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 :مستخلص ال

 يمساهماته ف التعرف بمعهد الخرطوم الدولي للغة العربية وإبرازيهدف البحث إلى    

حاء العالم على أن عامة، وقضية نشر اللغة العربية فيإعداد معلم اللغة العربية بصفة 

والتحليلي لتقديم نماذج لعمل  وجه الخصوص، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي

المعهد وأعداد الخريجين من الدول المختلفة، وتوصل الباحثان الى نتائج اهمها الدور 

نشر اللغة العربية وإعداد معلمها ، وكذلك هنالك  ى تلعبه هذه المعاهد فيالكبير الذ

وخاصة فى الدول  توصيات أهمها زيادة عدد المؤسسات العاملة فى نشر اللغة العربية

هتمام بها وتقديم العون والدعم حتى تتمكن من تحقيق اهدافها ، وفى غير العربية واال

 .هم النتائج والتوصياتنهاية البحث الخاتمة وتحتوى علي أ

Abstract: 

    The research aims at introducing Khartoum International 

Institute for Arabic Language and highlighting its contributions in 

the preparation of the teacher of the Arabic language in general and 

the issue of the dissemination of Arabic language throughout the 

world in particular. The researchers used the descriptive and 

analytical method to present models for the work of the Institute 

and prepare graduates from different countries. The most important 

results are the great role played by these institutes in the 

dissemination of the Arabic language and the preparation of the 

teacher of Arabic language .The most important recommendations 

 is the increase in the number of the institutions that work in the 
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dissemination of Arabic language, especially in non-Arab countries 

and providing assistance and support so that it can achieve its 

objectives. At the end of the research there is a conclusion that 

contains the most important findings and recommendations. 

 :مقدمة

لُغة مشتركة بين البشرر الرذين مرن أصرول عربيّرة وأيضرا   اللّغة العربيّةال شك أن 

لغة جامعة بين الُمسلمين من كافّة أنحاء العرالم، حيرث تجمعهرم المصرادر التشرريعية للردين 

اإلسالمي والتي جميعها باللّغة العربيّة من القرآن الكريم ومن أحاديث النبّي عليره الصرالة 

 .لسررررررررررررل  الصررررررررررررال والسررررررررررررالم، وكررررررررررررذلك سرررررررررررريرة الصررررررررررررحابة الكرررررررررررررام وا

تكمن أكبر أهميّة للّغة العربيّة في أنّهرا لُغرة القررآن الكرريم، ونرلول القررآن باللّغرة العربيّرة 

هو تشري  من هللا ُسبحانهُ وتعالى لهذِه اللغة التي ُكتَِب لها الخلود والبقراء لخلرود كرالم هللا 

وُمحكرم آياتره وُمرراد هللا عرّل تعالى، ولكّل من أراد أن يفهم القُرآن الكرريم ويعررف معانيره 

وجّل منه عليه أن يرتعلّم اللغرة العربيّرة علرى أصرولها وأن يتعرّرف إلرى معانيهرا وبالغتهرا، 

 .     (87تمررررررررام حسرررررررران ، ص) ونحوهررررررررا، وصرررررررررفها

نشرر هرذه اللغرة فرى جميرا انحراء  والمسرلمين ولذلك كان للاما  على اهرل اللغرة العربيرة    

ي تمكنره مرن نشررها وعلرى ذلرك هيله بالصورة الترغة العربية وتأرة وإعداد معلم اللالمعمو

وضررعب برررامج لتعلرريم اللغررة العربيررة لغيررر النرراطقين بهررا وقامررب مؤسسررات خاصررة لهررذا 

 الغرررو وكرران للمنامررة العربيررة دور رائررد فررى تعلرريم اللغررة العربيررة للنرراطقين بغيرهررا،

 .                    العربية بالخرطوم للغة صة لذلك منها معهد الخرطوم الدوليواسسب معاهد خا

موقا صوت  تناوله الدكتور دمحم زائد بركة فييعتبر هذا البحث امتداد وتطوير لما    

وياهر ذلك جليا  فى ( تجربة معهد الخرطوم الدولى فى إعداد معلم اللغة العربية)العرب

 .المبحث الثاني االطار النارى

 :مشكلة البحث
لحررل مشرركلة إنسررانية معينررة  يحرراول الباحثرران الوصررول اليهررا علميررة محاولررة البحررث هررو  

حيرث أن موضروه هرذا  ، ليل العقبات لذلكوكيفية نشرها وتذ متمثلة فى نشر اللغة العربية

علميرة تحررل سرتخدام عبرارات واقعيرة باعبرارة عرن تفسرير لحقيقرة مرا  البحرث ومصرطلحاته

المجتا فهذا البحرث يسرعى للوقروف علرى كيفيرة وامكانيرة نشرر وتعلريم  مشاكل ملموسة في

 .اللغة العربية في بقاه العالم

 :اهداف البحث

 :من أغراو هذا البحث اآلتي

حل المشكالت المتعلقة بنشر اللغة العربية وتوضي  خطط إعداد المعلرم ليكرون قرادرا   -1

 .اللغة في جميا انحاء العالم تعليمعلى 
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 .لغير الناطقين بهابيان أهمية تعلم اللغة العربية ووجوب تعلمها وتعليمها  -2

 .قامب بها هذه المعاهد في نشر اللغة العربية تبصير القارئ بأهم األدوار التي -3

 :أسئلة الدراسة

 .تقدم لمعلم اللغة العربية ليصير جاهلا لنشرها نوه الدراسة التي ما -1

 .اللغة العربية متعلميالتي تواجه شكل التحديات  ما -2

 .ستفادة من مؤسسات تعليم اللغة العربيةما مدى اال -3

 :منهج البحث 

والتحليلي لتقديم نماذج لعمل  الوصفي المنهج المتبا  فى هذا البحث المنهج

 .المعهد وأعداد الخرجين من الدول المختلفة

 تعريف بالمعهد وبرامجه الدراسية

 :عن المعهد

وحدة علمية متخصصة تتبا للمنامة  للغة العربية ، الخرطوم الدولي معهد

وله شخصيته االعتبارية في ( . جامعة الدول العربية ) العربية للتربية والثقافة والعلوم 

حدود دستور المنامة وأحكام الناام األساسي للمعهد وله اعتمادات مالية ضمن موازنة 

بمسالة التعليم  تهتم لتيكغيره من المعاهد والمراكل التعليمية التابعة للمنامة وا المنامة

   .واإلسالمي فى العالم العربي

 : نشأة المعهد –أوالً 
ترجا فكرة إنشاء هذا المعهد إلى أوائل العقد الخامس من القرن العشرين عندما 

أحسب وزارة المعارف السودانية بأهمية تعليم اللغة العربية على أسس علمية حديثة 

بلغات غير العربية ، خاصة وأن السودان يلخر بلغات للمواطنين السودانيين المتحدثين 

) ومن ثم كونب وزارة المعارف السودانية . يبلغ عددها ما يقرب من مائة وعشرين لغة 

فريقا  لغويا  لتحقيق هذا الهدف برئاسة الخبير اللغوي الدكتور خليل ( م 1511في عام 

ريتشارد " استقدمب الدكتور  ، كما( األستاذ بجامعة القاهرة آنذاك ) محمود عساكر 

تمخضب جهود الفرق في الفترة . كمستشار فني ( من جامعة جورج واشنطن " ) هابل 

م عن إعداد مجموعة من كتب تعليم القراءة والكتابة لألطفال 1591م إلى 1511من 

 . والكبار الناطقين بلغات أخرى كما تمب كتابة عدد من هذه اللغات بحروف عربية

ة دامب خمسة عشر عاما  تأكد للوزارة أهمية الحاجة إلى إنشاء معهد وبعد تجرب

متخصص إلعداد جيل من المتخصصين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ، 

. تخدم الغرو من إنشاء المعهد  يالبحوث والدراسات الميدانية الت باإلضافة إلى إجراء

مب بها حكومة السودان إلى مؤتمر ولقد انتهب الدراسة لهذا الموضوه بمذكرة تقد

يها الى ف تدعو( م 1582الذي انعقد في صنعاء في ديسمبر ) وزراء التربية العرب 

 .إلنشاء هذا المعهد أهمية تضافر الجهد العربي
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وافق المؤتمرون على اقتراح السودان باعتبار أن مثل هذا المشروه يهدف إلى نشر 

، خاصة وأن أكثر الدول التى يمكن لها  يوالعالم ييماللغة العربية على المستويين اإلقل

. والثقافة اإلسالمية  يا وآسيا ذات الصلة بالعالم العرباالستفادة منه هي بلدان أفريقي

وأوصى مؤتمر الوزراء العرب المنامة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتبني مشروه 

شروه ، وأعطته األولوية على سائر وبادراك واه تبنب المنامة الم. المعهد المقترح 

 . المشروعات األخرى ورصدت األموال الالزمة

م ليشهد بداية تنفيذ المشروه بتكوين لجنة من خبراء المنامة 1583وجاء عام 

شروه للمنامة التي قامب بدورها وخبراء وزارة التربية السودانية ، لوضا تفاصيل الم

ان أنشئ بموجبه المعهد ، كما وضعب القوانين برام اتفاق بينها وبين حكومة السودإب

وفي الخامس عشر ( . 1دليل المعهد ، ص)واللوائ  اإلجرائية التي تحكم هذه المؤسسة 

بمركل الخرطوم إلعداد متخصصين في تعليم اللغة " م بدأت الدراسة 1581من اكتوبر 

ذلك  –فضلها األعداء ، كتجربة رائدة في هذا المجال شهد ب" العربية لغير الناطقين بها 

 :م 1589الذي زار المعهد في عام " وول  " في قول بروفسر 

((The most intelligent way for the Arab to export their 

language"(91يوس  الخليفة ابو بكر ، ص). 

( الخ... مركل الخرطوم من ) مؤسسة م ُعدل اسم هذه ال1588وجدير بالذكر أنه في عام 

، ليتناسب ما رسالته العالمية في نشر اللغة " معهد الخرطوم الدولي للغة العربية " إلى 

 . العربية

 ً  :االهداف:ثانيا
في سبيل تحقيق اآلمال الكبيرة المعقودة عليه في مجال نشر اللغة العربية حدد        

االتفاق المبرم بين حكومة جمهورية السودان والمنامة العربية للتربية والعلوم أهداف 

 : المعهد كما يلي 

 . إعداد اخصائيين في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها -1

وتيسير مهمة  يمن شأنها إثراء المنهج اللغو يلتزمة اإعداد البحوث والدراسات الال -2

 . معلم العربية لغير الناطقين بها

 تدريب الدارسين على االستفادة من المختبرات اللغوية والوسائل السمعية والبصرية -3

. 

التدريب على إعداد وتجريب نماذج من المناهج والكتب والوسائل المعينة على تعليم  -1

 . الناطقين بها في مستويات مختلفة وألغراو متعددةاللغة العربية لغير 

وبخاصة المتصلة ( غير العربية ) استنباط الطرق العلمية لكتابة اللغات المحلية  -1

 . منها بالحضارة اإلسالمية بحروف عربية
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التدريب على البحوث الخاصة بوضا وتطوير مناهج وكتب تعليم اللغة العربية  -9

 . لغير الناطقين بها

في  يلبحث العلمنشر البحوث والوثائق وتبادلها ما المؤسسات ومراكل اتيسير  -8

 . (12، ص الدورة الثالثة للمجلس االستشاري وثائق)والعالمي يالنطاقين االقليم

تشير األهداف أعاله بوضوح إلى تمركلها حول هدف محوري عام هو إعداد 

يكون المتخرج من أهل متخصصين في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بحيث 

 : الكفاية في

تألي  الكتب ووضا المناهج وتصميم النصوص المتدرجة المستوى وألغراو  -1

 . متعددة

 . استخدام طرق التدريس المختلفة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها -2

 . تخير الوسائل التعليمية واستخدامها وإنتاجها -3

 . اسة علميةتحديد الااهرة اللغوية ودراستها در -1

 : تتمثل في يالمحوري أنواعا  من النشاط العلميستللم تحقيق هذا الهدف 

 . إجراء البحوث والدراسات العلمية ذات الصلة بتعليم اللغة العربية ونشرها  -1

 . ياللغات غير العربية بالحرف العرباستنباط طرق علمية لكتابة  -2

 . إصدار معاجم ثنائية وأحادية -3

المؤسسات والمراكل العلمية المتخصصة في تعليم اللغة العربية  تبادل الخبرات ما -1

 .(13، ص 1دليل المعهد ،  ملحق رقم ).لغير الناطقين بها 

لقد أشار الباحثون في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها إلى أن معهد الخرطوم 

ربما كان أول معهد يهتم بوضا مجموعة من األهداف الواضحة لبرنامج إعداد المعلمين 

في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها مما يعتبر خطوة هامة على الطريق 

دليل ). لمحتوى وتنايم للخبرات التي تؤدى إلى تحقيق األهداف من اختبار ل –الصحي  

 .(3ق ، صالمعهد، مرجا ساب

 : البرنامج الدراسي -ثالثاً 
في ضوء األهداف المحددة للمعهد كونب اللجان المتخصصة من العلماء 

ولقد ظلب . والخبراء لتحديد مسميات المقررات ومفرداتها وثقلها النسبي والعلمي 

الدراسية تخضا للمراجعة والتعديل وفق خطة تقويمية تراعي حداثة المعرفة  المقررات

وجدواها في إعداد الدارسين وتحقيق أهداف المعهد ، وظل هذا من أولى هموم المعهد 

وليس شيء أدل على ذلك من التطور الذي أدى إلى إجازة . منذ إنشائه إلى وقتنا الراهن 

ستير في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، بدءا  المتخرجين في المعهد بدرجة الماج

لقد كان المعهد قبل هذا التاريخ يمن  إجازة دبلوم ) م 1573من الفوج المتخرج في العام 

التخصص في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وذلك بعد عامين من الدراسة واجتياز 

من المفيد في هذا المجال إلقاء المليد من ولعله ( . االمتحانات بنجاح وتقديم بحث 
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الضوء على تطور البرنامج ، والشيء الذي يعكس مدى االهتمام بالتقويم المستمر 

  اواستعانة المعهد باختصاصيين للنار في مناهجه وإجازته العلمية التي يمنحه

اللغة  ، أستاذ اللغة االنجليلية وعلم" دانيال كوك " م استقدم بروفسر 1589في عام 

ومدير مركل تعليم اللغة االنجليلية بالجامعة األمريكية ببيروت ، إلبداء رأيه في 

البرنامج الدراسي واإلجازة العلمية لدبلوم التخصص العالي في تعليم اللغة العربية لغير 

 . الناطقين بها

 أورد البروفسر كوك في مقدمة تقريره بيانات إحصائية بعدد الساعات التي تدرس في

 : كل مادة على حدة خالل العامين الدراسيين ، وصن  المواد في مجموعات كما يلي

  1969مواد لغوية% 

  2763مواد تربوية% 

  1161طرق التدريس% 

تطرق التقرير إلى أهداف المعهد وناقش وسائله إلى إنجاز تلك األهداف ، وعلق 

 يعلى كل ما يمكن أن يف ولقد اشتملإن البرنامج في عمومه جيد : على البرنامج بقوله 

ثم أوض  أن برنامج معهد الخرطوم يعادل البرامج المعدة . بالغرو الموضوه من أجله 

وفي الجامعة األمريكية ) لمن  درجة الماجستير في كثير من الجامعات األمريكية 

أما في مجال اللغويات فانه يفوق أي برنامج لدرجة الماجستير التي وق  ( . ببيروت 

 .(85على أحمد مدكور ، ص). عليها 

صال  جواد الطعمة من مالحاات حول ما يدرس . ويأتي في هذا السياق ما بدأه د 

 : بالمعهد من مواد لغوية

السبب الرئيس في تعدد الموضوعات اللغوية في منهج معهد الخرطوم الدولي ، أن  لعل"

 المعهد نفسه يهدف إلى إعداد متخصصين يجمعون بين تعليم العربية كلغة ثانية والقدرة

على إعداد دراسات ميدانية ، وإجراء بحوث علمية ، ال سيما في مجال اللغات المحلية ، 

ولهذا كان من الطبيعي أن ينحو المنهج منحى هو أقرب ( . كما نص عليه دليل المعهد ) 

 . إلى حقل علم اللغة منه إلى إعداد المعلم

فضل التركيل على الثقافة أما في مجال إعداد معلم العربية كلغة ثانية ، فإنه من األ

اللغوية كالتي يقترحها منهج الجامعة األمريكية في القاهرة ، من غير إرهاق الطالب 

بتفاصيل علم اللغة تجنبا  لما قد ينتج عنها من آثار سلبية كالسطحية أو االرتباك في 

بدراسة المعلومات ، أو رد فعل سلبي تجاه العلم ذاته ، ويمكن تحقيق الثقافة المطلوبة 

 : المبادئ األساسية في الموضوعات التالية

بما فيه علم األصوات واالتجاهات الحديثة في الوص  ) علم اللغة العام  -1

 . (اللغوي

 . علم الداللة والمعاجم العربية -2
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يتناول انتشارها وتطورها ) تاريخ اللغة العربية في المشرق واألندلس وأفريقيا  -3

 . (باإلضافة إلى مدارس النحووآثارها في اللغات األخرى 

 . لهجاتها ومشكالتها: العربية في العصر الحديث  -1

 . علم النفس اللغوي -1

 . جتماه اللغوياال معل -9

ويمكن للمنهج أن يحتوى على موضوعات أخرى اختيارية يترك للطالب متابعتها 

 . في ضوء تحصيله السابق وحاجاته

وغيره من المناهج السائدة في العالم ) ومهما يكن من أمر ، فان منهج معهد الخرطوم 

 -حه علم اللغة يتيمثل خطوة ايجابية كبرى نحو اإلفادة في المنهج العلمي الذي ( العربي 

وهو كأي منهج جامعي آخر جدير بأن يعاد النار فيه ، بعد تجربته ، الختيار 

 ."للغة الموضوعات التي تهم معلم ا

فال غرو إذن أن يتبنى المعهد مثل هذا الرأي واآلراء النايرة له التي توافرت 

من خالل المضاهاة بين برنامج المعهد وبرامج الدراسات فوق الجامعية في الجامعات 

السودانية ، وبرامج الماجستير في اللسانيات والتربية في بعض الجامعات العربية ، 

مج الدراسي وتبديل إجازة دبلوم التخصص إلى درجة الماجستير ويذهب إلى تعديل البرنا

   .في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

كانب خطة المعهد عند إنشائه الماجستير تقتضي كتابة بحث بمواصفات محددة 

في نهاية العام األول ، وكتابة بحث بمواصفات أطروحة الماجستير في نهاية العام الثاني 

أدى تقويم التجربة إلى استبدال البحث في نهاية العام األول بواجبات بحثية في  ولقد. 

المواد الدراسية واقتصار األمر على كتابة بحث تكميلي الستيفاء مطلوبات درجة 

 .الماجستير يقدم في نهاية العام الثاني من الدراسة

عامي لقد أفضى األمر كذلك إلى تحديد المستوى األكاديمي لكل عام من 

( مستوى)الدراسة ، وذلك ببناء برنامج الماجستير على مرحلتين تمثل األولى منها 

الدبلوم العالي في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها ، وتعتبر الجلء األول لبرنامج 

الماجستير ، والثانية الجلء المكمل للبرنامج ويقتضى االنتقال إلى مستوى الماجستير 

أو بتقدير ) ٪ 91بنجاح ال تقل نسبته عن ( مستوى الدبلوم )عام األول إكمال دراسة ال

أما في حالة اإلخفاق في الحصول على التقدير المطلوب يتخرج ( . جيد على األقل 

مشروه جدول أعمال ). الدارس بدرجة الدبلوم العالي في تعليم اللغة لغير الناطقين بها

 (1الدورة الثالثة ، ص

فيعمل المعهد بناام الفصل . ة الدراسة ومسميات المقررات أما ما يتعلق بخط

الدراسي حيث يتكون الفصل الدراسي من أربعة عشر أسبوعا  دراسيا  تعقبها االمتحانات 

فيما يلي عرو لخطة . الفصلية ، وفي تقويمه يسير على الناام التراكمي للدرجات 

 : الدراسة ومقرراتها
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 الدبلوم العالي: المستوى : السنة األولى 

 : الفصل الدراسي األول

 

 :الفصل الدراسي الثاني

 ساعاتال

 معتمدةال
 الرقم المـــــادة

 -1 النفس المدخل إلى التربية وعلم 2

- 2 المناهج تطوير 2

 3- طرق التدريس العام 2

 -4 تقنيات التعليم 2

 -5 البحثمناهج  2

 -6 متقدمة في اللغة العربية دراسات 2

 -7 مهارات اللغة العربية 2

 -8 إلى علم اللغة الحديثة المدخل 2

 -9 األصوات العربية 2

 -10 اإلسالمية العربية الحضارة 2

 : شير إليها خطة الدراسة ومقرراتهاتمفيد إبراز النقاط التالية التي لعله من ال

الساعات 

 المعتمدة

2 

 المادة

 

 التربوي علم النفس

 العدد

 

-1 

 2- اختبارات اللغة 2

 3- العربية للناطقين بغيرها طرائق وأساليب تدريس اللغة 2

 4- البحث الميداني 2

- 5 تقنيات التعليم 2

 6- في اللغة العربية دراسات متقدمة 2

 7- مهارات اللغة العربية 2

- 8 علم اللغة التطبيقي 2

 9- التربية العملية 2

 االجمالي 22
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على مستوى الدبلوم ) المواد الدراسية ، فيما عدا التربية العملية تتساوى أوزان   -1

إذ يشكالن الجانب التطبيقي ( على مستوى الماجستير ) والبحث التكميلي ( العالي 

 . للدراسة النارية في برنامج اإلعداد

الذي تتنوه فيه  ساردمختيار الذي يتم في نطاق مقرر الهناك قدر محدود من اال -2

وفق حاجاتهم ( على اختالف مشاربهم)الموضوعات التي يتابعها الطالب 

االزدواجية في العربية  ،واهتماماتهم ، مثل كتابة اللغات األفريقية بالحرف العربي 

 . وغير ذلك. ومشكالتها 

 9منها ) ساعة معتمدة  12العبء األكاديمي الالزم للتخرج بالدبلوم العالي يبلغ  -3

في . تتوزه على فصلين دراسيين في عام دراسي واحد ( ساعات للتربية العملية 

 : التالي تصنيفها على مجموعات ما بيان النسب المئوية لها

 ٪1261( = ساعة  22)مواد اإلعداد المهني 

 %3761( = ساعة  19) مواد لغوية 

 %5561( = ساعات  1) مواد الثقافة 

  ٪15565المجموه 

 12منها ) ساعة معتمدة  81األكاديمي الالزم للتخرج بالماجستير فيبلغ أما العبء  -1

في . تتوزه على أربعة فصول دراسية في عامين دراسيين ( ساعة للبحث التكميلي 

  : التالي تصنيفها على مجموعات ما بيان النسب المئوية لها

 ٪13(= ساعة  32) مواد اإلعداد المهني 

  %31( = ساعة  22) مواد لغوية 

 %15( = ساعات  7) مواد الثقافة 

 ٪19( = ساعة  12( البحث التكميل 

لقد قادت تجربة المعهد في التربية العملية إلى إعطائها وزنا  وثقال  : التربية العلمية  -1

 11ساعات أسبوعيا  ولمدة  9بواقا ) واضحا  في الخطة الدراسية للدبلوم العالي 

العملية مكانه في الفصل الدراسي الثاني حيث يقضى يأخذ برنامج التربية ( . أسبوه 

( أسابيا تمثل المرحلة األولى من البرنامج  9حوالي ) الدارسون األسابيا األولى 

( أو الجلئي ) في مشاهدة دروس مسجلة على الفيديو ، وإجراء التدريس المصغر 

. ي بيئتها الحقيقية في داخل المعهد ، ثم المعاينة التي تتي  لهم مشاهدة دروس اللغة ف

تلي . داخل فصول معهد تعليم اللغة العربية للطالب األجانب بجامعة أفريقيا العالمية 

التي يمارس فيها الدارسون ( أسابيا  7ومدتها ) ذلك المرحلة الثانية للبرنامج 

التدريس الفعلي في فصول متعددة المستوى للطالب األجانب بمعهد جامعة إفريقيا 

وتقتضى الممارسة من كل دارس إعداد وتقديم عدد من الدروس في . العالمية 

( في المستوى المعين ) مواق  تدريسية مكتملة مستعينا  بتوجيه مدرس الفصل 

 . وإشراف خبراء المعهد القائمين على البرنامج
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إن برنامج التربية العملية الذي ينفذه معهد الخرطوم يعمل على تدريب الدارسين على 

من نصوص وتدريبات وتنايمها في وحدات دراسية تشتمل على ) المواد التعليمية  إعداد

التدريب على مهارات إعداد الدروس وعرضها باستخدام ، كذلك ( دروس متكاملة 

 . الطرق واألساليب المناسبة والتقنيات التربوية الحديثة المتوافرة بالمعهد

العملية ، فيتم من خالل المعاينة والمالحاة أما تقويم أداء الدارسين في التربية 

والمناقشة عقب االنتهاء من التدريس مباشرة ، حيث تفيد المناقشات في نقد الطرق 

المستخدمة ، وإبراز وجهات النار المختلفة في ضوء الممارسات السائدة في تعليم اللغة 

في تعليم اللغات  العربية للناطقين بغيرها ، وتقويمها في ضوء االتجاهات الحديثة

 . األجنبية

ومما يجدر ذكره في هذا المجال أن برنامج التربية العملية كان يجري تنفيذه في 

إطار الفصول المسائية التي كان قوامها األجانب المقيمين في الخرطوم وغيرهم من 

جامعة الراغبين في تعليم العربية ، ذلك قبل اتخاذ معهد اللغة العربية لألجانب ، التابا ل

أفريقيا العالمية ، مضمارا  لتدريب الدارسين ، لقد أثرى كل ذلك تجربة المعهد بما أتاحه 

" من فرص التجريب التربوي لبعض المواد المعدة لتعليم اللغة العربية لألجانب ، مثل 

وهذا األخير كان  –" الكتاب األساسي في تعليم اللغة العربية " و  " ناشئين العربية لل

الخرطوم لصيق الصلة بإجراءات إعداده ، من حصر لأللفاظ ووضا لقوائم معهد 

باإلضافة إلى ذلك فقد أفاد برنامج التربية . الشيوه وموضوعات الوحدات والدروس 

العملية في تقويم بعض مقررات اإلعداد المهني في المناهج وطرائق التدريس وتقنيات 

برنامج المعهد إلعداد معلمي اللغة  التعليم ، وغير ذلك من تعديالت بغرو تطوير

 (12صال  جواد الطعمة ، ص). العربية للناطقين بغيرها

 : البحـث
يأتي البحث في الخطة الدراسية كجلء من متطلبات درجة الماجستير ، ومن ثم 

اختيار الموضوه والموافقة  –فهو بحث تكميلي يخصص له الفصل الرابا من الدراسة 

فصل الدراسي الثاني حيث يتقدم الدارس باقتراح ثالثة عناوين عليه تتم في أثناء ال

لموضوعات يرغب في بحثها ، فتختار لجنة البحوث ما تراه مناسبا  ويتفق ما أهداف 

ويمكن ربط بحوث الماجستير ببرامج البحث الجارية أو . المعهد وتعين المشرف 

ث في مجال المس  اللغوي المقترحة بالمعهد ، كذلك استقطاب بعض الدارسين نحو البح

 . في السودان ، في حدود المادة التي تم جمعها ، ومجال البحوث اإلحصائية وغيرها

وعلى العموم يراعى في اختيار البحوث األصالة والعناية بمعالجة الموضوعات 

 (111عون الشري  قاسم ، ص). المتعلقة بتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها 
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تغطى مختل   ف من البحوثآالأما حصيلة المعهد في البحوث التي كتبها دارسوه 

ويمكن تصني  البحوث إلى ثالث فئات . المجاالت التي نصب عليها أهداف المعهد 

 : حسب البرامج الدراسية السابقة والحالية بالمعهد

وفق برنامج دبلوم  –م 1572 – 89البحوث التي قدمب في خالل الفترة  -1

 . خصص العالي ناام العاميين الدراسيينالت

– 1573بحوث الدبلوم العالي ، برنامج العام الواحد التي بدأت في العام الدراسي  -2

 . وأوقفب بعد جعل البحث على مستوى الماجستير 1371

 (م2518-2555)البكالريوس في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرهابحوث  -3

 .حديثا   المخطوطات العربيةالدبلوم العالي في تحقيق بحوث  -1

 . م( 2518 – 73) بحوث الماجستير التي قدمب منذ العام الدراسي  -1

العلوم التربوية للمعلمين المبعوثين من وزارة التربية  وث الماجستير فيبح -9

  :وتشمل (م2518-2555)والتعليم 

 االدارة والتخطيط التربوي. 

 المناهج وطرق التدريس. 

  التربويالقياس والتقويم. 

 التوجيه التربوي واالرشاد النفسي 

 تدريس اللغة العربية. 

 .وتمثل هذه البحوث أقسام المعهد العلمية التي تمن  الشهادات من المعهد

 : القبول: رابعاً 
الماجستير خريجو الجامعات الذين يستوفون / يلتحق ببرنامج دبلوم التخصص العالي 

 : الشروط التالية

الشهادة الجامعية بتقدير جيد على األقل ، أو درجة الشرف الثانية الحصول على  -1

 : كحد أدنى في أحد التخصصات التالية مرتبة حسب األفضلية

 . تربية -اللغة العربية  –أ 

 . آداب –اللغة العربية -ب

 . الدراسات اإلسالمية -ج 

 . تخصص لغة عربية -الدراسات اللغوية  -د

 في مادة اللغة العربية وفروعها في تفاصيل الشهادة الجامعيةأال يقل التقدير عن جيد  -2

. 

 .من قبل الجهة المختصة في دولته( للحصول على المنحة ) أن يرش  الدارس  -3

أن يكون من العاملين في مجال التربية أو نشر اللغة العربية لمدة ثالث سنوات ،   -8

 . ويفضل العاملون في مجال التدريس 
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إنشائه على تخصيص عدد من المن  الدراسية سنويا  لكل قطر من لقد درج المعهد منذ 

األقطار األفريقية واآلسيوية واألوروبية ، باإلضافة إلى المؤسسات اإلسالمية التي 

تسعى إلى تعليم العربية ونشرها ، ويخضا المرشحون من غير البلدان العربية المتحان 

دليل . (إذا اقتضى األمر( لة الشخصية باإلضافة إلى المقاب) قبول في اللغة العربية 

 (13، ص ، مرجا سابق المعهد

 : قسم الدبلوم المتوسط في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها -خامساً 
ممثال  للمنامة ) م بموجب اتفاق بين المعهد 1571أنشئ هذا القسم في عام 

 وذلك لتأهيل المعلمين السودانيينوحكومة السودان ، ( العربية للتربية والثقافة والعلوم 

في مدارس المجموعات السكانية المتداخلة لغويا  في  يالعاملين بمرحلة التعليم األساس

عامان ، يتخرج الدارس  سطة لبرنامج الدبلوم المتومدة الدراس. مناطق السودان المختلفة 

  . بعدها بالدبلوم المتوسط في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

تشارك إدارة التدريب  ي، وبالتال ة السودان تمويل هذا القسم كليا  تتحمل حكوم

بوزارة التربية والتعليم في إجراءات قبول المعلمين المرشحين من قبل الواليات المختلفة 

  المرشحون المتحان تحديد الكفاية اللغوية باإلضافة إلى المقابلة الشخصية، حيث يخضا 

وجدير بالذكر أن القسم يقبل على ناام النفقة الخاصة كل من يستوفي شروط القبول 

 . يالتدريس في مرحلة التعليم األساسومارس ( الشهادة السودانية أو ما يعادلها )

يا الدبلوم المتوسط إلى درجة الباكلوريوس في وفي تطور آخر ، تم االتفاق على ترف

والتنفيذ  يقوم المعهد بمقتضى ذلك بالتخطيطتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها و

دليل المعهد ، مرجا سابق ،  ). وتتحمل وزارة التربية والتعليم السودانية التمويل الالزم 

 (11ص

 157حوالي  )م2555 – 1578)لقد تخرج في قسم الدبلوم المتوسط في الفترة 

وتضاعفب هذه العداد  خريج يعملون اآلن في مدارس مرحلة التعليم األساسي السودانية

 .االعوام القادمة في

وجدير بالذكر هنا ، أن معهد الخرطوم قد استفاد من تجربة الدبلوم المتوسط في 

لمعهد تدريب معلمي اللغة العربية " تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في التخطيط 

بوالية كنو بجمهورية نيجيريا الفدرالية ، الذي بدأت الدراسة فيه في " في أثناء الخدمة 

وافقة األجهلة الدستورية للمنامة على مشروه إنشائه بالتعاون ما م بعد م1575العام 

 . بكنو " بايرو " جامعة 

الحاصلين على الشهادة ) يقوم معهد كنو بتأهيل وتدريب المعلمين النيجيريين 

العاملين بالمراحل األولى لقطاه التعليم العام من خالل برنامج دراسي يبلغ ( الثانوية 

الناطقين أعوام يتخرج بعدها الدارس بدبلوم تعليم اللغة العربية لغير مداه اللمني ثالثة 
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اصل دور المعهد مما يعنى تو –لمعهد الخرطوم وجامعة بايرو  يبها ، باالنتساب العلم

 (11دليل المعهد ، ص. (وتقديم الخبرة الفنية يفي اإلشراف العلم

 :الثالث  المبحث

التى يقوم  المؤتمرات والندوات واللقاءات والدورات التدريبيةعداد الخريين إحصاء أل 

 :بها المعهد

 :أوالً أعداد الخريجين

 1531م حوالي 2555م إلى العام 1581لقد تخرج في المعهد منذ تأسيسه في العام    

خريج من حملة دبلوم التخصص العالي ودرجة الماجستير في تعليم اللغة العربية لغير 

، أحدثوا أثرا  واضحا  في مجال تعليم ونشر العربية في شتى أنحاء المعمورة  الناطقين بها

 –م 1589البيانات التالية توض  أعداد الخرجين وفق اإلجازة العلمية في الفترة . 

 . م1555

 م1555 – 1589أعداد الخريجين وفق اإلجازة العلمية 

 المجموه

درجة الماجستير في 

اللغة العربية لغير  تعليم

 لناطقين بهاا

درجة الماجستير في 

العربية  اللغة تعليم

 لغير الناطقين بها

 مجموعة مسلسل الدول

454 

13 

21 

5 

48 

5 

14 

8 

28 

1 

15 

3 

1 

6 

4 

5 

- 

2 

- 

4 

- 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

449 

13 

19 

5 

44 

5 

14 

7 

28 

1 

15 

3 

1 

6 

4 

 السودان

 مصر الجلائر

 المغرب

 الصومال

 سوريا

 االردن

 اليمن

 العراق

 عمان

 فلسطين

 جيبوتى

 تونس

 موريتانيا

 جلر القمر

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

الدول 

 العربية

 الدول

 االفريقية

 المجموه 614 12 626



  توفيق حممود التوم حسن - على إدريس الشني توبني/  د

 

 

66 

18 

41 

4 

3 

21 

5 

13 

1 

7 

- 

- 

2 

- 

2 

17 

34 

4 

3 

19 

5 

11 

 تشاد

 نيجيريا

 غانا

 غامبيا

 ارتريا

 اثيوبيا

 تنلانيا

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 . أعداد الخريجين: تابا 

 المجموه

درجة الماجستير في 

اللغة العربية لغير  تعليم

 الناطقين بها

درجة الماجستير في 

اللغة العربية  تعليم

 لغير الناطقين بها

 مجموعة مسلسل الدول

2 

8 

3 

1 

13 

4 

3 

5 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

8 

3 

1 

13 

4 

3 

5 

2 

1 

 بورندي

 يوغندا

 العاج ساحل

 بوركينافسو

 السنغال

 كينيا

 الكميرون

 غينيا

 يمال

 مالوى

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

 تابا

 الدول

 االفريقية

 الدول

 اآلسيوية

 المجموه 135 12 147

34 

1 

3 

62 

9 

25 

9 

9 

9 

12 

2 

1 

- 

6 

- 

2 

- 

2 

- 

2 

32 

- 

3 

56 

9 

23 

9 

7 

9 

10 

 باكستان

 الفلبين

 افغانستان

 اندونيسيا

 الهند

 ماليليا

 الصين

 بنغالديش

 تايالند

 كورياج
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3 

2 

- 

- 

3 

2 

 سيريالنكا

 ايران

44 

 المجموه 163 15 178

 . أعداد الخريجين: تابع 

 المجموه

درجة الماجستير في 

اللغة العربية لغير  تعليم

 الناطقين بها

درجة الماجستير في 

اللغة العربية  تعليم

 الناطقين بهالغير 

 مجموعة مسلسل الدول

5 

3 

1 

1 

13 

1 

1 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

1 

1 

13 

1 

1 

 فرنسا

 يوغسالفيا

 اسبانيا

 فلندا

 البوسنا)

 ( والهرسك

 ماكدوليا

 مايغار

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

 الدول

 االوروبية

 المجموه 22 3 25

976 42 934 
المجموه 

 الكلى

 اعداد الخرجين وتلايدتومن المالحظ أن هنالك أقسام جديدة اضيفب للمعهد  

م يليد عن ال  دارس من 2515السنوات االخيرة منذ العام  وصار عدد الطالب في

جميا دول العالم داخل حجرات الدراسة حسب افادة السيد مدير المعهد ، هذا إضافة 

نحة وزارة التربية من الواليات في مناطق للمعلمين السودانيين المبعوثين للدراسة على م

المعلمين من داخل والية الخرطوم  يدرسون بالفترة المسائية ، وكذلك التداخل اللغوي

الخرجين الذين يتدربون اثناء الخدمة ايضا  فى الفترة المسائية ومن المالحظ أن اعداد 

 .بالمعهد والمقبولين في زيادة سنوية

 ً  : الدورات التدريبية إلعداد وتأهيل المعلمين: ثانيا
الناطقين بها أو تدريب عقد المعهد دورات تدريبية لتدريب معلمي اللغة العربية لغير 

 : لقد تمب تلك الدورات في داخل وخارج السودان. قطاعات لتقوم بتعليمها 

 . دورة تعليم المعلمين األفارقة المعقودة في مدينة جوبا بجنوب السودان -1

 . المرحلة االبتدائية للوالية الشرقية بالسودان يدورة معلم -2
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 . مدارس النيل االثيوبية يدورة معلم  -3

 . وزارة التربية والتعليم السودانية يدورة معلم  -1

دورة إعداد وتأهيل ضباط الفرقة األولى حديثى التخرج في القوات المسلحة  -1

 . السودانية العاملين في الجنوب

 . دورة تدريب المعلمين في الصين وجنوب شرق آسيا في جامعة بكين -9

معلم ومعلمة في باكستان ضمن مشروه تطوير اللغة  1555دورات تدريب وتأهيل  -8

العربية في باكستان الذي نفذته المنامة وكان المعهد أداتها الفنية ولقد امتد المشروه 

 . لسنوات

 . يي مرحلة الكتاب في جمهورية جيبوتدورة إعداد وتأهيل معلمي اللغة العربية ف -7

 . ي الجامعة الوطنية الصومالية دورات تأهيل طالب قسم اللغة العربية النهائيين ف -5

عون الشري  قاسم ، ). اللغة العربية بالمرحلة االبتدائية بلنجبار يدورة معلم -15

 (125مرجا سابق ، ص

 : تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها *
نام المعهد دورات لتعليم ونشر اللغة العربية بين مختل  القطاعات السودانية 

المستوى ومتوسطيه ومتقدميه  يمبتدئفصول لتعليم اللغة العربية لواألجنبية وذلك بفت  

 : من غير الناطقين بالعربية

دورة تعليم اللغة العربية للضباط النيجيريين بالتعاون ما فره التوجيه المعنوي في  -1

 . القوات المسلحة السودانية

تنفيذا  لقرار  وعمال جامعة جوبا يليم اللغة العربية ألساتذة وموظفدورات تع  -2

للمعهد ، مرجا  العيد الفضي).الى انفصال دولة الجنوبالتعريب وهو مشروه مستمر 

 (1سابق ، ص

 ً  : المؤتمرات والندوات واللقاءات :ثالثا
ساهم المعهد في كثير من اللقاءات والمؤتمرات والندوات العلمية ممثال  لنفسه 

 : وممثال  للمنامة في داخل السودان وخارجه

مؤتمر جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية بشأن استجالء تجارب تعليم اللغة  -1

 . العربية لغير الناطقين بها

مؤتمر جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا حول تدريس اللغة العربية في الكليات  -2 

 . العلمية والتطبيقية في الجامعات السودانية

 . البندقية وألمانياب ياألوروب يمؤتمر الحوار العرب  -1

 . مؤتمر العالقة بين الثقافة العربية والثقافات اإلفريقية بداكار -1

 . مؤتمر تدريب المعجميين بالرباط بالمغرب -9

 . ندوة خبراء تعليم اللغة العربية -8
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ندوات خبراء تألي  الكتاب األساسي ولقد شارك خبراء وأساتذة المعهد في عشرات  -7

 . ألنفسهماللقاءات والملتقيات ممثلين 

بالتعاون ما بنك التنمية  ياللغات غير العربية بالحرف العربلقاءات مشروه كتابة  -5

 .كبيرا   اإلسالمي بجده ومنامة األيسيسكو وهو مشروه مستمر قطا شوطا  

 ً  : المنشورات واإلصدارات:رابعا
في أصدر المعهد سبعة عشر عددا  من المجلة العربية للدراسات اللغوية التي تصدر  -1

م ، 1579م إلى 1572المعهد ، والتي بدأ صدورها بمعدل عددين سنويا  ، في الفترة من 

م ، ثم انقطعب عن الصدور لتعاوده في عام 1575م إلى 1579ثم بمعدل عدد واحد من 

 . م1555

تتفاوت من حيث  يالبحوث والدراسات والمنشورات التأصدر المعهد مجموعة من  -2

 (9المرجا نفسه ، ص)القيمة والوزن العلمي

 النتائج والتوصيات

 :أهم النتائج والتوصيات ختام البحث الى وتوصل الباحثان في 

يتعين علّى بعد هذا العرو لتجربة معهد الخرطوم الدولي في إعداد  :أوالً النتائج 

 : التاليةمعلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها ، أن أخلص إلى النقاط 

وبالتالي يعتبر من مؤسسات ( متخصص ) إن معهد الخرطوم هو معهد تربوي  -1

ثة محاور أساسية ، بصفة تربية المعلم التي تدور احتياجات التخصص فيها حول ثال

  : يعامة ، ه

 . محور اإلعداد المهني *

 . محور التخصص*

 . محور الثقافة *

السائدة في إعداد معلم العربية لغير الناطقين بها في ضوء تجربة المعهد والممارسات  -2

، يمكن أن يصار إلى تحديد النسب المئوية لمكونات برامج اإلعداد على النحو المقترح 

 : التالي

 ٪11محور االعداد علوم التربية النارية والتطبيقية  *

 ٪11المهنى التربية العملية المحور *

 ٪35ية محور التخصص الدراسة النارية اللغو*

لتدريب على مهارات  محور الثقافة تراث اللغة العربية ومشكالته العصرية والنشاط *

 .٪ 15اللغة األربا 

في تعليم اللغة ( الدبلوم المتوسط)لقد أوضحب تجربة معهد الخرطوم قيمة وأهمية  -3

السودان مثل ) العربية لغير الناطقين بها لدى األقطار العربية ذات األوضاه الخاصة 

وغيرها من االقطار اإلفريقية ذات الصلة بالحضارة ( والصومال وجيبوتى وموريتانيا 

 . اإلسالمية ، التي تحتاج إلى مثل هذه الخدمة –العربية 
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إن جهود نشر اللغة العربية قد أولب قضية إعداد المعلم اهتماما  طيبا  على حين  -1

لغير الناطقين بها بالقدر المطلوب ، أنها لم تلتفب إلى قضية كتاب تعليم العربية 

مما يستدعى تضافر جهود المؤسسات العاملة في إعداد المعلمين وتعليم العربية 

 . في هذا الشأن

 

 :التوصيات

ان وخارجه وان هتمام بالمعهد تقديم يد العون له من جميا المؤسسات داخل السوداال -1

 .برامجه للقيام بدوره على أكمل وجه تقوم الحكومة بتبني

العالم االسالمي  ةهتمام بها مهممن نشر اإلسالم فلذلك االنشر اللغة العربية هو  -2

 .بصفة عامة والدول العربية بصفة خاصة

إنشاء مثل هذه المعاهد والمراكل المتخصصة فى نشر اللغة العربية فى جميا دول  -3

وهم فى  رق أسيا ذات التعداد السكاني العاليت الدول االفريقية ودول شالعالم بالذا

 . امس الحوجة لتعلم اللغة العربية
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 : الهوامش
  .م1555لبنان  –ط بيروت لعربية معناها ومبناها، اللغة ا:تمام حسان  .1

اتفاق بين حكومة جمهورية السودان الديمقراطية ( 1)دليل المعهد ، ملحق رقم  .2

للتربية والثقافة والعلوم في شأن إنشاء مركل بالخرطوم إلعداد والمنامة العربية 

 . م1553اخصائيين في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ، الخرطوم 

لغير مالحاات حول الجانب اللغوي في إعداد معلم العربية : " صال  جواد الطعمة  .3

يم العربية لغير الناطقين بها للندوة العالمية األولى لتعل يالسجل العلم" الناطقين بها 

  .م1575/ ه 1155، الجلء الثانى ، الرياو ، 

تقويم برامج إعداد معلمي اللغة العربية لغير الناطقين بها ، : على أحمد مدكور  .1

  .م1571، ه 1151منشورات اآليسيسكو ، الرباط ، 

، تعليم " جهود وتجربة معهد الخرطوم الدولي للغة العربية " عون الشري  قاسم  .1

قضايا وتجارب ، المنامة العربية للتربية والثقافة : اللغة العربية لغير الناطقين بها 

  .م 1552والعلوم ، تونس 

( 1)للمعهد ، مرفق  يالدورة الثالثة للمجلس االستشار مشروه جدول أعمال .9

 .م1589بروفسير دنيال كوك ، الخرطوم  ملخص تقرير

عاما  من العطاء ،  21 للمعهد معهد الخرطوم الدولي للغة العربية ، العيد الفضي .8

 .م1555الخرطوم 

، الخرطوم " م 2555دليل المعهد عام " معهد الخرطوم الدولي للغة العربية ،   .7

 .م2555فبراير 

دليل : معهد الخرطوم إلعداد متخصصين في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها   .5

  .م  1588 – 89المعهد 

( 15/1/م /  3/  3/ م خ ) ، وثيقة رقم  يالدورة الثالثة للمجلس االستشار وثائق .15

 . م1589،  ( 2)التقرير العام ، مرفق 

برامج إعداد وتدريب معلم اللغة العربية لغير الناطقين بها : يوس  الخليفة أبو بكر   .11

، السجل العلمي للندوة العالمية األولى لتعليم اللغة ( على ضوء التجربة السودانية ) 

 . م 1575العربية لغير الناطقين بها ، الكتاب الثاني ، الرياو ، 
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