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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	 







Avgifterna inkluderar
1. Logi
2. Transport till och från Muscats flygplats
3. Måltider (inklusive ett mellanmål)
4. Resor på fritiden
5. Visum
6. Sjukförsäkring
7. Utbildningsavgifter
8. Deltagande i språkpartnerskapsprogrammet



Undervisningsavgifter

Typ Antal månader Timmar
Avgift i Omani 

Rials

Ordinarie kurs 1 80 1000

Ordinarie 2 160 1800

Ordinarie 3 240 2400

Ordinarie 4 320 3700

Intensiv 1 120 1200

Intensiv 2 240 2400

Intensiv 3 360 3600

Intensiv 4 480 4800

      

Kvällskurser arrangeras utifrån behov.
Onlinekurser kommer också att ordnas om det finns behov.



Fritidsaktiviteter
Fritidsaktiviteter kommer att anordnas för att studenterna ska kunna 
koppla av och ha roligt.
De får möjlighet att delta i exkursioner och en mängd olika aktiviteter 
för att utforska den arabiska kulturen och Omans rika arv. Oman och 
särskilt Ash Sharqiyyah North och dess omgivande regioner, är kända 
för sina turistattraktioner och institutet kommer att uppmuntra sina 
studenter att delta i resor för att bekanta sig med landets rika kultur 
och kulturarv. Detta ger dem en omfattande erfarenhet av språk, kul-
tur och plats i en social och språklig miljö.



Kunskapsprov
Studenterna erhåller ett intyg som bevis på sin språkliga förmåga. Ett 
sådant intyg kan utfärdas för yrkesmässigt eller personligt ändamål 
när prov på den önskade nivån har uppnåtts (i enlighet med den ge-
mensamma europeiska referensramen för språk).

En student kan pröva på någon av de sex nivåerna. Testet kommer att 
baseras på läsförståelse, hörförståelse, skriftlig och muntlig förmåga.
En möjlighet att gå vidare till nästa nivå kommer också att erbjudas 
studenter som är registrerade i en av kurserna, särskilt de som har en 
snabb progression.

Provet liknar internationella tester på andra globala språk, till exempel 
IELTS och TOFEL på engelska. Studenterna får ett intyg efter att ha up-
pnått totalt 60 %.



Uppflyttning till nästa nivå
Studenten avancerar vidare till nästa nivå:

1. Om studentens totala betyg är mer än 60 %. För poäng under 
60 % utfärdas ett intyg om deltagande på begäran.
2. Vid mindre än 20 % ogiltig frånvaro eller 40 % giltig frånvaro.

Språkpartnerskap
Studenterna erbjuds möjlighet att interagera med modersmålstalare 
i arabiska genom ett språkpartnerskap med frivilliga deltagare (från 
Bidiyyah och dess grannområden). Språkpartnern deltar ett begränsat 
antal timmar i veckan i olika aktiviteter med studenterna.

Syftet med detta partnerskapsprogram är:
1. Att säkerställa att studenterna får möjlighet att kommunicera 
med arabisktalande, förstärka och utveckla sina språkliga förmå-
gor, uppmuntras att öva det de har lärt sig och att utvecklas i sina 
studier.

2. Att hjälpa studenterna att förstå målgruppens kultur, traditio-
ner och värderingar, och bättre förstå människor med arabiska 
som modersmål. Därmed kan de integreras lättare, vilket resulte-
rar i en kulturell medvetenhet som inte kan erbjudas i ett klass-
rum.



Utvärdering
Kontinuerlig bedömning genomförs för att säkerställa studenternas framsteg, 
fastställa styrkor och göra upp planer för utveckling. Studentens kunskap 
kommer att bedömas genom dennes aktivitet och deltagande i klassen, läxor 
och skriftliga och muntliga prov. Betyg sätts enligt nedan:

Bedömning
Skriftliga prov 40
Muntliga prov 20
Läxor 20
Aktivitet i klass 10
Rapporter 10
Totalt 100

Närvaro
Närvaro bedöms enligt nedan:
1. En varning kommer att ges för ogiltig frånvaro på totalt 10 % av tiden.
2. Studenten stängs av från studierna om denne är frånvarande mer än 20 
% av föreläsningarna.
3. Studenten får inte vara frånvarande mer än 40 % av den totala tiden, 
inklusive giltig frånvaro.
4. Om en student närvarar på mer 50 % av kursen får denne ett intyg som 
visar de studietimmar som denne närvarat.



De vanligaste strukturerna i arabiska meningar kommer i första hand att 
fokusera på enkla korta meningar, dvs verb, substantiv och adjektiv.
Satsbyggnaden kommer gradvis att utvecklas så att studenterna får trä-
na på komplexa meningar och lära sig bekräftande och negativa former, 
sambandsord och relativa pronomen.

Nivå B1
Mer avancerad grammatik introduceras på denna nivå.

Nivå B2
Fler avancerade regler i grammatik introduceras, inklusive olika typer av 
plural (regelbundna och oregelbundna), verbböjning, passiva och aktiva 
former, pronomen.

Nivå C1
Mer komplexa grammatikregler kommer att läras ut för att hjälpa stu-
denterna att skriva, inklusive villkorliga uttalanden, transitiva verb, vissa 
stavningsregler och skiljetecken.

Nivå C2
Några retoriska regler kommer att introduceras, såväl som mer detalje-
rad grammatik.



Studieplaner
Att läsa, skriva, lyssna och tala är de viktigaste hörnstenarna i alla institu-
tets studieplaner, förutom grundläggande grammatik som hjälper elever-
na att bättre förstå språket. Ortografiska regler och skiljetecken kommer 
att läras ut, oavsett studentens nivå och typen av kurs som han eller hon 
går (förutom grundkursen).
Studieplanen skiljer sig innehållsligt utifrån den studerandes nivå för att 
utveckla dennes språkliga färdigheter genom gruppdiskussioner, föreläs-
ningar, presentationer, rollspel och vardagsdialoger.

Institutet kommer att använda undervisningsmetoder med olika tekniker 
såsom text, ljud och film.

Studieplanerna kan sammanfattas enligt följande:

Grundnivå
Nivå A1
Studenten kommer att lära sig grundläggande grammatiska regler, till 
exempel personliga, demonstrativa och relativa pronomen, genus, nega-
tioner och verbformer och deras olika användningsområden.

Nivå A2
Studenterna kommer att exponeras för ett stort antal ord, både konkreta 
och abstrakta med fokus på endast en mening i början, men senare ut-
vidgas detta till meningar med skilda betydelser i tal och skrift. Övnings-
uppgifter kommer att innehålla korta texter med fakta från vardagslivet.





Onlinekurser
Institutet överväger möjligheten att erbjuda onlinekurser, för de som 
inte kan delta i de vanliga kurserna på grund av sitt arbete. De viktigaste 
teknikerna för självständig inlärning kommer att ges för att underlätta 
onlinestudier, och läxor analyseras under följande klass.

Studenter kommer att kunna skapa grupper på en social onlineplattform 
för att hålla kontakten och arbeta tillsammans, och interagera med sina 
lärare mellan presentationerna.

Kvällskurser
Institutet kommer att erbjuda kvällskurser, som kan skräddarsys för att 
möta specifika eller yrkesmässiga behov, i samband med den studerandes 
arbete.





Kärnkurser
Ett antal korta eller längre kärnkurser kommer att erbjudas av institutet 
vid behov. Dessa kommer att vara ordinarie eller intensivkurser, enligt 
följande:

Typ Månader Timmar Veckor Timmar / vecka

Ordinarie 1 80 4 20

Ordinarie 2 160 8 20

Ordinarie 3 240 12 20

Ordinarie 4 320 16 20

Intensiv 1 120 4 30

Intensiv 2 240 8 30

Intensiv 3 360 12 30

Intensiv 4 480 16 30



Kategori C (Skicklig användare) - bestående av två nivåer:
Nivå C1 (Avancerad). När en sökande uppnår en poäng på mer än 
70 % och mindre än 85 % på det diagnostiska testet och har en 
djupare förståelse av krävande längre texter. Dessutom kan den sö-
kande uttrycka idéer flytande och spontant, använda språket flex-
ibelt och effektivt i sociala, akademiska och professionella situa-
tioner och producera tydliga välstrukturerade texter om komplexa 
ämnen.
 
Nivå C2 (Skicklig). När en sökande uppnår en poäng på mer än 85 
% på testet och kan uttrycka sig flytande, spontant och exakt även 
i de mest komplexa situationer, med en tydlig förmåga att förstå 
subtila budskap. Dessutom kan sökanden sammanfatta informa-
tion från olika talade och skriftliga källor och återge argument i en 
sammanhängande presentation.

Nybörjarkurser
Institutet kommer att erbjuda en grundkurs till kandidater som inte har 
någon tidigare kunskap om arabiska språket (och har mindre än 10 % på 
testet).
Kursen kommer att fokusera på det fonologiska systemet i arabiska och 
de vanligaste arabiska orden.
Ny vokabulär kommer att introduceras genom konkreta exempel för att 
bättre hjälpa eleverna att förstå språket och dess kontextuella betydelse. 



Kategori A (Bas) - bestående av två nivåer:
Nivå A1 (Nybörjare) När en sökande uppnår mindre än 25 % poäng i det 
diagnostiska testet och kan använda välkända vardagliga uttryck, inklusi-
ve att presentera sig själv och ge vissa personuppgifter.
Nivå A2 (Elementär) När en sökande uppnår över 25 % poäng och min-
dre än 40 % och har viss kunskap om arabiska, det vill säga en grundläg-
gande förmåga att interagera, uttrycka sina behov och förstå de vanli-
gaste vardagliga fraserna.

Kategori B (Självständig talare) - bestående av två nivåer:
Nivå B1 (Mellan). När en sökande uppnår en poäng på mer än 40 % och 
mindre än 55 % på det diagnostiska provet och har en tydlig förståel-
se och förmåga att hantera frågor som regelbundet förekommer på en 
arbetsplats, i skolan eller under en resa. Dessutom kan sökanden skriva 
korta texter om bekanta situationer.

Nivå B2 (Övre mellan). När en sökande uppnår en poäng på mer än 55 % 
och mindre än 70 % på det diagnostiska provet och har en förståelse av 
huvudidéerna i en komplex text om både konkreta och abstrakta ämnen, 
inklusive tekniska diskussioner inom hans/hennes specialområde. Sökan-
den ska också kunna interagera flytande och spontant med modersmål-
stalare och producera detaljerade texter med synpunkter på aktuella 
problem.



6. Det kommer att finnas en möjlighet för sökande som inte uppfyller 
krav 1 att registrera sig på vissa kurser. Detta kommer att gälla arbetsta-
gare bosatta i Oman, särskilt i östra provinsen, enligt avtal som tecknats 
med deras företag.
7. Registrering är öppen för både individer och grupper från akademiska 
och icke-akademiska institutioner enligt avtal undertecknade av dessa 
institutioner.
8. Ett skriftligt åtagande för ett deltagande i klasserna måste göras.

1. Diagnostiskt prov
Ett diagnostiskt prov är ett krav att slutföra registreringen. Detta för att 
bedöma den studerandes språkkunskaper och den nivå i vilken denne 
kommer att placeras.

2. Språknivåer
Institutet använder den gemensamma europeiska referensramen för språk 
i sina kurser, som delar in studenterna i tre kategorier och sex nivåer:

Krav detaljer



För att kunna anmäla sig till utbildning vid institutet måste sökandena 
uppfylla följande krav:

1. Visa upp ett gymnasiebetyg eller motsvarande.
2. Delta i ett två timmars skriftligt prov och en tio minuters muntlig 
intervju i början av terminen innan kurserna påbörjas.
3. Testresultaten är giltiga i fyra månader från utfärdandedatumet.
4. Varje språkfärdighet testas och värderas enligt följande:

Språkkunskaper
Ordförråd 10
Läsförståelse 20
Grammatik 10
Skrivande 20
Hörförståelse 20

5. Det muntliga testet ska bedöma den sökandes kommunikations-
förmåga genom att denne förbereder ett ämne i femton minuter 
och sedan berättar om det. 

Registrerings- och 
behörighetskrav



Institutet kommer att fokusera på att undervisa i moderna arabiska, det officiella 
språket i Oman och arabvärlden. Men vi utesluter inte möjligheten att undervisa 
i moderna arabiska dialekter om det efterfrågas av enskilda studenter.

1. Internationella studenter som vill lära sig arabiska som främmande språk och resa 
till Oman specifikt för detta ändamål.
2. Internationella studenter som söker till omanska universitet för att bedriva högre 
studier.
3. Internationella studenter som är registrerade vid ett universitet i sitt hemland och 
reser till Oman för att tillbringa tid på ett universitet där.
4. Internationella studenter som är registrerade på ett universitet i sitt eget land som 
vill tillbringa en begränsad tid i ett arabiskt land för att lära sig arabiska.
5. Arabiska studenter som är registrerade vid ett omanskt universitet som har begrän-
sade kunskaper och erfarenheter av ett arabiskt land till följd av att de tidigare bodde 
eller studerade i ett icke-arabiskt talande land.
6. Icke-arabiska diplomater som bor i Oman eller de som kommer för att specifikt lära 
sig arabiska.
7. Massmediajournalister som skriver eller publicerar sig på annat vis på arabiska, 
inklusive de som bor i Oman eller någon annanstans.
8. Utländska arbetstagare i den offentliga eller privata sektorn som vill lära sig arabis-
ka för att bättre kunna kommunicera och integrera med lokalsamhället eller för pro-
fessionella ändamål.
9. Forskare som bor i Oman eller kommer dit för vetenskapliga forskningsändamål.

Institutets utbildningsspråk

Målgrupper





1. Att bidra till utvecklingen av lokalsamhället och skapa nya inkomster genom att 
tillgodose studenternas dagliga behov, inklusive boende och transporter etc. som 
påverkar området positivt.

2. Att hålla kurser och workshops för arabiska språkspecialister som bor i området 
och på så vis öka antalet arbetstillfällen.

3. Att introducera ett nytt turismalternativ: Utbildningsturism i kombination med 
kulturturism.

4. Förbättra kulturella förbindelser och dialog mellan inhemska arabiska talare och 
talare av andra språk genom ett ”Språkpartnerskapsprogram”.

Särskilda mål

7. Att bidra till intresset för modern arabiska.

8. Att ge studenterna begrepp och definitioner för att förstå texter och uppnå en 
bättre muntlig kommunikation.

9. Att samarbeta och utbyta erfarenheter och undersöka möjligheten att driva 
gemensamma projekt med andra centra, institut och institutioner som undervisar i 
arabiska som främmande språk i Oman.



1. För att möta behoven hos ett ökande antal studenter som vill lära sig arabiska 
och rikta sig till de som vill studera arabiska vid internationella universitet, liksom 
de som vill vistas i ett arabiskt land under en tid.

2. Att tillgodose behoven hos dem som vill lära sig arabiska för specifika ända-
mål, till exempel inom den akademiska, diplomatiska, militära, medicinska, eller 
mediesfären. Även utövare av andra yrken i den offentliga och privata sektorn, 
som bor i Oman eller i andra arabiska länder. Kurserna skräddarsys för att passa 
studentens behov, för att öka deras kommunikativa och språkliga färdigheter, och 
bättre möta deras behov och svara mot de professionella intresseområdena.

3. Att erbjuda arabiska som främmande språk i en språklig miljö som motiverar 
studenterna och gör det möjligt för dem att bättre kommunicera i sitt dagliga liv 
genom att lära sig inte bara språket utan även den arabiska kulturen.

4. Att bidra till spridningen av arabiska språket - ett globalt språk. Detta för att 
stärka förbindelserna mellan den arabiska kulturen och andra kulturer.

5. Att anordna kurser som fokuserar de fyra språkfärdigheterna (lyssna, tala, läsa 
och skriva) på internationellt ackrediterade språknivåer. Även fokus på ordförråd 
och grundläggande grammatik för att befästa kunskapen.

6. Att tillhandahålla program för lärande genom moderna interaktiva undervis-
ningsmetoder.

Mål



Institutet vill genom att fokusera det arabiska språket och erbjuda en excellent 
undervisning stärka de kulturella förbindelserna mellan nationer. Detta genom 
moderna och professionella utbildningsprogram. Institutet ska också presentera 
arabisk kultur på ett positivt sätt.

Institutet kommer att erbjuda studier i arabiska som främmande språk och kon-
kurrera på både lokala och regionala arenor. Därigenom bli institutet det främsta 
valet för dem som vill lära sig arabiska. Institutet kommer att bedriva undervisning 
i arabiska som ett främmande språk grundat på internationella språknivåer.

Motiven bakom inrättandet av Al Wasil Language Institute kan sammanfattas 
enligt följande:
1. Ökad efterfrågan på kunskaper i arabiska för professionella ändamål, som jobb 
inom diplomatin, oljebranschen, medicin- och universitetsvärlden.
2. Behovet av ett läroinstitut i Bidiyyah (Ash Sharqiyya North) och i andra regioner 
i Oman. Staden Bidiyyah har valts ut för att det är en stor turistattraktion med 
ett rikt arv, vacker natur och intressanta platser, vilket möjliggör att lärande kan 
kombineras med kulturella upplevelser.
3. Institutet kommer att erbjuda kurser som uppfyller elevernas behov att utveck-
la sina språkliga färdigheter i en arabisk språkmiljö. Detta i syfte att sprida språket 
och kulturen.
4. Institutet kommer att erbjuda arabiska som främmande språk för att bidra till 
kulturella kunskaper om Oman och bidra till integration.

Uppdrag





Arabiska är ett av världens viktigaste språk och ett av de fyra största. Det är 
det officiella språket för 350 miljoner människor med en mångfald av religiösa, 
ekonomiska, politiska och kulturella bakgrunder och perspektiv. Det är också ett 
av de officiella språken i FN. För en miljard muslimer är betydelsen av arabiskan 
enorm för förståelsen av det egna religiösa arvet.

De senaste två decennierna har vi sett en ökad efterfrågan på utbildning i arabis-
ka av olika skäl. Det handlar bland annat om att öka medvetenheten om arabisk 
kultur och dess rika arv, eller för ändamål där språket används på politiska, eko-
nomiska eller andra professionella arenor.

Oman är ett politiskt stabilt och säkert land. Det är därmed en idealisk plats för 
ett språkinstitut i språkets egen miljö.

Al Wasil Language Institute ämnar bli ett framstående nationellt och regionalt 
centrum för undervisning i arabiska. Undervisningen kommer att fokusera på fär-
digheterna - lyssna, tala, läsa och skriva - samt grammatik och ortografi. Institutet 
kommer också att bedriva undervisning i arabiska för akademiska, diplomatiska, 
militära, medicinska, medie- och andra specialister från Oman och andra länder.

Introduktion





Al Wasil Language Institute:

Språkundervisning i arabiska

som främmande språk

 @alwasilinstitu5 Alwasil Ar-institute+968 25586154
+968 95210502
+968 96719670

www.alwasilinstitute.com Sultanate of Oman، A'Sharqiyah region، Bediyyah، Al wasil

Svenska - عربي


