


ُيعــدُّ » مركــز التأهيــل والتَّدريــب « أحــد املراكــز 

إســَطنبول«،  »أكاديمّيــة  ملؤسســة  التابعــة 

ــب ىلع  ل ــع يف الطَّ ــام 2014، نتيجــة التَّوسُّ ــة ع ــز بصــورة فعلّي ــَس امَلرك تأسَّ

ــل  ــى تأهي ــة إل ــت الحاج ــا، فكان ــن بغيره ــا للنَّاطقي ــة وتعلُّمه ــم العربي تعلي

ــن  ــا الّراغبي ــن ِبغيره ــة للّناِطقي ــم العربّي ــال تعلي ــول يف مج خ ــن للدُّ املعلمي

خــوِل إلــى هــذا امَلجــال، إضافــًة إلــى َصقــل املهــارات التَّدريســّية  يف الدُّ

للُمعلِّميــن القائميــن ىلع رأس َعَمِلهــم. 



األهداف: 

إعــداد معلم اللغة العربيــة للّناطقين بغيرها.. 1

إنشــاء قاعــدة واســعة مــن املعلميــن املتخّصصيــن يف تدريــس العربيــة . 2
للناطقيــن بغيرهــا.

ــن . 	 ــة للناطقي ــة العربي ــس اللغ ــون بتدري ــن يرغب ــن الذي ــد املعلمي تزوي
ــال. ــذا املج ــس يف ه ــّيات التدري ــا بأساس بغيره

تطويــر مهــارات معلمي اللغة العربيــة العاملين يف هذا املجال.. 4

ــم . 	 ــم وتزويده ــن ىلع رأس عمله ــن القائمي ــد املعّلمي ــي عن ــع الوع رف
باألســاليب الصحيحــة يف الّتدريــس.

ــى . 	 ــا إل ــل أثره ــن أن ينتق ــس، يمك ــة يف التدري ــة عام ــر ملنهجي التأطي
ــار األكاديميــة عنصــرا فاعــا يف تدريــس اللغــة  ــف الجهــات باعتب مختل

ــة. العربي



مها امَلرَكز: الَبرامــج التَّعليمّية التي ُيقدِّ

ــة  ــج التعليمي ــن الَبرام ــَدد م ــم َع ــب بتنظي ــل والتَّدري ــز الّتأهي ــوم مرك يق

التــي تهــدف إلــى َتطويــر ورفــع مســتوى املعلِّميــن بصــورٍة عاّمــة، وهــي ىلع 

ــكِل اآلتــي: الشَّ

اًل: برنامج املحاضرات العاّمة  أوَّ

ة كّل ُمحاَضــرة ســاعتان،  يقــوم املركــز بعقــد محاضــرات عاّمــة مجانّيــة، مــدَّ

ُترّكــز املحاضــرات ىلع مجــال تعليــم اللغــة العربّيــة للّناطقيــن بغيرهــا، 

ــا. ــوم اللغــة وُفروِعه ــي تتحــّدث عــن عل ــى املحاضــرات الت ــة إل إضاف

ثانيًا: برنامج الورشــات التَّدريبّية

ــب  ــة ىلع الجان ــل الّتدريبّي ــاُت العم ــز َورش ُتَركِّ

ــون  ــه املعلِّم ــتفيد من ــذي يس ــي ال التَّطبيق

ــة داخــل  ــم العرِبّي بصــورة مباشــرة يف تعلي

ــات  ــذه الورش ــز يف ه ــون التَّركي ــوف، ويك ف الصُّ

ُم  ٍر واحــٍد عــادة، ومــن العناويــن التــي ُتَقــدَّ ىلع ِمحــوَ

ــال الصغــار  ــم األطف ــة ورشــة » تعلي يف الورشــات التَّدريبّي

الناطقيــن بغيــر العربّيــة«، و« األســلوب التَّكاُملــي يف تقديــم 

الَوحــدة التَّعليمّيــة«، و« األنشــطة واأللعــاب اللغوّيــة 

ــا«،  ــن بغيره ــة للّناِطقي ــم العربّي ــوف تعلي يف صف

ــن أخــرى. ــى عناوي إضافــًة إل



ــعة ورات التَّدريبّية امُلوسَّ ثالثًا: َبرنامج الدَّ

ِصّيــة  ــعة التَّخصُّ وراِت التَّدريبّيــة امُلوسَّ يقــوم امَلركــُز بتقديــم َعــَدٍد مــن الــدَّ

ورات  ــدَّ ــض ال ــى بع ــة إل ــا، إضاف ــن بغيره ــة للّناطقي ــِم العربّي ــال َتعلي يف َمج

ــكٍل  ــاعات ل ــدد السَّ ــون ع ــًة. ويك ــن عاّم ــريحة املعّلمي ــمُّ ش ــي َتُه ــرى الت األخ

ورات ثاثيــن ســاعة تدريبّيــة، بحيــث َيكــون  دورٍة تدريبّيــة مــن هــذه الــدَّ

ورات  ــدَّ ــَدرِّب هــذه ال ــاَز امُلَت ــة، وإذا اجت امَلجمــوع مئــًة وثمانيــن ســاعة َتدريبّي

بلــوم العــاّم مُلعلِّــم اللُّغــة الَعربّيــة للناطقيــن  بنجــاح فإنَّــه ُيمَنــح » شــهادة الدِّ

ــا«. بغيره

التَّدريبّية:  ورات  الدَّ أنواُع 

مبادئ وأســاليب يف تعليــم العربية لغة ثانية.. 1

مهــارات متقدمة يف تدريس اللغة.. 2

إعداد األنشــطة واأللعاب اللغوية.. 	

تصميم وإعداد املــواد التعليمية.. 4

أســس َتصميم اختبارات الّلغة.. 	

الكفــاءة التَّقنّية للُمعلِّم. . 	



مها امَلرَكز:  الَخَدمــاُت التي ُيَقدِّ

صّيــة لألفــراد واملؤسســات . 1 ورات التَّدريبّيــة التَّخصُّ عقــُد ورشــات الَعمــل والــدَّ
التَّعليمّيــة التــي ترغــب يف رفــع الكفــاءة التَّدريســّية ملعلِّميهــا.

ــة . 2 ــات التَّعليميَّ ــِب امُلؤسس ــاء ىلع َطل ــة بن ــة خاصَّ ــة دورات تدريبيَّ إقامَّ
التــي  راســّية  الدِّ والكتــب  التعليمّيــة  بالبيئــة  املتعلِّقــة  واحتياجاتهــا 

ُتَدرُِّســها.

ــن ِبغيرهــا، وهــي . 	 ــن الّناِطقي ــة م ــفوّية مِلُعلِّمــي الَعربَي ــاءة الشَّ ــع الكف رف
ــراك.  ــة األت ــي العربّي ــتهدف معلِّم تس

ــة . 4 ــات التَّعليمّي ــا للمؤسس ــن بغيره ــة للّناطقي ــة عربّي ــي لغ ــن ُمدّرس تأمي
ــن. ــن مؤّهلي ــا بمعلِّمي ــِد كادره ــب يف رف ــي ترغ ــة الت ــم العربّي ــي ُتعلِّ الت

 َوضــُع الُخَطــِط الّدراســّية للمــدارس والجامعــات التــي ترغــب يف االســتفادة . 	
مــن خدمــات املركــز يف النَّواحــي اآلتية:

اإلشراف ىلع املدرِّســين الذين ُيدرِّسون العربية.. 1

اختيــار املواد التَّعليميَّة املاِئَمــة الحتياجات املتعلِّمين.. 2

االمتحانات.. 	 إعداد 



الّشــهادات التي َيمَنُحها امَلرَكز:

حــال . 1 يف  ُتمَنــح  حضــور:  شــهادة 
نســبة  مــن   75% امُلَتــدرِّب  ــَق  َحقَّ

الحضــور.

ــدرِّب . 2 ــكّل مت ــح ل ــاح: ُتمن ــهادة َنج ش
يف حــال اجتــاز االمتحــان الخــاص 
بــكل َدورة أو أنجــز امَلشــروع امُلــوَكل 

ــه. إلي

َشــهادة َتزِكّيــة: ُتمنــح بعــد أن يقــوم . 	
ــاز االمتحــان الخــاص  ــدرِّب باجتي املت
تعليــم  وأســاليب  مبــادئ  بــدورة 
اللغــة العربيــة للناطقيــن بغيرهــا، 
ــّي. رس التَّجريب ــدَّ ــاز ال ــك اجتي وكذل
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