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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

Los cargos mencionados anteriormente incluyen los siguientes
servicios:
1- Alojamiento
2- Transporte al aeropuerto.
3- Comidas (03 comidas / día + una merienda al mediodía)
4- Excursiones de ocio
5 -Visado
6- Seguro de salud
7- Gastos de formación.
8- Programa de colaboración

Los precios de las formaciones
Precio en Rial
omaní

Tipo

Meses

Horas

Regular

1

80

Regular

2

160

1800

Regular

3

240

2400

Regular

4

320

3700

Intinsivo

1

120

1200

Intinsivo

2

240

2400

Intinsivo

3

360

3600

Intinsivo

4

480

4800

1000

El curso nocturno se adaptará a las necesidades de instituciones y personas.
10 / Formaciones mixtas entre la presencia del estudiante y las actividades en línea
(se organizarán de acuerdo con las solicitudes de individuos e instituciones)

petencias y los puntos requeridos. Esta oportunidad también es posible para
los estudiantes matriculados en una formación, especialmente aquellos que se
destacan por un progreso notable en términos de rendimiento del idioma.
Esto hace que el prototipo de un examen internacional en árabe sea igual
a los otros idiomas universales (como IELTS y TOEFL en INGLÉS).
Y en este caso, el estudiante tendrá un certificado que certifica su nivel después de tener un 60% como puntuación total.

Actividades de ocio
Las actividades del aprendizaje y de ocio se organizan para que el aprendizaje del
idioma sea un placer y una experiencia inolvidable.
Los estudiantes están invitados a participar en una variedad de paseos científicos
y culturales para descubrir la cultura árabe y el rico patrimonio de Omán.
El Sultanato de Omán y la provincia son bien conocidos y se distinguen por
los sitios que atraen a los turistas. El instituto abre sus puertas a los estudiantes
que desean participar en excursiones a varios lugares para aprender más sobre
la cultura y el patrimonio del mundo árabe. Esto les dará una idea clara sobre el
idioma, la cultura, el lugar. El aprendizaje, no se limitará en el aula, sino que irá
más allá para abarcar el entorno lingüístico y social.

Planeamos alcanzar los siguientes objetivos
1 / Los estudiantes tienen la oportunidad de comunicarse con los árabes
nativos y esto les permite fortalecer sus competencias lingüísticas y animarlos a practicar lo que han aprendido y marcar una mejora individual.
2 / Ayudar a los estudiantes a comprender la cultura, las tradiciones y los
valores de la comunidad objetivo para comunicarse mejor con las personas y para integrarse fácilmente en la sociedad porque al mantenerse en
contacto con la comunidad local, los estudiantes tendrán un conocimiento
cultural que nunca podrá Para tener lugar en clase.

La prueba de rendimiento
Por razones profesionales o personales, el instituto pone a disposición de las
personas que desean tener un certificado que certifica su nivel y su competencia lingüística en árabe sin necesidad de matricularse en la formación. Esto pasa
después de pasar una prueba de rendimiento en relación con el nivel requerido
(de acuerdo con el Marco Común Europeo de referencias de las lenguas)
El estudiante puede hacer una prueba de nivel deseado entre los seis niveles propuestos. La prueba evalúa las cuatro competencias lingüísticas (lectura
y comprensión, escritura, expresión oral).
Tendrá la oportunidad de pasar al siguiente nivel si el estudiante tiene las com-

Asistencia

La presencia del estudiante durante las sesiones es una condición para la matriculación y se requiere regularidad en este sentido:
A / En caso de ausencia injustificada durante el 10% del volumen total de la
sesión, el estudiante tendrá una advertencia.
B / En caso de ausencia del 20%, el estudiante será excluido de la sesión.
C / Aparte de lo que se señala en A y B, el estudiante no puede perder más del
40% del volumen total de la sesión (incluso en caso de ausencia justificada.
D / Si el estudiante asiste solo a la mitad (50%) de las sesiones, esto se mencionará en su certificado.

El paso al siguiente nivel

El estudiante pasa al siguiente nivel sólo en estos dos casos:
• Si la puntuación total de la sesión es de 60% o más.
Sin embargo si el estudiante no obtenga 60/100, no pasará al siguiente nivel y se
le entregará un certificado de participación a pedido.
• En caso de un 20% de ausencias injustificadas o un 40% de ausencias
justificadas por sesión.

El socio lingüístico

Los estudiantes tendrán la oportunidad de interactuar con un árabe nativo a través
del compañero de idioma y los voluntarios de esta wilaya e incluso otras wilayas
participantes.
El compañero de idioma es un árabe nativo que acompaña al estudiante en
algunas actividades en un número limitado de horas cada semana.

Evaluación

Para seguir el progreso y el camino del estudiante en competencias lingüísticas para
consolidar sus fortalezas e implementar un trabajo correcto que cubra lo que falta en
la evaluación continua que se aplica a nuestro instituto.
El nivel del alumno se evalúa de varias maneras:
Participación e interactividad en clase.
Desempeño laboral en el hogar; el final de cada sesión la prueba oral y la prueba
escrita; Los puntos serán distribuidos según la siguiente escala:
La técnica de evaluación

Puntos

Pruebas escritas
Pruebas orales
Trabajos en casa
La participación en clase
informe
Total

40
20
20
10
10
100

El quinto nivel: C1
Puede comprender una amplia variedad de textos extensos y complicados, así como
captar significados implícitos. Puede expresarse de forma espontánea y fluida sin tener
que buscar palabras.
Puede utilizar el lenguaje de manera efectiva y flexible en su vida social, profesional o
académica.
Puede expresarse sobre temas complejos de forma clara y bien estructurada y demostrar el dominio de las herramientas de organización, articulación y cohesión del habla.
Se presentarán más reglas gramaticales como el modo condicional; verbos transitivos e
intransitivos; ortografía y puntuación para ayudar al alumno a escribir correctamente.
El sexto nivel: C2
Puede expresarse de forma espontánea y precisa y puede distinguir entre matices
finos de significado relacionados con temas complejos.
Puede devolver hechos y argumentos de diversas fuentes orales y escritas resumiéndolos de una manera que sea consistente.
Puede entender sin esfuerzo todo lo que lee o escucha.
Las reglas de la retórica están presentes y las reglas de gramática más detalladas también.

El tercer nivel: B1
Puede comprender los puntos esenciales cuando se usa un lenguaje claro y estándar si
está familiarizado con el trabajo o la escuela, el ocio... etc.
Puede hacer frente a la mayoría de las situaciones encontradas cuando viaja a una
región donde se habla el idioma de destino. Puede producir un discurso simple y coherente sobre temas familiares y en sus campos de interés.
Puede entender un artículo periodístico o una historia simple.
Puede desarrollar estrategias autónomas y técnicas de aprendizaje,
La televisión o la radio se convierten en una buena experiencia de aprendizaje.
Se presentarán reglas gramaticales más avanzadas.
El cuarto nivel: B2
Puede comprender el contenido esencial de temas concretos o abstractos en un texto
complejo que incluye una discusión técnica en su especialidad.
Comunicarse con un grado de espontaneidad y facilidad, como una conversación con
un hablante nativo sin estrés para ninguno de los dos.
Puede hablar con claridad y en detalle sobre diferentes temas. Dar su opinión sobre un
tema actual y discutir las ventajas y desventajas de diferentes posibilidades.
Tendrá oportunidad de aprender una mayor extensión de las reglas gramaticales, tales
como: el plural (regular e irregular) la conjugación de los verbos, la voz pasiva y activa;
Los diferentes tipos de pronombres.

El primer nivel: A1
El alumno puede entender y utilizar expresiones familiares y cotidianas. Además de
declaraciones muy simples dirigidas a satisfacer necesidades concretas, puede presentarse o presentar a alguien y hacer preguntas sobre ellas.
Aprende reglas básicas muy simples. Pronombres demostrativos; el género; la forma afirmativa y negativa; Los tiempos verbales y sus diferentes usos.
El segundo nivel: A2
Puede comprender oraciones aisladas y expresiones de uso frecuente en relación con
dominios particulares (por ejemplo: información personal y familiar simple, información cerca del entorno laboral)
Puede comunicarse durante situaciones simples y habituales que requieren solo un
simple intercambio de información y directamente sobre temas familiares y habituales.
- Puede describir formas sencillas de capacitar al entorno de manera inmediata y discutir temas que se ajusten a necesidades específicas.
- Las expresiones más utilizadas en árabe, incluidas las más simples y cortas (sujeto /
verbo / complemento)
- Puede escribir notas y mensajes simples y cortos. Puede escribir una carta amigable
muy corta. Formas positivas y negativas / pronombres relativos.

Planes académicos
Las cuatro competencias lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir) son los pilares de
todos nuestros planes académicos y además de las reglas gramaticales básicas para ayudar al estudiante a comprender mejor el funcionamiento del idioma árabe. Las reglas de
dictado y puntuación también se enseñan independientemente del nivel del alumno y el
tipo de formación en la que se inscribe (con la excepción de la formación preparatoria).
El plan académico cambia el contenido según el nivel del estudiante porque las
competencias lingüísticas se trabajan a través de discusiones en grupos, conferencias;
Presentaciones, juegos de rol y diálogos diarios.
Intentamos fomentar los métodos de enseñanza y las técnicas preferidas en la
enseñanza de idiomas extranjeros y también mediante el intercambio de documentos de
texto, audio o archivos audiovisuales.
Podemos concluir los planes académicos de acuerdo a los niveles de la siguiente manera:

El nivel preparatorio:

Esta formación se centra en el sistema fonológico de la lengua árabe al enseñar los sonidos de las letras y las diferentes formas de las letras (principio / centro / final de la palabra).
El carácter adjunto o separado del nuevo vocabulario. Seleccionaremos las palabras
más usadas y
Presentes en ejemplos de la vida real para ayudar a los estudiantes a comprender mejor
el lenguaje y el significado en contexto. También se le da la importancia a algunos cambios fonéticos que pueden ocurrir (como: Tanween / Harakat /)

Las sesiones de la tarde
El instituto ofrece cursos nocturnos para residentes no omaníes en la provincia. La duración de las sesiones y el número de horas que se toman en
cuenta en las formaciones también se pueden realizar para cumplir con
los objetivos profesionales o específicos de los estudiantes.

las formaciones en el centro y a distancia
El instituto abre sus puertas a los estudiantes no omaníes que viven en
la provincia o en una de las otras provincias, especialmente aquellos que
no pueden matricularse en formaciones regulares debido a sus horas de
trabajo para reunir el aprendizaje por presencia y a través de Internet
(autonomía de aprendizaje) a través de cursos intensivos (una sesión por
semana, o en los fines de semana o en otro día de la semana que el estudiante acuerde). Las claves principales del aprendizaje independiente son:
continuar trabajando y estudiando solos, dándoles trabajo para hacer y
discutir en la próxima sesión.
Se invita a los estudiantes a crear un grupo en una red social para
mantenerse en contacto y trabajar en colaboración, por un lado, y para
comunicarse más con sus maestros, por otro lado, mientras esperan la
próxima sesión.

Las sesiones
El instituto ofrece a los candidatos varios tipos de formaciones para variar la oferta:
Pueden ser a corto o largo plazo dependiendo del volumen horario requerido.
Pueden ser regulares o intensivos. A continuación encontrará en la siguiente tabla los
detalles:

Tipo

Meses

Horas

Semanas

Volumen horario / Semana

Regular
Regular
Regular
Regular
Intensivo
Intensivo
Intensivo
Intensivo

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

Formación básica
Aparte de las formaciones de nivel antes mencionadas; el instituto ofrece la oportunidad a los candidatos que no tienen requisitos previos en el
idioma árabe (menos del 10% en el examen de nivel)
Esta formación se centra en el sistema fonológico de la lengua árabe al enseñar los sonidos de las letras y las diferentes formas de letras (al
principio / centro / final de la palabra).
Esto incluye caracteres adjuntos y separados.
Basado en una selección de las palabras más utilizadas en árabe.
Por supuesto, el nuevo vocabulario se presenta en ejemplos de la vida
real para ayudar a los estudiantes a comprender mejor el lenguaje y el
significado de las palabras en contexto y las situaciones de aprendizaje.
También hay algunos cambios fonéticos o fonológicos que existen (como
Tanween / Harakat).

La tercera categoría: contiene dos niveles:
C1: Avanzado :( Su puntuación está entre 70% y 85% en la prueba de nivel)
Puede comprender una gran cantidad de textos largos y complicados, así
como captar significados implícitos. Puede expresarse espontáneamente y con
fluidez sin buscar vocablos y palabras. Puede utilizar el lenguaje de manera
efectiva y flexible en su vida social, profesional o académica. Puede expresarse
sobre temas complejos de manera clara y bien estructurada y mostrar control
sobre la articulación y la cohesión de las herramientas del habla.
C2: Usuario experimentado:
(Su puntuación está entre Más del 85% en la prueba de nivel)
Puede expresarse de forma espontánea, precisa y puede enfatizar los matices
más finos y sutiles relacionados con temas complejos.
Puede entender hechos y argumentos de diversas fuentes orales y escritas resumiéndolos de una manera que sea consistente.
Puede entender sin esfuerzo todo lo que lee o escucha.

Segunda categoría: tiene dos niveles:
B1 : (Su puntuación es más del 40% y menos del 55% en la prueba de nivel)
Puede comprender los puntos esenciales cuando se usa un lenguaje
sencillo y estándar y si está familiarizado con el trabajo, la escuela o los pasatiempos... etc. Puede hacer frente a la mayoría de las situaciones encontradas
mientras viaja en una región donde se habla el idioma de destino.
Puede escribir texto simple y coherente sobre temas familiares.
B2: (Su puntuación es Más del 55% y menos del 70% en la prueba de nivel)
Puede comprender el contenido esencial de temas concretos o abstractos en un texto complejo que incluye una discusión técnica en su especialidad.
Puede comunicarse con un grado de espontaneidad y facilidad, como una
conversación con un hablante nativo sin ningún estrés para los dos partes.
Puede hablar de manera clara y detallada sobre un amplio abanico de temas.
Puede dar su opinión sobre un tema actual y describir las ventajas y desventajas de las diferentes posibilidades.

Investigación científica
La prueba de nivel:
Aprobar una prueba de nivel es una de las condiciones para matricularse. Esto nos permite
tener una buena clasificación de nuestros estudiantes de acuerdo con sus niveles de competencias lingüísticas, y clasificar a cada estudiante en el nivel apropiado.
Los niveles:
la evaluación adoptada por el Instituto para la distribución de niveles es la del Marco Europeo
de Referencia para las Lenguas, que clasifica a los estudiantes en tres categorías y seis niveles.
Primera categoría: Tiene dos niveles:
El primer nivel:
El candidato es un principiante (su puntuación en la prueba de nivel es: menos del 25%)
Puede entender y usar expresiones familiares y cotidianas; así como declaraciones muy simples destinadas a satisfacer necesidades concretas.
Puede introducir o presentar a alguien.
El segundo nivel:
(Su puntuación está por encima del 25% y por debajo del 40% en la prueba de nivel)
Puede comunicarse en situaciones simples y habituales; Solicitando únicamente un intercambio simple y directo sobre temas familiares y habituales.
Puede comprender oraciones aisladas y expresiones de uso frecuente en relación con dominios particulares (por ejemplo, información personal y familiar simple, compra / entorno /
parientes / trabajo...).

La prueba oral es una entrevista oral de 10 minutos que examina la
competencia oral del candidato dándole un tema a tratar en 15 minutos
y una puntuación de 20 se entregará posteriormente.
3 / La oportunidad de matricularse en algunos cursos está abierta para
aquellos que quieran aprender el árabe pero no cumplan la primera
condición ya mencionada (N. 01). Para los trabajadores residentes especialmente en la provincia del este, de acuerdo con las convenciones que
se firmarán con sus empresas.
4 / La inscripción está abierta a grupos e individuos de instituciones académicos o no académicos que quieran enviar a sus afiliados a aprender
el árabe a través de acuerdos firmados con sus empresas.
5 / Un compromiso escrito del estudiante que garantizará la asistencia
regular de las sesiones y su asistencia.

La inscripción: términos y condiciones
El instituto da la bienvenida a los estudiantes que desean aprender el árabe como idioma extranjero que tienen las siguientes condiciones:
• Licenciatura o equivalente.
• El candidato pasará una prueba de nivel escrita.
La prueba de nivel se planifica al inicio del semestre antes del comienzo
de la formación. Contiene dos partes: oral y escrita, y se da una nota de
100 puntos.
La validez de la prueba se extiende a lo largo de 04 meses a partir de la
fecha de adjudicación.
La prueba escrita dura dos horas, donde se evalúa cada competencia lingüística y se califica de acuerdo con la siguiente escala:
Competencias lingüísticas

puntos

Vocabulario

10

Comprensión escrita

20

Gramática

10

Expresión escrita

20

Comprensión auditiva

20

grupos destinatarios
1.Los estudiantes internacionales que desean
aprender el árabe como
idioma extranjero y que
vienen a Omán deliberadamente para eso.

2. Estudiantes que se matriculan en universidades
de Omán para seguir su
educación superior.

3. Estudiantes matriculados en una universidad
de su país de origen que
vienen a Omán para pasar
un semestre o más en una
universidad de Omán.

4. Estudiantes internacionales matriculados en una
universidad de su país de
origen a quienes les gusta
pasar una estancia limitada en un país árabe.

5. Estudiantes árabes matriculados en universidades
de Omán que saben algo
de árabe; o no saben nada
porque tuvieron sus estudios en un país no árabe.

6. Diplomáticos no árabes que viven en Omán
o cualquiera que venga a
aprender el árabe.

7. Periodistas que
trabajan en un canal audiovisual o en
un periódico que escribe
o publica en árabe, aquellos que viven en Omán
o aquellos que vienen a
aprender el árabe.

8. Trabajadores extranjeros en el sector público
o privado que quieran
aprender el árabe para
comunicarse mejor e integrar a la comunidad local
o aquellos que quieran
aprenderlo por razones
profesionales.

9. Investigadores académicos no árabes que viven
en Omán o vienen a Omán
para comenzar la investigación científica en Omán.

Objetivos
Objetivos específicos
1 / Contribuir al desarrollo económico de la comunidad local; Debido a
que estos servicios proporcionados a los estudiantes diariamente, como
alojamiento, transporte, etc., constituirán un nuevo ingreso que tendrá
una influencia positiva en el desarrollo económico de la región.
2 / La organización de algunos seminarios para especialistas en idioma
árabe que viven en la región y la comunidad local, especialmente aquellos
que desean enseñar el árabe como idioma extranjero, lo que aumentará
las oportunidades en el mercado de trabajo.
3 / La proyección sobre un nuevo turismo que es el turismo educativo
combinado con el turismo de ocio.
4 / Consolidar los vínculos culturales y el diálogo entre árabes y extranjeros
a través del programa del “Socio lingüístico”.
5 / El idioma que se enseñará en el instituto será principalmente el árabe
moderno, siendo el idioma oficial aquí en Omán y en el mundo árabe; sin
descartar la posibilidad de enseñar algunos dialectos del árabe moderno
para satisfacer las necesidades de los estudiantes deseosos de aprender.

4/ Contribuir al desarrollo de la lengua árabe y consolidar su lugar como una
lengua universal para fortalecer los vínculos entre las diferentes culturas.
5 / Organizar cursos para enseñar las cuatro competencias lingüísticas (escuchar,
hablar, leer y escribir) consolidadas por sub-habilidades: reglas gramaticales básicas de acuerdo con las normas universales aprobadas.
6 / proporcionarse programas del idioma árabe para el aprendizaje y la práctica
del idioma con métodos interactivos y ámenos que simplificarán la enseñanza
del árabe como idioma extranjero.
7 / Dar la importancia al árabe moderno y clásico, y enfatiza el importante papel
que desempeña.
Disponemos de nuestro equipo de maestros que os ofrecerán herramientas básicas para ayudarles a entender los textos y comunicarse mejor oralmente.
8 / colaborar y fomentar el intercambio con otros centros e instituciones que
enseñan el árabe como lengua extranjera aquí en Omán. Establecer intercambios de experiencias y estudiar la posibilidad de realizar programas o proyectos
en común.

Objetivos
Objetivos generales
1 / Responder a las necesidades de los estudiantes que desean aprender el árabe
como idioma extranjero que se aumentan continuamente; invitar a los estudiantes que se matriculan en programas de formación del árabe como idioma extranjero de universidades internacionales; Especialmente aquellos que quieren pasar
una estancia limitada en un país árabe.
2 / Responder a las necesidades de los estudiantes que desean aprender el árabe
con fines específicos (académico, diplomático militar, médico... etc.) De especialistas en los sectores públicos o privados que viven aquí en Omán; o en un país
amigo.
Impartiremos cursos específicos que tengan en cuenta las necesidades y objetivos
de los estudiantes. Esto contribuyerá a la mejora de sus competencias lingüísticas
y comunicativas y satisfará mejor sus expectativas y sus intereses profesionales.
3 / Presentar cursos en lengua árabe como lengua extranjera de manera motivadora en un entorno lingüístico que permite a los estudiantes comunicarse mejor
en la vida cotidiana aprendiendo no solo la lengua árabe sino también la cultura.

motivos
Nuestros motivos detrás de la creación de este instituto para enseñar el
árabe como idioma extranjero serán:
1 / La necesidad progresiva de los extranjeros que desean aprender el árabe
como idioma extranjero con fines comunicativos o profesionales: diplomáticos, médicos, académicos, tele-comunicativos, empresas de hidrocarburos.
2 / La necesidad de crear un instituto que enseñe el árabe como idioma extranjero en Bedia, (Gobernación Noreste) es excelente para ayudar a otros
institutos que se encuentran en otras gobernaciones. Elegimos Bedia porque es un sitio de atracción turística, pero también por sus hermosas vistas
del aire para unirse la formación al ocio.
3 / Ofrecemos cursos para aprender el árabe como idioma extranjero que
satisfacen las necesidades de los estudiantes provenientes de diferentes
países para desarrollar sus competencias lingüísticas en un entorno favorable y la enseñanza de su patrimonio cognitivo. Cultural y civilizacional.
4 / Ofrecemos cursos del árabe para residentes no árabes con el fin de
ayudarles a conocer mejor a la comunidad e integrar fácilmente a la sociedad.

Nuestra misión
Nos destacaremos en la enseñanza del idioma árabe mediante el fomento de
las competencias lingüísticas y cognitivas que fortalezcan los vínculos entre la
nación árabe y otras naciones a través de planes educativos modernos y programas desarrollados para satisfacer las necesidades de los estudiantes no árabes
y ayúdeles a alcanzar mejor sus objetivos y, por lo tanto, representar la cultura
árabe lo mejor posible y servir a la comunidad local.

Nuestra visión
Nuestro instituto aspira a la excelencia en la enseñanza del árabe como idioma
extranjero de manera competitiva a nivel local y regional. Nuestro instituto se
convertirá en el destino preferido de las personas que desean aprender el árabe de todo el mundo. También contribuiremos al desarrollo de la calidad de la
enseñanza del árabe como idioma extranjero basándose en la normativa internacional.

Introducción

El idioma árabe sigue siendo uno de los idiomas universales más importantes, ya
que es el idioma oficial de 350 millones que viven en una región muy dinámica en
varios sectores: religioso, económico, político, turístico, cultural, etc. Y es uno de
los idiomas oficiales dentro de las Naciones Unidas. Está clasificado entre los cuatro
idiomas más hablados en el mundo, además de la importancia religiosa del que dispone, por ser hablado por mil millones de musulmanes. Durante estas dos décadas,
hemos notado una necesidad progresiva de personas que quieren aprender el árabe.
Hay diferentes razones que explican esta creciente necesidad de aprender más y
más el árabe: algunos estudiantes quieren aprender sobre la cultura y el patrimonio
árabe, mientras que otros tienen fines profesionales (económicos o políticos).
Frente a esta necesidad progresiva de personas que desean aprender el árabe como
idioma extranjero y con la situación política y de seguridad que viven en los países
árabes. El Sultanato de Omán parece una buena opción por la estabilidad política y
las condiciones de seguridad favorables, de crear este instituto.
La idea de crear un instituto para enseñar el árabe como idioma extranjero es una
buena oportunidad y una necesidad fundamental para quienes se preocupan por
aprender el árabe en su propio entorno. El instituto de idiomas Alwaseel pretende
convertirse a largo plazo en un distinguido centro nacional y regional en la enseñanza del árabe como lengua extranjera centrándose en las cuatro competencias claves:
escuchar, hablar, leer y escribir. También favorece las reglas de gramática y dictado
que son simples y efectivas.
Seguiremos contribuyendo a la enseñanza del árabe con fines específicos (académicos, diplomáticos, militares, médicos, comunicativos,...) para aquellos que desean
aprender el árabe de especialistas, ya sean de Omán o residentes o estudiantes procedentes de países amigos.
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