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إحداث المركز الجامعي    
 لتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها

 

يف يف تعلم هذه اللغة ن عدد الراغبني أ، تطورا ملحوظا حيث للناطقني بغريهايعرف الطلب على تعلم اللغة العربية، 
تزايد مطرد؛ ذلك أن جامعة حممد اخلامس بالرباط، ممثلة يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، تلقت وتتلقى طلبات  

هذا الوضع فقد عملت جامعة  أمامكثرية من جامعات ومؤسسات أكادميية دولية تطلب توفري برامج لفائدة طلبتها. 
حتتضنه كلية اآلداب والعلوم  للناطقني بغريهاالعربية حممد اخلامس على إحداث مركز متخصص يف تعليم اللغة 

روبا وآسيا. وحيث إن جامعة و اإلنسانية بناء على الشراكات اليت عقدهتا الكلية مع جامعات دولية من أمريكا وأ
 ب: وذا صبغة وطنية، فإهنا تقرتح تسميته جعل املركز مرجعيا يف جمال ختصصهحممد اخلامس بالرباط تسعى إىل 

 

"رهااللغة العربية للناطقين بغيلتدريس  الجامعي مركزال"  

 األهداف:

كلية اآلداب جامعة حممد اخلامس بالرباط بصفة عامة و  يه الذي اخنرطت فاملشروع يندرج إحداث املركز يف إطار 
جامعة. من لوالرامي إىل تطوير وتنويع العرض البيداغوجي متاشيا مع النظرة املستقبلية لبصفة خاصة والعلوم اإلنسانية 

  تعرضهاأجل ذلك مت حتديد األهداف اليت على املركز حتقيقها، وهي أهداف جتد سندها يف مشاريع التكوينات اليت
واليت تروم اآلداب و العلوم اإلنسانية بصفة خاصة، كلية مؤسسات جامعة حممد اخلامس بالرباط بصفة عامة و  

 لناطقني بغريها، سواء يف مستوى الدكتوراه أو املاسرت. تتمثللتكوين باحثني متخصصني يف جمال تعليم اللغة العربية 
 األهداف يف:  هذه
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 وفق املعايري الدولية؛ أجنبية تعليم اللغة العربية لغة.  إعداد ووضع برامج ل1 

 ؛حسب الطلب .  تنظيم دورات تكونية يف اللغة العربية للناطقني بغريها2 

 .  تقدمي اخلربة األكادميية والبيداغوجية يف جمال ختصص املركز؛3

 ؛أجنبيةديداكتيك اللغة العربية لغة .   إجناز حبوث ودراسات يف جمال 4

 بغريها؛لناطقني لكوين مكونني متخصصني يف جمال تعليم العربية .   ت5

 .  إعداد ووضع دعامات بيداغوجية متخصصة ) كتاب املتعلم ودليل املعلم(؛6

حسب املعايري )حتديد املستوى يف اللغة العربية، اإلشهاد يف اللغة العربية( إعداد االختبارات اللغوية بأنواعها .  7
  ؛صفات الدوليةاواملو 

 . تنظيم مناظرات وندوات متخصصة يف اجملال.8

  ذات االهتمام املشرتك. ت. التعاون مع املؤسسات و املنظما9

 استراتيجية العمل:

 تبين اسرتاتيجية واضحة تقوم على: قيق األهداف املسطرة أعاله يلزملتح

 ها؛بغري  لناطقنيل.   تثمني وتطوير اخلربات الوطنية يف جمال تعليم اللغة العربية 1 

 يف جمال تعليم اللغات األجنبية لغات ثانية؛ ة.  إقامة شراكات مع مؤسسات دولية متخصص2 

 .  االخنراط يف عالقات اسرتاتيجية مع هذه املؤسسات؛3 

 ؛) وزارة الثقافة، وزارة السياحة(.  دعوة الفاعلني السوسيو ثقافيني وإشراكهم يف تنفيذ الربامج املوازية 4

ودعم املنتمني للمركز على حضور الندوات واملؤمترات اليت تنظم يف املغرب وخارجه من أجل تطوير وتنمية تشجيع  .5
 مهاراهتم وقدراهتم التدريسية.
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 اآلداب و العلوم اإلنسانية و جامعات و مؤسسات دولية:نماذج من الشراكات المبرمة بين كلية 
 إلنشاء مركز ميدل بريي Middlebury College.  جامعة ميدلبريي األمريكية  1
 Middlebury College .الفرع اخلاص بتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها جبامعة حممد اخلامس بالرباط 
حتضريهم لولوج قصد العربية لدروس الدعم يف اللغة الطلبة املاليزيني  استقبال.  جامعة الصفا املاليزية: 2

 العربية والدراسات اإلسالمية.مسالك اإلجازة يف شعبيت الدراسات 
 .برنامج شامل وفقا للمعايري الدوليةاستقبال الطلبة يف إطار بأسرتاليا،  Melbourne. جامعة 3
 :الصني الشعبية من ( Yin Shuan( و )يان شيانSun Yat Sen )صان يات سان  يتجامع. 4

هم لولوج مسالك اإلجازة يف شعبيت حتضري قصد العربية لدروس الدعم يف اللغة  لصينينيالطلبة ا استقبال
 الدراسات العربية والدراسات اإلسالمية.

 

 قيد التنفيذمشاريع 
( بطلب من سفري أندونيسا باململكة املغربية، تعمل  Université Indonésieالطلبة األندونيسيني  )•

عربية على غرار الربنامج الذي كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بالرباط على حتضري برنامج خاص لتعلم اللغة ال
 أعد سلفا للطلبة املاليزيني، و ذلك يف إطار استقبال جمموعة من الطلبة األندونيسيني هذه السنة.

 

يف إطار االتفاقية املوقعة بني جامعة حممد اخلامس  (Université Colombieبيني )ومالطلبة الكول• 
 لدراسة اللغة العربية هذه السنة. كولومبينيطلبة   10الرباط و جامعة كولومبيا مت االتفاق على استقبال 

 
( يف إطار االتفاقية املوقعة بني جامعة حممد اخلامس Université Mexiqueالطلبة املكسيكيني )•  

 لدراسة اللغة العربية هذه السنة. املكسيكيني طلبة  10سيك مت االتفاق على استقبال الرباط و جامعة املك
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( يف إطار االتفاقية املوقعة بني جامعة حممد اخلامس الرباط Université Ukraineالطلبة األوكرانيني )• 
وم اإلنسانية بالرباط على و جامعة أوكرانيا، وتفعيال للشراكة املوقعة بني اجلامعتني، تعمل كلية اآلداب والعل

 حتضري برنامج خاص بالطلبة األوكرانيني لتعلم اللغة العربية ولتحديد أعداد الطلبة املستفيدين من هذا الربنامج.
 

( بطلب من جامعة استنبول برتكيا جامعة  Université Istanbul -Turquieالطلبة األتراك )•  
ل كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بالرباط على حتضري برنامج حممد اخلامس الرباط و جامعة كولومبيا تعم

 . 2016أغسطس  21يوليوز و  10طلبة أتراك هذه السنة ما بني  10خاص لتعلم اللغة العربية لفائدة  
 

( يف إطار االتفاقية املوقعة بني جامعة حممد اخلامس الرباط Université Panamaالطلبة الباناميني )•  
ناما، وتفعيال للشراكة املوقعة بني اجلامعتني، تعمل كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بالرباط على و جامعة با

 حتضري برنامج خاص بالطلبة الباناميني لتعلم اللغة العربية ولتحديد أعداد الطلبة املستفيدين من هذا الربنامج.
 
إطار االتفاقية املوقعة بني جامعة  ( يف Sorbonne - Franceالطلبة الفرنسيني لكل من )السوربون• 

حممد اخلامس الرباط و جامعة سوربون، تعمل كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط على حتضري برنامج خاص 
(، يف Strasbourg - Franceبطلبة جامعة السوربون الفرنسية لتعلم اللغة العربية وجامعة )سرتاسبورغ 

عة حممد اخلامس الرباط و جامعة سرتاسبورغ الفرنسية، تعمل كلية اآلداب و إطار االتفاقية املوقعة بني جام
العلوم اإلنسانية بالرباط على حتضري برنامج خاص بطلبة جامعة سرتاسبورغ الفرنسية لتعلم اللغة العربية 

 ولتحديد أعداد الطلبة املستفيدين من هذا الربنامج.
 
 

( يف إطار االتفاقية املوقعة بني جامعة حممد اخلامس Alcala - Espagneالطلبة اإلسبان جامعة )•  
الرباط و جامعة ألكالة اإلسبانية، تعمل كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط على حتضري برنامج خاص لتعلم 

      اللغة العربية.
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بكلية المشاريع البيداغوجية و التكوينات المرتبطة بتدريس اللغة العربية للناطقين بغيرها 
 اآلداب و العلوم اإلنسانية بالرباط

 

الذي طورته كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية يف إطار  مواكبة للربنامج الدويل لتعليم اللغة العربية للناطقني بغريها
 لىععملت كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بالرباط  ،مشروع املركز اجلامعي لتعلم اللغة العربية للناطقني بغريها

) ماسرت ا مبختلف أسالك الدراسات العليا فتح جمموعات من التكوينات هتم تعليم اللغة العربية للناطقني بغريه
 .2016 - 2015/ دكتوراه ( برسم املوسم اجلامعي 

 تكوين الدكتوراه: " اللسانيات و قضايا اللغة العربية".•  
 ".Teaching Arabic as a Foreign Languageتكوين املاسرت : "•  

 و تسعى هذه التكوينات إىل :
 تكوين أساتذة لتدريس اللغة العربية للناطقني بغريها. -
 إعداد برامج بيداغوجية  و مقررات دراسية يف تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها. -
 تنظيم تداريب ميدانية لفائدة املستفيدين من التكوين. -
 و أيام دراسية يف موضوع تدريس اللغة العربية للناطقني  تنظيم ندوات دولية و لقاءات علمية -

 بغريها.    
 إعداد دورات تدريبية لفائدة األساتذة و املؤطرين لربنامج تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها. -
 
حول  ستمكن هذه التكوينات من تكوين متخصصني يف تدريس اللغة العربية للناطقني بغريها و خلق أنشطة علميةو 

هذا املوضوع ،كما سيفتح أفقا  عديدة للمقبلني على هذا التخصص و يوفر هلم فرص عمل  علة الصعيد الوطين، 
 القاري و الدويل بناء علة االتفاقيات املربمة مع الكلية و التكوينات.   

 
                    

 


