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المقدمة:
ّ

التي كانت تشكل جذبا للراغبني يف تعلم اللغة
اللغة العربية واحدة من أه ّم اللغات العاملية؛
العربية ،ونظرا ملا تتمتع به سلطنة ُعامن من
فهي اللغة الرسمية ملا يزيد عىل  350مليون
سمعة طيّبة وميزات أمنية تجعل منها بيئة
إنسان يعيشون يف منطقة جغرافية غاية
منوذجية لهذا الغرض؛ فقد كان التفكري يف إنشاء
يف األهمية يف املجاالت املختلفة :الدينية
معهد لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
واالقتصادية والسياسية والسياحية والثقافية،
وهي إحدى اللغات املعتمدة يف األمم املتحدة ،رضورة ملحة يغطي النقص الذي نتج ،ويلبي حاجة
وقد ت ّم تصنيفها رابع اللغات األكرث انتشارا عامليا ،املتعلمني والراغبني يف االطالع عىل الثقافة
العربية يف بيئتها.
فضال عن أهميتها الدينية ملا يزيد عىل املليار
ويسعى (معهد الواصل لتعليم اللغات) إىل أن
مسلم.
يصبح مركزا وطنيا وإقليميا متميزا ،ينهض
وبالنظر إىل هذه األهمية التي متثلها اللغة
يف تعليم اللغة العربية للناطقني بغريها،
العربية ،فقد بدأنا نلحظ ،منذ ما يزيد عىل
العقدين ،إقباال متزايدا من الناطقني بغريها إىل يركز عىل إكساب الطلبة املهارات األساسية
مها ،بل إ ّن اإلقبال عىل تعلّمها يزداد عاما بعد األربع :املحادثة ،واالستامع ،والقراءة ،والكتابة،
تعل ّ
عام؛ تدفعهم إىل ذلك دوافع متنوعة ،بعضها ذو وكذا يق ّدم للطلبة قواعد النحو واإلمالء بشكل
طابع ذايت متعلق بالرغبة يف االطالع عىل الثقافة مبسط .كام يتطلّع إىل أن يسهم يف تعليم اللغة
العربية ألغراض خاصة (أكادميية ،ودبلوماسية،
العربية وتراثها املتنوع ،وبعضها اآلخر له طابع
وعسكرية ،وطب ّية ،وإعالمية ،وغريها) ،إىل
مهني متّصل مبنطقة انتشار اللغة العربية من
ّ
من يرغبون يف تعلّمها من املختصني يف هذه
الناحيتني االقتصادية والسياسية.
املجاالت ،ممن يقيمون عىل أرض السلطنة ،أو
ويف ضوء هذا اإلقبال املتزايد عىل تعلّم اللغة
العربية من الناطقني بغريها ،ويف ظل الظروف يف البلدان الصديقة.
السياسية واألمنية يف كثري من البلدان العربية،

الرسالة:
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.

الرؤية:
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.

المسوغات:
ِّ

ميكن تلخيص مسوغات إنشاء معهد لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها بالنقاط اآلتية:
 -1تزايد 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.
 -2الحاجة 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.
 -3تقديم 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.
 -4تقديم 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.

األهداف:
األهداف العامة:
 -1تلبية 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 العامل ّية ،الذين يرغبون يف قضاء إقامة لغوية لفرتة محددة يف البلدان
العربية.
 -2تلبية حاجات الراغبني يف تعلّم اللغة العربية ألغراض خاصة ،أكادميية ،ودبلوماسية،
وعسكرية ،وطب ّية ،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.
 -3تقديم 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.

 -4نرش اللغة العربية وإبراز مكانتها بوصفها لغة عاملية ،واإلسهام يف توثيق التواصل بني
الثقافة العربية والثقافات األخرى.
 -5إقامة دورات لتعليم اللغة العربية مبهاراتها األربع (القراءة والكتابة واالستامع
واملحادثة) يف ضوء املعايري املعتمدة عامليا ،وتزويدهم باملفردات والقواعد األساسية
لتنمية هذه املهارات.
 -6تقديم برامج لتعليم اللغة العربية وتطويرها ،يف ضوء التقنيات الحديثة لتعليم
اللغات ،واألساليب اللغوية والرتبوية املتعلقة بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها.
 -7االهتامم باللغة العربية املعارصة يف إطارها املعياري الفصيح ،وإبراز بعدها الحيوي
الوظيفي ،وتزويد املتعلمني باملفاهيم األساسية بهدف فهم النصوص والقدرة عىل
الشفوي.
التواصل
ّ
 -8التواصل مع املراكز واملعاهد واملؤسسات األخرى العاملة يف مجال تعليم اللغة
العربية للناطقني بغريها يف السلطنة؛ لتبادل الخربات والتعاون ،والتفكري يف برامج
تكاملية مشرتكة بينها.

األهداف:
األهداف الخاصة:
 -1املساهمة يف تنمية املجتمع املحيل ،ورفده مبصدر اقتصادي جديد يتمثل يف تلبية
االحتياجات اليومية للمتعلّمني ،من سكن ووسائل مواصالت وغريها ،وهذا سينعكس
إيجابيا عىل املنطقة.
 -2عقد دورات تدريب ّية 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.
 -3تسليط الضوء عىل منط سياحي جديد يتمثل بالسياحة التعليمية ،ومزج هذا النمط
السياحي بالسياحة الرتفيهية.
 -4اإلسهام يف تشجيع التواصل الثقايف والحوار بني الناطقني بالعربية وبني أبناء اللغات
والثقافات املختلفة عن طريق تفعيل برنامج «الرشيك اللغوي».

اللغة التعليمية في المعهد:
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.

الفئات المستهدفة
 .1الطلبة الدوليّون ،الذين
يرغبون يف تعلّم اللغة
العربية من غري الناطقني بها
ويقدمون إىل السلطنة لهذا
الغرض.

 .2الطلبة الدوليّون
امللتحقون بالجامعات
عامنية للدراسة املنتظمة.
ال ُ

 .3الطلبة الدوليّون
املسجلون يف جامعاتهم يف
بلدانهم ،الذين يقدمون إىل
السلطنة لقضاء فصل درايس
أو أكرث يف إحدى الجامعات
عامنية.
ال ُ

 .4الطلبة الدوليّون
املسجلون يف جامعاتهم
يف بلدانهم ،الذين يرغبون
يف قضاء إقامة لغوية
محددة الفرتة ،يف بلد ناطق
بالعربية.

 .5الطلبة العرب امللتحقون
عامنية ،ممن
بالجامعات ال ُ
ال يعرفون العربية كليا أو
جزئيا ،بسبب قضائهم سنوات
دراستهم املدرسية يف بلدان
غري ناطقة بالعربية.

 .6الدبلوماسيون غري العرب،
الذين يقيمون عىل أرض
السلطنة ،والذين يقدمون
إليها بهدف تعلّم اللغة
العربية.

 .7اإلعالميون 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.

 .8الوافدون 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.

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

التسجيل وشروط القبول
يقبل املعهد الراغبني يف تعلّم اللغة العربية من غري الناطقني بها ،وفق
الرشوط اآلتية:
 .1أن يكون املتقدم حاصال عىل شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
 .2أن يق ّدم اختبار تحديد املستوى بشقّيه الكتايب والشفوي.
مم ورد يف الرشط ( ،)1يُتيح املعهد فرصة التسجيل يف دورات
 .3بالرغم ّ
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 امل ُشغلّة لهم.
 .4ميكن 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.
عهد باملواظبة عىل حضور الدروس.
 .5الت ّ

البناء العلمي:
اختبار تحديد املستوى (:)placement test
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
عا لنتائجهم يف هذا االختبار؛ ويعقد املعهد هذا االمتحان يف بداية كل موسم قبل بدء الدورات،
تب ً
يب ،والثاين :شفوي مبجموع  100درجة ،وتكون فرتة
ويتك ّون هذا االمتحان من جزأين ،األول :كتا ّ
صالحيته أربع أشهر من تاريخ انعقاده.
أما الجزء الكتايب فيعقد يف جلسة مدتها ساعتان ،ويكون تقسيم الدرجات فيه بحسب الجانب الذييقيسه من معارف اللغة ومهاراتها ،وتكون هذه الدرجات مقسمة كام يأيت:
المهارات والمعارف

الدرجة

املفردات

10

القراءة والفهم

20

القواعد

10

التعبري الكتايب

20

االستامع والفهم

20

 وأما القسم الشفوي فيكون بإجراء مقابلةشفوية 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 ( )20درجة.

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 األوىل (أ) ،وتنقسم
إىل مستويني:

• الفئة الثالثة (ج)،
وتنقسم إىل مستويني:

• الفئة الثانية (ب)،
وتنقسم إىل مستويني:

أ( :1يتم تصنيف املتعلّم فيه
عىل أنه ذو مستوى مبتدئ
(درجة  -%10أقل من  %25يف
اختبار تحديد املستوى).

ج :1يتم تصنيف املتعلّم فيه
عىل أنه ذو مستوى متق ّدم
(بناء عىل درجة  -%70أقل
من  %85يف اختبار تحديد
املستوى).
ج :2يتم تصنيف املتعلّم فيه
عىل أنه ذو مستوى متقن
(بناء عىل درجة  %85فام فوق
يف اختبار تحديد املستوى).

ب :1يتم تصنيف املتعلّم فيه
عىل أنه ذو مستوى متوسط
(درجة  -%40أقل من  %55يف
اختبار تحديد املستوى).

أ :2يتم تصنيف املتعلم فيه
عىل أنه ذو مستوى أسايس
(درجة  -%25أقل من  %40يف
اختبار تحديد املستوى).

ب :2يتم تصنيف املتعلّم فيه
عىل أنه ذو مستوى متوسط
مرتفع بناء عىل (درجة -%55
أقل من  %70يف اختبار تحديد
املستوى).

الدورة التحضري ّية:
إضافة إىل املستويات املذكورة أعاله ،يُتيح املعهد فرصة التسجيل يف دورة
تحضرييّة ،للطلبة الذين ليست لديهم أي معرفة باللغة العربية (درجة %10 -%0
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 وانتشارا ً ،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؛ فيق ّدم دورات تدريسية عادية وأخرى مكثفة .ويتم
تقسيم الدورات املقرتحة كام يأيت:
 -1دورة عادية ملدة شهر :يدرس الطالب فيها ما مجموعه ( )80ساعة تدريسية،
موزعة عىل ( )4أسابيع ،يف كل أسبوع ( )20ساعة تدريسية.
 -2دورة عادية ملدة شهرين :يدرس الطالب فيها ما مجموعه ( )160ساعة
تدريسية ،موزعة عىل ( )8أسابيع ،يف كل أسبوع ( )20ساعة تدريسية.
 -3دورة عادية ملدة ثالثة أشهر :يدرس الطالب فيها ما مجموعه ( )240ساعة
تدريسية ،موزعة عىل ( )12أسبوع ،يف كل أسبوع ( )20ساعة تدريسية.

 -4دورة عادية ملدة فصل أربعة أشهر :يدرس الطالب فيها ما مجموعه ()320
ساعة تدريسية ،موزعة عىل ( )16أسبوع ،يف كل أسبوع ( )20ساعة تدريسية.
 -5دورة مكثفة ملدة شهر :يدرس الطالب فيها ما مجموعه ( )120ساعة
تدريسية ،موزعة عىل أربعة أسابيع ،يف كل أسبوع ( )30ساعة تدريسية.
 -6دورة مكثفة ملدة شهرين :يدرس الطالب فيها ما مجموعه ( )240ساعة
تدريسية ،موزعة عىل ( )8أسابيع ،يف كل أسبوع ( )30ساعة تدريسية.
 -7دورة مكثفة ملدة ثالثة أشهر :يدرس الطالب فيها ما مجموعه ( )360ساعة
تدريسية ،موزعة عىل ( )12أسبوعا ،يف كل أسبوع ( )30ساعة تدريسية.
 -8دورة مكثفة ملدة أربعة أشهر :يدرس الطالب فيها ما مجموعه ( )480ساعة
تدريسية ،موزعة عىل ( )16أسبوعا ،يف كل أسبوع ( )30ساعة تدريسية.

خاصة باملقيمني يف املحافظة
 -9دورات مسائية :يق ّدم املعهد دورات مسائية
ّ
من الوافدين ،ويراعى يف عقدها املرونة من حيث وقتها ،ومن حيث عدد
ممة ألغراض خاصة ،تتعلّق
الساعات التدريسية فيها ،وميكن أن تكون ُمص ّ
باملجاالت املهنية التي يعمل فيها هؤالء الوافدون.
 -10دورات 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
صفي واحد أسبوع ّيا ،يف نهاية
يُعقد لهؤالء دورات خاصة مكثفة ،تقوم عىل لقاء
ّ
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 الدراس ّية:
ينبني املحتوى التعليمي للخطط الدراسية عىل أساس تدريس املهارات
متعلّمني (القراءة ،والكتابة ،واالستامع ،واملحادثة) ،إضافة
اللغوية األربع لل ُ
إىل القواعد النحوية والرصفية األساسية واملتقدمة الحقا ،التي تساعد املتعلّم
عىل فهم نظام اللغة ،وكذلك قواعد اإلمالء وعالمات الرتقيم ،برصف النظر عن
يسجل فيها (يُستثنى
ّ
املستوى الذي ينتمي إليه املتعلّم ،ونوع الدورة التي
من ذلك الدورة التحضرييّة) .وتنامز الخطط الدراسية بعضها عن بعض يف
مستوى املحتوى امل ُق ّدم ،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 النص ّية واملرئية واملسموعة.

وميكن تلخيص املحتوى العلمي للخطط الدراسيّة بحسب املستويات كام يأيت:
التمهيدي :يتم االهتامم فيه بنظام اللغة العربية الصويت ،كتابة
املستوى
ّ
ونطقا ،وبأشكال الحروف املختلفة بحسب وجودها يف الكلامت ،منفصلة
ومتصلة ،يف بداية الكلمة ووسطها ونهايتها ،وذلك باختيار الكلامت األكرث
شيوعاً وانتشارا ً ،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 أ :1وفيه 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 أ :2يتم 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 الحس ّية 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 اليوم ّية ،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 ب :1يف 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 ب :2يتم 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 ج :1يتم 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 .ويُق ّدم له جرعة أكرث تعقيدا من القواعد
توسع له بفكرة االشتقاق ،وعمل املشتقات ،ويق ّدم له
الرصفية والنحوية ،ف ُي ّ
توسع له يف أسلوب الرشط وأحوال جواب الرشط،
املمنوع من الرصف ،ويُ ّ
ويتع ّرف عىل فكرة تعدي الفعل ولزومه ،والفعل املتعدي إىل مفعولني مثل
ن وأخواتها ،كام ت ُق ّدم إليه بعض القواعد اإلمالئية وعالمات الرتقيم لتعينه
ظ ّ
عىل مهارة الكتابة.
املستوى السادس ج :2يتم 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
توسع له بالقواعد الرصفية والنحوية،
البالغية يف علمي البيان والبديع ،كام يُ ّ
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:
أداة القياس

اختبارات كتابية
اختبارات شفويّة
واجبات بيتية
مشاركة صفيّة
تقرير
املجموع

الدرجة
٤٠
٢٠
٢٠
١٠
١٠
١٠٠

املواظبة:
املواظبة رشط من رشوط التسجيل يف الدورات؛ وتم وضع لوائح خاصه
بها ،هي كام يأيت:
أ -إن تغ ّيب الطالب بدون عذر عن حضور ما نسبته ( %)10من
مجموع الساعات التدريس ّية ،يوجه إليه إنذار.
ب -إن تغ ّيب عن حضور ما نسبته ( %)20من مجموع املحارضات يتم
فصله من الدورة.
ج -بالرغم مام ورد يف (أ) ،و(ب) أعاله ،فال يجوز أن يغيب الطالب
عن حضور ما نسبته ( %)40من مجموع الساعات التدريس ّية  ،حتى
لو كان غيابه بعذر.
د .إن تغيّب الطالب عن حضور ما نسبته ( %)50بحد أقىص من
الساعات التدريس ّية ،فإنه مينح شهادة بحضور الساعات التي
أنجزها فعل ّيا يف الدورة.

االنتقال من مستوى إىل آخر:
ينتقل الطالب من مستوى إىل مستوى أعىل يف الحالتني اآلتيتني
مجتمعتني:
•إذا كان مجموع درجاته يف الدورة ( %)60فام فوق .وأما يف حالة
عدم حصوله عىل درجة ( ،)60فال 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 ( %)20إذا كان غيابه بدون
عذر ،أو ما نسبته ( %)40إذا كان غيابه بعذر مقبول.

الرشيك اللغوي:
عال مع الناطقني باللغة
يتيح املعهد للدراسني إمكانية التواصل الف ّ
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:
1.1تزويد الدارسني بفرصة التواصل اللغوي مع الناطقني بالعربية،
وتعزيز القدرات اللغوية عندهم وتنميتها ،وإعطائهم الفرصة
ملامرسة ما تعلموه ،وإعطاء الفرصة للتقدم الفردي.
2.2اإلسهام يف مساعدة الدارسني عىل فهم ثقافة املجتمع وقيمه
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 يتق ّدم 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
عامين الغني.
ال ُ
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.

الدراسية:
الرسوم
ّ
1.1دورة عادية ملدة شهر 80 ،ساعة (1000ريال).
2.2دورة عادية ملدة شهرين 160 ،ساعة ( 1800ريال).
3.3دورة عادية ملدة ثالثة أشهر 240،ساعة (2800ريال).
4.4دورة عادية ملدة فصل أربعة أشهر 320 ،ساعة (3700ريال).
5.5دورة مكثفة ملدة شهر 120 ،ساعة (1200ريال).
6.6دورة مكثفة ملدة شهرين 240 ،ساعة (2400ريال).
7.7دورة مكثفة ملدة ثالثة أشهر 360 ،ساعة (3600ريال).
8.8دورة مكثفة ملدة أربعة أشهر 480 ،ساعة (4800ريال).
9.9دورات مسائية (ستحدد الرسوم حسب الساعات التي تحتاجها املؤسسات أو األفراد).
1010دورات املزج بني التعلّم املبارش والتعلّم عن بعد (ستحدد الرسوم حسب الساعات
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

Tuition fees will include:
1. Accommodation.
2. Transport to and from Muscat Airport.
3. Meals (including a midday snack).
4. Extra-curricular trips.
5. Visa.
6. Medical insurance.
7. Training fees.
8. Participation in the Language Partnership Program.

Tuition Fees
Tuition fees will be as follows:
Fees in Omani
Rials

Type

No. of Months

Hours

Regular course

1

80

Regular

2

160

1800

Regular

3

240

2400

Regular

4

320

3700

Intensive

1

120

1200

Intensive

2

240

2400

Intensive

3

360

3600

Intensive

4

480

4800

1000

Evening courses will be arranged according to the needs of institutions and individuals.
Online courses will be arranged according to the needs of institutions and individuals.

Entertainment Activities
Educational and entertaining activities will be organised as extra-curricular activities to allow the students to mix learning with fun.
Students will have the opportunity to take part in scientific tours and a variety
of activities to explore Arab culture and Oman’s rich heritage. The Sultanate of
Oman, Ash Sharqiyyah North and its surrounding regions are renowned for their
tourist attractions and the institute will encourage its students to take part in
trips to familiarise themselves with the country’s rich culture and heritage. This
will provide them a comprehensive experience of language, culture and place in
a social and linguistic environment.

Proficiency Test
The institute will provide students with a certificate showing evidence of their
linguistic mastery in Arabic without registering in a course. Such a certificate can
be issued for professional or personal purposes once a proficiency test at the
required level (in accordance with the Common European Framework of Reference for Languages) is achieved.
A student can sit for a proficiency test at any of the six levels. The test will be
based on reading comprehension, listening comprehension, written expression
and oral expression.
An opportunity to advance to the next level, on achieving the required language
proficiency and scores, will also be offered to students registered in one of the
courses, especially those progress quickly.
The proficiency text will be a prototype in Arabic similar to international tests in
other global languages, for example, IELTS and TOFEL in English. Students will
receive a certificate after achieving 60% as a total score.

Advancing to the Next Level
A student will advance to the next level:
1. If his/her total marks are more than 60%. For scores under 60% a certificate of
attendance will be issued upon request.
2. In the case of less than 20% unexcused absences or 40% excused absences.

Language Partnerships
Students are offered the opportunity to interact with native Arab speakers through
a language partnership with volunteers from Bidiyyah and its neighbouring areas.
Language partners share his/her activities for a limited number of hours a week
with students.
The aims of this partnership program are:
1. To ensure students are equipped with opportunities to communicate with native
Arabic speakers, to reinforce and develop their linguistic abilities, to encourage
practicing what they have learnt and to progress in their studies.
2. To help students understand the culture, traditions and values of the target community, and to better deal with people and integrate easily, resulting in a cultural
awareness that cannot be offered in a classroom.

Evaluation
Continuous assessment will be undertaken with the aim of checking the progress
of students’ linguistic skills, reinforcing his/
her strengths and setting remedial plans for
improvement. Student proficiency will be assessed by his/her Interaction and participation in class, homework and written and oral
tests. The range of marks at the end will be
as follows:

Assessment Tool

Marks

Written tests
Oral tests
Home works
Class participation
Report
Total

40
20
20
10
10
100

Attendance
Attendance is a registration condition, specifically:
1. A warning will be given for unexcused absences totalling 10% of
class hours.
2. A student will be expelled if he is absent for 20% of the lectures.
3. A student is not allowed to be absent for 40% of the total class
hours, including excused absences.
4. If a student attends 50% of the course time, he/she will receive
an attendance certificate showing his/her study hours.

Level A2
Students will be exposed to a large number of words, both concrete and abstract with
focus on only one meaning at the beginning, but later extending into polysemic meanings in speaking and writing. Shared worksheets will feature short texts highlighting
facts from daily life.
Most frequently used structures in Arabic sentences will focus primarily on simple short
sentences, i.e. verb, subject and complement.
Sentence building will be progressively introduced so that students can move to complex sentences and learn about affirmative and negative forms, connectors and relative
pronouns.
Level B1
More advanced grammar will be introduced at this level.
Level B2
More advanced rules in grammar will be introduced, including types of plurals (regular
and irregular), verb conjugation with different pronouns, passive and active voices.
Level C1
More complex grammar rules will be taught to assist students with their writing, including conditional statements, transitive verbs, some spelling rules and punctuation.
Level C2
Some rhetorical rules will be introduced, as well as more detailed grammar.

Academic Plans
Reading, writing, listening and speaking are the main cornerstones of all
the institute’s academic plans, in addition to basic grammar that will help
students better understand the language system. Orthographic rules and
punctuation will be taught, regardless of a student’s level and the type of
course for which he/she is applying (except the Foundation Course).
The academic plan differentiates in terms of content according to a student’s level in order to develop linguistic skills through group discussions,
lectures, presentations, exchanging roles and the dialogue of daily life.
The institute will use teaching methods and techniques adopted in teaching
foreign languages and share worksheets, texts, audio scripts and videos.
Thus, academic plans can be summarised as follows:

Foundation Level
Level A1
The student will learn some basic rules including personal, demonstrative and relative pronouns; gender, negative and affirmative forms; and
verb tenses and their different uses.

Evening Courses
The institute will offer evening courses for non-Omani residents, which
could be tailored to meet specific or professional needs related to a student’s job.

Online Courses
The institute is considering the possibility of offering online courses for
non-Omani students, especially those who cannot attend regular courses
due to work scheduling. These courses will combine both intensive online
(autonomous) learning and attendance for one class a week at a time convenient to the student. Key techniques related to independent learning will
be given during attendance to facilitate online study and assigned homework, which will be analysed during the following class.
Students could create groups on a social network platform to keep in touch
and work collaboratively and interact with their teachers between class
attendance.

Core Track Courses
A number of short- or long-term core track courses will be offered by the
institute in response to student needs. These will be regular or intensive
courses, as follows:

Type

Months

Hours

Weeks

Hours/week

Regular
Regular
Regular
Regular
Intensive
Intensive
Intensive
Intensive

1
2
3
4
1
2
3
4

80
160
240
320
120
240
360
480

4
8
12
16
4
8
12
16

20
20
20
20
30
30
30
30

Foundation Courses
The institute will offer a foundation course to candidates who have no
previous knowledge of the Arabic language (less than a 10% score in the
placement test).
The course will focus on the phonological system of Arabic, teaching letter
sounds and shapes and different letter forms (first / middle/ last letter in
words), joined and non-joined script and a good selection of the most frequently used Arabic words.
New vocabulary will be introduced through real examples to better help
students understand the language and its contextual meaning. Instruction
will also include some phonemical changes that occur in words such as
tanween / harakat.

Category C (Proficient user) — consisting of two levels:
Level C1 (Advanced). When an applicant achieves a score of more
than 70% and less than 85% in the placement test and has a wide range
of understanding and recognition of implicit meaning in demanding longer
texts. In addition, the candidate can express ideas fluently and spontaneously, use language flexibly and effectively in social, academic and professional situations, and produce clear well-structured texts on complex
subjects showing a controlled use of organizational patterns, connectors
and cohesive devices.
Level C2 (Proficient). When an applicant achieves a score of more
than 85% in the placement test and can express him/herself fluently, spontaneously and precisely even in the most complex situations, with a clear
ability to differentiate the finer points of meaning. In addition, the applicant will be able to summarise information from different spoken and
written sources, reconstructing arguments and accounts in a coherent presentation.

Category B (Independent User) — consisting of two levels:
Level B1 (Intermediate). When an applicant achieves a score of
more than 40% and less than 55% in the placement test and has a clear
understanding and ability to deal with matters regularly encountered in the
work place, at school or while travelling. In addition, the applicant will be
able to write short texts on familiar situations.
Level B2 (Upper intermediate). When an applicant achieves a
score of more than 55% and less than 70% in the placement test and has
an understanding of the main ideas of a complex text on both concrete
and abstract topics, including technical discussions in his/her field of specialisation. The applicant should also be able to interact fluently and spontaneously with native speakers and produce accurate detailed texts and
viewpoints on topical issues.

Requirement Details
1. Placement test
Sitting for a placement test is a requirement to complete registration. This
will assist in assessing a student’s language competence and the level into
which they will be placed.
2. Language levels
The institute will adopt the Common European Framework of Reference
for Languages in its courses, which divides students into three categories
and six levels:
Category A (Basic) — consisting of two levels:
Level A1 (Beginner). When an applicant achieves a score less than
25% in the placement test and is competent in the use of familiar everyday
expressions, including introducing him/herself and giving limited personal
details.
Level A2 (Elementary). When an applicant achieves a score above
25% and less than 40% and has some knowledge of Arabic, i.e. a basic
ability to interact, express his/her needs and understand the most frequently used sentences and everyday expressions.

5. The oral test will assess an applicant’s communication skills
through preparation of a topic in fifteen minutes and then delivering it. A score out of 20 marks is then assigned.
6. There will be an opportunity for applicants who do not meet requirement 1 to register in some courses. This will apply to resident
workers in Oman, especially in the eastern province, under conventions signed with their companies.
7. Registration is open to both individuals and groups from academic and non-academic institutions under conventions signed with
those institutions.
8. A written commitment must be made to attend classes regularly.

Registration and Admission
Requirements
To enrol in the institute applicants must fulfil the following requirements:
1. A high school certificate or equivalent.
2. A two-hour written test and ten-minute oral interview at the beginning
of the semester before the courses commence.
3. Successful test results are valid for four months from the date of issue.
Language skill

Marks

Vocabulary

10

Reading Comprehension

20

Grammar

10

Written expression

20

Listening comprehension

20

Targeted Groups
1. International students
who wish to learn Arabic
as a foreign language and
travel to Oman specifically
for this purpose.

2. International students
who apply to Omani universities to pursue higher
studies.

3. International students
who are registered at a
university in their country of origin but travel to
Oman to spend time in an
Omani university.

4. International students
who are registered in a
university in their own
country who wish to
spend a limited time in
an Arab country to learn
Arabic.

5. Arab students registered in an Omani university who know little or no
Arabic as a result of previously living or studying
in a non-Arab-speaking
country.

6. Non-Arab diplomats
who live in the Sultanate
or those who come to specifically learn Arabic.

7. Audio-visual or written
mass-media journalists
who edit or publish in Arabic, including those who
live in the Sultanate of
Oman or elsewhere.

8. Foreign workers in public or private sectors who
wish to learn Arabic to
better communicate and
integrate within the local
community or for professional purposes.

9. Academic researchers
who live in Oman or come
for scientific research purposes.

Aims
Specific Aims
1. To contribute to the development of the local community and create new
income by providing for students’ daily needs, including accommodation and
transport etc., which will positively impact on the area.
2. To hold courses and workshops for Arabic-language specialists living in the
area and those in the local community who wish to teach Arabic to non-native
speakers, and to support them to gain educational qualifications, thus increasing
job opportunities.
3. To introduce a new tourism option: educational tourism combined with cultural tourism.
4. To enhance cultural connections and dialogue between native Arabic speakers
and speakers of other languages through a ‘Language Partnership program’.

The Educational Language of the Institute
The institute will focus on teaching modern Arabic, the official language of the
Sultanate of Oman and the Arab world, without excluding the possibility of teaching modern Arabic dialects as a response to individual student needs or requests.

5. To organise courses that teach the four developmental skills (listening, speaking, reading and writing) to internationally accredited standards, and sub-skills
(vocabulary and basic grammar) to consolidate their knowledge.
6. To provide programs for both learning and practice through modern interactive teaching methods and lively linguistic trends related to teaching Arabic to
non-native speakers.
7. To provide interest in modern Arabic and its formal standards that highlight the
active functional role it plays.
8. To provide students with concepts and definitions to understand texts and
achieve better oral communication.
9. To connect with other centres, institutes and institutions that teach Arabic to
non-native speakers in Oman in order to cooperate and exchange experiences
and study the possibility of realising common programs.

Aims
General Aims
1. To meet the needs of increasing numbers of non-Arabic speakers wishing to
learn Arabic and to target students who apply for Arabic as a Foreign Language
programs in international universities, as well as those who wish to stay in an
Arab country for a period of time.
2. To meet the needs of those who wish to learn Arabic for specific purposes,
including academic, diplomatic, military, medical, media and other professions in
the public and private sectors, who reside in the Sultanate or in other Arab countries. Courses will be tailored to suit student needs, thus enhancing their communicative and linguistic skills, and better meeting their needs and responding to
their professional areas of interest.
3. To provide Arabic-language courses to non-native speakers in a motivating linguistic environment that allows them to better communicate in their daily lives by
learning not only the language but also about Arabic culture.
4. To contribute to the spread of Arabic and highlight its place as a global language to strengthen connections between Arab and the other cultures.

Rationale
The rationale for establishing Al Wasil Language Institute can be summarised as
follows:
1. Increasing demand from non-native speakers to learn Arabic either for
professional purposes, including jobs in diplomacy, the oil industry, medicine
and academia among others, or as a means of communication.
2. The need for a teaching institute in Bidiyyah (the Governorate of Ash
Sharqiyyah North) and in the other governorates of Oman. Bidiyyah was
selected for its popularity as a major tourist attraction that offers a rich heritage as well as beautiful scenery and interesting places, thus potentially
combining learning with cultural experiences.
3. The institute will offer courses that meet students’ needs and that will
develop their linguistic skills in an appropriate Arabic-language environment
with the aim of spreading the language and culture, and teaching its cognitive, cultural and heritage features.
4. The institute will provide Arabic courses to non-Arab residents in the Sultanate to assist with cultural familiarisation within the Omani community
and easy integration into society.

Mission
The institute aims to serve the Arabic language and excel in its teaching through
the introduction of linguistic and cognitive skills that strengthen cultural links
between nations through modern and professional educational programs that
meet the needs of non-Arabic speakers and enable them to achieve their goals. It
also seeks to represent Arab culture in a positive way.

Vision
The institute will excel in teaching Arabic to non-native speakers and compete in
both local and regional arenas, thus becoming the premier destination for those
wishing to learn Arabic as a foreign language, from wherever they may come.
The institute will also promote teaching Arabic as a foreign language based on
international standards.

Introduction
Arabic is one of the world’s most important languages and has been rated as
one of the four most commonly spoken. It is the official language of 350 million
people who enjoy a wide diversity of religious, economic, political and cultural
backgrounds and perspectives. It is also one of the official languages of the United
Nations. Arabic’s one billion Muslim speakers also recognise the significance of its
traditional religious heritage.
The last two decades has seen an increasing demand from speakers of other
languages to learn Arabic for a variety of reasons, including enhancing awareness
of Arab culture and its rich heritage, or for purposes where the language is used
in political, economic or other professional arenas.
The Sultanate of Oman is able to attract potential students of Arabic due to
its reputation as a politically stable and secure country. It is an ideal place in which
to establish an institute to teach to non-native speakers and meet their needs in
the language’s own environment.
Al Wasil Language Institute aims to become a distinguished national
and a regional centre for the instruction of Arabic. Teaching will focus on four
main skills — listening, speaking, reading and writing — as well as on grammar
and orthography. The institute will also contribute to the teaching of Arabic to
academic, diplomatic, military, medical and media specialists, among others, who
reside in the Sultanate or in other countries.
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