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 ملخص  .1
يف ظل التعاطف الشعيب العريب واإلسالمي والدويل مع أهل غزة احملاصرين ألكثر من عشر سنني، وزايدة اإلقبال الدويل 

ودينية وثقافية وأدبية وسياحية وغريها، واقتصادية  ألهداف سياسية ، م اللغة العربية كلغة أجنبية اؼبلحوظ على تعل  
ابدرت اعبامعة  التقنيات اغبديثة،انتشار  وتطور وتنوع نظرايت ومدارس إعداد معلمي اللغات األجنبية وسرعة 

( يف نشر العربية للجميع على رأسهاوابلتعاون مع مؤسسات عربية ودولية )و  ٕٕٔٓعام  -سطنيفل-اإلسالمية بغزة  
 التواصل الدويل بني اػبرباء واؼبؤسسات والشعوب هبدف البدء ببناء قدرات بعض معلمي اللغة العربية لغري بذور

الواقع احمللي اغبروب واغبصار والفقر والبطالة خاصة بني الشباب. ويف ظل هذا آاثر الناطقني هبا والتغلب على بعض 
 ذبا  تعلم اللغة العربية سيناق  هذا البح  أربع نقاط رييسية تتمحور صبيعها والواقع الدويل اإلجيايب الفلسطيين الصعب

عاؼبية. النقطة احًتافية  عداد معلمني متميزين قادرين على تعليم اللغة العربية بكفاءة عالية ومهارة إلبرامج  حول تطوير
لمني يتمتعون بقدرات دولية لتدريس لغة عاؼبية األوىل ستناق  فوايد التعاون اإلقليمي والدويل يف تطوير برامج إعداد مع

ل. وتتناول يف سياق دويل متعدد الثقافات واللغات وذلك من خالل تقدًن ذبربة اعبامعة اإلسالمية بغزة يف هذا اجملا
يوؽبم وقدراهتم وماستثمار  إمكانياهتم  من الواقع احمللي للمعلمني الشباب من خالل االستفادة  النقطة الثانية أمهية 

ضمن فرق و على فوايد العمل اعبماعي  يف تعليم اللغة العربية كبو العاؼبية. والنقطة الثالثة تركزلالنطالق  ودافعيتهم 
إجراء حبوث بلغات "  يف مشروع تهامشاركو متخصصة ومشاريع تعاون دولية كما هو حال اعبامعة اإلسالمية بغزة 

 ابلتعاون مع أربع جامعات بريطانية وجامعة أمريكية والذي أشبر "Multilingually Researching متعددة
ستخدام التقنيات اغبديثة. وسيتم مناقشة طبس ركايز مًتابطة اللغة العربية عن بعد اب دريسبرانؾبا لتدريب اؼبعلمني لت

النقطة أما  والفنون اإلبداعية.واللغة والتكنولوجيا  (البيداغوجيا ) ونظم التدريس وآلياتهؽبذا الربانمج وهي: السياق 
خاصة يف ؾبال  رينخآليات دديومة تطوير مهارات اؼبعلمني وكيفية نقل مهاراهتم وخرباهتم ؼبعلمني آتوضح فاألخرية 

 اػباسبة مقًتحات عملية تساهم يف تطوير برامج إعداد معلمني دوليني.تقدم و . التعليم عن بعد
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 قدمةادل .2

طهرهم  أصفوة عباد  و  من رسالً أرسل ؽبم  ،العملالعلم و تقان إا صبيعً أن يعلم الناس العليم اغبكيم حينما أراد هللا 
ليصنعهم مواجهة التحدايت عملية و الالتجارب من خالل ،  الناسِ  متعليَ  يةة وكيفاإلنسانيّ  مهم سبحانه وتعاىل القيمَ وعل  

األنبياء الرسل و وقصص   ات خرب  نقلِ  األخيار من خالل  اؼبصطفني رسله  م هللاعلّ و  . يرضىعلى عينه كما حيب و 
العلم  رسالةهم وتفانيهم يف توصيل ملِ وعَ لمهم وأجرهم على قدر عِ  علماءِ طريق الم هؤالء الرسل أن ل  األسبقني ، وع

 صبيع أساليبَ  استخدمً ا مإال طبسني عامً  سنةٍ قومه ألف يف لب    عليه السالم والقيم ومكارم األخالق. فهذا نبينا نوح
دون أيس أو ملل ليعلمنا  الليل و النهار و  السر و العلنمشلت  أبشكال و أوقات ـبتلفة  يف عصر  التعليم وسايلِ  و

ت و تنوع و ربدي  أساليب التعليم حسب متغريا والعطاء العزدية والتضحيةوالصرب و   العلمأن من صفات اؼبعلم الناجح 
 .البيئة التعليميةالواقع و 

ابدرت ،الناطقني هبا  برانمج لتعليم اللغة العربية لغريأي نجاح لؼبعلمني كأساس ا على هذا النهج الرابين يف تعليمو 
النجاح األهم يف  ليكونوا عاملَ  ؛من اؼبعلمني واؼبعلمات الشباب ؾبموعةٍ  وتدريبِ  لتأهيلِ  اعبامعة اإلسالمية بغزة ابلسعي

ة اؼبتعلقة بعض اؼبعلومات األساسيّ تقدًن وقبل مناقشة هذ  اؼببادرة ال بد من  مركز تعليم اللغة العربية ابعبامعةافتتاح 
 .  تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف اعبامعات الفلسطينيةابلسياق الفلسطيين فيما خيص 

 نبذة عن تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا يف اجلامعات الفلسطينية .3
للقدس والضفة اإلسرايلي  االحتالل من  قليلةٍ  سنواتٍ  معظم اعبامعات الفلسطينية يف فًتة السبعينات بعدمت أتسيس  

جامعة و  ،ٜٔٚٔاػبليل عام جامعة الفًتة:  تلكَ يف  اعبامعاتِ  أقدم ُ  أنشئت حي   ٜٚٙٔ الغربية وقطاع غزة عام 
 .ٜٛٚٔواعبامعة اإلسالمية ٖٜٚٔ  عامبيت غبم  جامعةو  ، ٜٚٚٔالنجاح عام  جامعةو  ، ٕٜٚٔبيزيت عام 

مؤسسة تعليم عايل معتمدة ومرخصة من قبل وزارة الًتبية   احاليً   ٓ٘ستمر إنشاء اعبامعات الفلسطينية حىت بلغاو 
 (مٕٙٔٓ ،وزارة الًتبية والتعليم العايل)    .كلية ؾبتمع متوسطة  ٛٔكلية جامعية و  ٚٔجامعة و ٘ٔوالتعليم  العايل وتشمل 

كليات ؾبتمع متوسطة   ٙ كليات جامعية و ٘ جامعات و ٙمؤسسة تعليم عايل تشمل   ٚٔويوجد يف قطاع غزة 
ساليب تدريسها وكذلك اغبال أداهبا و آبرامج البكالوريس يف اللغة العربية و  ٘ٔصبيع اعبامعات الفلسطينية التقدم و 

 ةتربويّ  برامج قدم تمنها ال  أايً أن أكادديي إال  ٔٔٓ,ٚيعمل يف هذ  اعبامعات ابلنسبة لتعليم اللغة اإلقبليزية  و 
براؾبها األكادديية كحال ضمن لتأهيل معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا   )بكالوريوس أو دبلوم عايل أوماجستري(

 .(مٕٙٔٓ ،)وزارة الًتبية والتعليم العايل .معظم اعبامعات العربية

من   الناطقني هبابتقدًن بعض الدورات يف اللغة العربية لغري يف الضفة الغربية بعض اعبامعات الفلسطينية بدأتحديثا و 
وقد سامهت حرية اغبركة والتنقل ولو بشكل نسيب بني الضفة الغربية ودول  .الوطنيةوالنجاح  بريزيت  يتجامع أمثال
ضمن  للطلبة األجانب العربية اللغة لتدريس صيفي تقدًن برانمجبجامعة بريزيت  ، فباشرتتقدًن هذ  الدورات يفالعامل 
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 والسياسية اإلنسانية العلوم يف مساقاتٍ  ليقدمَ ؛  ٜٜٗٔ عام ؤ الذي مت إنشا والفلسطينية  العربية الدراسات برانمج
 العربية الدراسات رانمجبأعلن  ٕٗٔٓعام  يفو  .الفلسطينية لقضيةابفيما يتعلق  خصوصاً  للطلبة غري العرب

عدد من  اختيار توفر فرص تدريب ألساتذة جدد يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ومن مث  عن والفلسطينية
 (.مٕٙٔٓ)جامعة بريزيت،  فلسطنيخارج بّية اؼبرشحني لدورات تدري

تطور تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا بشكل سريع يف جامعة النجاح الوطنية ابلضفة الغربية يف  كذلك فقد
إبطالق  االحتفال ليتم  ٕٔٔٓالسنوات اػبمس األخرية حي  مت أتسيس شعبة اللغة العربية للناطقني بغريها عام 

الشعبة إىل معهد لتعليم اللغة العربية  تربول فقد وحديثا ٕٕٔٓم برانمج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف فرباير عا
 (.مٕٙٔٓ)جامعة النجاح الوطنية،  ٕٙٔٓللناطقني بغريها يف يوليو

فال وعدم إمكانية وصول الطلبة غري العرب عبامعات غزة  ٕٙٓٓعلى قطاع غزة منذ سنة  اؼبفروضللحصار  ونتيجةً 
 التوضيح يف اعبزء التايل.اعبامعة اإلسالمية بغزة كما سيتم سوى يف أي جامعة يف قطاع غزة  أو دوراتٍ  د أي برامجَ جيو 

 

  تنطلق العربية إىل العادلية اجلامعة اإلسالمية بغزةمن  .4
على حصار  يف التغلبِ  رغبةً الضعف وال اؽبوان و إصرارهم الذي ال يعرف وصربهم و  هاالسابق ذكر األنبياء  بعزدية أتثرًا 

تعليم اللغة العربية لغري  بدأت اعبامعة اإلسالمية مسارَ ،   ةٍ ودمار غبروب ثالث الظاؼبني وإعمار ما نتج من خرابٍ 
من العرب وغري العرب ومن  اؼبتضامنني دبساندة  وتشجيع األخوة واألصدقاء األحرار والزوار ٕٕٔٓالناطقني هبا  عام 

م اللغة يخاصة تعل يهام فيلتعلوأشاُدوا اب وشعبها أحبوا غزةَ و  ،لغزة  ا مناصرةً و الذين جاؤ  ،اؼبسلمني وغري اؼبسلمني 
 .العربية

زار اعبامعة اإلسالمية العديد من الوفود العربية وغري العربية من دول  ٖٕٔٓأوايل يونيوحىت و  ٕٕٔٓيف أواخر عام  
 ، يف غزة اللغةتعلم  عن رغبتهم يف او وأعربُ ، ة س العربيّ تدرِّ  ةكانت اعبامعة اإلسالمي  عّما إذا م هبعض تساءل، ـبتلفة 

غزة  و إىل منالسفر  و تعليم اللغة العربية لسهولةِ كبإحدى أهم اغبوافز إلدارة اعبامعة للتوجه الزايرات  تلكفكانت 
للمسامهة ؛ يف تشغيلهم  ه اعبامعة كبو خدمة خرجيبها من خالل اؼبساعدةِ ابإلضافة إىل توجّ القصرية الفًتة  تلكخالل 

ابلتوجه كبو تعليم اللغة العربية يف ظل  اً قرار إلدارة لِتتخَذ اشباب اػبرجيني. ال ىة علاثرها السلبيّ آاغبد من البطالة و  يف
عريب التعاطف بسبب ال. ولكن اؼبتاحة اديةاؼبمكانيات اإل ضيقيف ظل و تخصصني أو ذوي خربة معدم توفر معلمني 

والتجهيز من  ابإلعداد كان القرار ابلبدء ،  ال تلني وال تعرف للمستحيل سبيالً اليت دويل مع غزة وعزدية إدارة اعبامعة الو 
 :التاليةتسعة الاتية ذلة الئوجيه األسته الصفر. ومت بمرحلة ش

 ؟واإلمكانيات  يف ظل ىذه الظروف كيف نبدأ بتعليم اللغة العربية ٔ.ٗ
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لة كمِ مُ يف الوقت ذاته تداخلة زمنيًّا إىل حد ما ولكنها اؼبالتالية و  عمليةالطوات اػبتنفيذ عبارة عن  كانت اإلجابةو 
 لبعضها البعض: 

 العديد من مواقع مراكز والتعرف على  تصفح التم ف ،من خرباهتم واالستفادة  االطالع على خربات من سبقوان
ورواب أسالمي و إليف العامل العريب وا العربية أو اإلقبليزيةتعليم اللغة لاللغات العربية واألجنبية اليت تقدم برامج 

  .التالية اتاػبطو  االطالع وأمريكا. وكان من شبرات هذا 
الزايرات اؼبيدانية والتواصل اؼبباشر لنقل التجارب الناجحة حي  مت زايرة بعض اعبامعات الًتكية )يناير  -

 . ومت أيضًا زايرةفاق للتعاون األكادديي معهاآستفادة من ذبارهبا و فتح طالع و اال( هبدف االٕٕٔٓ
 فادة من ذبارهبا يف هذا اجملال ست( هبدف االٖٕٔٓبعض اعبامعات األردنية )يناير/ كانون الثاين 

 .راء ببعض اػبرباء فكانت عملية التأسيس والبناء ابلتشاور وتبادل اآل وااللتقاء
مع العديد من  (و غريها فيةتها سكايب ومكاؼباتبريد إلكًتوين و ) اغبديثةالتواصل عرب التقنيات  -

اؼبؤسسات واؼبختصني يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها وكان من شبرة هذا التواصل التعرف على  
الفلسطينني منها لتدريب ؾبموعة اؼبعلمني "العربية للجميع" ابؼبملكة العربية السعودية، واليت تطوع خبريان 

  يف هذا اجملال. الشباب اؼبؤهلني تربوايً 
  اجمللس القومي للمرأة" و " العربية للجميع ابؼبملكة العربية السعودية  من بتعاونِ  وذلك: الشراكة اإلقليمية

 لتدريب اؼبعلمني. بشمال سيناء جبمهورية مصر العربية
  ستفادة من خرباء دوليني يف الوا العربية لغري الناطقني هبا عليم اللغةتمشاريع دولية تساهم يف تعزيز ادلشاركة يف

تعليم اللغات األجنبية او اللغة الثانية غري لغة األم. وكان من شبرة هذ  اؼبشاركة تدريب ؾبموعة من اؼبدرسني 
 كما سيذكر الحقا. ات متنوعةيمن جنسجامعات بريطانية و  منعلى أيدي خرباء 

 

 أعداد  اخلرجيني الكبري ؟  يف ظل   ادلعلمني  مت انتقاء   كيف ٕ.ٗ
معلمة ا و معلمً  ٖٓانتقاء   النتيجة كانت ، و  اليةذوي دافعية عمعلمني متميزين ومبدعني و دريب تكبو  اذبهنا

يف اللغة  اً ختبار امشلت  مات من التقي تدريب بعد سلسة طويلةٍ الللحصول على  تقدموا ٓٓٔمن أكثر من 
لديهم و من مُث اؼبشاركة و اإلنساين ميوؽبم و البعد القيمي  ىللتعرف عل  متخصصةٍ  من عبنة العربية ومقابلةً 
 . و التطوير لقدراهتم و مهاراهتم  هبدف اؼبزيد من ا والتحفيزيف غزة  ة ؿبليةييف دورة تدريب

 أن يصلوا غزة احملاصرة؟ ف ميكن وكي؟ اخلربة  وميتلكون ختصني ادل بني ادلدر ىم  من 4.3

ابؼبملكة العربية السعودية لنتعرف على خبريين من أهل  "العربية للجميع"هللا لنا التواصل مع ر يس  بعد أن 
انتقايهم ابلطريقة و ا و معلمة الذين مت معلمً  ٖٓتطوعا مشكورين لتدريب ال  ينذلو ال ختصاص واػبربةاال

 .  اؼبواصفات اؼبذكورة أعال  
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 لغزة؟ الوصول ادلتخصصني ادلدربني قدرة عدمو  احلصار ظل يف للتدريب ادلناسب ادلكان   سيكون أين 4.4

يف   ستضافت عملية التدريبا"اجمللس القومي للمرأة" بشمال سيناء جبمهورية مصر العربية واليت فكان التواصل مع 
قوة الدافعية واليت هي دبثابة عامل أساسي إلبداع خوي ومهين فبا زاد من أبتعاون مقر "اجمللس القومي للمرأة" 

 .اؼبعلمني يف ؾبال تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا

 مؤسسات و أىايل يعيشها اليت الصعبة االقتصادية الظروف ظل يف التدريب تكاليف تغطية متست كيف ٘.ٗ
 ؟غزة قطاع

للجميع التواصل مع األخوة الكرام يف العربية و  ، على الذات و تفعيل قيم ترشيد النفقات االعتماد فكانت اإلجابة 
على اعبميع ، والتعاون وتوزيع التكاليف  اؼبشاركة. فتمت تدريب ؾباينتنظيم وتطوعوا لعلى الفور  استجابوا  والذين
وتطوعت العربية للجميع ،ا معلمً  ٖٓالسفر والتنقل واإلقامة غبوايل  تكاليفب ةعبامعة اإلسالميسامهت ا حي ُ 

ني وكذلك مت إشراك اؼبتدربِ ، ني من الرايض إىل العري  سفر اؼبدربَ  نفقاتصبيع  مع ربمل ؾباينبتقدًن تدريب نوعي 
والتأكيد على أمهية التطوع والتربع والتضحية كأحد أهم  اؼبسؤولية وربمل  العملية اؼبشاركةو من ابب التحفيز 

 . هللا ملسو هيلع هللا ىلص لعلم الناجح كما هي صفات حبيبنا ومعلمنا األول رسو صفات اؼب

 ادلعلمون؟ اليت حيتاجها  موضوعات التدريبما أىم  4.6

على خربات اؼبدربني و  و مدة التدريب بناءً  ة للجميع على ربديد موضوعاتِ مت التفاهم بني اعبامعة اإلسالمية و العربيّ 
ا ومن أهم اؼبوضوعات اليت مشلها التدريب الفروق بني تعليم اللغة ألهلهني. بِ يف غزة وحاجات اؼبتدر  االختصاص أهل 

وتعليم اللغة العربية ،   ة األربعيس اؼبهارات اللغويّ ر وتقنيات تد،  إلجنبيةاغات لطرق تعليم الو وتعليمها لغري أهلها 
 . للمبتديني

 

 التدريب؟ مدة ستكون كم 4.7

صبهورية مصر  -يف مدينة العري  ورة تدريبية مكثفة مت عقد د العربية للجميع بغزة و اإلسالميةاور بني اعبامعة بعد التش
 .ٖٕٔٓيونيو  ٚ- ٔ ما بني الفًتة يف -العربية 

  ادلناسبة؟ والتأىيل التدريب طرق   ما 4.8

إلعداد  التدريبِ  عمليةُ  استمرار ني وذبارهبم وطرق تدريبهم وكذلك يز  طرق التدريب هو تنوع اؼبدربِ ديُ  ما  إن  أهمَ 
فمنها ما  اؼبتاحةة الدولي   لواقع الفلسطيين والشراكات والفرصل اتبعً اؼبعلم الدويل واإلنساين القادر على التميز يف التعليم 

 كالتايل:   ةعليميّ التربات اػبعرب اللقاء اؼبباشر إلكساب اؼبتدربني اقبز  منها مامت عرب التقنيات اغبديثة و 
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 غزة –اإلسالمية تدريب داخل اعبامعة  -
  ابلتعاون مع العربية للجميعمصر و  –العري   -اؼبعلمني يف  مقرر اجمللس القومي للمرأة  تدريب -
 العربية للجميع ابلتعاون معتدريب عرب التقنيات اغبديثة  -
جامعة   تقودوالذي  "إجراء حبوث بلغات متعددة"يف مشروع تدريب عرب التقنيات اغبديثة من خالل الشراكة  -

 .جالسكو الربيطانية
-Eستخدام اإلنًتنت يف التعليم:ا"دورة تدريب ؼبعلمي اللغة يف  تدريب بعض اؼبعلمني من خالل اؼبشاركة يف -

Moderation - A Training course for online tutors" متخصصة يف بريطانية مؤسسة  واليت تقدمها
    ٔ"The Consultants-E" وهي نًتنتاإلالتعليم و التدريب عن بعد وعرب 

 
  ؟للعادلية العربية ابللغة ننطلق كيف 4.9

مركز تعليم اللغة  عن افتتاح ٖٕٔٓيونيو  يف شهرة أعلنت اعبامعة اإلسالميّ ،  لمعلمنيالتدريب اؼبستمرة ل اتعملي بعد
م اللغة العربية ة وغري إسالمية لتعل  طلبة من دول إسالميّ  الستقبالاستعدادها  أبدِت اعبامعةُ  والعربية لغري الناطقني هبا 

مع عشرات اعبامعات يف أورواب و يف الدول اإلسالمية غري  واسعةٍ  تعاونٍ  تربطها عالقاتُ  اعبامعةَ  أن  و  خاصةً ، يف غزة 
 يف ظلِ (  الفلسطيين )معرب رفح-غالق اؼبعرب اؼبصري بسبب إم أي متعلِّ  ستقبالُ امل يتم  لألسفلكن و  ؛ ةالناطقة ابلعربيّ 

 .ٖٕٔٓحداث اليت وقعت يف مصر  أوايل يوليو األ

ِ إَِلَّ اْلقاْوُم " :القرآن الكرًن يؤمنون آبايتِ ون و ؤ يف قلوب من يقر  ب اليأسُ دِ ولكن أىن يَ  ْوحِ َّللاَّ إِنَّهُ َلا ياْيأاُس ِمن رَّ

عا اْلعُْسِر يُْسًرا " وقوله تعاىل ( ٚٛ :)سورة يوسف "اْلكاافُِرونا  عا اْلعُْسِر يُْسًرا -فاِإنَّ ما  (ٙ-٘سورة الشرح:) "إِنَّ ما
أولئك  –ا عليهم السالم صبيعً  قصص أويل العزم من الرسلموا وعل   تربوا وتعلموامن وأىن يتسلل اإلحباط يف نفوس 

ة ، األوايل والقدوة اغبسنة للمعلمني واؼبدربني يف كل زمان و مكان و سياق و خاصة سياق الضيق و اؼبعاان وناؼبعلم
بقيادة جامعة جالسكو ومشاركة كل من اعبامعة اإلسالمية بغزة وجامعة يف مشروع   للجامعة أن تشاركَ ر هللاسّ إىل أن يَ 

 مارس -ٕٗٔٓا وجامعة أريزوان يف أمريكا وذلك من إبريل طانيبري درام وجامعة مانشسًت وجامعة غرب بريطانيا يف
ٕٓٔٚ.ٕ 

يف  االجتماعي ستخدام التقنيات اغبديثة ووسايل التواصل اعلى الًتكيز مع عملية التدريب  تجددُ وهنا مرة أخرى ت
غزة احملاصرة.  السفر إىلالطلبة من  كن هؤالءِ سب ملعد، تعليم اللغة العربية والوصول للطلبة يف دوؽبم ومؤسساهتم وبيوهتم 

تخدام سعن بعد وابيف تعليم اللغة العربية   دوراتٍ اعبامعة اإلسالمية بغزة ز كضبلة إعالانت عن تقدًن مر أيضا ولتبدأ 
                                                           
1
 The Consultants-E :http://www.theconsultants-e.com/  

2 The Researching Multilingually at Borders of Language, the Body, Law and the State is funded by 

the Arts and Humanities Research Council (AHRC) - UK: http://researching-multilingually-at-

borders.com  

http://www.theconsultants-e.com/
http://www.theconsultants-e.com/
http://www.theconsultants-e.com/
http://www.theconsultants-e.com/
http://researching-multilingually-at-borders.com/
http://researching-multilingually-at-borders.com/
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بعد إجراء اؼبزيد من التدريب  ٕٙٔٓمن مث ضبلة أخرى يف ديسمرب و  ٕ٘ٔٓك يف نوفمرب وذل التقنيات اغبديثة
و ،  و جالسك ن جامعةصني يف تعليم اللغات األجنبية مصختخرباء دوليني م ٘التطوير على صفحة اؼبركز من قبل و 

 و اعبامعة اإلسالمية بغزة.،    درام 
 ة فقد مت إجراء ضبلةً تعليم اللغة العربيّ إكساب اؼبعلمني ذبارب تعليمية دولية جديدة ومتنوعة يف و لتعزيز دور اؼبركز و 

إعالانت فبولة عرب تويًت ومنشورات عرب الفيسبوك و  ، تغريد من خالل جلساتِ  ٕٙٔٓديسمرب  يف شهر إعالمية
 لتلقيالعديد من الراغبني يف تعلم اللغة العربية  الستقطاب ؛عرب الربيد اإللكًتوين وصفحة اعبامعة والصحف  ورسايل 

اإلعالن. و لغاية هناية  فًتةِ  ( ؼبن يسجل خاللٕٚٔٓمارس  ٜ –يناير  ٜؾبانية ؼبدة شهرين ) م كدورةٍ ساعة تعل   ٖٓ
من  ٔمن الفلبني و ٖمن أمريكا و ٘من بريطانيا وٜطالبا )  ٜٔفقد سجل يف هذ  الدورة  ٕٙٔٓشهر ديسمرب 

 من البوسنة والقايمة ابلتأكيد ستزداد إن شاء هللا. ٔأسبانيا و
 
   برامج إعداد معلمي اللغة العربية لغريالناطقني هبا تدويل .5

د من متعددة اللغات والثقافات وأساليب التعلم فال بُ  ؾبتمعات إذا أردان إعداد معلم لغة عربية يتقن فنون التعليم يف 
ؼبعلمي اللغات ة اؼبعاصرة العاؼبيّ  تدويل برامج إعداد وأتهيل معلمي اللغة العربية لغري الناطقني هبا حبي  ربقق اؼبعايري

 : كالتايل ؿباورٍ  أربعةِ و اليت ديكن تلخيصها يف األجنبية 
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  (والقيم ادلعارف وادلهارات)ىداف األ دويلاحملور األول: ت 5.1

ووسايل التواصل  ستخدام التقنيات اغبديثةاو واإلدارة الصفية والتقييم التدريس  مهاراتُ  علمِ اؼب وإكسابَ  أتهيلَ إن 
ال يكفي إلعداد معلم دويل  ، كل هذااألهداف الًتبوية و اللغوية وغريها منونظرايت التعليم والتعلم  االجتماعي

عاؼبية )العربية( يف سياق دويل  حينما نتحدث عن تدريس لغةٍ ا إىل تدويل األهداف و خاصة ً وإنساين بل حيتاج أيضً 
أساسية وهي اؼبعارف واؼبهارات  ثالثة أمور اكتساب يتطلب أيضا و  ، متعدد الثقافات واللغات واألجناس والبيئات

 .والقيم العاؼبية واإلنسانية

الواسعة  فر ااؼبع الكتساب ابإلضافة سالمية ابلثقافة العربية واإلوعميقة معرفة واسعة كتساب يتعلق اباألمر األول 
يف ختيارية متنوعة اة إجبارية وأخرى طرح مساقات أساسيّ إىل هذا األمر حيتاج و . اؼبتعددةابلثقافات اإلنسانية والعميقة 

مساق يتعلق ابلبيئة  حديكن طر  حسب البيئة الثقافية اليت يرغب اؼبعلم يف العمل فيها. فمثالً برامج التأهيل و التدريب 
 إلفريقيا وهكذا.اثل  سيا و آعبنوب شرق آخر الثقافية السايدة يف غرب أورواب ومساق 

قناع اإلستخدام أساليب او  البناء و اجملادلة ابليت هي أحسن اغبوارإجراء  ارات مهإكساب اؼبعلم واألمر الثاين هو 
من اؼبهارات األساسية اليت يتطلبها إعداد معلم اللغة العربية اإلنساين والدويل  و .  ابغبجة واؼبنطق والدليل العقلي

وخري . و اغبضارية التارخييةاألدبية و اللغوية و دها االثقافية أببع مد اعبسورمهارات بناء العالقات اإلنسانية و كتساب ا 
تنمي  ومن خالل مناهج تدريب اؼبدرِبني ،طريق إلكساب اؼبعلم اإلنساين هذ  اؼبهارات هو القدوة اغبسنة من قبل 

وثقافية تربوية من خالل اؼبشاركة الفاعلة يف حوارات مهاراته  ا حبي  يشارك اؼبعلم نفسه يف تنمية هذ  اؼبهارات عمليً 
اغبوار و  حسن تطوير مهارات اؼبعلمني يف تقبل  تعدد الثقافات و يف  تساهمَ ل ؛ ولغوية يتم طرحها ضمن برامج التدريب

التواصل بني األفراد والشعوب خاصة يف العصر اغبايل والذي تزداد فيه الصراعات واغبروب والنزاعات بني حسن 
 ت. الشعوب واجملتمعات متعددة الثقافات واللغا

لتفاهم قيم ا يف نشرِ  ها اغبضاري دور ينبع من ظبو اللغة العربية و  سامٍ  اللغة العربية له دورٌ  معلمَ واألمر الثال  هو أن 
 . إنّ تتنوع فيه اللغات والثقافات والقيم  والعادات والتقاليد يف كونٍ  ،بني الشعوب السالم التعارف و  اغبضاري لتحقيقِ 

 وشعوابً  بايلَ قجعلنا ـبتلفني و سبحانه و تعاىل الذي خلقنا  ية من آايت هللاآهو  الذي اللغوي والثقايف هذا التنوع 
َأْكَرَمُكْم اَي أَي  َها الن اُس ِإان  َخَلْقَناُكم مِّن ذََكٍر َوأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعواًب َوقَ َبايَِل لِتَ َعارَُفوا ِإن   ":على بعضنا البعض  لنتعارفَ 

يكون اختالف ألستنا وألواننا آية للدراسة  شاَءت ِحكمة هللا أن و( ٖٔ)اغبجرات: "ِعنَد اَّللِ  أَتْ َقاُكْم ِإن  اَّلل َ َعِليٌم َخِبريٌ 
 "ن  يف َذِلَك آلاَيٍت لِّْلَعاِلِمنيَ َوأَْلَواِنُكْم إِ  َواْخِتالُف أَْلِسَنِتُكمْ  َخْلُق الس َمَواِت َواأَلْرضِ  َوِمْن آاَيتِهِ :" والتعلم والتعليم

تنفيذ أنشطة المنهجية  نشر القيم اإلنسانية هي و التعارف  مهارات كساب اؼبعلمني إوسايل أهم ولعل . (ٕٕ)الروم:
ثقافية لكالرحالت اعبماعية لألماكن التارخيية والسياحية و الثقافية  واؼبشاركة يف العروض اؼبسرحية القصرية واؼبسابقات ا

. فتأهيل اؼبعلم  اإلنساين اؼبعلمنيمات هتمااواؼبشاركة يف ضبالت تطوع هادفة حسب  االجتماعيةواألفالم والنشاطات 
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حاجاته  خارج  بلد  لتلبيةِ  ا يعمل داخل أوا دوليً معلمً  وسبكينه من اكتساب اؼبهارات واؼبعارف والقيم العاؼبية ليصبحَ 
 ينشر إنساانً  جيعل من اؼبعلمِ  سامٍ  هو هدفٌ   و بالد هلمسامهة يف تنمية ؾبتمعلو ،  والعاؼبيةة واجملتمعية الفرديّ  وطموحاته

إن  فختصار شديد واب الثقافات و األلوان و األعراق. اختالف اإلنسانية صبعاء بغض النظر عن  خيدم ، و  و اػبريَ  العلمَ 
مهتداي خبلق رسول  رضديشي على األ قرآاًن  اؼبعلم ضل أساليب أتهيل اؼبعلم  لنشر القيم العاؼبية هو أن يكون َ أف

 . (ٗ" وِإن َك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم" )القلم: البشرية و الذي وصفه رب الناس بقوله 

 الفقر والبطالة  يف تعليم اللغة العربية: االستثمار تدويل احملور الثاين:  5.2

ساهم يف زبفيف حدة البطالة والفقر اؼبنتشرين ي يف ؾبال تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا قد فرص عملٍ  إن إجيادَ 
%، وهي  ٖٗ"نسبة البطالة يف قطاع غزة وصلت إىل حي  أن  خاصة يف فلسطنيو ،  إلسالميايف العامل العريب و 

،  ( 2015البنك الدويل، )"  %ٓٙارتفعت البطالة يف صفوف الشباب إىل ما يزيد عن األعلى يف العامل، يف حني 
 اعبهاز) %ٓ٘لتصل إىل علوم اغباسوب بني خرجيي و % ٕٙإىل  لتصلَ  كليات الًتبية ؛وتزداد البطالة بني خرجيي  

توفري فرص عمل يف تعليم اللغة العربية من خالل  االستثمار ا وديكن  أيضً . (ٕٙٔٓ، الفلسطيين لإلحصاء اؼبركزي
 ،ؽبؤالء اػبرجيني فبا ديكنهم من مقاومة سياسة هتجري الشباب الفلسطيين عن وطنهم والصمود والبقاء على أرضهم 

قتصادية امتنوعة )دينية و  غريهم ألغراضٍ  م اللغة العربية سواء من قبل اؼبسلمني أوتزايد اإلقبال على تعل  خاصة يف ظل 
ليزية يف خلق فرص قبسريعة لدور تعليم اللغة اإل . وبنظرةٍ غريها(جتماعية و اذبارية وعلمية وثقافية وسياسية وسياحية و 

حسب وذلك الربيطاين   االقتصاد ا يف ربسني دورا أساسيً  هنا تلعبُ أقبد  ، القومي وزايدة الدخلعمل جديدة 
ادية قتصللدراسات واألحباث اال  ، Capital Economics for English UKي أعدته مؤسسة ذالتقرير ال

 :(ٕ٘ٔٓوالصادر يف نوفمرب 
خالل  امؤسسة أكادديية بريطانية معًتف هب ٓ٘٘يف أكثر من  متعلمٍ   ٓٓٓ،ٓ٘ٙاللغة اإلقبليزية حوايل  سَ رَ دَ  -

 .ٕٗٔٓعام 
ؼبعلمني وإداريني وسايقي سيارات أجرة وأصحاب  عملٍ  فرصةَ  ٓٓ٘،ٕٙتعليم اللغة اإلقبليزية أكثر من   دعمَ  -

 سر اؼبستضيفة للطلبة.ؿبال ذبارية وأصحاب مقاهي وآلالف األُ 
 واحد. الربيطاين خالل عامٍ لالقتصاد عايِد ك بليون جنية إسًتليين ٕ.ٔقطاع تعليم اللغة اإلقبليزية حوايل  أضافَ  -
 .ٕٗٔٓأثناء دراستهم عام  million 194£كومية لربيطانيا بقيمة الطالب يف دعم اػبزينة اغب ساهمَ  -
الربيطاين فعند عودة االقتصاد  عم ُ اؼبالية هناك أيضا فوايد إجيابية ال ديكن حصرها تد ابإلضايف لصايف العوايدِ  -

 .اهتوا لزاير عادذبارية مع بريطانيا يف اؼبستقبل أو  شراكاتٍ  أقامواهؤالء الطلبة لبالدهم  فلردبا 
عية من جتماالقتصادية وااليف إمكانيات الشباب وأتهيلهم لتحسني أوضاعهم ا االستثمارظهر هذ  األرقام أمهية وتُ 

  .لتعليم اللغة اإلقبليزية فباثلٌ  استثماري   اللغة العربية دورٌ  يكون لتعليمِ ل ؛ خالل تعليم اللغة العربية
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 دولية فرق ضمناجلماعي  العملالثالث:  احملور .6
  -غزة-  اإلسالمية اعبامعة، فخبصوص الشراكات و العمل اعبماعي اإلقليمي و الدويل  اكر سابقً إىل ما ذُ  إلضافةاب

. ابريطاني يف البحثية ؼبراكزا حدُ أ ديوله” متعددةٍ  بلغاتٍ  ثو حب إعداد“بعنوان  ويلّ دُ  مشروع يف وفاعاِلً  اأساسيً  اً عضو  تعد  
 أوة أو اجتماعية سياسيّ  ضغوطٍ  ترب نسانيف السياقات اليت يكون فيه اإل يّ غو الل   التفاعل دراسةِ  إيل اؼبشروع يهدفو 

كما   وغري  عصبية لصدماتٍ  التعرض أو سياسيال اللجوء طلب أو االحتاللكاغبياة ربت ظروف ،  نفسية أواقتصادية 
حبثية إقليمية  وثيق بني فرقٍ  صباعي ونتعا على اؼبشروع يقومو هو اغبال يف فلسطني بشكل عام و غزة بشكل خاص. 

 ة ،اللغة العربية يف غز  معلمي إلعداد متكامل برانمج تطويرو  تصميم لتكوَن إحدى مهمتم هذا اؼبشروع ـبتلفة، دوليةو 
 ا . هب الناطقني لغري" العربية واإليطالية واألؼبانية واإلقبليزيةاللغات " تدريس يف اءخرب فيه   شارك

 (114: طو" )علما زدين ريب وقل: "ادلعلمني مهارات تطوير دميومة: الرابع احملور 6.1
كذلك و ، ابكل األسباب والطرق اليت تزيدان علمً  لذا فنحن مطالبون أبن أنخذَ و  ا قليلٌ فهو دايمً  أوتينا من علمٍ  مهما

التحدي  يف معلومات التأهيل و من استمرار عمليات التدريب و  د  لذا ال بُ  ،ا هللا أن يزيدان علمً أبن نسأَل  مأمورون
 الطرق التالية: ومهارات اؼبعلم من خالل  تبادل اػبربات عرب

واؼبدربني  لتبادل اػبربات واؼبعلومات بني  اػبرباءاالجتماعي التواصل عرب التقنيات اغبديثة  وشبكات التواصل  -
 تدريب معلمي غزة. كما حصل يف من عدة دول وبني اؼبدربني مع بعضهم البعض وبني اؼبدربني و اؼبتدربني

يف مشاريع إقليمية ودولية والعمل ضمن فرق مشًتكة لتطوير برامج أتهيل اؼبعلم الدويل وربديد وربدي   اؼبشاركة -
 والتقنية  الًتبويةو  البيئية اؼبتغريات حسب الربامجهذ  

ة هبدف إعداد  اػبربات عرب لقاءات ومؤسبرات دورية إقليمية ودولية متخصصة وعقد ورشات عمل مكثف تبادل -
 برانمج  ؼبعلمي اللغة العربية دبواصفات دولية. 

االستفادة من قدرات بعض اػبرجيني الشباب يف فلسطني يف بناء نواة مكتبة  الكًتونية شاملة  ربتوي على مواد  -
 بشكل دايم. مطبوعة و ظبعية وبصرية كمصدر  متاح للجميع  إلثراء عملية  أتهيل  وتطوير اؼبعلم
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   العربية اللغة معلمي لتأىيل العادلي ربانمجال وتطوير تصميم .7
 . تالالفالتعاون اإلقليمي السّ ا أوؽبكان . وعرب مراحَل عّدٍة ا مت تطوير برانمج إعداد معلمي اللغة العربية يف غزة تدرجييً 

ؼبعلمي اللغة  مناسبرانمج لتصميم ب" بلغات متعددة ثإعداد حبو "مشروع  وابحثني من تذةٍ ذلك اجتماعات بني أسا
 يف هذا اؼبشروع  .  كوهنا عضٌو مشاركٌ   العربية يف غزة ، إبشراف اعبامعة اإلسالمية 

ناقشة يف م وجهدٍ  فقد استوجب ذلك استثمار وقتٍ   العريّب ، يف العاملاألول من نوعه  وألن هذا الربانمج لردبا كان
 السياق و : " ة للربانمج وهيأساسيّ ركايز  د طبس يالنقاشات عن ربدتلك أسفرت  ، ؿباور  وآليات تنفيذ 

ابلتنسيق مع أحد خرباء و  "  بداعيةالفنون اإل اللغة و و( :Pedagogy البيداغوجي)اوآلياته التدريس نظم  التكنولوجيا و
 ربع،أ هذ  احملاورُ  رسَ د  تفاق على أن تُ اإل مت ،اعبامعة اإلسالمية والذي ساهم يف إعداد خطة العمل ضمن اؼبشروع

 ، -أسبوع لكل ؿبورٍ  - ابيعأسعلى مدار طبسة ِ التدريس  ن ومصرية/ دامنركية( وعلى أن يكونَ )أؼبانية وإيطاليتا درابتٍ مُ 
أما  مدة الربانمج  كانت اعبماعي. الفردي و  مه على اؼبستوينيمت تعل   ؼبا راجعةٍ  إلعطاء تغذيةٍ  سادسٍ  سبوعٍ أإىل  إضافةً 

مرتني أسبوعياً أن يكون اللقاء على  فسها وساعات العمل اؼبنزيل للمتدربني(ن )شاملة ساعات التدريب   ستني ساعةً 
 .لسهولِة االستخدام وانتشار  ذي مت اختيار  وال (Skype)عن طريق برانمج سكايب بواقع ساعتني لكل لقاء 

إىل جانب ومطبوعة ومسموعة  التعليمية من مرييةاؼبادة لتحميل  (Moodle) مت اعتماد برانمج موودل كذلك فقد  
قاشات تدار ابللغتني كانت تلك الن  و. تدربني واؼبدرابت وكذلك بني اؼبتدربني أنفسهمناقشات بني اؼباستخدامه يف اؼب

  .ن تقييدقبليزية دو العربية واإل

دربني تاؼبمن ِقبل هم سُ ريدتم تي حبي  األجانب ،مت التنسيُق مع عدٍد من اؼبتطوعني  اعبانب العملي يف التدريب ولتعزيزِ 
مع وجود متابعة وتقييم  ؼبثل هذا التدريب العملي فرصٍ  ثُ ثال متدربٍ  تيحت لكلَ أُ فقد ، وهبذا  عن طريق سكايب
 ألداء اؼبتدربني . 

 ويعتمد ىذا الربانمج على مخس ركائز أساسية وىي: 

  :Context السياق ٔ.ٚ
عن الفرص  فقد تساءلن رة على زايرة غزة ، وعدم القد به ، غزة ولقلة إؼبام اؼبدرابتِ وضع يف ال ػبصوصيةِ  نظراً 
و ابلتنسيق  . بل وفرض توجهات تربوية غربية عليهم” توريد“وخطورة الىت ستواجههن  يف  هذا التدريب حدايت والت

ة وما جيول يف التعليمي بفلسفتهن اؼبتدربنيمصارحة  على أمهية قد اتفقت اؼبدرابتمع  خبري اعبامعة اإلسالمية احمللي ف
تصوير   ثيلي ويف صورة نص سب بكتابة حوارهن قامت اؼبدرابتوعليه فقد من أفكار حول القيام هبذا العمل. خاطرهّن 

ودور  ةعليميالفلسفات الت حول ليفتَح ابَب اغبوار ،  يف أول لقاء يف غزة عن طريق برانمج موودل إرساله للمتدربني و
مث دعوهتم ـبتلفة ومناقشتها ومن  ةشاهدة ثالثة مناذج لفلسفات تعليميذلك توجيه اؼبتدربني إىل م م. تالاؼبعلم واؼبتعل
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التدرييب )كما انمج اػباصة ابلرب يوتيوب العلى قناة  وربميلهاعربية يف غزة اللغة ل كمعلمني لتسجيل فلسفتهم التعليمية
 . الحقا( سيتم شرحه

  :Technology التكنولوجيا ٕ.ٚ
أدرك صبيع من خطط لربانمج إعداد معلمي اللغة العربية  فقد ٕٙٓٓاغبصار اؼبفروض على قطاع غزة منذ  لظروف نظراً 

ة بغزة يف شبكة سالميو كان الستثمار اعبامعة اإل . يف العملية التعليمية الذي تلعبه التكنولوجيايف القطاع الدور اغبيوي 
 من عددٍ ريس فقد مت دمج دألمهية استخدام االنًتنت يف التمن اعبميع ا دراكً دوٌر فاعٌل يف قباح الربانمج. وإانًتنت قوية 

 تواستخدام برامج ابدلي خاصة ابلربانمج ،  (YouTube) بء قناة يوتيو نشاكإ،   الوسايط يف العملية التعليمية 
(Padlet  ) وتيتان ابد  (Titan Pad)مساحة على اعبوجل درايف شاءوإن Google Drive) )  َليضع 

 يف هناية الربانمج. يتم  تقيمها لفيها كل أعماؽبم اؼبتدربون 

 ( Pedagogyالبيداغوجيا نظم التدريس وآلياته ) ٖ.ٚ
فريري. تربوبة ـبتلفة من أمثال كتاابت ابولو تفاق على االستقاء من نظرايت إلمت ايف اؼبراحل األوىل إلعداد الربانمج 

عن ابللغة العربية  لفضيل فقامت إحدى اؼبدرابت بتدريس درسشهر رمضان اامن تدريس هذا احملور مع دخول وقد تز 
الدرس وربميله   ذلك  مت تسجيلوقد  رمضان لطالبة أجنيبة عن طريق سكايب شهر ىلاالحتفاالت مع الًتكيز ع

ومناقشته مع ن وقاموا ابلتعليق عليه شاهد  بعد ذلك اؼبتدربو  مجاػباصة ابلربان يوتيوبالعلى قناة  ةمرييتعليمية  كمادة
   لقايهم التايل.يف وزماليهم درابتاؼب

 األجانب اؼبتدربني يف تدريس اللغة العربية للمتطوعني  األسبوع ؼبناقشة ذبربةجزء من ذلك كذلك فقد مت تكريس 
من تلك  خفاقات مع الًتكيز على ما استفاد  كل متدربٍ وإ دبا فيها من قباحاتٍ  (  إليه آنفاً )كما سبت اإلشارة 

 التجربة.

 : Language    اللغة ٗ.ٚ
للغة العربية لغري ايت اليت تواجه معلمي اداألسبوع قراءة مقالة ابلعربية حول التح ن ضمن ما قام به اؼبتدربون يف ذلكم

  فضالً جبدية العربية. اؼببتديني وطرق تدريسهم لألى بعض خصايص مرحلة مناقشتها إىل جانب التعرف علو الناطقني هبا 
ربوي ما قد ، وتشجيع اؼبتدربني على تكوين مكتبة صغرية ذلك فقد مت ربميل عدة مصادر يف تدريس اللغة العربية عن 

لمتطوعني  تدريس اللغة العربية لالعملية يفحيتاجون إليه من مراجع. كذلك فقد واصل اؼبتدربون مناقشة ذبارهبم 
                                                                                                .األجانب

 

  :Creative arts الفنون اإلبداعية ٘.ٚ



13 
 

يف تدريس العربّية وكيفية  توظيف هذ   إىل دور األعمال الفنية )من شعر ورسم ومسرح وغريها( وقد مت اإلشارة 
وقد كان ذلك األسبوع فرصة جيدة السًتجاع  اؼبهارات يف العملية التدريسية ، وتطويعها ػبدمِة القضية الفلسطينية .

 واللغة(.)السياق والتكنولوجيا ونظم التدريس وآلياته احملاور السابق تناوؽبا 

بداعية اػباصة ابؼبقاومة بية سابقة حول استخدام الفنون اإلتدري ةً قد نظمت دور  كانت إحدى اؼبدرابت األربعو 
على تقدًن بعض اؼبفاهيم اػباصة  تلك الدورة تفاق مع متدربتني حضراتومت اإلالفلسطينية يف تدريس اللغة االقبليزية، 
 . هبذا اؼبوضوع لزماليهم يف هذا الربانمج

 اتبعتها وعلقت عليها اؼبدرابت.حي   على جوجل درايفيل أعماؽبم حمبتقام اؼبتدربون خالل فًتة الربانمج التدرييب 
ذلك مراسم تقدًن تال  ضعف يف الربانمجربون من نقاط قوة و يف األسبوع األخري دار نقاش مفتوح حول ما رآ  اؼبتدو 

ث و حبة رييسة مشروع "إعداد ربانمج التدرييب يف غزة دبشاركال رأسها اؼبسؤول عنيالشهادات يف اعبامعة اإلسالمية بغزة 
 . اؼبدرابت من بريطانيا عرب سكايبغات متعددة" و بل

بعد انتهاء الربانمج التدرييب حبوايل شهرين كان هناك لقاء آخر بني اؼبدرابت األربع واؼبسؤول األول عن الربانمج التدرييب 
كان على رأسها   رييب ووضع تصورات للمستقبلخالل الربانمج التدما مت تنفيذ  ؼبتدربني مت خالله اسًتجاع يف غزة وا

 دعت إحدى اؼبدرابتوقد عبامعة اإلسالمية بغزة. غة العربية لغري الناطقني هبا على موقع التعليم الل إنشاء صفحة
 فبا نتج عنهة واحد داد معلمي اللغة العربية يف كلمةرانمج إعذبربة مشاركته يف ب أن يلخص كل منهمإىل اغباضرين 

 عكست صبيها عزديةً  ،بداع والتصميم واغبماس واإلصرار والبداية واؼبغامرة والتحدي وغياب اغبدودمفاهيم من أمثال: اإل
 .عن بعد من خالل تدريس اللغة العربية لغري الناطقني هبا  واقع استعماريريقوية لتغي

 "ولتصنَع على عيين ":اػباسبة .ٛ

أورواب  تساهم يف  و على تنوع اؼبدربني اؼبتخصصني من السعودية وفلسطني ومصر"وديكن القول أبن هذ  التجربة اؼببنية 
 ا ليس فقط يف تعليم ونشر اللغة العربية بل يف نشر بذورا هامً ليلعبوا دورً  ؛ الناطقني هبا للغة العربية لغري إعداد معلمني

للتغلب على الفقر واغبصار والتحرر من التواصل والتفاهم والشراكة والتعاون بني األفراد واؼبؤسسات والشعوب 
دبهارات عاؼبية ومعلومات ثقافية واسعة يتميزون  تطوير برامج إعداد معلمني دولينيإن  (.ٕ٘ٔٓاالحتالل" )اؼبصري، 

. ويرجى أن يساهم مثل هذا صصة يف ؾبال تعليم اللغة العربيةمتخبني خرباء ومؤسسات ا  وثيقً وانً ايستلزم تعوقيم سامية 
 : التوصيات التاليةربقيق التعاون يف 

تعليم احًتاف  من ذوي السمات اليت تتطلبها مهنة  اؼبعلمنيالنتقاء  واضحة ؿبددة و معايري تفاق على اإل -
  اللغات.
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ومساعدته يف اكتشاف اليت جيب أن يكتسبها اؼبعلم الدويل ة و الًتبوية كفاايت اللغويّ والالوقوف على اؼبهارات  -
 قدراته وتنميتها.

تعليم اللغة العربية للناطقني ؾبال يف  عايل دبلوم يستو دب األقلعلى مشًتكة بني اعبامعات هيل أتإعداد برامج  -
 عرب التقنيات اغبديثة. الربامج أو جزء منهاتُقدم هذ  وديكن أن  بغريها

عددة اللغات واػبربات مت تدريب فرقتكوين خالل  منلدى اؼبعلم الباح  اؼبستمر  الذايتمهارات التطوير تعزيز  -
 .والثقافات

صاحب اؼببدأ والرسالة اغبضارية اليت تستمد  لعاؼبية للمعلم الدويل اإلنساينالًتكيز على اؼبعايري واؼبهارات والقيم ا -
سامح و التعاي  التفاعلي مع الراغبني يف بذور قيم التفاهم و الت أصالتها من عاؼبية اللغة العربية و دورها يف نشر

  تعلم اللغة العربية. 
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