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اللغة العربية واحدة من أهّم اللغات العاملية؛ 
فهي اللغة الرسمية ملا يزيد عىل 350 مليون 

إنسان يعيشون يف منطقة جغرافية غاية 
يف األهمية يف املجاالت املختلفة: الدينية 

واالقتصادية والسياسية والسياحية والثقافية، 
وهي إحدى اللغات املعتمدة يف األمم املتحدة، 

وقد تّم تصنيفها رابع اللغات األكرث انتشارا عامليا، 
فضال عن أهميتها الدينية ملا يزيد عىل املليار 

مسلم.
وبالنظر إىل هذه األهمية التي متثلها اللغة 
العربية، فقد بدأنا نلحظ، منذ ما يزيد عىل 

العقدين، إقباال متزايدا من الناطقني بغريها إىل 
تعلّمها، بل إّن اإلقبال عىل تعلّمها يزداد عاما بعد 
عام؛ تدفعهم إىل ذلك دوافع متنوعة، بعضها ذو 
طابع ذايت متعلق بالرغبة يف االطالع عىل الثقافة 

العربية وتراثها املتنوع، وبعضها اآلخر له طابع 
مهنّي متّصل مبنطقة انتشار اللغة العربية من 

الناحيتني االقتصادية والسياسية.
ويف ضوء هذا اإلقبال املتزايد عىل تعلّم اللغة 

العربية من الناطقني بغريها، ويف ظل الظروف 
السياسية واألمنية يف كثري من البلدان العربية، 

التي كانت تشكل جذبا للراغبني يف تعلم اللغة 
العربية، ونظرا ملا تتمتع به سلطنة ُعامن من 

سمعة طيّبة وميزات أمنية تجعل منها بيئة 
منوذجية لهذا الغرض؛ فقد كان التفكري يف إنشاء 

معهد لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 
رضورة ملحة يغطي النقص الذي نتج، ويلبي حاجة 

املتعلمني والراغبني يف االطالع عىل الثقافة 
العربية يف بيئتها.

ويسعى )معهد الواصل لتعليم اللغات( إىل أن 
يصبح مركزا وطنيا وإقليميا متميزا، ينهض 

يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، 
يركز عىل إكساب الطلبة املهارات األساسية 

األربع: املحادثة، واالستامع، والقراءة، والكتابة، 
وكذا يقّدم للطلبة قواعد النحو واإلمالء بشكل 

مبسط. كام يتطلّع إىل أن يسهم يف تعليم اللغة 
العربية ألغراض خاصة )أكادميية، ودبلوماسية، 

وعسكرية، وطبيّة، وإعالمية، وغريها(، إىل 
من يرغبون يف تعلّمها من املختصني يف هذه 

املجاالت، ممن يقيمون عىل أرض السلطنة، أو 
يف البلدان الصديقة.

المقدّمة:





رسالتنا هي اإلسهام يف خدمة اللغة العربية ونرشها، والتميز يف تدريسها، عن 
طريق تقديم املهارات اللغوية واملعرفية، التي تعزز الروابط الثقافية بني األمة 

العربية وغريها من األمم، من خالل برامج وخطط تعليمية حديثة ومتطورة، 
تلبي حاجة املتعلمني من الناطقني بغري العربية، ومتكنهم من تحقيق 

أهدافهم وغاياتهم املختلفة، والعمل عىل تقديم الثقافة العربية بصورة مرشقة. 
وكذا اإلسهام يف خدمة املجتمع املحيل وتنميته.

يسعى املعهد إىل التميّز يف مجال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها، 
واملنافسة يف هذا املجال عىل املستويني املحيل واإلقليمي؛ ليكون وجهة 

رئيسة للراغبني يف تعلّم اللغة العربية للناطقني بغريها، من شتى بقاع األرض، 
وأن يُسهم يف تطوير نوعيّة التعليم معتمدا عىل املعايري الدولية يف مجال 

تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. 

الرسالة:

الرؤية:



ميكن تلخيص مسوغات إنشاء معهد لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بالنقاط اآلتية:

1- تزايد اإلقبال عىل تعلّم اللغة العربية من الناطقني بغريها، سواء أكان ذلك اإلقبال 
ألغراض تواصلية حياتية أم ألغراض خاصة متعلقة بقطاعات عمل خاصة، كالدبلوماسية، 

ورشكات النفط، واملهن الصحيّة، ووسائل االتصال، واألكادميية.

2- الحاجة إىل معهد لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها يف والية بدية مبحافظة 
الرشقية شامل، وكان اختيار والية بدية مكانا لهذا املعهد؛ لكونها منطقة جذب سياحي، 

تتمتع بكثري من املزايا الجاملية، ليمتزج الهدف الرتفيهي مع هدف تعليمي معريف.

3- تقديم دورات تلبي حاجة الراغبني يف تعلّم اللغة العربية من الناطقني بغريها من 
البلدان األخرى، وتنمية مهاراتهم اللغوية يف بيئة علمية لغوية عربية مناسبة؛ إسهاما 

يف نرش اللغة العربية والثقافة العربية وتعريف الدارسني مبوروثاتها الحضارية والثقافية 
واملعرفية.

4- تقديم دورات يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها من الوافدين املقيمني عىل 
أرض السلطنة؛ بهدف متكينهم من التأقلم يف البيئة اللغوية العربية، واالندماج يف 

املجتمع بصورة سليمة.

غات: المسوِّ



1- تلبية حاجات الراغبني يف تعلّم اللغة العربية من الناطقني بغريها، الذين هم يف ازدياد 
مستمر، واستقطاب الطلبة املسجلني يف برامج تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها 

يف الجامعات العامليّة، الذين يرغبون يف قضاء إقامة لغوية لفرتة محددة يف البلدان 
العربية.

2- تلبية حاجات الراغبني يف تعلّم اللغة العربية ألغراض خاصة، أكادميية، ودبلوماسية، 
وعسكرية، وطبيّة، وإعالمية، وغريها، من املختصني يف هذه املجاالت املهنية، يف 
القطاعني العام والخاص، ممن يقيمون عىل أرض السلطنة، أو يف البلدان الصديقة، 

وتصميم دورات خاصة لهم، يُراعى فيها احتياجاتهم وغاياتهم من تعلم اللغة، فتُسهم يف 
تنمية قدراتهم التواصلية اللغوية، وتستجيب الحتياجاتهم بحسب اهتامماتهم وتخصصاتهم 

املهنية.

3- تقديم اللغة العربية إيل الناطقني بلغات أخرى، الراغبني يف تعلّم اللغة العربية، يف 
إطار بيئة لغوية جاذبة منوذجية، بشكل يسمح لهم بالتواصل الحيايت بهذه اللغة، والجمع 

بني الجانب اللغوي والجانب الثقايف. 

األهداف العامة:
األهداف:



4- نرش اللغة العربية وإبراز مكانتها بوصفها لغة عاملية، واإلسهام يف توثيق التواصل بني 
الثقافة العربية والثقافات األخرى.

5- إقامة دورات لتعليم اللغة العربية مبهاراتها األربع )القراءة والكتابة واالستامع 
واملحادثة( يف ضوء املعايري املعتمدة عامليا، وتزويدهم باملفردات والقواعد األساسية 

لتنمية هذه املهارات.

6- تقديم برامج لتعليم اللغة العربية وتطويرها، يف ضوء التقنيات الحديثة لتعليم 
اللغات، واألساليب اللغوية والرتبوية املتعلقة بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها. 

7- االهتامم باللغة العربية املعارصة يف إطارها املعياري الفصيح، وإبراز بعدها الحيوي 
الوظيفي، وتزويد املتعلمني باملفاهيم األساسية بهدف فهم النصوص والقدرة عىل 

التواصل الشفوّي.

8- التواصل مع املراكز واملعاهد واملؤسسات األخرى العاملة يف مجال تعليم اللغة 
العربية  للناطقني بغريها يف السلطنة؛ لتبادل الخربات والتعاون، والتفكري يف برامج 

تكاملية مشرتكة بينها.



1- املساهمة يف تنمية املجتمع املحيل، ورفده مبصدر اقتصادي جديد يتمثل يف تلبية 
االحتياجات اليومية للمتعلّمني، من سكن ووسائل مواصالت وغريها، وهذا سينعكس 

إيجابيا عىل املنطقة.

2- عقد دورات تدريبيّة وورش عمل للمختصني يف اللغة العربية من أبناء املنطقة 
واملجتمع املحيل، الراغبني يف العمل يف مجال تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها؛ 

وتأهيليهم يف هذا املجال؛ وهذا يُسهم يف زيادة فرص العمل لهم.

3- تسليط الضوء عىل منط سياحي جديد يتمثل بالسياحة التعليمية، ومزج هذا النمط 
السياحي بالسياحة الرتفيهية.

4- اإلسهام يف تشجيع التواصل الثقايف والحوار بني الناطقني بالعربية وبني أبناء اللغات 
والثقافات املختلفة عن طريق تفعيل برنامج »الرشيك اللغوي«. 

األهداف الخاصة:
األهداف:





 التعليم يف هذا املعهد سيكون منصبا عىل اللغة العربية املعارصة، 
بوصفها اللغة الرسمية يف سلطنة ُعامن والعامل العريب، ومع ذلك فال 
مانع من تدريس بعض اللهجات العربية املعارصة تلبية لحاجات بعض 

الدراسني الراغبني يف تعلّم اللهجات العربية املعارصة.

اللغة التعليمية في المعهد:





الفئات المستهدفة
2. الطلبة الدوليّون 

امللتحقون بالجامعات 
الُعامنية للدراسة املنتظمة.

3. الطلبة الدوليّون 
املسجلون يف جامعاتهم يف 
بلدانهم، الذين يقدمون إىل 

السلطنة لقضاء فصل درايس 
أو أكرث يف إحدى الجامعات 

الُعامنية.

4. الطلبة الدوليّون 
املسجلون يف جامعاتهم 

يف بلدانهم، الذين يرغبون 
يف قضاء إقامة لغوية 

محددة الفرتة، يف بلد ناطق 
بالعربية.

5. الطلبة العرب امللتحقون 
بالجامعات الُعامنية، ممن 
ال يعرفون العربية كليا أو 

جزئيا، بسبب قضائهم سنوات 
دراستهم املدرسية يف بلدان 

غري ناطقة بالعربية.

6. الدبلوماسيون غري العرب، 
الذين يقيمون عىل أرض 

السلطنة، والذين يقدمون 
إليها بهدف تعلّم اللغة 

العربية.

1. الطلبة الدوليّون، الذين 
يرغبون يف تعلّم اللغة 

العربية من غري الناطقني بها 
ويقدمون إىل السلطنة لهذا 

الغرض.



7. اإلعالميون العاملون 
يف وسائل اإلعالم املرئية 

واملسموعة واملكتوبة، التي 
تبث أو تصدر باللغة العربية، 

الذين يقيمون عىل أرض 
السلطنة والذين يقدمون 

إليها بهدف تعلّم اللغة 
العربية.

8. الوافدون العاملون يف 
القطاعني العام والخاص، 

الذين يرغبون يف تعلّم 
اللغة العربية المتالك أدوات 

التواصل مع املجتمع املحيل 
واالندماج فيه، أو يرغبون يف 

تعلّمها ألغراض مهنية.

9. الباحثون واألكادمييون 
غري الناطقني بالعربية، ممن 
يقيمون عىل أرض السلطنة، 
وممن يقدمون إليها؛ بهدف 
البحث العلمي يف الشؤون 

العامنية املختلفة.







يقبل املعهد الراغبني يف تعلّم اللغة العربية من غري الناطقني بها، وفق 
الرشوط اآلتية:

1. أن يكون املتقدم حاصال عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
2. أن يقّدم اختبار تحديد املستوى بشّقيه الكتايب والشفوي.

3. بالرغم ماّم ورد يف الرشط )1(، يُتيح املعهد فرصة التسجيل يف دورات 
خاصة للراغبني يف تعلّم اللغة العربية مام ال ينطبق عليه هذا الرشط، 

من املقيمني العاملني يف السلطنة عموما، ويف محافظة الرشقية 
بشكل خاص، مبوجب اتفاقيات يعقدها املعهد مع الجهات املُشغلّة لهم.

4.  ميكن التسجيل يف املعهد عىل شكل أفراد، أو مجموعات تنتمي إىل 
مؤسسات أكادميية، أو غري أكادميية، ترغب يف ابتعاث منتسبيها إىل 

املعهد بهدف تعلّم اللغة العربية، مبوجب اتفاقيات يعقدها املعهد مع 
تلك الجهات.

5. التّعهد باملواظبة عىل حضور الدروس.

التسجيل وشروط القبول



 :)placement test( اختبار تحديد املستوى

تقديم اختبار تحديد املستوى واحد من رشوط االلتحاق باملعهد والتسجيل فيه، وهدفه املفاضلة 
بني مستويات الطلبة ملعرفة كفاياتهم اللغوية وتحديد مستوياتهم؛ إذ يتم تصنيفهم يف مستويات 
تبًعا لنتائجهم يف هذا االختبار؛ ويعقد املعهد هذا االمتحان يف بداية كل موسم قبل بدء الدورات، 

ويتكّون هذا االمتحان من جزأين، األول: كتايّب، والثاين: شفوي مبجموع 100 درجة، وتكون فرتة 
صالحيته أربع أشهر من تاريخ انعقاده.

-أما الجزء الكتايب فيعقد يف جلسة مدتها ساعتان، ويكون تقسيم الدرجات فيه بحسب الجانب الذي 
يقيسه من معارف اللغة ومهاراتها، وتكون هذه الدرجات مقسمة كام يأيت:

الدرجةالمهارات والمعارف

10املفردات
20القراءة والفهم

10القواعد
20التعبري الكتايب

20االستامع والفهم

- وأما القسم الشفوي فيكون بإجراء مقابلة 
شفوية مع كل طالب عىل انفراد ملدة عرش 

دقائق، تقيس مستوى الطالب يف مهارة التعبري 
الشفوي، ويُعطى موضوعا لتحضريه يف مدة 
خمس عرشة دقيقة. وترصد ملهارة التعبري 

الشفوي )20( درجة.

البناء العلمي:



املستويات العلمية:

يعتمد املعهد يف البناء العلمي، للدورات التي يعقدها، عىل اإلطار املرجعي األورويب 
املشرتك لتعليم اللغات، الذي يقوم عىل تقسيم املتعلّمني إىل ثالث فئات ينضوي 

تحتها ستة مستويات، مقسمة كام يأيت:

• الفئة الثانية )ب(، 
وتنقسم إىل مستويني:

ب1: يتم تصنيف املتعلّم فيه 
عىل أنه ذو مستوى متوسط 
)درجة 40%- أقل من 55% يف 

اختبار تحديد املستوى(. 

ب2: يتم تصنيف املتعلّم فيه 
عىل أنه ذو مستوى متوسط 
مرتفع بناء عىل )درجة %55- 

أقل من 70% يف اختبار تحديد 
املستوى(. 

• الفئة األوىل )أ(، وتنقسم 
إىل مستويني:

أ1: )يتم تصنيف املتعلّم فيه 
عىل أنه ذو مستوى مبتدئ 
)درجة 10%- أقل من 25% يف 

اختبار تحديد املستوى(. 

أ2: يتم تصنيف املتعلم فيه 
عىل أنه ذو مستوى أسايس 
)درجة 25%- أقل من 40% يف 

اختبار تحديد املستوى(. 

• الفئة الثالثة )ج(، 
وتنقسم إىل مستويني:

ج1: يتم تصنيف املتعلّم فيه 
عىل أنه ذو مستوى متقّدم 

)بناء عىل درجة 70%- أقل 
من 85% يف اختبار تحديد 

املستوى(. 
ج2: يتم تصنيف املتعلّم فيه 

عىل أنه ذو مستوى متقن 
)بناء عىل درجة 85% فام فوق 
يف اختبار تحديد املستوى(. 



الدورة التحضرييّة:

إضافة إىل املستويات املذكورة أعاله، يُتيح املعهد فرصة التسجيل يف دورة 
تحضرييّة، للطلبة الذين ليست لديهم أي معرفة باللغة العربية )درجة %0- %10 
يف اختبار تحديد املستوى(، ويتم االهتامم فيها بنظام اللغة العربية الصويت، 

كتابة ونطقا، وبأشكال الحروف املختلفة بحسب وجودها يف الكلامت، منفصلة 
ومتصلة، يف بداية الكلمة ووسطها ونهايتها، وذلك باختيار الكلامت األكرث 

شيوعاً وانتشاراً، وعرض الكلامت الجديدة يف أمثلة للداللة عىل املواقف التي 
تُستخدم بها، وذلك للتسهيل عىل املتعلّم حفظ واستيعاب معاين الكلامت 

واالستفادة منها، كام يتم االهتامم بالظواهر الصوتية املوجودة يف اللغة 
العربية كالتنوين والتضعيف والالم الشمسية والقمرية، والتمييز بني الحركات 

القصرية والحركات الطويلة.



الدورات: 

يعقد املعهد أنواعا مرنة مختلفة من الدورات بحسب حاجة الدارسني؛ فيقدم دورات 
قصرية األجل وأخرى طويلة األجل، ويراعى يف الدورات أيضا حاجة الدراسني فيام 

يتعلق بعدد الساعات التدريسية؛ فيقّدم دورات تدريسية عادية وأخرى مكثفة. ويتم 
تقسيم الدورات املقرتحة كام يأيت:

1- دورة عادية ملدة شهر: يدرس الطالب فيها ما مجموعه )80( ساعة تدريسية، 
موزعة عىل )4( أسابيع، يف كل أسبوع )20( ساعة تدريسية.

2- دورة عادية ملدة شهرين: يدرس الطالب فيها ما مجموعه )160( ساعة 
تدريسية، موزعة عىل )8( أسابيع، يف كل أسبوع )20( ساعة تدريسية.

3- دورة عادية ملدة ثالثة أشهر: يدرس الطالب فيها ما مجموعه )240( ساعة 
تدريسية، موزعة عىل )12( أسبوع، يف كل أسبوع )20( ساعة تدريسية.



4- دورة عادية ملدة فصل أربعة أشهر: يدرس الطالب فيها ما مجموعه )320( 
ساعة تدريسية، موزعة عىل )16( أسبوع، يف كل أسبوع )20( ساعة تدريسية.

5- دورة مكثفة ملدة شهر: يدرس الطالب فيها ما مجموعه )120( ساعة 
تدريسية، موزعة عىل أربعة أسابيع، يف كل أسبوع )30( ساعة تدريسية.

6- دورة مكثفة ملدة شهرين: يدرس الطالب فيها ما مجموعه )240( ساعة 
تدريسية، موزعة عىل )8( أسابيع، يف كل أسبوع )30( ساعة تدريسية.

7- دورة مكثفة ملدة ثالثة أشهر: يدرس الطالب فيها ما مجموعه )360( ساعة 
تدريسية، موزعة عىل )12( أسبوعا، يف كل أسبوع )30( ساعة تدريسية.

8- دورة مكثفة ملدة أربعة أشهر: يدرس الطالب فيها ما مجموعه )480( ساعة 
تدريسية، موزعة عىل )16( أسبوعا، يف كل أسبوع )30( ساعة تدريسية.



9- دورات مسائية: يقّدم املعهد دورات مسائية خاّصة باملقيمني يف املحافظة 
من الوافدين، ويراعى يف عقدها املرونة من حيث وقتها، ومن حيث عدد 

الساعات التدريسية فيها، وميكن أن تكون ُمصّممة ألغراض خاصة، تتعلّق 
باملجاالت املهنية التي يعمل فيها هؤالء الوافدون.

10- دورات املزج بني التعلّم املبارش والتعلّم عن بعد: يتيح املعهد للمتعلّمني 
الوافدين املقيمني يف محافظة الرشقية ومحافظات السلطنة األخرى، الذين 
ال تسمح ظروف عملهم بالتسجيل يف الدورات العادية واالنتظام فيها، إمكانية 

التعلّم بطريقة املزج بني التعلّم املبارش والتعلّم عن بعد )التعلّم الذايت(، إذ 
يُعقد لهؤالء دورات خاصة مكثفة، تقوم عىل لقاء صفّي واحد أسبوعيّا، يف نهاية 

األسبوع أو أي يوم يتم االتفاق عليه، فيتلقون املعلومات األساسية التي تُتيح لهم 
التعلّم الذايت، ويقومون يف بقية أيام األسبوع بالدراسة الذاتية وعمل الواجبات 

ملناقشتها يف اللقاء التايل، وميكن للدارسني بهده اآللية إنشاء مجموعات 
للتواصل فيام بينهم؛ بهدف العمل الجامعي من ناحية، وبني الدارسني ومعلمهم 

من ناحية أخرى، بانتظار اللقاء يف األسبوع التايل.



الخطط الدراسّية:

ينبني املحتوى التعليمي للخطط الدراسية عىل أساس تدريس املهارات 
اللغوية األربع للُمتعلّمني )القراءة، والكتابة، واالستامع، واملحادثة(، إضافة 

إىل القواعد النحوية والرصفية األساسية واملتقدمة الحقا، التي تساعد املتعلّم 
عىل فهم نظام اللغة، وكذلك قواعد اإلمالء وعالمات الرتقيم، برصف النظر عن 

املستوى الذي ينتمي إليه املتعلّم، ونوع الدورة التي يسجّل فيها )يُستثنى 
من ذلك الدورة التحضرييّة(. وتنامز الخطط الدراسية بعضها عن بعض يف 
مستوى املحتوى املُقّدم، وذلك تبعا للمستوى الذي يسجل فيه الطالب، 

وتعمل الخطط عىل تنمية املهارات اللغوية، من خالل املناقشة الجامعية، 
واملحارضات، والعروض، وتبادل األدوار، ومحادثات الحياة اليومية، وتسخري 
الطرائق والتقنيات واألساليب العلمية املتبعة يف تعليم اللغات لغري أهلها، 

وتقديم املادة العلمية النصيّة واملرئية واملسموعة.



وميكن تلخيص املحتوى العلمي للخطط الدراسيّة بحسب املستويات كام يأيت:

املستوى التمهيدّي: يتم االهتامم فيه بنظام اللغة العربية الصويت، كتابة 
ونطقا، وبأشكال الحروف املختلفة بحسب وجودها يف الكلامت، منفصلة 
ومتصلة، يف بداية الكلمة ووسطها ونهايتها، وذلك باختيار الكلامت األكرث 

شيوعاً وانتشاراً، وعرض الكلامت الجديدة يف أمثلة للداللة عىل املواقف 
التي تُستخدم بها، وذلك تسهيال عىل املتعلّم؛ من أجل حفظ معاين الكلامت 

واستيعابها واالستفادة منها، كام يتم االهتامم بالظواهر الصوتية املوجودة يف 
اللغة العربية كالتنوين والتضعيف والالم الشمسية والقمرية، والتمييز بني 

الحركات القصرية والحركات الطويلة.

املستوى األول أ1: وفيه يتم متكني الدارس من استخدام التعبريات األساسية 
اليومية املألوفة، والجمل البسيطة وفهمها، كالتعريف عن نفسه وعن اآلخرين، 

والتفاعل اللغوي حول التفاصيل الشخصية البسيطة، كام يتم تعريفه ببعض 
القواعد األساسية املتعلقة بالضامئر واملوصوالت وأسامء اإلشارة، ويتم تعريفه 

بالجنس النحوي ومفهومي النفي واإلثبات، ويعطى فرصة للتعرف عىل الصيغ 
الفعلية وداللتها الزمنية.



املستوى الثاين أ2: يتم متكني الطالب من التواصل يف موضوعات سهلة 
ووصف احتياجاته األساسية الفورية، عند التسوق مثالً، وفهم الجمل والعبارات 
املستخدمة بشكل متكرر، املتعلقة باملجاالت األكرث استخداماً يف محيطه، 

كام يتم االهتامم بتنمية الجانب املعجمي لدى الطالب، وتقديم عدد وافر 
من املفردات التي تسهم يف البناء اللغوي، ومراعاة التدرج من املفردات 

الحياتية الحسيّة إىل املفردات ذات املعنى املجرد، مع الرتكيز بداية عىل 
مدلول واحد، هو األكرث شيوعا، للمفردات ذات الدالالت املختلفة، للوصول 

إىل فكرة االشرتاك اللفظي واملعنوي لأللفاظ، وتوظيف هذه املفردات يف 
الكتابة واملحادثة. ويتم تقديم املادة العلمية باالستعانة بنصوص قصرية، 

متثل مواقف من الحياة اليوميّة، ويُراعى يف النصوص املختارة أن تقدم أشيع 
الرتاكيب اللغوية، ممثلة بنوعي الجملة العربية، االسمية والفعلية، والرتكيز 
بداية عىل الجمل القصرية املكونة من مبتدأ وخرب، أو فعل وفاعل ومفعول، 

واملرتبة ترتيبا طبيعيا، )مبتدأ ثم خرب(، أو )فعل ثم فاعل ثم مفعول(، مع 
مراعاة التقدم التدريجي يف بناء الجملة وصوال إىل الجمل املركبة، وما قد 

تقتضيه من تقديم وتأخري وإثبات ونفي وحذف، والعناية ببعض أدوات الربط 
مثل العطف واالستدراك واإلرضاب واملوصوالت.



املستوى الثالث ب1: يف هذا املستوى يتم متكني الطالب ليصبح قادرا 
عىل التفاعل يف املوضوعات اليومية املألوفة مثل العمل والرتفيه واملدرسة، 

كام يصبح قادرا عىل التعامل مع الظروف اللغوية التي قد تنشأ أثناء السفر، 
ويم متكينه من أن يقرأ نصوصا صحفية قصرية وقصصا ويفهمها بنسبة 

كبرية، ويستطيع كتابة نص بسيط متعلق بهذه املواضيع بشكل مرتابط 
نوعا ما، ويصبح قادرا عىل تنمية التعلّم الذايت مبتابعة املصادر املتنوعة 

كالتلفاز واإلذاعة. ويتم تقديم بعض القواعد الرصفية والنحوية املتقدمة نوعا 
ما، كالتجرد والزيادة، واملشتقات واملصادر، واملفاعيل، وبعض النواسخ، 

واالستثناء والرشط.

املستوى الرابع ب2: يتم متكني الطالب من التفاهم بطالقة وعفوية خالل 
املحادثات الطويلة مع أهل اللغة دون إجهاد ألي من الطرفني، كام يستطيع 

فهم األفكار الرئيسية من نصوص معقدة، والتعبري عن رأيه يف موضوعات 
مجردة، وتقديم وجهة نظره فيها، وكذا يستطيع أن ينتج نصوصا مفصلة 

واضحة عن مجموعة واسعة من املواضيع. ويتم التوسع له يف بعض القواعد 
الرصفية والنحوية، كالجمع بنوعيه )جمع التكسري والجمع السامل( والتثنية، 

وترصيف األفعال مع الضامئر، وبعض قضايا اإلعالل واإلبدال، وعالمات اإلعراب 
الفرعية، واألفعال الخمسة، واألسامء الخمسة، والبناء للمجهول.



املستوى الخامس ج1: يتم متكني الطالب عىل استخدام اللغة مبرونة يف 
أوقات الفراغ، أو العمل أو التعلم بطالقة؛ فال يضطر إىل البحث عن الكلامت 
والعبارات، كام يصبح قادرا عىل فهم مجموعة كبرية من النصوص الطويلة، 

والتعرف عىل معانيها الضمنية، وميكنه أن ينتج نصوصاً واضحة وجيدة التنظيم 
ومفصلة حول املوضوعات املعقدة. ويُقّدم له جرعة أكرث تعقيدا من القواعد 

الرصفية والنحوية، فيُتوّسع له بفكرة االشتقاق، وعمل املشتقات، ويقّدم له 
املمنوع من الرصف، ويُتوّسع له يف أسلوب الرشط وأحوال جواب الرشط، 

ويتعرّف عىل فكرة تعدي الفعل ولزومه، والفعل املتعدي إىل مفعولني مثل 
ظّن وأخواتها، كام تُقّدم إليه بعض القواعد اإلمالئية وعالمات الرتقيم لتعينه 

عىل مهارة الكتابة.

املستوى السادس ج2: يتم متكني الطالب من فهم كل ما يقرأ أو يسمع، 
وميكنه تلخيص املعلومات من مصادر مختلفة، مكتوبة وشفوية، ويناقش 

املوضوعات األكرث تعقيدا، كاملوضوعات ذات املضامني الفكرية، بطالقة 
وبشكل متامسك، والتمييز بني املعاين الدقيقة. ويتم تقديم بعض القواعد 
البالغية يف علمي البيان والبديع، كام يُتوّسع له بالقواعد الرصفية والنحوية، 

كترصيف األفعال املعتلة مع الضامئر، وإعراب الجمل، والتوابع.



التقويم: 

التقويم املتبع يف املعهد هو التقويم املستمر؛ بهدف مواكبة تقدم 
الطالب يف مهارات اللغة األربع ومعارفها، ومعالجة جوانب الضعف لديه، 

وتعزيز جوانب القوة، وكذلك يراعى يف التقويم تنوع أدوات القياس؛ إذ 
يُعتمد يف تقييم الطالب عىل عنارص متنوعة هي: املشاركة الفاعلة يف 

الغرفة الصفية، واملشاركة الفاعلة يف األنشطة التعليمية املتنوعة 
وأداء الواجبات، إضافة إىل االختبارات الكتابية والشفوية. ويكون تقسيم  

الدرجات لكل دورة كام يأيت:

الدرجةأداة القياس
٤٠اختبارات كتابية

٢٠اختبارات شفويّة
٢٠واجبات بيتية

١٠مشاركة صفيّة
١٠تقرير

١٠٠املجموع



املواظبة: 

املواظبة رشط من رشوط التسجيل يف الدورات؛ وتم وضع لوائح خاصه 
بها، هي كام يأيت:

أ- إن تغيّب الطالب بدون عذر عن حضور ما نسبته )10(% من 
مجموع الساعات التدريسيّة، يوجه إليه إنذار.

ب- إن تغيّب عن حضور ما نسبته )20(% من مجموع املحارضات يتم 
فصله من الدورة.

ج- بالرغم مام ورد يف )أ(، و)ب( أعاله، فال يجوز أن يغيب الطالب 
عن حضور ما نسبته )40(% من مجموع الساعات التدريسيّة ، حتى 

لو كان غيابه بعذر.

د. إن تغيّب الطالب عن حضور ما نسبته )50(% بحد أقىص من 
الساعات التدريسيّة، فإنه مينح شهادة بحضور الساعات التي 

أنجزها فعليّا يف الدورة.



االنتقال من مستوى إىل آخر: 

ينتقل الطالب من مستوى إىل مستوى أعىل يف الحالتني اآلتيتني 
مجتمعتني:

إذا كان مجموع درجاته يف الدورة )60(% فام فوق. وأما يف حالة 	 
عدم حصوله عىل درجة )60(، فال ينتقل إىل مستوى أعىل، ويف 
هذه الحالة ميكن أن يحصل عىل شهادة بحضور الدورة إن رغب 

يف ذلك.

إذا مل يتجاوز غيابه يف الدورة ما نسبته )20(% إذا كان غيابه بدون 	 
عذر، أو ما نسبته )40(% إذا كان غيابه بعذر مقبول.



الرشيك اللغوي:

 يتيح املعهد للدراسني إمكانية التواصل الفّعال مع الناطقني باللغة 
العربية، عن طريق تفعيل الرشيك اللغوي؛ إذ يعتمد املعهد عىل 

املتطوعني من أبناء الوالية والواليات املجاورة لتحقيق هذه الغاية. وتقوم 
فكرة الرشيك اللغوي عىل مرافقة الناطق اللغوي زميله الدارس يف بعض 

نشاطاته، لعدد محدود من الساعات األسبوعية. ويسعى املعهد من خالل 
هذه الفكرة إىل األهداف اآلتية:

تزويد الدارسني بفرصة التواصل اللغوي مع الناطقني بالعربية، . 1
وتعزيز القدرات اللغوية عندهم وتنميتها، وإعطائهم الفرصة 

ملامرسة ما تعلموه، وإعطاء الفرصة للتقدم الفردي.

اإلسهام يف مساعدة الدارسني عىل فهم ثقافة املجتمع وقيمه . 2
وعاداته وتقاليده، مام يسهل عليهم التعامل مع أفراده واالندماج 

فيه؛ إذ إن التعامل مع أبناء املجتمع املحيل يعطي الدراسني 
وعيا ثقافيا ال ميكن أن يتحقق داخل الغرفة الصفية وحدها.



اختبار الكفاية اللغوية
 :)proficiency test(

يتيح املعهد، لغايات مهنية أو شخصية، للراغبني يف الحصول عىل شهادة، تفيد 
بامتالكهم الكفاية اللغوية ملستوى من املستويات يف اللغة العربية، إمكانية الحصول 

عىل هذه الشهادة، دون الحاجة إىل التسجيل يف دورة من الدورات، وذلك استنادا عىل 
اختبار كفاية لغوية للمستوى املطلوب، )بحسب تصنيف اإلطار املرجعي األورويب 

املشرتك لتعليم اللغات(؛ إذ يستطيع الطالب أن يتقّدم إىل االختبار يف أي مستوى من 
املستويات الستة، ويكون االختبار قامئا عىل املهارات اللغوية األربع )القراءة والفهم، 

االستامع والفهم، التعبري الكتايب، والتعبري الشفوي(.

وكذا يتيح هذا االختبار للدراسني املسجلني يف دورات املعهد، والذين يبدون تطورا 
رسيعا يف مهارات اللغة، إمكانية تجاوز مستوى من املستويات يف حال امتالكهم 

الكفاية اللغوية الالزمة، وحصولهم عىل نتيجة ناجحة يف ذلك املستوى.

  ويهدف هذا االختبار إىل أن يكون نواة الختبار دويل للغة العربية يكمل ما تقدمه اللغات 
األخرى، التي ال تقل العربية عنها يف العاملية، من اختبارات دولية ، مثل اختبار )أيليتس 

وتوفل يف اللغة اإلنجليزية(. ويحصل الطالب عىل شهادة باملستوى الذي تقدم له، إذا 
اجتاز االختبار بنتيجة %60.



األنشطة الترفيهية:
ينظم املعهد مجموعة من األنشطة التعليمية والرتفيهية خارج الغرفة 

الصفية، بهدف إتاحة الفرصة أمام الدارسني للحصول عىل تجربة متزج 
التعلّم باملتعة. إذ بإمكان الدراسني املشاركة يف جوالت تعليمية 

ونشاطات ثقافية متنوعة تعزز معرفتهم بالثقافة العربية عموما، وبالرتاث 
الُعامين الغني.

ونظرا ملا تتمتع به سلطنة ُعامن عموما ومحافظة الرشقية بشكل خاص 
من امتيازات الجذب السياحي، فإن املعهد يتيح أمام الدارسني إمكانية 
املشاركة يف رحالت ترفيهية إىل مناطق مختلفة، تزيد من فضولهم يف 

معرفة املزيد عن العامل العريب، والثقافة العربية، والرتاث العريب. وهذا 
يكسبهم تجربة شاملة يف اللغة والثقافة واملكان، ال تنحرص يف الغرفة 

الصفية بل تتعداها إىل املحيط االجتامعي واللغوي.





الرسوم الدراسّية:
دورة عادية ملدة شهر، 80 ساعة )1000ريال(. . 1
دورة عادية ملدة شهرين، 160 ساعة )1800 ريال(. . 2
دورة عادية ملدة ثالثة أشهر،240 ساعة  )2800ريال(. . 3
دورة عادية ملدة فصل أربعة أشهر، 320 ساعة )3700ريال(.. 4
دورة مكثفة ملدة شهر، 120 ساعة )1200ريال(.. 5
دورة مكثفة ملدة شهرين، 240 ساعة )2400ريال(.. 6
دورة مكثفة ملدة ثالثة أشهر، 360 ساعة )3600ريال(.. 7
دورة مكثفة ملدة أربعة أشهر، 480 ساعة )4800ريال(. . 8
دورات مسائية )ستحدد الرسوم حسب الساعات التي تحتاجها املؤسسات أو األفراد(. . 9

دورات املزج بني التعلّم املبارش والتعلّم عن بعد )ستحدد الرسوم حسب الساعات . 10
التي تحتاجها املؤسسات أو األفراد(.



تشمل الرسوم:

السكن	 
النقل من املطار وإليه	 
التغذية )ثالث وجبات يوميا+ وجبة خفيفة منتصف اليوم الدرايس(	 
 الرحالت الرتفيهية	 
التأشرية	 
التأمني الصحي	 
رسوم الدراسة	 
برنامج الرشيك اللغوي	 







收费包括

-住宿
-机场往返交通
-营养(每日三餐)
-娱乐旅行
-签证
-医疗保险
-学费
-语言伙伴方案



十、学费
1.一个月的正常课程，80小时(1000里亚尔)。
2.两个月的正常课程，160小时(1800里亚尔)。
3.三个月的正常课程，240小时(2800里亚尔)。
4.四个月的正常课程，320小时(3700里亚尔)。
5.一个月的正常课程，120小时(1200里亚尔)。
6.两个月的正常课程，240小时(2400里亚尔)。
7.三个月的正常课程，360小时(3600里亚尔)。
8.四月的正常课程，480小时(4800里亚尔)。
9.晚间课程(收费将根据机构或个人的需要而定)。
10.面对面学习和远程学习相结合的课程(收费将根据机构或个人的需要而定)。



九、娱乐活动
该研究所在课堂之外组织了一系列教育和娱乐活动，目的是让学生有机会体验
劳逸结合。学生可以参加各种教育参观和文化活动，以增进他们对阿拉伯文化
和阿曼文化遗产的了解。
由于阿曼苏丹国，特别是东方省拥有吸引游客的特殊条件，该研究所为学生提
供到不同地区参加休闲旅行的机会，使他们希望更多地了解阿拉伯世界、阿拉
伯文化和阿拉伯遗产。这使他们在语言、文化和空间方面获得全面的经验，不
仅来自课堂，而且来自社会和语言环境。

10，语言水平测试: （proficiency test）
为了职业或个人目的，该研究所根据对所需水平的语言能力的测试(根据欧洲
共同语言教育参考框架的分类)，向希望获得阿拉伯语语言水平证书的人提供
获得证书的机会，而无需参加任何课程；学生可以在六个级别中的任何一个级
别参加考试，考试以四种语言技能(阅读、理解、听力、书面表达和口头表达)
为基础。
此外，这一考试使在学院课程中注册并迅速提高语言技能的学生，在具备必要
的语言能力并在这一级考试通过后，就可以升到下一级。
这一考试的主要目的是使其成为国际性的阿拉伯语水平考试，成为国际语言考
试中的一门。例如，国际测试(eilis和tuffel英语测试)如果学生通过了60%的
测试，将获得所提供水平的证书。



9, 语伴:
该研究所通过启动语言合作伙伴，使学生能够有效地与讲阿拉伯语的人沟通；
为此目的，该研究所依靠来自各州和邻近各州的志愿者。语言合作伙伴的理念
是：语伴活动将在有限的一周时间进行。
向学生提供与讲阿拉伯语的人进行语言交流的机会，加强和发展他们的语言能
力，使他们有机会实践学到的知识，并为个人进步提供机会。
帮助学习者了解社会的文化、价值观、习俗和传统，使他们更容易与社会成员
接触和融合；与社区成员接触使学习者具有文化意识，这种意识不能仅仅在课
堂上实现。

8，升级:
在以下两种情况下，学生可从一级升至更高一级:
课程总分数为%60或以上。如果没有学位，则不升至更高一级。在这种情况下，如果
他愿意，他可以获得参加课程的证书。
如果学生的无理由缺勤没有超过%20，有理由缺勤不超过%40。



6，日程:
该研究所的日历是持续的日程，旨在跟
上学生在四种语言技能和知识方面的进
步，解决他们的弱点，增强他们的实
力。日历还考虑到了各种衡量工具。评
估学生的依据是各种因素:积极参与课
堂活动，积极参与各种教育活动和履行
职责，以及书面和口头考试。

7，出勤:
出勤是报名参加课程的一个条件；条件设置如下:
如果学生无故缺勤，占总课时的%10，应发出警告。
在所有课程中，如果有%20的缺勤，即将被取消上课资格
尽管有上文(1)项和(2)项的规定，学生在所有教学时间中不得有%40缺勤，不管其理由如
何。
如果学生有%50的缺勤，只会拿到出勤学时的证书。

测试方式 总分

笔试 40

口试 20

作业 20

课堂参与 10

报告 10

总分 100



4.三级：在这一级，学生能够在日常生活中，如工作、娱乐和学校等问题上进行互
动，能够处理旅行期间可能出现的语言需要，能够阅读和广泛理解简短的新闻报道，
能够以某种相互关联的方式撰写关于这些问题的简单文字，并能够通过跟踪电视和广
播等各种来源，进行自习。同时提供了一些比较难的语法规则，
如简式动词、复式动词、派生词、词根、主动被动名词、功能词、除外工具词和条件
工具词。
5.四级：学生在与语言学家的长时间交谈中，可以在没有对任何一方造成压力的情况
下，自由地、流畅地相互理解，理解复杂文本的主要观点，就抽象的主题发表意见，
并提出自己的观点，同时还可以就各种各样的主题编写明确的详细文章。掌握一些语
法规则，如复数表达、完整式复数和破碎式复数、双数、动词、人称代词、柔母和互
换、语法标志、五个特殊动词和五个特殊名词，被动式
。
6.五级：学生可以灵活地在业余时间流利地使用语言，工作或学习；不需要搜索单词
和短语；能够理解大量冗长的文本，了解其含义；能够就复杂的问题产生清晰、结构
合理和详细的文本；提供更复杂的语法和语法规则，扩大了解派生规则，定尾词、条
件句用法、不及物动词和及物动词、ّظل 类动词、拼写规则、标点符号和写作技巧。

 7.六级：学生能够理解他们所阅读和听到的一切，可以对各种来源的书面和口头信息
进行总结，并以连贯一致的方式讨论更为复杂的问题，如具有知识内容的问题，并区
分细微的含义。教授修辞原理包括形象修辞和藻饰修辞，词法和句法，如柔性动词变
位，句法分析。



教学计划的教学内容可按级别归纳如下:
1.基础水平:在阿拉伯语语音系统中，文字、发音和各种不同的字母形式在单词的开头、
中间和结尾都是分开和相互关联的，选择最常用的单词，用新的单词来说明所使用的语
境，以便于学习、记忆、理解和利用单词；还注意阿拉伯语中的语音现象，如轻重音、太
阳字母和太阴字母以及对长音与短音的区分加以把握。

2.初级水平：学生可以使用熟悉的日常表达方式和简单的句子，如自我介绍和介绍他人，
并就简单的个人细节进行语言交流。这一级的定义是关于副词和连词的一些基本规则，对
语法、否定式和肯定式进行了界定，并有机会了解实际的表述方式及其中的时态表达。

3.二级：使学生能够就简单的课题进行交流，并说明其当前的基本需要，例如在购物时，
了解经常使用的句子和短语，这些句子和短语涉及其环境中最经常使用的方面。还注意拓
展学生的词汇，提供大量有助于语言提高的词汇；考虑到单词的具体含义与抽象含义，侧
重于有不同含义的词汇中最常见的含义，以说明单词是书写与意义的结合，并在写作和交
谈中使用这些词汇。

5，教学计划
教学计划的教学内容基于四种语言技能（听、说、读、写）的教学，以及随后的语法规则，
这些规则有助于学习者理解语言体系，以及语法和标点符号，而不论其学习级别和课程类型(
不包括预备课程)。教学计划根据学生的学习级别，在提供的内容层次上相互区别对待。教学
计划通过小组讨论、讲座和演示来培养语言技能。



3,培养课程
除了上述级别之外，该研究所还为不掌握阿拉伯语知识的学生提供了一个参加预备课程的机
会(在确定级别的考试中为%10-0)，在该课程中，阿拉伯语语音系统、文字和发音系统以及单
词开头、中间和结尾各种不同的字母形式被分别和相互联系，选择了最常见和的单词，并以
新的单词来说明所使用的语境，以便于记忆、理解和使用单词，同时还注意阿拉伯语中的语
音区别，如长音和短音。

4，课程
该研究所根据学员的需要提供各种灵活的课程；提供短期和长期课程；课程还考虑到学生在
教学时多方面的需要；提供正规和密集的课程。课程分别安排如下：

1 .一个月的正规课程:学生每周学习20小时，分4周进行，共80小时。
2 .两个月的正规课程:学生每周学习20小时，分8周进行，共160小时。
3 .三个月的正规课程:学生每周学习20小时，分12周进行，共240小时。
4 .四个月的正规课程:学生每周学习20小时，分16周进行，共320小时。
5 .一个月的强化课程:学生每周学习30小时，分4周进行，共120小时。
6 .两个月的强化课程:学生每周学习30小时，分8周进行，共240小时。
7 .三个月的强化课程:学生每周学习30小时，分12周进行，共360小时。
8 .四个月的强化课程:学生每周学习30小时，分16周进行，共480小时。
9 .晚间课程:该研究所为该省的移民提供夜间课程，课程在时间和课时方面都是灵活的，
可能是专门针对移民就业的职业领域而设计的。
10 .直接学习与远程学习相结合的课程:该学院为居住在东部省和阿曼苏丹国其他省份的
外来学习者提供机会，使他们能够以直接学习与远程学习相结合的方式进行学习(自学)
，在周末或商定的任何一天，为他们举办密集的专门课程，每周一次，以获得自学所需
的基本信息，并在一周的剩余时间进行自学和工作，以供讨论。



2，等级划分:
该研究所的课程以《欧洲共同语言教育参考框架》为科学基础，该框架将学习者分为
三类，分为六个层次，细分如下:

A，两个等级:
a1:(在评分测试中，学习者被评为低年级(10%至25%)；他们可以使用熟悉的
日常基本表达方式，如自我介绍和对个人细节的语言互动。
a2:学习者被列为基本级别(25%至40%)；他们可以就简单的主题进行沟通，说
明他们当前的基本需求，例如购物时的需求，并了解最常用的句子和短语。

B，两个级别:
b.1:学习者被列为中等水平(40%—55%)，这是一个适合日常生活的水平，学
习者能够处理旅行期间可能出现的语言需要，在工作、娱乐和学校等熟悉的问题
上有明确的互动，并能就这些问题撰写简单的文字。
b.2:(55%-70%)根据学习者在与语言学家的长时间交谈中，可以在没有对任何
一方造成压力的情况下，以完全和自发的方式进行理解，从复杂的文本中了解关
键的想法，就抽象的主题发表意见，并就广泛的主题编写明确的详细文本，从而
将学习者评为中等水平。

C，两个等级:
C.1:学习者被评为高级(70%-85%)；他们不需要查阅单词和短语，他们可以在
空闲、工作或学习时灵活使用语言；他们可以理解大量冗长的文本，了解其隐含
的含义；他们可以就复杂的主题生成清晰、结构合理和详细的文本。
C.2:学习者被评为优秀(85%以上)，因为他们能够理解所阅读或听到的内容，能
够以连贯一致的方式对来自不同来源的信息进行总结，能说、书写和讨论更复杂
的主题，并区分细微的含义。



七、注册和入学条件

八、学科建设

该研究所接收的母语非阿拉伯语的学习者应满足以下条件： 
1 .申请人必须持有普通中等教育文凭或同等学历。
2.提供笔试和口试的阿拉伯语水平考试成绩单。
3.尽管有第一条规定，我院为在阿曼苏丹国，特别是在东部省工作
的希望学习阿拉伯语但不符以上要求的居民开设了特殊项目。
4.根据研究所与学术或非学术机构的协议，可以以个人或团体形式
在研究所注册学习阿拉伯语。
5.保证坚持上课。

1．分班考试 (placement test)
提供一级入学和注册考试，其目的是测试学生的语言
能力和语言水平，并根据考试结果对学生进行评分；
考试一般在课程开始前举行，分为两个部分:第一部分
是卷面考试，第二部分是口试，共100分，从课程开
始之日起有四个月的有效期。
卷面考试时间为两小时，按照语文知识和技能的衡量
尺度对分数进行细分，细分如下:

总分语言技能与知识

10词汇

20精读

10语法

20写作

20听力

口试部分将对每个学生进行10分钟的单独口语考试，以衡量学生的口头表达技能水
平，并安排一个15分钟的专题发言，另外还有20分钟的口头表达技能测试。





六、目标对象

1. 专门来阿曼苏丹国学习
阿拉伯语的母语非阿拉伯
语的国际学生。

2. 在阿曼苏丹国高校学习
的国际学生。

3. 来阿曼苏丹国任何高校
进修一个学期或更久的国
际高校生。

4. 想在讲阿拉伯语的国家
居住一段时间的国际高校
生。

5.  在阿曼苏丹国高校学习
的阿拉伯学生，因为前期
所受到的教育是在非阿拉
伯语国家，需要全部或部
分学习阿拉伯语。

6. 专门来阿曼苏丹国学习
阿拉伯语的非阿拉伯国籍
外交官。

7. 专门来阿曼苏丹国学习
阿拉伯语的从事阿拉伯语
出版或传播的媒体工作人
员。

8. 为了融入当地社会或者
为了工作需求而想学习阿
拉伯语的在阿曼居住的外
国人。

9. 居住在阿曼苏丹国的外
国研究者和来阿曼苏丹国
访问并且从事有关阿曼研
究的外国研究者。





通过为学习者提供服务为当地社区的发展做出贡献，并且提供新的经济来
源，满足学习者的住房，交通等日常生活需求，这将对该地区有积极效应。

在当地社区开设专业教师培训班与工作室，有助于增加他们的就业机会。

突出新的旅游模式是教育旅游，并将这种旅游模式与休闲旅游相结合。

通过语伴活动促进来自不同文化背景的学习者与阿拉伯语母语者之间的交流
活动。

本研究所的教学将以当代标准阿拉伯语为主，因为它是阿曼苏丹国及阿拉伯
世界的官方语言，同时不排除一些地方的现代阿拉伯语方言，以满足部分学
生对方言学习的兴趣。

四、目标

五、教学语言

4.2特殊目标：



开设符合国际标准的“听、说、读、写”四个语言技能的对外阿拉伯语教学，
并且提供所需的词汇与语法教材。

采取现代语言教学技术与教学方法，提供更好的对外阿拉伯语教学计划，并且
不断发展完善。

注重准确、标准的现代阿拉伯语，并且突出它的灵活性，给阿拉伯语学习者提
供基本概念有助于他们对文本的理解及口语的表达。

与从事对外阿拉伯语教学的中心、机构和其它相关组织进行交流合作，以便吸
取经验并且共同思考的合作计划 。



满足对阿拉伯语学习有浓厚兴趣的学习者的需求，吸引在国际大学学习阿拉伯语
并想在阿拉伯国家进修一段时间的学习者。

满足在不同领域工作的职场人士对阿拉伯语学习的需求，比如从事科研、外交、
军事、医学和媒体等领域的专业人士，包括政府和私营部门，尤其是居住在苏
丹国境内的或其它友好国家的就业人员。根据他们的需求、学习目的和职业关注
点，为他们专门设计课程，有助于他们的语言交际能力的发展。

给阿拉伯语学习者提供有吸引力的独特的语言环境，鼓励他们在语言环境下进行
交流，并结合语言与文化两个方面。

有助于阿拉伯语这种国际语言在世界大舞台的传播，加强阿拉伯文化和其它不同
文化的沟通与交流。

四、目标
4.1总体目标



建立对外阿拉伯语教学机构的主要理由可以归纳为以下几点：

母语非阿拉伯语母语者对阿拉伯语的需求与日俱增，他们学习阿拉伯语的
目的不仅限于生活交际技能，也包括专业领域的工作技能，如外交、石
油、卫生、通讯、学术等。

东部省的巴迪耶省需要对外阿拉伯语学校，选择巴迪耶省是因为它是一个
旅游景点，富有审美优势，融合休闲与教育为一体。

为了满足外国母语非阿拉伯语的学习者的需求提供教学课程，在适宜的科
学环境中培养他们的阿拉伯语语言技能，为传播阿拉伯语言文化遗产做出
贡献。

为生活在苏丹国土地的国际友人提供对外阿拉伯语教学课程，使他们能够
适应阿拉伯语语言环境，融入社会。

三、理由





我们的使命是通过提供相应的语言和认知技能以及完善的教学计划来加强阿拉
伯国家与其他国家之间的文化联系，满足母语非阿拉伯语学习者的需求并使他
们能够实现自己的学习目标，从而为阿拉伯语的服务、传播以和教学做出贡
献，也能够为当地社会服务与贡献。

我院力求在对外阿拉伯语教学领域与国内外同行开展竞争并取得优异成绩，以
吸引世界各地母语非阿拉伯语的学习者，并将我院打造成符合对外阿拉伯语教
学国际标准的核心求学目的地。

一、我们的使命

二、愿景





阿拉伯语是世界上最重要的语言之一，它是生活着3.5亿人的重要地区的官
方语言，其重要性涉及各个方面：信仰、经济、政治、旅游、文化等。它是
联合国的官方语言之一，也是全球第四大最常用的语言。此外，阿拉伯语对
十几亿穆斯林的宗教信仰非常重要。
阿拉伯语在过去二十年来的重要性令我们注意到母语非阿拉伯语者对学习阿
拉伯语的需求不断增长，逐年上升。在驱使人们学习阿拉伯语的诸多动力
中，其中一些是主观动力，即学习博大精深的阿拉伯文化遗产；另一种是
职业发展的需要，它与阿拉伯语在经济与政治领域的拓展有着密不可分的联
系。
在阿拉伯语学习热潮的大环境下，考虑到其它阿拉伯国家的政治与安全环
境，我院认为阿曼苏丹国享有良好的声誉和安全条件，是学习阿拉伯语的理
想环境，建立一个阿拉伯语言教学学院能够弥补教育需求的不足，也能满足
在当地求学的阿拉伯语学习者的学习欲望。
瓦绥尔语言教学学院力求成为国家与地区的独特教育中心，致力于对外阿拉
伯语教学，着重培养学生的听、说、读、写四个技能，同时采取较为简单的
教学方法来教语法与拼写。我院期望教授学术、外交、军事、医学、媒体等
领域的阿拉伯语，以服务于在阿曼苏丹国或其它友好国家居住的个人。

导入





瓦绥尔语言教学学院教学体系
对外阿拉伯语教学项目
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