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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	 







Стоимость обучения
 1. Стандартный месячный курс, 80 часов – 1000 риалов. 
 2. Стандартный 2-месячный курс, 160 часов – 1800 риалов. 
 3. Стандартный 3-месячный курс, 240 часов – 2800 риалов. 
 4. Стандартный 4-месячный курс, 320 часов – 3700 риалов.
 5. Интенсивный месячный курс, 120 часов – 1200 риалов.
 6. Интенсивный 2-месячный курс, 240 часов – 2400 риалов.
 7. Интенсивный 3-месячный курс, 360 часов – 3600 риалов.
 8. Интенсивный 4-месячный курс, 480 часов – 4800 риалов. 
 9. Вечерние курсы (стоимость рассчитывается в зависимости от коли-
чества учебных часов, необходимых организациям или частным лицам).
 10.Курсы, сочетающие непосредственное и дистанционное обучение 
(стоимость рассчитывается в зависимости от количества учебных часов, 
необходимых организациям или частным лицам).

В стоимость включено:
 - Проживание
 - Трансфер из аэропорта и в аэропорт
 - Трехразовое питание и полдник в перерыве между занятиями
 -  Экскурсионные поездки
 - Виза
 - Медицинская страховка
 - Обучение
 - Программа языкового партнерства



Организация досуга:
Помимо занятий в рамках курса Институт организует ряд  образователь-
ных и досуговых мероприятий, чтобы дать студентам возможность полу-
чить новый опыт, который сочетает в себе учебный и развлекательный 
аспекты. Студенты могут принять участие в различных образовательных 
экскурсиях и культурных мероприятиях, которые расширяют их знания 
об арабской культуре в целом и о богатом оманском культурном наследии 
в частности.
Султанат Оман, и особенно мухафаза Эш-Шаркия, славится своими тури-
стическими достопримечательностями, поэтому Институт предоставляет 
студентам возможность оправиться на экскурсии в разные районы стра-
ны, что увеличит их интерес к арабскому миру, арабской культуре и араб-
скому историческому наследию. Это прекрасный языковой и культурный 
опыт, который можно получить только за пределами аудитории и который 
позволяет окунуться в языковую и социальную среду.



10)Экзамен на знание языка: 
Институт предоставляет желающим возможность получить сертификат, под-
тверждающий уровень владения арабским языком, необходимый для работы или 
других целей, без обязательного посещения курсов. Для получения сертификата 
необходимо сдать экзамен на знание языка на необходимом уровне (согласно 
классификации Общеевропейских компетенций владения иностранным языком). 
Студент может сдать экзамен на любой из шести уровней. Экзамен состоит из 4 
аспектов (чтение, аудирование, письмо и устная речь).

Кроме того, студентам, которые обучаются на наших курсах и достигли значи-
тельного прогресса в изучении арабского, при сдаче экзамена предоставляется 
возможность присвоения более высокого уровня, в случае, если студент облада-
ет необходимой языковой компетенцией и получил необходимое для этого уровня 
количество баллов.

 Экзамен представляет собой прототип международного экзамена по арабскому 
языку, аналогичного экзаменам по другим языкам международного общения, та-
ким как IELTS и TOEFL. Студент получает сертификат, подтверждающий уровень 
владения языком, если по результатам экзамена получил не менее 60% от обще-
го количества баллов.



8) Переход на следующий уровень:
Студент переводится на следующий уровень при двух условиях:

- Если количество набранных им баллов составляет 60% от общего числа и 
выше. Если он не набирает 60%, он не переходит на более высокий уровень; 
в этом случае по желанию он может получить сертификат о посещении кур-
сов.

- Если количество пропущенных им занятий не превышает 20% (без уважи-
тельной причины) или 40% (при наличии уважительной причины).

9) Языковое партнерство:
 Институт предоставляет студентам возможность эффективной коммуникации с 
носителями арабского языка через программу Языкового партнерства, в рамках 
которой Институт сотрудничает с волонтерами из нашего и соседних вилайетов. 
Концепция языкового партнерства предполагает совместное времяпрепрово-
ждение носителя языка и студента, изучающего этот язык, в течение нескольких 
часов в неделю. Запуская этот проект, Институт преследует следующие цели:
1. Предоставить студентам возможность общаться с носителями арабского, улуч-
шить и развить их разговорные навыки, предоставив им возможность применять 
полученные знания на практике и самосовершенствоваться.

2. Помочь студентам понять культуру, ценности, обычаи и традиции общества, что 
облегчит их адаптацию и интеграцию в общество, так как общение с представите-
лями местного общества дает студентам представление о культурной специфике, 
чего нельзя достичь только с помощью аудиторных занятий.



7) Посещение:
Обязательное посещение является одним из условий зачисления на курсы. 
Касательно посещения приняты следующие правила:

А) Если студент отсутствует без уважительной причины на 10% от об-
щего числа учебных часов, ему выносится предупреждение;

Б) Если студент отсутствует без уважительной причины на 20% от об-
щего числа учебных часов, он подлежит отчислению с курсов. 

В) Несмотря на изложенное выше в пунктах А и Б, студент не должен 
отсутствовать более, чем на 40% от общего числа учебных часов, даже 
если он имеет уважительную причину.

Г) Если студент отсутствовал на не более 50% учебных часов, ему бу-
дет выдан сертификат, подтверждающий количество фактически посе-
щенных часов.



6)  Система оценивания знаний:
В Институте принята система непрерывного оценивания, чтобы осущест-
влять постоянное наблюдение за прогрессом студента во всех четырех 
аспектах, а также с целью устранения слабых мест в его знаниях и укре-
пления его сильных сторон. Система оценивания предполагает различные 
инструменты оценки, и при оценивании студента уделяется внимание раз-
ным аспектам, таким, как активная работа на занятии, активное участие во 
всех видах учебной деятельности, выполнение домашних заданий, а также 
письменные и устные тесты. Баллы по итогам курса распределяются следу-
ющим образом:

Баллы Инструмент оценки
40 Письменные тесты 
20 Устные экзамены
20 Домашние задания 
10 Работа на занятии
10 Доклад
100 Всего



5. Пятый уровень – С1: Студент учится гибко использовать язык в со-
циальной, профессиональной или учебной деятельности; не испытывает 
затруднений с подбором слов и выражений; понимает сложные и длинные 
текстов, распознает их скрытый смысл; может писать четкие хорошо струк-
турированные подробные тексты на сложные темы. Студенту преподаются 
сложные аспекты грамматики, в частности, более подробно освещается 
словообразование, несклоняемые имена, придаточные предложения усло-
вия, глагольные управления, переходные и непереходные глаголы. Также в 
программу входят некоторые орфографические и пунктуационные аспекты, 
обеспечивающие развитие навыка грамотной письменной речи. 

6. Шестой уровень - С2: Студент учится понимать все прочитанное и услы-
шанное; обобщать информацию из разных источников в устной и письмен-
ной форме; связно говорить на темы повышенной сложности, например, 
обсуждать теоретические вопросы, различая малейшие оттенки значений. 
Преподаются основы риторики и стилистики, а также такие аспекты мор-
фологии и синтаксиса, как спряжение слабых глаголов со слитными место-
имениями, полный грамматический разбор предложений, приложения.



3. Третий уровень – B1: На этом уровне студент учится общаться на рас-
пространенные бытовые темы, например, работа, развлечения, учеба; 
решать коммуникационные задачи, которые могут возникнуть во время пу-
тешествия; читать и понимать простые публицистические тексты и художе-
ственные рассказы; писать простые и более-менее связные тексты на упо-
мянутые темы; также студент учится заниматься самостоятельно, обучаясь 
с помощью разнообразных источников, в том числе, телевидения и радио. 
На более продвинутом уровне преподаются морфология и синтаксис, в том 
числе, спряжение глаголов со слитными местоимениями, масдары, прича-
стия, а также частицы, ставящие подлежащее в винительный падеж, глаго-
лы бытия и становления, частицы исключения и условные предложения.

4. Четвертый уровень – B2:  Студент учится свободно участвовать в спон-
танных длительных разговорах с носителями языка без особых затрудне-
ний для любой из сторон; понимать общее содержание сложных текстов; 
поддерживать беседу на абстрактные темы, высказывая по ним свое мне-
ние, а также писать подробные и понятные тексты на широкий круг тем. 
Также на этом уровне более углубленно изучается ряд морфологических и 
синтаксических аспектов, в том числе, правильное и ломаное множествен-
ное число, двойственное число, спряжение глаголов с местоимениями, 
спряжение слабых глаголов, наклонения, склонение имен-исключений, 
страдательный залог.



1. Первый уровень – A1: Студент учится понимать и употреблять в речи 
основные фразы, повседневные выражения и простые предложения, в 
частности, учится представляться и представлять других, поддерживать 
беседу на личные темы. Также студент знакомится с основами грамматики, 
что включает в себя личные, слитные и указательные местоимения, кате-
горию рода, утверждение и отрицание, категорию времени и глагольные 
формы.

2. Второй уровень – А2: Студент учится разговаривать на простые темы, 
объяснять, что ему нужно (например, во время совершения покупок), пони-
мать часто употребляемые предложения и фразы, связанные с основными 
бытовыми темами. Делается акцент на развитие лексического запаса у 
студента, постепенно бытовая лексика дополняется абстрактной. Сначала 
студент знакомится с самыми распространенными значениями многознач-
ных слов, затем получает представление об омонимии и синонимии и учит-
ся правильно использовать лексические единицы в устной и письменной 
речи. Учебный материал закрепляется с помощью коротких текстов на 
бытовые темы. Предлагаемые тексты иллюстрируют наиболее часто упо-
требляемые синтаксические структуры, в том числе именное и глагольное 
предложения. Сначала идет работа с короткими нераспространенными 
предложениями, затем, по мере прогресса в их составлении, студенты по-
степенно переходят к сложным предложениям, в том числе с отрицанием, 
оборотами-исключениями, союзами, ограничительными частицами, части-
цами исправления и относительными местоимениями.



5) Учебные планы:
Содержание учебных планов направлено на преподавание четырех аспек-
тов (чтение, письмо, аудирование и устная речь), а также базовой и продви-
нутой грамматики, которая помогает обучающемуся понять систему языка 
и правил орфографии и пунктуации, независимо от уровня студента и типа 
курса (за исключением подготовительного курса). Учебные планы отлича-
ются по сложности в зависимости от уровня студентов. Планы составлены 
таким образом, чтобы осуществлялось развитие языковых навыков, в них 
включены групповые обсуждения, лекции, презентации, диалоги по ролям, 
разговоры на повседневные темы, применение образовательных методик 
и техник обучения языку носителей других языков, а также обеспечение 
студентов учебными печатными и аудиовизуальными материалами. 

1. Вводный уровень: 
На курсе уделяется особое внимание фонетической системе арабского 
языка, произношению и написанию букв в соответствии с их позицией в 
слове – в изолированной позиции, в начале слова, в середине и в конце –на 
примере самых распространенных и употребляемых слов; новая лексика 
вводится с примерами употребления слов в контексте, с тем, чтобы учаще-
муся было легче запоминать и усваивать значения слов и использовать их 
в дальнейшем. Кроме того, рассматриваются такие фонетико-грамматиче-
ские аспекты арабского, как танвин, лунные и солнечные буквы, удвоение 
согласного, разница между долгими и короткими гласными.

Примерное краткое содержание учеб-
ных программ по уровням:



8. Интенсивный четырехмесячный курс: студент посещает 480 учебных часов, 
разделенных на 16 недель (30 учебных часов в неделю).

9. Вечерние курсы: Институт предлагает вечерние курсы для иностранцев, 
проживающих в мухафазе. Гибкое время занятий и количество учебных ча-
сов. Может быть составлена специальная программа курса, исходя из целей 
занятий и профессиональных интересов обучающихся. 

10. Курсы, сочетающие непосредственное и дистанционное обучение: Инсти-
тут предоставляет обучающимся-иностранцам, проживающим в мухафазе 
Эш-Шаркия или других мухафазах Султаната, которым график работы не 
позволяет поступить и обучаться на стандартных курсах, возможность обу-
чения, в котором сочетается непосредственное и дистанционное обучение 
(самостоятельное обучение). При такой форме обучения проводятся специ-
альные интенсивные курсы: занятия в классе проводятся один раз в неделю, 
в конце недели или в любой другой день по договоренности. На занятии они 
получают основную информацию, которая позволяет им оставшуюся часть 
недели учиться самостоятельно и выполнять домашнее задание, которое 
проверяется во время следующей встречи. Обучающиеся могут создавать 
студенческие группы в социальных сетях для совместного выполнения зада-
ний, а также группы формата «студенты + преподаватель» для общения по 
учебным вопросам между занятиями. 



4) Курсы:
Институт проводит различные виды курсов, адаптируя их в соответствии с 
потребностями студентов; организует как краткосрочные, так и долгосроч-
ные курсы, а также учитывает пожелания учащихся относительно количе-
ства учебных часов и предлагает стандартные курсы и интенсивы. Предла-
гаются следующие типы курсов:
1. Стандартный месячный курс: студент посещает в общей сложности 80 
учебных часов, разделенных на 4 недели (20 учебных часов в неделю).

2. Стандартный двухмесячный курс: студент посещает в общей сложности 
160 учебных часов, разделенных на 8 недель (20 учебных часов в неделю).

3. Стандартный трехмесячный курс: студент посещает в общей сложности 
240 учебных часов, разделенных на 12 недель (20 учебных часов в неделю).

4. Стандартный четырехмесячный курс: студент посещает в общей слож-
ности 320 учебных часов, разделенных на 16 недель (20 учебных часов в 
неделю).

5. Интенсивный месячный курс: студент посещает 120 учебных часов, раз-
деленных на 4 недели (30 учебных часов в неделю).
6. Интенсивный двухмесячный курс: студент посещает 240 учебных часов, 
разделенных на 8 недель (30 учебных часов в неделю).

7. Интенсивный трехмесячный курс: студент посещает 360 учебных часов, 
разделенных на 12 недель (30 учебных часов в неделю).



3) Подготовительные курсы: 
В дополнение к уровням, упомянутым выше, Институт предоставляет воз-
можность пройти подготовительный курс студентам, которые не имеют 
каких-либо знаний по арабскому языку (0%-10% во входном тестировании). 
На курсе уделяется особое внимание фонетической системе арабского 
языка, произношению и написанию букв в соответствии с их позицией в 
слове – в изолированной позиции, в начале слова, в середине и в конце 
– на примере самых распространенных и употребляемых  слов; новая лек-
сика вводится с примерами употребления слов в контексте, с тем, чтобы 
учащемуся было легче запоминать и усваивать значения слов и в дальней-
шем использовать их. Кроме того, рассматриваются такие фонетико-грам-
матические аспекты арабского, как танвин, лунные и солнечные буквы, 
удвоение согласного, разница между долгими и короткими гласными.



Категория С; делится на два уровня:

С1 (продвинутый уровень; учащийся набрал 70%-85% на входном тестирова-
нии): учащийся не испытывает затруднений с подбором слов и выражений; 
в состоянии гибко использовать язык в социальной, профессиональной или 
учебной деятельности; понимает сложные и длинные тексты, распознает зало-
женный в них смысл; может писать четкие хорошо структурированные подроб-
ные тексты на сложные темы.

С2 (владение языком в совершенстве, учащийся набрал более 85% во вход-
ном тестировании): учащийся понимает все прочитанное или услышанное; 
может обобщить информацию из разных источников в устной и письменной 
форме, связно говорит на темы повышенной сложности, различая малейшие 
оттенки значений. 



 Категория B; делится на два уровня:

В1 (средний уровень; учащийся набрал 40%-55% во входном тестировании): 
это уровень, достаточный для бытового общения; учащийся может решить 
коммуникационные задачи, которые могут возникнуть во время путешествия; 
спокойно общается на знакомые темы, например, работа, развлечения, учеба; 
может написать простой текст на упомянутые темы.

B2 (средне-продвинутый уровень, учащийся набрал 55%-70% во входном те-
стировании): учащийся может свободно и спонтанно участвовать в длительных 
разговорах с носителями языка без особых затруднений для любой из сторон; 
понимает общее содержание сложных текстов, может поддержать беседу на 
абстрактные темы, а также писать подробные и понятные тексты на широкий 
круг тем.



Структура обучения:
 2) Учебные уровни:
В организации курсов Институт опирается на Общеевропейские компетенции 
владения иностранным языком, согласно которым учащиеся делятся на три 
категории и шесть уровней. Деление осуществляется следующим образом:

 Категория А; делится на два уровня:

 A1 (начальный уровень; учащийся набрал 10%-25% во входном тестировании): 
учащийся может понимать и употреблять в речи основные фразы и повсед-
невные выражения, например, может представиться и поддержать беседу на 
личные темы.

А2 (элементарный уровень; учащийся набрал 25%-40% во входном тестирова-
нии): учащийся может поддержать разговор на простые темы, объяснить, что 
ему нужно (например, во время совершения покупок), понимает часто употре-
бляемые фразы и предложения, связанные с основными бытовыми темами.



Навыки и знанияБаллы

Лексика10
Понимание прочитанного 

текста20

Грамматика10

Письмо20

Восприятие устной речи 20

Структура обучения:
 1)  Входное тестирование: 
Прохождение входного тестирования – одно из условий регистрации и зачис-
ления на обучение в Институт. Его цель – определение уровня владения язы-
ком, так как распределение студентов по группам осуществляется по результа-
там этого теста. Институт проводит это испытание в начале каждого семестра 
перед началом курсов. Экзамен состоит из двух частей, устной и письменной, 
суммарно за которые можно получить максимум 100 баллов. Результаты вход-
ного тестирования действительны в течение четырех месяцев после его прове-
дения.
 - На выполнение письменной части отводится два часа; баллы распределяют-
ся в зависимости от того, какие именно языковые навыки и знания оценивают-
ся, распределение происходит следующим образом:

- Устная часть представляет собой де-
сятиминутную индивидуальную бесе-
ду с каждым студентом. Оценивается 
навык устной речи студента. Экзаме-
нуемому дается тема для беседы и 15 
минут для подготовки. Максимальная 
оценка за устную часть – 20 баллов.



Регистрация и условия приема:
Институт принимает желающих изучать арабский язык как иностранный на следу-
ющих условиях:

1. Наличие аттестата о среднем образовании или его эквивалента.

2. Прохождение устного и письменного теста на определение уровня владения 
языком.

3. Несмотря на условие, указанное в пункте 1, Институт дает возможность 
посещать курсы желающим изучать арабский, которые не попадают под пункт 
1, но проживают и работают непосредственно в мухафазе Эш-Шаркия или в 
других регионах Султаната Оман. Зачисление происходит в соответствии с 
соглашениями между Институтом и организациями-работодателями.

4.  Регистрация для обучения в Институте возможна как в индивидуальном 
порядке, так и для групп, сформированных в учебных заведениях или других 
организациях с целью изучения арабского языка. Их регистрация осуществля-
ется в соответствии с соглашениями, подписанными с этими организациями.

5. Обязательное посещение всех занятий.





Целевая аудитория:
1. Иностранные студенты, желающие изучать арабский как иностранный и приез-
жающие для этого в Султанат.
2. Иностранные студенты, поступившие в университеты Омана на программы выс-
шего образования.
3. Иностранные студенты, обучающиеся в университетах в своих странах и прибыв-
шие в Султанат на семестр или более для обучения в одном из университетов Ома-
на.
4. Иностранные студенты, обучающиеся в университетах в своих странах и желаю-
щие провести определенный период в арабоговорящей стране.
5. Студенты-арабы, обучающиеся в университетах Омана и не владеющие араб-
ским языком или владеющие им частично по причине получения школьного образо-
вания не в арабской стране.
6. Служащие в сфере дипломатии-неарабы, которые проживают на территории 
Султаната или приезжают сюда с целью изучения арабского языка.
7. Журналисты, работающие в аудиовизуальных и печатных медиа, транслирую-
щихся или издающихся на арабском языке, которые проживают на территории 
Султаната или приезжают сюда с целью изучения арабского языка.
8. Иностранцы, работающие в государственном и частном секторе, которые желают 
изучать арабский язык, чтобы овладеть средством коммуникации с местным насе-
лением и легче интегрироваться в местное общество, или нуждаются в языке для 
профессиональной деятельности. 
9. Иностранные исследователи и ученые, проживающие на территории Султаната 
или приехавшие сюда для проведения различных научных исследований в Омане.





1. Внести вклад в развитие региона, обеспечив создание нового источника 
доходов: необходимость удовлетворения бытовых потребностей студентов в 
жилье, транспорте и т. д. положительно скажется на экономике региона.

2. Организация курсов и тренингов для местных специалистов в области 
арабского языка, желающих преподавать арабский язык как иностранный, 
повышение их квалификации и конкурентоспособности на рынке труда.

3. Знакомство региона с новым видом туризма – учебным туризмом – и соче-
тание учебного туризма с рекреационным.

4. Поддержка культурного обмена и диалога между носителями арабского 
языка и культуры и представителями других культур посредством внедрения 
программы «Языковое партнерство».

Цели
Дополнительные цели:

Язык обучения в Институте:
 Обучение в Институте основывается на преподавании современного 
литературного арабского языка – официального языка в Султанате Оман 
и арабском мире в целом. При этом также возможно преподавание ряда 
современных арабских диалектов при наличии спроса на их изучение.



5. Организация курсов арабского языка, где в соответствии с мировыми стан-
дартами преподается четыре аспекта (чтение, письмо, восприятие речи на 
слух, устная речь); в развитии этих навыков помогает включенное в програм-
му изучение лексики и основной грамматики.

6. Составление программ обучения арабскому языку в соответствии с совре-
менными образовательными методиками и техниками преподавания арабско-
го языка для иностранцев. 

7. Привлечение внимания к современному литературному арабскому языку и 
его актуальной функциональности, ознакомление обучающихся с основными 
понятиями, необходимыми для понимания текстов и устной коммуникации.

8. Установление связей с другими центрами, институтами и организациями, 
занимающимися преподаванием арабского языка как иностранного в Султа-
нате Оман с целью обмена опытом, сотрудничества и возможной разработки 
совместных учебных программ.



1. Удовлетворение потребностей растущего числа иностранцев, желаю-
щих изучать арабский, и привлечение студентов из иностранных универ-
ситетов, изучающих арабский язык в рамках своей учебной программы и 
желающих провести определенный период времени в арабской стране с 
целью языковой практики.

2. Удовлетворение потребностей иностранцев, проживающих на терри-
тории султаната или в других странах и желающих изучать арабский с 
целью применения его в профессиональной деятельности в науке, ди-
пломатии, медицине, медийной, военной и других сферах, как в государ-
ственном, так и в частном секторе, и организация для них курсов, в ко-
торых учитываются требования студентов и цель их занятий и уделяется 
внимание развитию их коммуникационных навыков.

3. Преподавание арабского языка иностранцам, желающим изучать араб-
ский в благоприятной языковой среде, в форме, которая позволит сту-
дентам общаться на этом языке и познакомиться не только с языком, но 
и с культурой. 

4. Распространение арабского языка и повышение его престижа как 
международного языка, а также укрепление межкультурного диалога.

Цели
Общие цели:



Обоснование целесообразности создания Института преподавания араб-
ского языка как иностранного можно сформулировать следующим обра-
зом:

1. Увеличение спроса на изучение арабского как иностранного  для 
дальнейшего использования его в повседневной жизни для бытово-
го общения или в профессиональной деятельности в ряде областей, 
таких как дипломатия, нефтяная промышленность, здравоохране-
ние, телекоммуникации, наука.
2. Необходимость создания Института преподавания арабского язы-
ка как иностранного в вилайете Бидия мухафазы Северная Эш-Шар-
кия. Решение основать Институт в Бидие обусловлено тем, что этот 
вилайет отличается большим количеством природных красот и явля-
ется привлекательным регионом для туристов, что позволит совме-
стить обучение с приятным времяпрепровождением.
3. Проведение курсов, которые отвечают потребностям желающих 
изучать арабский язык как иностранный, и развитие у студентов 
языковых навыков непосредственно в арабоязычной среде, что 
способствует распространению арабского языка, популяризации 
арабской культуры и знакомству с цивилизационным, культурным и 
научным наследием региона.
4. Организация курсов арабского языка для иностранцев, прожива-
ющих на территории Султаната с целью содействия их адаптации в 
арабоязычной среде и быстрой социальной интеграции.

Целесообразность





Институт нацелен на достижение выдающихся результатов в препода-
вании арабского языка как иностранного, конкурируя в этой области на 
местном и региональном уровне за то, чтобы стать главным центром при-
тяжения иностранцев со всего мира, желающих изучать арабский язык. 
Институт стремится развивать качество преподавания, опираясь на меж-
дународные стандарты преподавания арабского языка как иностранного. 

Концепция





Целью нашей деятельности является распространение арабского язы-
ка и достижение выдающихся результатов в обучении арабскому языку 
путем развития у обучающихся языковых и когнитивных навыков c по-
мощью современных продвинутых учебных программ, которые отвечают 
потребностям иностранных студентов и позволяют им достичь постав-
ленных целей в изучении языка, что будет способствовать укреплению 
культурных связей между арабским миром и другими странами. Кроме 
того, мы стремимся создать положительный образ арабской культуры, а 
также сделать вклад в развитие локального сообщества.

Миссия



Приняв во внимание увеличение спроса на изучение арабского языка как 
иностранного, политическую ситуацию и обстановку в области безопасно-
сти, которая сложилась во многих арабских странах, ранее привлекавших 
иностранных студентов, желавших изучать арабский, а также высокую 
репутацию Султаната Оман и благоприятную ситуацию в области безо-
пасности, что способствует созданию идеальной среды для обучения, мы 
решили создать Институт изучения арабского языка как иностранного. Его 
создание вызвано острой необходимостью, поможет восполнить образо-
вавшийся недостаток языковых центров и позволит изучающим арабский и 
всем желающим вживую познакомиться с арабской культурой.
Институт изучения языков «Аль-Василь» стремится стать выдающимся на-
циональным и региональным центром преподавания арабского языка как 
иностранного. Его программа нацелена на освоение студентами четырех 
основных навыков: устной речи, восприятия речи на слух, чтения и пись-
менной речи; также в доступной форме преподаются грамматика и орфо-
графия. Кроме того, в Институте будет преподаваться специализирован-
ный арабский для тех, кто работает в академической, дипломатической, 
военной, медицинской, медийной и других сферах, независимо от того, 
проживает ли студент в Омане или в других странах. 



Арабский язык – один из важнейших языков мира. Это официальный 
язык более 350 миллионов человек, проживающих в регионе, который 
имеет большое религиозное, экономическое, политическое, туристиче-
ское и культурное значение. Арабский язык – один из официальных язы-
ков ООН. В рейтинге языков по числу носителей в мире он занимает 4-е 
место. Кроме того, арабский имеет важное религиозное значение для 
более миллиарда мусульман.
Более двух десятилетий назад мы стали замечать увеличение спроса на 
изучение арабского языка со стороны носителей других языков. Спрос 
продолжается увеличиваться с каждым годом. Причины изучения араб-
ского разнообразны и варьируются от желания познакомиться с богатым 
арабским культурным наследием до профессиональной необходимости, 
обусловленной широким употреблением арабского языка в сфере эконо-
мики и политики.
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