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حممد
احلمد هلل رب العاملني ،و�صلى اهلل و�سلم وبارك على نبينا
ٍ
املبعوث رحمة للعاملني ،وعلى �آله الطيبني الطاهرين ،وعلى �أ�صحابه
�أجمعني ،والتابعني ،ومن تبعهم ب�إح�سان �إلى يوم الدين.
يقول اهلل تعالى يف كتابه الكرمي:
﴿إِنَّا أَن َزلْ َنا ُه قُ ْرآنًا َع َر ِب ًّيا لَّ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُونَ( ﴾)2سورة يوسف.
ل قَلْب َِك
﴿ َوإِنَّ ُه لَتَنز ُِيل َر ِّب الْ َعالَ ِم َني ( )192نَ َز َل ِب ِه ال ُّر ُ
وح ْالَ ِم ُني (َ )193ع َ ٰ
لِتَكُو َن ِم َن الْ ُم ِنذرِي َن (ِ )194بلِ َسانٍ َع َر ِ ٍّب ُّم ِب ٍني ( ﴾)195سورة الشعراء.
اب ف ُِّصل َْت آيَاتُ ُه قُ ْرآنًا َع َر ِبيًّا لِّ َق ْومٍ يَ ْعلَ ُمونَ( ﴾)3سورة فصلت.
﴿كِتَ ٌ

ت�ؤ ّكــد �سيا�سة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية على االهتمام
بتع ّلم اللغة العربية؛ حيث جاء يف الف�صل الثاين الت�أكيد على «تنمية
القدرة اللغوية ب�شتى الو�سائل التي تغذي اللغة العربية ،وت�ساعد على
تذوقها و�إدراك نواحي اجلمال فيها �أ�سلوب ًا وفكر ًة».
وامت ّد االهتمام باللغة العربية لي�شمل �أبناء العاملني واملبتعثني
واملقيمني يف اخلارج ،ومن يحتاج �إلى ذلك من �أبناء اجلاليات
العربية والإ�سالمية؛ فافتتحت الأكادمييات واملدار�س يف الدول
ال�شقيقة وال�صديقة ،وحققت مكان ًة مرموق ًة بني امل�ؤ�س�سات التعليمية
و�سمع ًة جيد ًة بني اجلاليات العربية والإ�سالمية يف اخلارج ملا متتاز
به من تن ّو ٍع و�أ�صال ٍة يف املناهج والطرق التعليمية احلديثة ـ ومل
تقت�صر الرعاية الكرمية على افتتاح املدار�س ال�سعودية يف اخلارج
بل امتدت �إلى �إيفاد املعلمني ال�سعوديني املتميزين تربوي ًا وتعليمي ًا
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وخا�صة يف تخ�ص�ص الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية �إلى بع�ض
الدول ال�شقيقة وال�صديقة.
وامتداد ًا لالهتمام مب�ستوى التعليم الذي يقدم يف اخلارج وبالدور
الذي تقوم به تلك الأكادمييات واملدار�س يف حتقيق �أهدافها،
وطبق ًا ملا ورد يف تنظيم املدار�س ال�سعودية يف اخلارج ال�صادر
بقرار جمل�س الوزراء رقم  36وتاريخ 1418/2/25هـ ،ف�إن الإدارة
العامة للمدار�س ال�سعودية يف اخلارج ت�شرف على مراكز تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها التابعة للأكادمييات واملدار�س ال�سعودية
يف اخلارج وبعثات املعلمني املوفدين للدول ،وذلك من �أجل حتقيق
أهداف تربوي ٍة؛ �أهمها:
� ٍ
» »ن�شر اللغة العربية وتعاليم الدين الإ�سالمي ال�سمحة.
» »�إبراز دور اململكة والتعريف بثقافتها.
» »�إقامة الندوات واملحا�ضرات العامة.
االحتياجات الالزمة لإن�شاء هذه املراكز:
» »توفري املكان املنا�سب يف الأكادميية �أو املدر�سة �أو امل�ؤ�س�سة
التعليمية التي �سين�ش�أ فيها املركز.
» »ت�أهيل معلمي اللغة العربية العاملني يف املدر�سة من خالل
برنامج تدريبي متخ�ص�ص يف جمال مهارات تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها.
» »جتهيز املركز بالو�سائل والأدوات الالزمة.

» »الدورة التدريبية الأولى :تدريب ( )13معلم ًا ابتدا ًء من
ال�سبت 1438/1/7هـ ملدة �ستة �أيام.
» »الدورة التدريبية الثانية :تدريب ( )26معلم ًا ابتدا ًء من
الأحد 1438/11/21هـ ملدة �أ�سبوع.
» »الدورة التدريبية الثالثة :تدريب ( )9معلمني ابتدا ًء من
الأحد 1439/11/23هـ ملدة �أ�سبوع.

�آلية التو�سع يف افتتاح املراكز:
ت�سعى الإدارة العامة للمدار�س ال�سعودية يف اخلارج للتو�سع يف افتتاح
مراكز تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف الأكادمييات واملدار�س
ال�سعودية يف اخلارج ودول الإيفاد مع االعتماد على الأ�س�س الآتية:
1.1اخلربة ال�سابقة للأكادميية �أو للمدر�سة يف تعليم اللغة
العربية.
2.2ر�أي ال�سفري يف بلد املقر.
3.3مدى احلاجة واالهتمام يف بلد املقر بتعلم اللغة العربية.
4.4الإمكانات املادية والب�شرية يف الأكادميية �أو املدر�سة.
وقد بذلت الأكادمييات واملدار�س ال�سعودية يف اخلارج وبعثات
املعلمني املوفدين للدول ال�شقيقة وال�صديقة جهود ًا حثيثة نحو تقدمي
برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها للمقيمني يف تلك الدول.
تدريب املوفدين لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها:
حر�ص ًا على جودة برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
يف الأكادمييات واملدار�س ال�سعودية يف اخلارج وبعثات املعلمني
املوفدين للدول ال�شقيقة وال�صديقة؛ فقد مت التن�سيق مع (مركز
امللك عبداهلل الدويل خلدمة اللغة العربية) لإقامة برامج تدريبية
للمعلمني املوفدين للتدري�س يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها ،وقد قام املركز م�شكور ًا بتقدمي ثالث دورات تدريبية على
النحو الآتي:

التقارير ال�سنوية ملراكز تعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها يف الأكادمييات واملدار�س ال�سعودية يف اخلارج
وبعثات املعلمني املوفدين للدول:
مت �إ�صدار تقارير �سنوية عن الربامج املنفذة يف مراكز تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها يف الأكادمييات واملدار�س ال�سعودية يف
اخلارج وبعثات املعلمني املوفدين للدول ابتدا ًء من العام الدرا�سي
1434/1433هـ حتى العام الدرا�سي 1439/1438هـ ،حيث ُق ّدمت
هذه الربامج على النحو الآتي:
�أو ًال :الإح�صائيات العامة لعدد الربامج:
عدد الربامج املنفذة
م

العام الدرا�سي

1
2
3
4
5
6

1434/1433هـ
1435/1434هـ
1436/1435هـ
1437/1436هـ
1438/1437هـ
1439/1438هـ

الأكادمييات
واملدار�س
5
9
13
13
13
15

دول الإيفاد

املجموع
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8
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10
13
17
21
22
25
7

ّ
املنفذة يف كل مركز:
ثاني ًا� :إح�صائيات الربامج
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الأكادمييات واملدار�س
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املدر�سة ال�سعودية يف �إ�سالم �آباد
�أكادميية امللك عبداهلل يف وا�شنطن
�أكادميية امللك فهد يف لندن
املدر�سة ال�سعودية �أنقرة
املدر�سة ال�سعودية يف كرات�شي
املدر�سة ال�سعودية يف باري�س
املدار�س ال�سعودية يف كواالملبور
�أكادميية احلرمني ال�سعودية يف جاكرتا
املدر�سة ال�سعودية يف جيبوتي
املدر�سة ال�سعودية يف مدريد
املدار�س ال�سعودية يف مو�سكو
املدار�س ال�سعودية يف الرباط
�أكادميية امللك فهد يف بون
املدر�سة ال�سعودية يف فيينا
�أكادميية امللك فهد يف برلني
مدر�سة امللك عبدالعزيز يف روما
املدر�سة ال�سعودية يف اجلزائر
املدر�سة ال�سعودية يف بكني
املدر�سة ال�سعودية يف نيودلهي
املدر�سة ال�سعودية يف ا�سطنبول

العام الدرا�سي
1434/1433هـ 1435/1434هـ 1436/1435هـ 1437/1436هـ 1438/1437هـ 1439/1438هـ

م

دول الإيفاد

1

جمهورية �إندوني�سيا

2

جمهورية جيبوتي

3

جمهورية هوجن كوجن

4

جمهورية �أ�سرتاليا

5

جمهورية النيجر

6

جمهورية غانا

7

جمهورية القمر املتحدة

8

مركز امللك عبدالعزيز بتاجورا يف
جمهورية جيبوتي

9

مملكة البحرين

10

جمهورية ال�سنغال

11

جمهورية املالديف

12

جمهورية بوركينافا�سو

العام الدرا�سي
1434/1433هـ 1435/1434هـ 1436/1435هـ 1437/1436هـ 1438/1437هـ 1439/1438هـ

ون�ستعر�ض يف التقارير التالية اجلهود التي بذلت هذا العام (1439/1438هـ) وم�ستوى ا�ستفادة املجتمع منها:
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األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج
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املدر�سة ال�سعودية يف �إ�سالم �آباد
بدعم مبا�شر من �سفري خادم احلرمني ال�شريفني يف باك�ستان ،ق ّدمت املدر�سة ال�سعودية يف �إ�سالم برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
يف املدر�سة ،ا�ستجابة للحاجة املا�سة للمجتمع الباك�ستاين لتعلم اللغة العربية .وقد بد�أ تنفيذ الربنامج يف ال�ساد�س والع�شرين من املحرم
(1439هـ) وتتك ّون من دورتني تعليميتني ،مبعدل �ساعتني يومي ًا ملدة ثالثة �أيام يف الأ�سبوع.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
٤٠

مكان �إقامة الربنامج
مق ّر الأكادميية.
وقت التنفيذ
الفرتة امل�سائية.
عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )120ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
العربية بني يديك .
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�أفراد املجتمع املحلي
٦٤

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

املجموع
104
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االنطباعات وردود الأفعال
»
»
»
»

»الإقبال الكبري لدى الدار�سني من اجلن�سني للت�سجيل.
»التزام الدار�سني باحل�ضور للدورة وفق املواعيد التي
حددتها �إدارة املدر�سة.
»التفاعل الكبري واحلر�ص على ا�ستمرار تعلم اللغة العربية.
»دعم الربنامج الالحمدود من قبل �سعادة �سفري خادم
احلرمني ال�شريفني يف باك�ستان.

التو�صيات
1.االهتمام بتوفري البيئة العربية اخلال�صة املتمثلة يف �إدارة
املدر�سة وهيئة التدري�س من اململكة والدول العربية الأخرى.
2.توفير املنه�ج املنا�س�ب لتعلي�م اللغ�ة العربي�ة للناطقين
بغري ه�ا.
3.تخ�صي�ص دعم مايل للربنامج.
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�أكادميية امللك فهد يف لندن
تقدم �أكادميية امللك فهد يف لندن ،العديد من �أن�شطة تعليم اللغة العربية ،وقد �أولت برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها العناية
واالهتمام ،وت�سعى الأكادميية نحو دعمه وتطويره دائم ًا ،وقد كان لق�سم اللغة العربية بالأكادميية (تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها) عظيم
املا�سة لتعلم
الأثر يف تلبية احتياجات اجلاليات امل�سلمة املقيمة يف اململكة املتحدة والهيئات الدبلوما�سية وطلبة التعليم العام ،وذلك حلاجتهم ّ
اللغة العربية.
وقد ّ
�سخرت الأكادميية كل ال�سبل والإمكانات من توفري املعامل والربامج واملواد ال�صوتية واملرئية احلديثة لتعليم اللغة العربية والت�شجيع على
ا�ستخدام اللغة والإتقان اجليد جلميع امل�ستويات .كذلك قام ق�سم اللغة العربية بالأكادميية بتنظيم دورات تعليمية (لغري الناطقني) من معلمي
الأكادميية ومن غريهم.
ويحقق الربنامج متطلبات برامج �شهادة البكالوريا الدولية يف املرحلة االبتدائية ()International Baccalaureate Primary Years Program
واملرحلة املتو�سطة ( )International Baccalaureate Middle Years Programواملرحلة الثانوية (International Baccalaureate Diploma
.)Program
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام

�أفراد املجتمع املحلي
اجلاليات امل�سلمة املقيمة يف اململكة املتحدة

مكان �إقامة الربنامج
مق ّر الأكادميية.
وقت التنفيذ
الفرتة ال�صباحية.
عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )120ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
(العربية بني يديك) ( ،العربية للنا�شئني)( ،العربية لغري
الناطقني) (الكتاب الأ�سا�سي يف تعليم اللغة العربية لغري
الناطقني).
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�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية

املجموع
250
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االنطباعات وردود الأفعال
كان للربنامج ثمرته ،املتمثلة يف تخرج عدد من الطلبة يف مراحل
التعليم املختلفة من ق�سم اللغة العربية مبختلف جن�سياتهم.
وتعمل �إدارة ق�سم اللغة العربية والعاملون به لتطوير وحتديث
املوارد واملناهج وطرق التدري�س احلديثة مبا يتوافق مع نظام
البكالوريا الدولية ،وال�سعي لالرتقاء مب�ستوى طالبنا.

التو�صيات
1.تنظيم الزيارات واللقاءات بني املدار�س ال�سعودية يف اخلارج
لتبادل اخلربات وتطوير �آليات العمل يف جمال تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها.
2.تـن�سيق اجلهود بني املدار�س ال�سعودية يف اخلارج يف جمال
تطوير مناهج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
3.العمل على �إيجاد منهج يخدم نظام البكالوريا الدولية يف
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
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املدر�سة ال�سعودية يف �أنقرة
تق ّدم املدار�س ال�سعودية يف �أنقرة برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها خدمة للمجتمع املح ّلي وتفعي ًال لل�شراكة املجتمعية ،والذي تبنته
�إدارة املدار�س ال�سعودية ،حيث لبى حاجة الكثري من الراغبني يف تع ّلم اللغة العربية من طالب وموظفني وربات منازل.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
�أكرث من ن�صف امل�ستفيدين.

�أفراد املجتمع املحلي
ربات البيوت ،واملوظفون وغريهم.

مكان �إقامة الربنامج
مق ّر املدر�سة.
وقت التنفيذ
�أيام ال�سبت مبعدل (�)5ساعات يف الأ�سبوع ،طوال العام الدرا�سي
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�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
بع�ض العاملني يف ال�سفارات و�أوالدهم.

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )150ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
(العربية بني يديك).

املجموع
25

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
عب الكثري من امل�ستفيدين عن ر�ضاهم عن الربنامج يف �أكرث
ّ
من منا�سبة ،ومنه �أثناء احلفل اخلتامي لطلبة املدار�س.

التو�صيات
1.ا�ستمرار الربنامج وزيادة امل�ستفيدين منه.
2.توفري الإمكانات الكفيلة بنجاح الربنامج وا�ستمراره.
3.تقدمي م�ستويات درا�سية متد ّرجة لي�ستفيد �أكرب عدد ممكن .
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املدر�سة ال�سعودية يف كرات�شي
نظر ًا للإقبال الكبري على تعلم اللغة العربية يف باك�ستان ،وانطالق ًا من دور املدر�سة ال�سعودية يف كرات�شي يف ال�شراكة املجتمعية فقد �أقيم برنامج
تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف العام الدرا�سي 1439/1438هـ.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
٤٠

�أفراد املجتمع املحلي
-

مكان �إقامة الربنامج
جامعة قمر الإ�سالم �سليمانية بالتن�سيق مع اجلهة املعنية يف
القن�صلية ال�سعودية بكرات�شي.
وقت التنفيذ
يومي ال�سبت والأحد مبعدل (� )4ساعات يف الأ�سبوع.
عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )64ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
�سل�سلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية.
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�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

املجموع
٤٠

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
لقي الربنامج �إقبا ًال كبري ًا من امل�ستفيدين ،ومت تقدمي ال�شكر
والعرفان للقائمني على الربنامج وكذلك اجلهات الداعمة له.

التو�صيات
1.توفري �سل�سلة (العربية بني يديك) و�سل�سلة (العربية للعامل)
و�سل�سلة (جمموعة توا�صل التعليمية).
2.اال�ستمرار يف الربنامج وموا�صلة العمل مع توفري الإمكانات
املادية.
3.تخ�صي�ص ميزانية للربنامج.
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املدر�سة ال�سعودية يف باري�س
بد�أت فكرة �إن�شاء الربنامج عندما لوحظ تزايد عدد طلبة املدر�سة الذين كانوا يدر�سون يف املدار�س الفرن�سية والدولية وحاجتهم �إلى رفع
م�ستواهم يف اللغة العربية .بد�أ الربنامج يف العام الدر ا�سي 1436-1435هـ ،واقت�صر على طالبها ،ويف العام الدرا�سي 1438/1437هـ �أقيم
مركز تعليم اللغة العربية خارج �أوقات الدوام املدر�سي للطلبة غري املنتظمني يف املدر�سة.،
ويق ّدم املركز الدرو�س من خالل �أربعة م�ستويات تعليمية مبع ّدل �أربع ح�ص�ص يف اليوم الواحد ،يومني يف الأ�سبوع.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
29

�أفراد املجتمع املحلي
-

مكان �إقامة الربنامج
مق ّر املدر�سة.
وقت التنفيذ
يومني يف الأ�سبوع مبعدل ( )4ح�ص�ص يف اليوم.

20

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

املجموع
29

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )120ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
برنامج �إ�ضاءات اللغة العربية ،برنامج التحدي واالنطالق ،كتاب
(�أحب العربية) ،كتاب (عالج �ضعف املهارات القرائية والكتابية).

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
لقي الربنامج القبول واال�ستح�سان من �أولياء �أمور الطلبة،
حيث وجدوا فر�صة لتعليم �أبنائهم اللغة العربية.

التو�صيات
1.ا�ستمرار تقدمي الربنامج.
2.تزويد املدر�سة باملناهج والو�سائل التعليمية امل�ساعدة.
3.توفري �سل�سلة (�أحب العربية) للطالب واملعلم.

21

املدر�سة ال�سعودية يف كواالملبور
تهتم �سفارة خادم احلرمني ال�شريفني يف ماليزيا ممثلة ب�سعادة ال�سفري ـ رئي�س جمل�س �إدارة املدار�س ال�سعودية يف كواالملبور بربنامج تعليم اللغة
ّ
العربية؛ حيث تقام عد ٌد من برامج و�أن�شطة تع ّلم اللغة العربية وتعزيزها لدى الطلبة ،وخا�صة للناطقني بغريها ،ومن �أبرزها:
» »دورات تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف معهد (اقر�أ) ،حيث �أن�شئت جمموعة معاهد (اقر�أ) لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
يف �أنحاء العامل ،ومن بينها معهد (اقر�أ) امللحق باملدار�س ال�سعودية يف كواالملبور؛ حيث ُيعنى بتعليم العربية للناطقني بغريها من املاليزيني
ومن يف ُحكمهم من املقيمني يف ماليزيا ،حيث لوحظ التحاق جن�سيات خمتلفة �آ�سيوية و�أفريقية و�أحيا ًنا �أوروبية بدورات تعلُّم اللغة العربية.
» »تعليم اللغة العربية للطالب الروهينغيا الذين تفخر �إدارة املدر�سة مب�ساعدتهم من خالل �إطالق م�شروع الرعاية والتعليم لأبنائهم يف
العام(2015م) ،وقد مت تنفيذ خم�س دورات تعليمية حتى مطلع العام (2018م).
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األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

�أو ًال  /دورات اللغة العربية للناطقني بغريها يف معهد (اقر�أ):
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
185

�أفراد املجتمع املحلي
160

مكان �إقامة الربنامج
املدر�سة ال�سعودية يف كواالملبور(معهد اقر�أ).
وقت التنفيذ
خالل الفرتة ال�صباحية وامل�سائية لتلبية احتياج الطلبة ح�سب
الوقت املنا�سب لهم.
عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )420ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
(العربية بني يديك).

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
35

املجموع
٣٨٠

التو�صيات
ُيالحظ حر�ص امللتحقني على �إمتام دورات تعليم �سل�سلة (العربية
بني يديك) حتى نهايتها ،كما يبدو عليهم االهتمام باللغة العربية
وتع ّلمها.
االنطباعات وردود الأفعال
1.1تكثيف احلملة الإعالمية للدورات ال�ستهداف عدد �أكرب
من امللتحقني.
2.2امل�صادقة على �شهادات اجتياز الدورات من وزارة التعليم
باململكة العربية ال�سعودية.
3.3العمل على و�ضع �إطار عام موحد لتعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها من �أجل توجيه بناء املناهج الدرا�سية
و�إعداد اختبارات الكفاءة اللغوية العربية؛ على �أن يفيد
هذا الإطار املرجعي من التوجهات العاملية يف تعليم
اللغات.
4.4ت�أ�سي�س مكتبة اللغة العربية لالطالع والإعارة ،و�إقامة
املعار�ض وامل�ؤمترات الداعمة.
5.5اال�ستفادة من التقنية يف �إعداد االختبارات املحو�سبة
وتطبيقها لقيا�س تعلم اللغة العربية.
23

ثاني ًا  /تعليم اللغة العربية للطلبة الروهينغيا:
البدهي �أن ينخرط �أبنا�ؤهم يف التعليم ،لكن عدم حمل الوثائق الر�سمية وقف عائق ًا �أمامهم ،،وقد
بعد و�صول الروهاجنيني �إلى ماليزيا ،كان من
ّ
حر�صت �إدارة املدر�سة ال�سعودية يف كواالملبور على تقدمي يد العون لهم ودعوتهم للمدر�سة واال�ستفادة من م�شروعات الرعاية الطالبية والتعليم
املدر�سي ،وتقدمي عدد من الدورات التعليمية.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
-

�أفراد املجتمع املحلي
500

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

املجموع
500

مكان �إقامة الربنامج
املدر�سة ال�سعودية يف كواالملبور(معهد اقر�أ) ،ومراكز خارجية
لتعليم الروهينغيا.
وقت التنفيذ
طيلة العام.
عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )300ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
(العربية بني يديك).

التو�صيات
االهتمام بدعم مثل هذا الربنامج ملا فيه من ت�أكيد الر�سالة
احل�ضارية للمملكة العربية ال�سعودية.
االنطباعات وردود الأفعال
ظهر على الطلبة �سعادتهم واهتمامهم باال�ستفادة من
الربنامج؛ �إذ ُيتابعون االلتحاق بدوراته ،وال �سيما بعد توقيع
اتفاقية مع مركز امللك �سلمان للإغاثة والأعمال الإن�سانية
لزيادة الدعم.

24

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

25

�أكادميية احلرمني ال�سعودية يف جاكرتا
يلقى تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف �أكادميية احلرمني ال�سعودية يف جاكرتا اهتمام ًا خا�ص ًا ،حيث تدعو احلاجة لذلك لالهتمام و ُيـقْـبــل
عليه �أفراد املجتمع املحلي باختالف فئاته .وقد ق ّدمت الأكادميية العديد من الربامج التعليمية والتدريبية ،وبرامج امل�شاركة املجتمعية ،وكان
لها �أثر ملمو�س لدى امل�ستفيدين.
وق ّدمت الأكادميية العديد من الربامج� ،أهمها:
» »دورة وندوة عمل يف التحدث اجليد والكتابة الإبداعية لأ�ساتذة اجلامعات مع تطبيقات نظرية وعملية.
» »دورة املهارات الأربع للغة العربية (اال�ستماع ،التحدث ،القراءة ،والكتابة) لطلبة اجلامعات مع تطبيق عملي.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
80

مكان �إقامة الربنامج
مق ّر �أكادميية احلرمني ال�سعودية بجاكرتا.
وقت التنفيذ
الفرتة ال�صباحية.
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�أفراد املجتمع املحلي
45

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

املجموع
125

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )8ساعات.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
برنامج (التحدث اجليد) وبرنامج (الكتابة الإبداعية).

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
» »كان للدورة �أ�صداء كبرية؛ و�أبدت اجلامعات رغبتها يف
عقد �شراكة مع الأكادميية.
» »حظيت الدورة بتفاعل الطلبة و�أظهرت م�شاعرهم
ال�سعيدة وتطلعهم لعقد املزيد من هذه الربامج.

التو�صيات
1.توفري امليزانيات والأجهزة واملعامل للغة العربية.
2.تخفيف العبء على معلمي اللغة العربية.
�3.إقامة �شراكة مع اجلامعات الإندوني�سية ملراجعة املناهج
وتدريب الأ�ساتذة.
4.تنفيذ الربامج طوال العام الدرا�سي.

27

املدر�سة ال�سعودية يف جيبوتي
نظر ًا للإقبال على تع ّلم اللغة العربية من �أفراد املجتمع املحلي يف جيبوتي ،وملا للغة العربية من مكانة يف نفو�سهم؛ تربطهم بالعلوم الإ�سالمية
ف�صل م�سائي
والثقافة واحلياة ،فقد بد�أ برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف املدر�سة يف العام الدرا�سي 1436/1435هـ ،بافتتاح ٍ
لتعليم اللغة العربية مبوافقة �سفري خادم احلرمني ال�شريفني يف جيبوتي ،وا�ستمر الربنامج للأعوام التالية .وقد �أقيم الربنامج يف العام الدرا�سي
1439/1438هـ ملدة (� )12أ�سبوع ًا؛ يت�ض ّمن كل �أ�سبوع (� )8ساعات مق�سمة على �أربعة �أيام ،وا�شتمل الربنامج على م�ستويني درا�سيني.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
-

مكان �إقامة الربنامج
مق ّر املدر�سة.
وقت التنفيذ
الفرتة امل�سائية.
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�أفراد املجتمع املحلي
١٨

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

املجموع
١٨

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )192ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
�سل�سلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية.

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
لقي الربنامج �إقبا ًال كبري ًا لاللتحاق بالربنامج وكان تفاعل
الدار�سني كبري ًا ،واتّ�ضح ذلك يف حر�صهم ال�شديد على
احل�ضور واال�ستمرار يف التع ّلم رغم ان�شغال البع�ض يف وظائف
حكومية و�أعمال جتارية ،وهناك الكثري من الراغبني مازالوا
يف قائمة االنتظار.

التو�صيات
1.ا�س�تمرار الربنام�ج يف امل�س�تويني الأول والث�اين (املرحل�ة
الأ�سا�س�ية يف تعلي�م اللغ�ة العربي�ة).
2.تك�رمي الدار�سين املتخرجين نهاي�ة الع�ام لتحفيزه�م
وت�ش�جيعهم عل�ى موا�صل�ة الدرا�س�ة.
3.فت�ح ف�ص�ل �آخ�ر مب�س�توى �أعل�ى (مرحل�ة التخ�ص��ص)
ليتم ّك�ن الدار�س�ون م�ن درا�س�ة امل�س�تويات املتق ّدم�ة.
4.طباع�ة �سل�س�لة تعلي�م اللغ�ة العربي�ة للناطقين بغريه�ا
مب�س�توياتها املختلف�ة.
�ام كام�ل ليت�س�نى للدار�سين �إتق�ان
�5.إقام�ة الربنام�ج لع ٍ
امله�ارات وتطبيقه�ا.

29

املدر�سة ال�سعودية يف مو�سكو
بد�أ برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف املدر�سة ال�سعودية يف مو�سكو يف العام الدرا�سي 1414/1413هـ ،بتوجيه من �سفري خادم
احلرمني ال�شريفني يف رو�سيا ،وذلك تزام ًنا مع افتتاح املدر�سة ،تلبي ًة حلاجة املجتمع املحلي الذي يتميز بتنوع الثقافات والأعراق وفيه من يدين
بالإ�سالم ومييل للثقافة العربية ولغة القران الكرمي.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
12

مكان �إقامة الربنامج
مق ّر املدر�سة.
وقت التنفيذ
الفرتة امل�سائية .

30

�أفراد املجتمع املحلي
63

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
3

املجموع
78

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )96ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
�سل�سة (ع ّلمني العربية) لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
�شعور الدار�سني بالر�ضى من برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها امل�سائي.

التو�صيات
1.تزويد املدار�س مبقررات مطبوعة من اململكة العربية ال�سعودية.
2.تخ�صي�ص بند مايل يف امليزانية الت�شغيلية للمدار�س لدعم
الربنامج.

31

املدر�سة ال�سعودية يف الرباط
واملوجه لأفراد
وا�صلت املدر�سة ال�سعودية يف الرباط يف العام الدرا�سي 1439/1438هـ برناجمها ال�سنوي لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريهاّ ،
املجتمع املحلي باملغرب.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام

�أفراد املجتمع املحلي

-

-

مكان �إقامة الربنامج
مق ّر املدر�سة.
وقت التنفيذ
الفرتة امل�سائية .

32

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
4

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )30ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
كتاب (درو�س اللغة العربية للناطقني بغريها).

املجموع
4

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
االنطباعات �إيجابية لدى امل�ستفيدين.

التو�صيات
1.ربط الربنامج باملو�سم الدرا�سي �ضما ًنا لتنفيذ ح�ص�ص
تعليمية �أكرث وا�ستفادة �أكرب.
ً
ت�سهيل لتعليم اجلاليات يف بقية
2.فتح فروع للربنامج باملغرب
املدن املغربية.

33

مدر�سة امللك عبدالعزيز يف روما
�أدرجت مدر�سة امللك عبدالعزيز يف روما �ضمن خططها برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف املجتمع الإيطايل من خالل برامج م�سائية
ملختلف الفئات العمرية ،وقد بد�أ تنفيذ الربنامج امل�سائي من العام (2012م) ،يف مدينة روما الإيطالية وحتى العام الدرا�سي 1439/1438هـ،
وا�ستفاد منه �شرائح متعددة من املجتمع الإيطايل واملقيمني الأجانب يف روما ،ومنهم �أولياء �أمور الطلبة ،وعدد من الراغبني يف تعلم اللغة
العربية من املنت�سبني ملدر�سة نيتي بروما ،من الطلبة واملعلمني.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
-

مكان �إقامة الربنامج
مدر�سة نيتي بروما.
وقت التنفيذ
الفرتة امل�سائية.

34

�أفراد املجتمع املحلي
20

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

املجموع
20

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )34ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
كتيب مع ّد من معلمة اللغة العربية ،و�سل�سلة خمتارة يف تعليم
اللغة العربية للناطقني بغريها.

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
تلقت املدر�سة ال�شكر من مدار�س نيتي امل�ست�ضيفة للربنامج
على جهود تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها مطالبني
با�ستمرار الربنامج.

التو�صيات
1.تزويد املدر�سة مبناهج (جمموعة توا�صل) لكل م�ستوى
تعليمي.
2.تزويد الربنامج بو�سائل تعليمية �سمعية وب�صرية ،ومنوذج
لأ�ساليب التقومي التي يتعني على الدار�س اجتيازها يف كل
م�ستوى من امل�ستويات ال�سابقة.

35

املدر�سة ال�سعودية يف اجلزائر
انطلق برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف العام الدرا�سي 1439/1438هـ ،وهو من �أهم الربامج التي القت �إقبا ًال و قبو ًال وا�سع ًا من
املجتمع املحلي ،حيث نفذ مركز التدريب جمموعة من برامج تعليم اللغة العربية على مدار �سنة كاملة ،ا�ستفاد منها عدة فئات وكان لها الأثر
الطيب وزيادة رغبة عدد امل�ستفيدين من هذا الربنامج .
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
30

�أفراد املجتمع املحلي
6

مكان �إقامة الربنامج
مق ّر املدر�سة.
وقت التنفيذ
ثالثة �أيام يف الأ�سبوع يف الفرتتني ال�صباحية وامل�سائية.

36

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
3

املجموع
39

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )80ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
�سل�سلة (العربية بني يديك) ،و (جمموعة توا�صل التعليمية).

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
لقي الربنامج جتاوب امل�ستفيدين ورغبتهم يف التعرف على
الثقافة العربية ،و التطلع �إلى التحكم يف اللغة العربية م�شافهة
وكتابة.

التو�صيات
1.تزويد املدر�سة باملناهج التعليمية املوجهة ملختلف الفئات
وطبيعة امل�ستفيدين.
2.توفري الو�سائل التعليمية والربامج الإلكرتونية املعتمدة
لتعليم اللغة العربية.

37

املدر�سة ال�سعودية يف بكني
انطال ًقا من اهتمام املدر�سة ال�سعودية يف بكني بتقدمي خدمات للمجتمع املحلي وخا�صة لل�صينيني املتعط�شني لتع ّلم اللغة العربية ،بد�أت فكرة
الربنامج بت�سجيل ( )5من الطالبات كبريات ال�سن اللواتي �أحبنب تع ّلم العربية ،لأ ّنهن يف ات�صال مبا�شر مع العرب ويتلقني العديد من الكلمات
العربية ،فتم افتتاح ف�صل م�سائي لتعليمهنّ �أ�سا�سيات اللغة العربية ب�إ�شراف معلمة �صينية تتقن اللغة العربية.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
-

مكان �إقامة الربنامج
مق ّر املدر�سة.
وقت التنفيذ
الفرتة امل�سائية.

38

�أفراد املجتمع املحلي
5

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )3ساعات يف الأ�سبوع.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
�سل�سلة (العربية بني يديك) .

املجموع
5

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
كان االنطباع الأويل ال�شعور ب�صعوبة اللغة العربية لأن خمارج
حروفها كثرية مقارنة مع اللغة ال�صينية ،ثم بد�أت ال�صعوبة
تتال�شى بعد الدر�س الثاين ،خ�صو�ص ًا بعد بدء التطبيق املبا�شر
للغة العربية مع العرب وا�ستخدامهن ما تَـع َّل ْم ـ َنــه من ناحية،
ومن ناحية �أخرى زادت رغبتهن يف التع ّلم ،كما �أن ال ّدعم
املبا�شر وغري املبا�شر من العرب املتحدثني معهنّ وم�ساعدتهنّ
حت�سن نطقهن للغة
يف ت�صويب الكلمات كان له �أث ـ ٌر مبا�شر يف ّ
العربية وفهم معانيها.

التو�صيات
1.زيادة الدعم املقدم لربنامج تعلم اللغة العربية للناطقني
بغريها من و�سائل تعليمة وكتب.
�2.إقامة برنامج تدريبي للقائمني على الربنامج يف تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها.

39

املدر�سة ال�سعودية يف نيودلهي
تق ّدم املدر�سة ال�سعودية يف نيودلهي برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها تلبي ًة حلاجة �أفراد املجتمع لتطوير التوا�صل اللغوي ب�أكرث من
لغة ،حيث ُنفذ الربنامج يف م�ستويني:
الأول :امل�ستوى التمهيديُ ،ركز فيه على املهارات الأ�سا�سية ،وتدري�س �أ�صوات حروف اللغة العربية ونطقها نط ًقا �سلي ًما ،وقراءة الكلمات واجلمل
قراءة �صحيحة.
الثاين :الذي يهدف لتنمية املهارات الأ�سا�سية للغة العربية ( :اال�ستماع ،والتحدث ،والقراءة ،والكتابة ).
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
-

مكان �إقامة الربنامج
مق ّر املدر�سة.
وقت التنفيذ
خالل �أيام الأ�سبوع الدرا�سية.

40

�أفراد املجتمع املحلي
١٦

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

املجموع
١٦

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )60ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
�سل�سلة (العربية بني يديك) ،و (جمموعة توا�صل التعليمية).

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
حر�ص الدار�سون على االلتزام بح�ضور الربنامج وتنفيذ
املطلوب منهم ،وتفاعلوا مع الربنامج ب�شكل ملحوظ با�ستخدام
اللغة العربية ب�صورتها ال�صحيحة يف النطق وال�س�ؤال عن داللة
الكلمات ،كما �أنهم طالبوا بدرو�س �إ�ضافية لتع ّلم اللغة العربية.

التو�صيات
1.توفري املقررات الدرا�سية املنا�سبة لتعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها ،مع الو�سائل والتجهيزات الداعمة للمنهج.
2.تقدمي �شهادات �إمتام الربنامج بتقدير يو�ضح م�ستوى
ال ّدار�س.

41

املدر�سة ال�سعودية يف �إ�سطنبول
د�أبت املدر�سة ال�سعودية يف �إ�سطنبول على رعاية برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ليكون ر�سالة يف ن�شر اللغة العربية حتقيق ًا ملبد�أ
ال�شراكة مع املجتمع املحلي ،فكان ذلك بعون اهلل بعد �أن توافرت للربنامج مق ّومات النجاح املطلوبة من تخ�صي�ص معلم ومعلمة للتدري�س،
وجتهيز القاعات الدرا�سية ،فانطلق الربنامج يف الرابع والع�شرين من �شهر فرباير لعام 2018م ،وا�ستمر للخام�س والع�شرين من �شهر مار�س
للعام نف�سه ،بواقع ثالثة �أيام يف الأ�سبوع.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
2

مكان �إقامة الربنامج
مق ّر املدر�سة.
وقت التنفيذ
الفرتة امل�سائية.

42

�أفراد املجتمع املحلي
20

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )60ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
�سل�سلة (العربية بني يديك).

املجموع
22

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
عب الدار�سون عن �شكرهم للقائمني على الربنامج ،و�أ ّكدوا
ّ
ا�ستفادتهم من الربنامج ،كما وعد بع�ضهم با�ستقطاب املزيد
من الدار�سني للغة العربية.

التو�صيات
ا�ستمرار الربنامج مل�ستويات �أعلى ،وتقدمي املواد التعليمية
املنا�سبة للدار�سني ومراعاة تعليم اللغة العربية من خالل تعليم
العلوم الإ�سالمية.

43

44

برامج
بعثات التعليم في الدول الشقيقة والصديقة

45

بعثة املعلمني املوفدين يف جمهورية �إندوني�سيا
يلقى تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها لدى املعلمني املوفدين للجامعات الإندوني�سية اهتمام ًا خا�ص ًا ،نظر ًا الهتمام املجتمع الإندوني�سي
والطلبة الدار�سني يف اجلامعات .وقد ق ّدمت البعثة العديد من الربامج التعليمية والتدريبية ،وبرامج امل�شاركة املجتمعية ،وكان لها �أثر ملمو�س
لدى امل�ستفيدين .وق ّدمت البعثة العديد من الربامج� ،أهمها:
» »زيارة املدر�سة العالية الثانية احلكومية مبدينة ميدان واالطالع على م�ستوى الطلبة والتدري�س ومناهج اللغة العربية.
» »زيارة جامعة ال�سنة الإ�سالمية مبيدان بالتعاون مع اجلامعة الإ�سالمية واالطالع على م�ستوى الطلبة والتدري�س ومناهج اللغة العربية.
» »زيارة معهد موارد ال�سالم للرتبية الإ�سالمية واالطالع على م�ستوى الطلبة والتدري�س ومناهج اللغة العربية.
» »دورة مكثفة يف مركز ال�شيخ عبداهلل بن را�شد احلميد يف اجلامعة الإ�سالمية مبدينة ميدان.
» »دورة يف معهد الرو�ضة احل�سنة للرتبية الإ�سالمية مبدينة ميدان.
» »درو�س تعليم اللغة العربية يف معهد تعليم اللغة العربية يف اجلامعة املحمدية.
» »دورة طرق تدري�س اللغة العربية للناطقني بغريها يف معهد الإر�شاد �سالتيقا.
» »درو�س تعليم اللغة العربية يف اجلامعة املحمدية يف ماالجن.
» »دورة تعليم اللغة العربية يف جامعة امل�سلمني يف «مك�سار»
» »برنامج تعليم اللغة العربية لأفراد و�ضباط هيئة الأمم املتحدة.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
10169

46

�أفراد املجتمع املحلي
-

مكان �إقامة الربنامج
املدر�سة العالية الثانية احلكومية مبدينة ميدان.
جامعة ال�سنة الإ�سالمية مبيدان.
معهد موارد ال�سالم للرتبية الإ�سالمية
مركز ال�شيخ عبداهلل بن را�شد احلميد يف اجلامعة الإ�سالمية مبدينة ميدان.
معهد الرو�ضة احل�سنة للرتبية الإ�سالمية مبدينة ميدان.
معهد تعليم اللغة العربية يف اجلامعة املحمدية.
املركز الإ�سالمي يف جاكرتا.
اجلامعة املحمدية يف ماالجن.
جامعة امل�سلمني يف «مك�سار».
معهد اللغات التابع لوزارة الدفاع الإندوني�سية.

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

املجموع
10169

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

وقت التنفيذ
الفرتات ال�صباحية وامل�سائية.
عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )468ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
(العربية بني يديك) �( ،أحب العربية) ( ،جمموعة من كتب
منهج اجلامعة الإ�سالمية باملدينة املن ّورة).
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االنطباعات وردود الأفعال
»
»
»
»
»
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عب
»�إيجابية ،و�أعطت الطلبة دافع ًا قوي ًا لتع ّلم اللغة العربية ،و�أتاحت الفر�صة للمعلمني ليتع ّرفوا على طرق تعليم اللغة العربية ،وقد ّ
امل�ستفيدون عن ا�ستفادتهم ،ورغبتهم يف �إقامة دورات �أخرى.
»هناك تقبل كبري من الطالب لتعلم اللغة العربية وهلل احلمد  ..خ�صو�صا مع ربط �أهميتها لفهم القر�آن الكرمي وال�سنة النبوية ،كما
�أن هناك تعاون ًا كبري ًا من امل�شرفني يف معهد تعليم اللغة العربية.
»لوحظ اهتمام الطلبة بتعلم اللغة العربية ،والتح�سن يف االت�صال ال�شفهي بينهم ،والتفاعل الكبري للنطق ال�صحيح ملخارج احلروف
والتفرقة بني املت�شابه منها.
»لوحظ حت�سن النطق ال�صحيح للمفردات و�أ�صوات احلروف وخمارجها ،وقدرة الطلبة على توليد العبارات واجلمل املتنوعة ،وزيادة
فاعلية الكالم ،وحت�سن م�ستوى فهم امل�سموع.
»كان الربنامج مفيدً ا جدً ا لل�ضباط والأفراد حيث ا�ستطاعوا تعلم كثري من امل�صطلحات والكلمات التي ت�ساعدهم يف عملهم عند
ذهابهم لل�سودان ،بالإ�ضافة �إلى فرحهم الكبري بتعلم العربية ملا فيها من فائدة دينية تتمثل يف قراءة القر�آن وفهمه.

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

التو�صيات
1.عقد دورات مك ّثفة ملعلمي اللغة العربية.
�2.إيفاد املعلمني للتدري�س يف اجلامعات واملعاهد الإ�سالمية ب�شكل م�ستمر.
3.عقد الندوات واملحا�ضرات للتعريف بجهود اململكة العربية ال�سعودية يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف جميع �أنحاء العامل.
4.ممار�سة اللغة العربية يف احلياة اليومية وخارج املعهد ليكون �أثرها �أقوى.
5.ت�صنيف الطلبة يف م�ستويات متقاربة يف الف�صل الدرا�سي.
6.ا�ستحداث برنامج تدريبي لتعليم اللغة العربية وطرق تدري�سها لغري الناطقني بها.
7.تكثيف التدريب على املهارات ،وتطوير مهارات التوا�صل ال�شفهية بني الطالب بك�سر حاجز اخلوف واخلجل.
8.ت�أمني جمموعة من كتب تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
9.ت�أمني الكتب بن�سختها الأ�صلية امللونة.
49

بعثة املعلمني املوفدين يف جمهورية جيبوتي
ً
وتنفيذا لالتفاقية املربمة بني
نظر ًا للإقبال على تع ّلم اللغة العربية من �أفراد املجتمع املحلي يف جيبوتي ،وملا للغة العربية من مكانة يف نفو�سهم،
وزارة التعليم بال�سعودية ووزارة الرتبية والتكوين املهني اجليبوتية �أقيم برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من قبل املعلمني املوفدين
لتدري�س اللغة العربية يف جيبوتي وبالتعاون مع املدر�سة ال�سعودية يف جيبوتي.
ف�صل م�سائي لتعليم اللغة العربية مبوافقة �سفري خادم احلرمني ال�شريفني يف جيبوتي،
بد�أ الربنامج يف العام الدرا�سي 1436/1435هـ ،بافتتاح ٍ
وا�ستمر الربنامج للأعوام التالية .وقد �أقيم الربنامج يف العام الدرا�سي 1439/1438هـ ،وكانت مدته �شهرين مق�سمة على م�ستويني مدة كل
م�ستوى (� )4أ�سابيع ،مبعدل (� )8ساعات يف الأ�سبوع.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
-

مكان �إقامة الربنامج
مدر�سة االحتاد الن�سائي اجليبوتية.
وقت التنفيذ
الفرتة امل�سائية.
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�أفراد املجتمع املحلي
75

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

املجموع
75

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )192ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
�سل�سلة تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف جامعة الإمام
حممد بن �سعود الإ�سالمية.

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
لقي افتتاح برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف
مدر�سة االحتاد الن�سائي اجليبوتي �إقبا ًال كبري ًا لاللتحاق
بالربنامج وتفاعل الدار�سون تفاع ًال كبري ًا وكان ذلك وا�ضح ًا
من خالل احلر�ص ال�شديد على احل�ضور واال�ستمرار يف تعلم
اللغة العربية رغم ان�شغال البع�ض يف وظائف حكومية و�أعمال
جتارية.

التو�صيات
1.ا�ستمرار الربنامج.
2.تخ�صي�ص ميزانية للربنامج �أو عمل �شراكة جمتمعية للتو�سع
فيه جلميع املدرا�س العربية يف جيبوتي.
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بعثة املعلمني املوفدين يف جمهورية هوجن كوجن
ُيـق ـ ّدم برنامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف كلية قا�سم الإ�سالمية بهوجن كوجن لتدري�س الطلبة الدار�سني يف الكلية.
وقد مت �إعداد الربنامج لينا�سب احتياجاتهم ،حيث ي�ستهدف املرحلة املتو�سطة ،كونها الفئة العمرية ال�صغرى يف الكلية.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
48

مكان �إقامة الربنامج
كلية قا�سم الإ�سالمية بهوجن كوجن.
وقت التنفيذ
الفرتة ال�صباحية.
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�أفراد املجتمع املحلي
-

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )200ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
�سل�سلة (العربية بني يديك).

املجموع
48

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
كانت االنطباعات �إيجابية؛ �سوا ّء من الدار�سني يف الكلية �أو
الكادر الوظيفي والتعليمي من معلمني و�إداريني� ،إ�ضافة �إلى
الزائرين من داخل هوجن كوجن وخارجها.

التو�صيات
�1.إن�شاء مركز خا�ص لتعليم اللغة العربية بطريقة منوذجية
تبع ًا لنظريات علم اللغة التطبيقي.
2.دعم املراكز املتخ�ص�صة يف تعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها ،لإنتاج برامج تعليمية �إلكرتونية ومواد �سمعية
وب�صرية.
3.اعتماد برامج ق�صرية بخطط تعليمية تهدف جلذب املهتمني
بتعلم اللغة العربية ،وتوجيههم للطرق ال�صحيحة الكت�ساب
اللغة العربية.
4.التن�سيق بني دار�سي اللغة العربية يف كلية قا�سم وغريها من
مراكز تعليم اللغة العربية ،وق�سم اللغة العربية يف جامعة
هوجن كوجن ،والعمل جنب ًا �إلى جنب لإعداد خمرجات تعليمية
منا�سبة.
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بعثة املعلمني املوفدين يف جمهورية �أ�سرتاليا
يق ّدم �أع�ضاء البعثة برامج تعليم اللغة العربية يف ال�صفوف الدرا�سية ،مع االهتمام بالأداء ال�صحيح للغة ليعتاد الدار�سون على النطق ال�صحيح
والكتابة ال�سليمة ،وتوظيفها يف التوا�صل اللغوي ،ومن �أهم �إ�سهاماتهم:
» » تقدمي الدورات التدريبية يف �إلقاء ال�شعر للطلبة الدار�سني يف الكلية.
» »تدريب الطلبة عا ّمة ،وطلبة ال�صف الثاين ع�شر خا�صة على املحادثة ،وحتفيزهم للتحدث باللغة العربية الف�صحى.
» »�إقامة امل�سابقات واملناظرات داخل ال�صفوف الدرا�سية ،وذلك لتطوير امل�ستوى التعليمي و�إثراء الر�صيد اللغوي.
» »تقدمي دورات تدريبية عن اال�ستعداد لالختبارات اللغوية لطلبة ال�صف الثاين ع�شر.
» »�إعداد الدرو�س الإلكرتونية التعليمية.
» »تقدمي الربامج العالجية لذوي القدرات املحدودة يف اللغة العربية بتخ�صي�ص �صفوف خا�صة لهم و�إعداد الدرو�س الالزمة لذلك.
» »�إعداد كتيب عن الربنامج العالجي ل�ضعف م�ستوى اللغة العربية.
» »�إعداد منهج يف اللغة العربية بدرو�سه الإلكرتونية تت�ضمن الإمالء ،والنحو ،والبالغة ح�سب امل�ستوى الدرا�سي.
» »تطوير طرق التدري�س ،وذلك ب�إعداد الدرو�س وفق ا�سرتاتيجيات التع ّلم الن�شط.
» »مراجعة مقررات اللغة العربية وتنقيحها من الأخطاء اللغوية ،والنحوية ،والإمالئية ،و�ضعف الأ�سلوب.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
300

�أفراد املجتمع املحلي
بع�ض �أولياء الأمور

مكان �إقامة الربنامج
كلية الفي�صل يف �سيدين.
وقت التنفيذ
الفرتة ال�صباحية.
عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )200ساعة.
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ال�سل�سلة امل�ستخدمة
�سل�سلة (العربية بني يديك) ،كتيب عن برنامج عالجي ل�ضعف
اللغة العربية من �إعداد معلمي كلية الفي�صل.

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

املجموع
300

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
كان هناك تفاعل وجدية من الطالب و�أولياء الأمور انعك�س
على التقدم امللحوظ عند الطلبة ،و�أخذ الطلبة يع ّلمون �آباءهم
و�أمهاتهم الذين ال يعرفون �شيئ ًا عن اللغة العربية ،فقد �أ�سهموا
عبوا عن
ب�شكل ملحوظ يف هذا اجلانب ،كما �أن �أولياء الأمور ّ
ثنائهم و�شكرهم.

التو�صيات
1.ا�ستخدام اللغة العربية الف�صحى داخل ال�صف من املعلم
والطالب ،ملا فيه من �أثر وا�ضح على الفائدة املرجوه .
�2.إقامة م�سابقات يف اللغة العربية خللق روح التناف�س بني
الطالب.
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بعثة املعلمني املوفدين يف جمهورية النيجر
ُيـق ـ ّدم املعلمون املوفدون للتدري�س يف جمهورية النيجر برنامج طرق تدري�س اللغة العربية وم�سابقة ال�شعر العربي والإلقاء واخلطابة ،ا�ستفاد منه
عدد من معلمي اللغة العربية اجلدد من من�سوبي معهد الأمري �سلطان رحمه اهلل ،وبع�ض املعاهد يف العا�صمة.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
-

مكان �إقامة الربنامج
بع�ض املعاهد يف العا�صمة.
وقت التنفيذ
الفرتة ال�صباحية.
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�أفراد املجتمع املحلي
150

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )85ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
(جمموعة توا�صل التعليمية) وال�شبكة العنكبوتية.

املجموع
150

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
�أبدى امل�ستفيدون ر�ضاهم وا�ستفادتهم من الربنامج.

التو�صيات
1.نقل اخلربات ملن مل يح�ضر الربنامج.
2.حتفيز الطالب على حفظ الن�صو�ص وتعلم العربية.
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بعثة املعلمني املوفدين يف جمهورية غانا
تعد الإذاعة املدر�سية و�سيلة مهمة يف بناء �شخ�صية الطالب و�صقلها من خالل التوا�صل اجلماعي مع الطالب واملعلم يف بيئة املدر�سة؛ لذلك
حر�ص �أفراد البعثة على توظيف الإذاعة املدر�سية ب�شكل فاعل ,بحيث يكون هناك برنامج مع ّد ذو �أهداف تربوية وتعليمية ت�ساعد الطالب �أن
ُيـقـبلوا على امل�شاركة الإيجابية يف الن�شاط الإذاعي ,و�إعداد جماعة من طالب املرحلة الثانوية للإ�شراف على الطالب يف �إعداد الإذاعة.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
287

مكان �إقامة الربنامج
معهد الدرا�سات الإ�سالمية (غانا).
وقت التنفيذ
الفرتة ال�صباحية.
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�أفراد املجتمع املحلي
12

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

املجموع
299

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )120ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
(كتاب الإذاعة املدر�سية)( ،نحو �إذاعة متميزة)( ،الكتاب
املدر�سي).

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
»
»
»
»

»�إ�سهام الربامج يف تنمية قدرة الطالب على احلديث بعيدا عن
االرتباك واخلوف.
»�إثراء املناف�سة بني الطلبة على امل�شاركة يف الربنامج الإذاعي.
»زيادة رغبة الطالب يف القراءة واالطالع .
»ت�شجيع الطالب على التعاون والعمل �ضمن فريق واحد.

التو�صيات
�1.أال تكون الإذاعة املدر�سية حك ًرا على فئة خا�صة من الطالب،
بل من ال�ضروري �أن ي�شارك اجلميع يف الربنامج الإذاعي
عرب خطة زمنية.
2.التنوع يف الربنامج الإذاعي ( التنوع يف �شكل املادة ,والتنوع
املو�ضوعي).
3.حتفيز الطلبة وت�شجيعهم على امل�شاركة ،وذلك عن طريق
و�سائل متعددة ،ومنها :التكرمي اليومي ,والإ�شادة والثناء
مبجهود الطالب.
4.العمل على ربط الطالب بالقر�آن الكرمي ,وال�سنة النبوية
ال�شريفة.
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بعثة املعلمني املوفدين يف جمهورية القمر املتحدة
املا�سة لتع ّلمها.
الفكرة من �إن�شاء هذا الن�شاط هو التعريف ب�أهمية اللغة العربية ومكانتها العظمى للم�سلمني وغريهم ،واحلاجة ّ
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
180

�أفراد املجتمع املحلي
-

مكان �إقامة الربنامج
» »معهد �أبي بكر ال�صديق بجزيرة �أجنزيجا.
» »معهد تعليم اللغة العربية والرتبية الإ�سالمية ب�أجنزيجا.
» »معهد رابطة العامل الإ�سالمي بجزيرة هنزوان.
» »معهد رابطة العامل الإ�سالمي بجزيرة �أجنزيجا.
وقت التنفيذ
الفرتة ال�صباحية.
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�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

املجموع
180

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )10ساعات.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
مقدمة عن اللغة العربية واخلط العربي و�أهميتها ،ودرا�سة
الآيات التي ورد فيها ذكر اللغة العربية.

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
�إيجابية واحلمد هلل ،وقد ت�شجع احلا�ضرون كثري ًا لتعلم لغة
القر�آن الكرمي.

التو�صيات
1.توفري ميزانية مالية لربامج تعليم اللغة العربية للناطقني
بغريها ليتم تنفيذها ب�شكل �أف�ضل.
�2.أن يكون هناك منهج وا�ضح ي�سري عليه الربنامج ليكون املعلم
على دراية مبا ينبغي تقدميه.
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بعثة املعلمني املوفدين يف مركز امللك عبدالعزيز بتاجورا يف جمهورية جيبوتي
انطالق ًا من احلاجة املا�سة لتعليم اللغة العربية حتى تكون و�سيلة فهم دين اهلل عز وجل وفهم كتابه الكرمي وتعليمه وحتفيظه للنا�س ،ونهو�ض ًا
بامل�س�ؤولية الفردية واجلماعية يف ن�شر وتعليم العربية ،وحيث �إن معظم �أفراد املجتمع املحلي بجيبوتي من الناطقني بغري العربية ،وتنفيذ ًا
لتوجيهات وزارة التعليم ،مت تنفيذ برنامج تعليم اللغة العربية الذي ي�ستهدف املجتمع مبختلف فئاته و�شرائحه ومت تعزيزه بالأن�شطة ذات ال�صلة
لتتم الفائدة ب�شكل �أكرب واال�ستفادة منه قدر الإمكان.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
36

�أفراد املجتمع املحلي
20

مكان �إقامة الربنامج
مقر مركز امللك عبدالعزيز الإ�سالمي يف تاجورا.
وقت التنفيذ
الفرتة ال�صباحية.
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�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

املجموع
56

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )90ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
(القاعدة البغدادية) ،وبرامج �أخرى لتعليم القراءة والكتابة.

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
تفاعل امل�ستفيدون تفاع ًال كبري ًا مع درو�س الربنامج و�أن�شطته
متمنني �أن ت�ستمر مثل هذه الربامج التي لها دور طيب يف فهم
اللغة العربية وتعاليم الدين الإ�سالمي� ،شاكرين يف ذات الوقت
كل القائمني ،والداعمني له.

التو�صيات
1.ا�ستمرار �إقامة هذه الربامج .
2.رفد الربنامج ب�سل�سلة منهجية تتنا�سب مع املتعلمني.
3.دعم الأن�شطة امل�صاحبة للربنامج بالو�سائل التعليمية
والأجهزة احلديثة.
4.جتهيز مبني خا�ص لتعليم اللغة العربية منف�صل عن املدر�سة،
ليتم العمل فيه ب�شكل م�ستمر ودون تعار�ض زمني بينهما.
5.ـ التدريب امل�ستمر ملعلمي الربنامج.
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بعثة املعلمني املوفدين يف جمهورية املالديف
ال �شك ب�أن ت ّوجه جمهورية املالديف ال�شقيقة نحو دعم تعليم اللغة العربية وتعلمها يف هذا البلد الكرمي ُيعد توجها مبارك ًا ،وفر�صة �سنحت
لتحقيق تطلعاتهم؛ خدم ًة لهذه اللغة ال�شريفة.
من هنا كان توجه بالدنا املباركة ب�إيجاد بعثة تعليمية فاعلة ،تقوم بتعزيز تعليم اللغة العربية يف امل�ؤ�س�سات التعليمية املحلية ،وبحمد اهلل� ،أ�صبح
هذا الربنامج الإثرائي ،جزء ًا �أ�صيال من �أعمال البعثة التعليمية يف جمهورية املالديف ال�شقيقة ،وحمورا مهم ًا من الن�شاطات التعليمية التي نعمل
عليها؛ ملا ل�سنا له من �أثر كبري بني خمتلف الفاعليات املحلية ،وذلك بالعمل من خالل امل�ؤ�س�سات التعليمية ،يف التعليم العام واجلامعات ،التي يعمل
فيها املعلمون  ،وقد وجهت �إدارة البعثة جميع املعلمني املوفدين الأكارم بتطبيق الربنامج ،مت�ضمن ًا الآليات املتبعة ،والإجراءات املنا�سبة؛ للتطبيق.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
362

�أفراد املجتمع املحلي
213

مكان �إقامة الربنامج
املركز الوطني لتطوير املناهج�( -شرف الدين) جزيرة �أدو،
جزيرة كلوفودو�شي ،مدينة «هتدو -املدار�س واجلامعات املعنية،
فقد خ�ص�صت بع�ض املدار�س ف�صال م�سائيا لهذا الغر�ض كما يف
مدر�سة (غازي) بجزيرة هلوماليه.
وقت التنفيذ
يخ�ضع ذلك لظروف امل�ؤ�س�سات التعليمية التي يعمل فيها
الزمالء؛ فبع�ضها م�سائي ،والآخر �صباحي ،بح�سب طبيعة
امل�ستهدفني وظروف عملهم.
عدد ال�ساعات على مدار العام
�أكرث من (� )318ساعة ،وي�ستمر لنهاية العام الدرا�سي املالديفي.
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ال�سل�سلة امل�ستخدمة
املقرر ال�سعودي لل�صف الأول (العربية لأبنائنا)( ،العربية بني
يديك).

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

املجموع
575

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
نلم�س ثناء عطر ًا من �إدارة امل�ؤ�س�سات التي يعمل فيها الزمالء،
وكذلك �إ�شادة (متحفظة) من امل�س�ؤولني يف وزارة الرتبية يف
املالديف ال�شقيقة ،ونعمل مع بع�ض امل�ؤ�س�سات التعليمية لإيجاد
حلول لبع�ض املعوقات التي تعرت�ض التطبيق� ،أو حتول دونه،
وجند كذلك رغبة من املجتمع املحلي لاللتحاق بهذه الربامج،
ال�سيما كبار ال�سن ،ولعلنا جند مع الوزارة هنا مدخال منا�سبا
مل�أ�س�سة هذا الربنامج وغريه ،كما تفاهمنا معهم .وقد �شهد
الربنامج تفاع ًال من الدار�سني والدار�سات؛ من خالل م�ستوى
االلتزام باحل�ضور ،وتفاعلهم و�أ�سئلتهم ومناق�شات ور�ش
العمل ،وتعبريهم عن رغبتهم يف اال�ستزادة وموا�صلة التعليم
حينما يجدون فر�صة لذلك.

التو�صيات
1.توفري �سل�سلة معتمدة من الوزارة لتعليم اللغة العربية
للناطقني بغريها (هذا طلب مهم وملح ومف�صلي).
2.توفري ميزانية خا�صة بالربنامج وذلك للآتي:
 .أ�إيجاد احلوافز املنا�سبة للمتعلمني واملعلمني.
 .بتوفري الو�سائل التعليمية املعينة على تنفيذ الن�شاطات
التعليمية املوجهة للناطقني بغريها.
3.ا�ستقطاب مدربني متخ�ص�صني لعقد دورات ق�صرية.
4.تقدمي منح تدريبية ق�صرية للمتدربني يف اململكة.
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بعثة املعلمني املوفدين يف جمهورية بوركينافا�سو
ق ّدم املعلمون املوفدون يف جمهورية بوركينافا�سو برامج و�أن�شطة وفعاليات متنوعة يف جمال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها ،باالتفاق
والتن�سيق مع املعاهد الإ�سالمية.
امل�ستفيدون
طلبة التعليم العام
100

مكان �إقامة الربنامج
عدد من املعاهد الإ�سالمية يف العا�صمة.
وقت التنفيذ
الفرتة ال�صباحية.
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�أفراد املجتمع املحلي
-

�أع�ضاء الهيئات الدبلوما�سية
-

عدد ال�ساعات على مدار العام
(� )42ساعة.
ال�سل�سلة امل�ستخدمة
(العربية بني يديك).

املجموع
100

األكاديميات والمدارس السعودية في الخارج والبعثات التعليمية في الدول الشقيقة والصديقة ١٤٣٩/١٤٣٨هـ

االنطباعات وردود الأفعال
تفاعل الطالب و�إدارات املعاهد مع الربنامج ،وكرثة طلبات
اال�شرتاك من قبل الطلبة ،وكذلك �شكر �سعادة ال�سفري للبعثة
لتقدمي هذا الربنامج.
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�إخراج وت�صميم

0555 42 1313

www.moe. gov. sa

لإلطالع على النسخة اإللكترونية
www.moe. gov. sa
التعليم العام > المدارس السعودية في الخارج
أو
المسح بكاميرا المحمول على الكود التالي :
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