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العربية  اللغة  بني  الوثيق  االرتبــاط  مدى  عليكــم  يخفى  ال 

والقـراآن الكريـم وعلـوم ال�شريعــة وقـــد اأخـذت »العربية للجميع « 

على عاتقها ن�شــر هذه اللغة ال�شريفة وتعليمها لغري الناطقني بها 

كمدخل مهم لتعلم وفهم القراآن الكرمي والعقيدة ال�شحيحة.

تهدف » العربية للجميع «  اإىل ن�شر اللغة العربية يف العامل 

وت�شهيل تعليمها لغري الناطقني بها، ومقرها مدينة الريا�ض ولها 

انطالقة  كانت   حيث   www.arabicforall.net اإلكرتوين  موقع 

اللغة  ن�شر  ت�شهيل  لهدف  )1421هـ(  عام  بداية  يف  فكرتها 

العربية يف العامل. 

وي�شرف على »العربية للجميع « ويديرها نخبة من االأكادمييني 

للجميع  العربية  وقامت  التطبيقي،  اللغة  علم  يف  املتخ�ش�شني 

لماذا
بتاأليف مناهج علمية متخ�ش�شة يف تعليم اللغة العربية واأخرى 

يف تدريب معلمي اللغة، وذلك وفق اأحدث النظريات امل�شتخدمة 

ت�شخري  اإىل  جاهدة  للجميع«  »العربية  و�شعت  املجال،  هذا  يف 

اللغة  العربية، وتقدم ملحبي هذه  اللغة  التقنية احلديثة خلدمة 

العديد من املنتجات واخلدمات املتخ�ش�شة للرقي بطرائق تعلم 

اللغة .

اللغة  يحبون  ممن  العامل  يف  املاليني  مئات  هناك  ويبقى 

اللغة  تعليم  موؤ�ش�شات  ولكن جهود  تعلمها،  ويرغبون يف  العربية 

العربية ال تفي بالطلب ال�شخم على هذه اللغة، ونحن يف العربية 

اأداء ر�شالتنا يف  اإىل  ال�شعي  اأخذنا على عاتقنا موا�شلة  للجميع 

ميدان تعليم اللغة العربية ..) نر�شم الف�شحى على كل ال�شفاه ( .

العربية للجميع
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الرؤية

املرجعية االأوىل يف العامل يف ت�شهيل تعليم اللغة العربية، واإي�شالها اإىل من يريدها.

الرسالة

التقنية واالإعالم  اللغة العربية، وتوظيف  اال�شتفادة من االإمكانات االأكادميية املتخ�ش�شة لت�شهيل تعليم 

الإي�شال العربية ملن يريدها.

 قصة النجاح

انطلقت العربية للجميع عام 1421هـ، وبداأت اإ�شداراتها يف الظهور عام 1423هـ، ثم اأ�شبحت ا�شمًا متميزًا 

يف تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها وخدمة موؤ�ش�شاتها، فا�شتفاد من خدماتها ومناهجها العديد من 

الطالب و املعلمني و املدار�ض و املعاهد و اجلامعات حول العامل. واليوم اأخذت العربية للجميع على عاتقها 

م�شوؤولية هامة :  

)نــــر�شــــم الف�شحــــى علــــى كـــــل ال�شفــــــــــاه (
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و�شعت العربية للجميع غايات بعيدة و�شاملة وعملت على حتقيقها واإجنازها ، وهي:

ت�شهيل تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها با�شتخدام كافة الو�شائل املتاحة. ●

توظيف التقنية احلديثة خلدمة تعليم العربية لغري الناطقني بها. ●

تدريب وتاأهيل معلمي اللغة العربية لغري الناطقني بها ورفع م�شتواهم. ●

ربط موؤ�ش�شات تعليم اللغة العربية ببع�شها البع�ض. ●

اإلستراتيجيات التي اعتمدتها العربية للجميع

األهداف التفصيلية التي تسعى إليها العربية للجميع

حددت العربية للجميع لنف�شها اأهدافا حمددة و وا�شحة ت�شعى االآن الإكمال حتقيقها: ●

 تاأليف مناهج متخ�ش�شة الإي�شال العربية للعامل .  ●

 عقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية لغري الناطقني بها. ●

 اإنتاج الربامج التلفازية واالإذاعية. ●

 اإنتاج الربامج احلا�شوبية على ال�شبكة الدولية. ●

 التعاون مع موؤ�ش�شات تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها يف كل مكان ودعمها. ●
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بلغ تعد�د �جلهات �لأكادميية و �لثقافية �لتي مت �لتعاون معها �أكرث من ثمانني جهة ر�سمية و كان من �أهمها:

وزارة ال�شوؤون االإ�شالمية )ال�شعودية( ●

منظمة االإي�شي�شكو )املغرب( ●

مركز امللك فهد االإ�شالمي )البو�شنة( ●

جمعية ال�شباب والطفولة )�شوي�شرا( ●

مركز البحوث االإ�شالمية )باإ�شطنبول(   ●

اجلامعة االإ�شالمية احلكومية ماالجن )اإندوني�شا( ●

جامعة الدرا�شات الدولية يف �شياأن )ال�شني( ●

جامعة الفارابي )كازاخ�شتان( ●

اأكادميية اإ�شطنبول )تركيا( ●

كلية االإمام ال�شافعي )جزر القمر( ●

الكلية االإ�شالمية جاال )تايالند( ●

املوؤ�ش�شة الثقافية ال�شوي�شرية )�شوي�شرا( ●

مركز الفرقان /اإندهوفن )هولندا( ●

املركز اال�شالمي والثقايف )بلجيكا( ●

املعهد املتو�شطي للدرا�شات اال�شالمية )فرن�شا( ●

جامعة امللك �شعود )ال�شعودية( ●

املدر�شة االإ�شالمية الربازيلية )الربازيل( ●

جامعة اإ�شاعة العلوم ) الهند ( ●

اجلامعة االإ�شالمية بقازان )رو�شيا( ●

املعهد العربي النيجريي يف اإبادن )نيجرييا( ●

مركز ال�شالم ، لودمي، ت�شواين،) جنوب اأفريقيا( ●

االأمانة العامة للتعليم االإ�شالمي العربي )غامبيا( ●

وزارة الرتبية والتعليم العايل ) جيبوتي ( ●

احتاد املدار�ض االإ�شالمية  )بينني( ●

املفت�شية االأكادميية )ال�شنغال( ●

جامعة الجنو )ال�شني( ●

كلية اللغات يف جامعة مارا للتكنولوجيا )ماليزيا( ●

جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا )االإمارات( ●

جامعة بري�شتون االأمريكية )االإمارات( ●

حكومة مقاطعة ننغ�شياين يف ال�شني ●

جامعة امللك عبد العزيز )ال�شعودية( ●

جامعة االأمة بكينيا ●

جامعة اأم القرى ●

جممع الفقه االإ�شالمي بنيودلهي يف الهند ●

الحلفاء والشركاء
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عدد دورات تدريب معلمي اللغةالعربية حول العامل .  220 دورة

عددال�شاعات التدريبية للمعلمني . 6810  �شاعة تدريبية

عدد امل�شتفيدين من برنامج التدريب .  6681 معلما ومعلمة

عدد �شنوات ن�شاط العربية للجميع يف ميدان تعليم ون�شراللغة . 21 �شنة

عددالفريق االأكادميي املتعاون .  49  اأ�شتاذاًمتخ�ش�شاً

عدد الدول امل�شتفيدة من الدورات التدريبية يف قارات متعددة

)اآ�شيا - اأفريقيا - اأوروبا  - اأ�شرتاليا - اأمريكا اجلنوبية -  اأمريكا ال�شمالية( .

60 دولة

عدد اجلهات التعليمية التي مت تقدمي اال�شت�شارات واخلدمات االأكادميية لها . 143  جهة تعليمية

إحصاءات الدورات
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تعقد »العربية للجميع« �شنويًا خم�ض ع�شرة دورة تقريبا يتدرب 

من  اثنان  بالتدريب  ويقوم  ومعلمة،  معلما   )30( دورة  كل  يف 

تعليم  يف  احلديثة  النظريات  على  املتخ�ش�شني  االأكادميني 

اأ�شبوع  اأهلها، يف )30( �شاعة تدريبية ت�شتمر ملدة  اللغات لغري 

العامل  دول  يف  التعليمية  للموؤ�ش�شات  للجميع«  »العربية  تقدمها 

للنهو�ض باملعلم ومتكينه من ت�شهيل تعليم اللغة العربية وحتبيبها 

اإىل متعلميها، وت�شمل هذه الدورات املو�شوعات التالية :

اإدارة ال�شف

اإعداد املعلم

الفرق بني تعليم اللغة الأهلها وتعليمها لغري اأهلها

اإعداد مواد اللغة

تقنيات تعليم اللغة

طرق تعليم اللغات االأجنبية

اختبارات اللغة

التقابل اللغوي

حتليل االأخطاء

تدري�ض االأ�شوات

تدري�ض املفردات

تدري�ض الرتاكيب

تدري�ض اال�شتماع

تدري�ض الكالم

تدري�ض القراءة

تدري�ض الكتابة

اإجراءات التدريبات

م�شكالت تعليم اللغة

م�شاهدة

تدري�ض م�شغر

تدري�ض فعلي

تقومي الدورة

يف  اللغوية  للكفاية  اختبارًا  يتطلب  التدريبي  الربنامج  وهذا 

للح�شول  الدورة،  نهايــة  فـي  حت�شيليــًا  واختبارًا  الدورة،  اأول 

الــمتدربني  قيام  الدورة  تتخلل  وكما  االجتياز،  �شهادة  على 

الـمدربني  بني  مناق�شتها  تتم  م�شغرة،  تطبيقية  عملية  بدرو�ض 

الكــالم  )اال�شتمــاع،  االأربــع  الـمهــارات  وتتنــاول  والـمتدربيــن، 

واملفردات  )االأ�شوات  اللغة  وعنا�شر  الكتابة(،  القـــراءة، 

والرتاكيب ( ، واختبارات اللغة وطرائق التدري�ض .

إدارة التدريب
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يقوم بناء الدورة على خطوات متتابعة، ومتزامنة مرحلياً، 

منذ بدايتها وحتى نهايتها:

تراعي  للتدريب  عامة  خطة  �شنة  كل  للجميع  العربية  ت�شع   -1

التوزيع اجلغرايف والتطور املنهجي للجهات .

الدورة  باإقامة  الطلب  للجميع  بالعربية  التدريب  اإدارة  تتلقى   .2

التدريبية من اجلهات التعليمية دون االأفراد.

بالتعرف على اجلهة  للجميع  العربية  التدريب يف  اإدارة  3. تقوم 

امل�شتفيدة،  حيث تر�شل اجلهة امل�شتفيدة  بياناتها ، فيما يخ�ض 

الطالب  عدد  كمعرفة  بها،  الناطقني  لغري  العربية  اللغة  تعليم 

وعدد املعلمني، واملنهج املقرر  و�شاعات التدري�ض، وغري ذلك مما 

يفيد يف جناح الدروة .

اإقامة  متطلبات  للجميع   العربية  يف  التدريب  اإدارة  تر�شل   .4

الدورة و�شروطها .

5. يتم االتفاق على اإقامة الدورة يف موعد ينا�شب الطرفني، وذلك 

بعد التاأكد من توفر ال�شروط الالزمة يف اجلهة امل�شت�شيفة .

6. توقيع عقد اإقامة الدورة التدريبية.

 خطـوات تنفيـذ الـدورة التدريبيـة
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حقيبــــة  كــــــل  حتـتــوي  و  التدريبيـــة  احلقائــــب  جتهيــــز   .7

تدريبية على : )كتاب  اإ�شاءات   - كتاب الطالب االأول  - اجلزء 

االأول   - كتاب  املعلم االأول(.

8. �شحن احلقائب التدريبية اإىل دولة الدورة.

9. اختيار فريق عمل منا�شب لتنفيذ الدورة من العربية للجميع 

) ال يقل عن �شخ�شني ( .

�شفحة  بت�شميم  للجميع  بالعربية  التدريب  اإدارة  تقوم   .10

الإحدى  رابط  )يوجد  وتهيئتهم  املتدربني  لت�شجيل  اإلكرتونية 

الدورات( .

11. تبداأ الدورة التدريبية باختبار الكفاية اللغوية بحيث ي�شمح 

عدد  يزيد  ال  اأن  على  بالدورة  بااللتحاق  االختبار  جتاوز  ملن 

امل�شاركني عن 30 وال يقل عن 20 متدربًا.

للدورة  املعد  اجلدول  وفق  واملحا�شرات  الدرو�ض  توزع   .12

التدريبية .

13. عدد ال�شاعات التدريبية ثالثون �شاعة تدريبية، تقوم على 

جانبني: جانب نظري وجانب تطبيقي، وجانب م�شاهدات، وور�ض 

عمل، وندوة عن م�شكالت تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها 

يف البلد الذي تعقد فيه الدورة.

14. يقام اختبار حت�شيلي يف نهاية الدورة، بحيث يح�شل من 

يح�شل  يجتز  مل  ومن  دورة(،  )اجتياز  �شهادة  االختبار  اجتاز 

على �شهادة ح�شور.

ا�شتمارات  ملء  طريق  عن  الدورة  بتقييم  املتدربون  يقوم   .15

خا�شة لذلك .

الدورة  عن  مف�شل  تقرير  بكتابة  التدريب  فريق  يقوم   .16

التدريبية.

17 . يتم عقد ندوة يف نهاية كل دورة لتقييم تعليم اللغة يف تلك 

البلد ومعرفة االحتياجات امل�شتقبلية يف ذلك.

18. يخ�ش�ض لكل دورة ملف تو�شع فيه اأوراق الدورة التدريبية .
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احلمد هلل، وال�شالة وال�شالم على ر�شول اهلل ،وعلى اآله 

و�شحبه ومن وااله.  اأما بعد ...

فاإنه يف يوم ........ بتاريخ .........../ ..../1435هـ 

املوافق ..../ ..../2014م .

مت االتفاق  بني كل من : 
1. الطــرف االأول: العربية للجميع، وميثلها املدير التنفيذي

)اأ. خالد بن خليف ال�شاطري(.

2. الطرف الثاين:....................................، وميثلها 

)اأ. .........................................................(.

على اأن يقوم الطرف االأول بعقد دورة تدريب معلمي اللغة 

العربية لغري الناطقني بها لدى الطرف الثاين ح�شب ال�شروط 

التالية: 

1. يلتزم الطرف االأول باإعداد احلقيبة التدريبية للدورة.

2. يتكفل الطرف االأول باإ�شدار التذاكر اخلا�شة ب�شفر 

املحا�شرين ذهابًا وعودة.

3. يلتزم الطرف االأول مبكافاأة اأ�شاتذته الذين يقومون 

بالتدريب.

4. على الطرف الثاين تهيئة املكان املنا�شب النعقاد الدورة.

5. يجب اأن ال يزيد عدد املتدربني عن 30 وال يقل عن 25.

6. يلتزم الطرف الثاين بتجهيز ال�شكن الالئق للمحا�شرين 

واإعا�شتهم اإ�شافة اإىل ا�شتقبالهم يف املطار والتكفل بجميع 

تنقالتهم و تهيئة اجلو املنا�شب لهم الإجناح الدورة.

7. على الطرف الثاين جتهيز جميع ما حتتاجه الدورة من 

ت�شوير اأوراق ،جهاز حا�شب اآيل، وجهاز عر�ض بروجكتور، 

و�شبورة.

8. حررت هذه االتفاقية من ن�شختني لكل طرف ن�شخة.

9. تعبئة البيانات املرفقة مع العقد.

واهلل املوفق...

الطرف الثاين         الطرف االأول  

......................... خالد بن خليف ال�شاطري 

املـديـر التنفيـذي     املـديـر التنفيـذي 

.........................    .........................

• املن�شـق :  

اال�شـــــم : ...................................................

هـــــاتـف : ...................................................

جــــــوال : ...................................................

نــا�شــــوخ : ...................................................

الربيــــد االإلكتــرونــــــي : ....................................

• اجلـهـة امل�شتفيـدة : 

اال�شـــــم : ...................................................

العنـــوان :  ..................................................

هـــــاتـف : ...................................................

جـــــــوال : ...................................................

نــا�شــــوخ : ...................................................

الربيــــد االإلكتــرونــــــي : ....................................

• مكان انعقاد الدورة : 

البـــــــلــد : ...................................................

الـمدينة : ...................................................

العنـــوان:  ...................................................

هـــــاتـف : ...................................................

جــــــــوال : ...................................................

نــا�شــــوخ : ...................................................

الربيــــد االإلكتــرونــــــي : ....................................

عدد امللتحقني بالدورة : ....................................

• ناأمل اإر�شال النموذج بعد تعبئة البيانات على نا�شوخ رقم )00966112053562(

courses@arabicforall.net اأو بريد اإلكرتوين 

عقـد إقامـة دورة تدريبيـة

النماذج التحضيرية إلقامة الدورة التدريبية
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االختبارات

اختبار  الكفاية اللغوية

االختبار  التحصيلي

النماذج التحضيرية إلقامة الدورة التدريبية
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استمارة تسجيل للدورة التدريبية لمعلمي اللغة العربية

اال�شـــــم : .................................................

اأنثى ذكر       ................ اجلن�ض : 

اأعزب متزوج   احلالة االجتماعية : 

تاريخ امليالد:  ...../....../......... 

مكان امليالد: ..............  اجلن�شية: .....................

عنوان االت�شال: الهاتف:............ اجلوال: .............

الربيد االإلكرتوين: ........................................

املوؤهالت العلمية: ............................................

املــوؤهــــل: ....................................................

اجلـامعــة: ....................................................

التخ�شـ�ض: .................................................

اللغـة :.............  ال�شنـة:........ املكـان:............. 

     

الوظيفة احلالية: ..................  مكانها: ...................

• كم عدد �شنوات خربتك يف جمال تدري�ض اللغة العربية ؟

................................................ 

• كم عدد الطالب الذين تدر�شهـم اللغـة العربيـة حاليــا؟  

....................................

• كم عدد �شاعات تدري�ض اللغة العربية يف موؤ�ش�شتك احلالية ؟

...................................

• الكتب واملقررات التي ت�شتخدمها يف تدري�شك للغة 

العربية:

....................................................... -

............................................................. -

12- هل تعتقد اأن هذه الكتب منا�شبة؟      نعم         ال

13 اإذا كانت غري منا�شبة فلماذا ؟

.................................................................

..............................................................

• ما اأهم ال�شعوبات التي تواجهك يف تدري�ض اللغة العربية؟

............................................................-1

............................................................-2

............................................................-3

• ما املهارات اللغوية التي ترى اأن طالبك يعانون من �شعف 

فيها؟.

مهارة اال�شتماع      مهارة املحادثة    

مهارة القراءة       مهارة الكتابة  

• هل �شبق اأن ح�شرت دورات تدريبية يف هذا املجال؟         

نعم            ال  

• يف حالة االإجابة بـ ) نعم ( اأذكرها : 

مو�شوع الدورة: ................................................

مدتها:................... تاريخها :............................

مكانها:.................. اجلهة املنظمة لها :..................

      

• كيف ترى م�شتواك احلايل يف اللغة العربية : 

 ممتاز   جيد جدًا

جيد    مقبول   �شعيف

      

19 اإذا كان لديك مقرتحات اإ�شافية  يرجى التف�شل بذكرها.

.................................................................

................................................ ................

.................................................................

................................................... .............

.................................................................

.......................................................

النماذج التحضيرية إلقامة الدورة التدريبية
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ك�شف ح�شور املتدربني يف دورة تدريب معلمي اللغة العربية لغريالناطقني بها،املقامة يف ........................،

بتاريخ : ..../ ......./ ........  هـ   املوافق .../ ......./ ........ م 

املجموع االأربعاء الثالثاء االإثنني االأحد ال�شبت اجلن�شية اال�شم م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ك�شف حت�شري درو�ض املتدربني يف دورة تدريب معلمي اللغة العربية لغريالناطقني بها،املقامة يف ........................،

بتاريخ : ..../ ......./ ........  هـ   املوافق .../ ......./ ........ م 

املجموع الرتاكيب املفردات االأ�شوات الكتابة القراءة الكالم اال�شتماع م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

كشف تحضير للدرس

كشف حضور للمتدربين

النماذج التحضيرية إلقامة الدورة التدريبية
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النماذج التحضيرية إلقامة الدورة التدريبية

صفحـة التسجيل اإللكترونــي

جدول دورة

املحا�شــرة 5

)10 :10 - 9 :30(

املحا�شــرة 4

)9 :10 - 8 :20(

املحا�شــرة 3

)8 :10 - 7 :20(

املحا�شــرة 2

)7 :10 - 6 :20(

املحا�شــرة 1

)5 :50 - 5 :00(

املحا�شــرة 1

)4 :50 - 4 :00(

اليــوم

تعليم االأ�شوات

) مبادئ (

اإعداد املعلم الناجح تقنيات تعليم اللغة

 اكت�شاب اللغة

وتعلمها

 اختبار الكفاية

اللغوية

االفتتاح

والتعربف بالدورة ال�شبت

املدرب ) 1 ( املدرب ) 2 ( املدرب ) 2 ( املدرب ) 1 ( املدربان املدربان

تعليم االأ�شوات

) تدري�ض م�شغر (

تعليم الرتاكيب

) مبادئ (

تعليم املفردات

) مبادئ (

كتب تعليم اللغة طرائق تعليم اللغات طرق تعليم اللغات

االأحــد

املدربان املدرب ) 1 ( املدرب ) 2 ( املدرب ) 1 ( املدرب ) 1 ( املدرب ) 2 (

تعليم الرتاكيب

) تدري�ض م�شغر (

تعليم املفردات

) تدري�ض م�شغر (

تعليم الكالم

) مبادئ (

اختبارات اللغة اختبارات اللغة

تعليم اال�شتماع

) مبادئ ( االإثنني

املدربان املدربان املدرب ) 1 ( املدرب ) 2 ( املدرب ) 2 ( املدرب ) 2 (

تعليم الكالم

) تدري�ض م�شغر (

تعليم اال�شتماع

) تدري�ض م�شغر (

تعليم الكتابة

) مبادئ (

تعليم املبتدئني

) مبادئ (

تدريبات لغوية

تعليم القراءة

) مبادئ ( الثالثاء

املدربان املدربان املدرب ) 2 ( املدرب ) 1 ( املدرب ) 2 ( املدرب ) 2 (

 اخلتام وتوزيع

ال�شهادات

 ندوة م�شكالت تعليم

العربية

 ندوة م�شكالت تعليم

العربية

اختبار حت�شيلي

تعليم الكتابة

) تدري�ض م�شغر (

تعليم القراءة

) تدري�ض م�شغر ( االأربعاء

املدربان املدربان املدرب ) 1 ( املدرب ) 2 ( املدرب ) 2 ( املدرب ) 2 (
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ك�شف درجات املتدربني يف دورة تدريب معلمي اللغةالعربية لغريالناطقني بـها ،

املقامة يف :  ...................................................................................................................،

بتاريخ : ..../ ......./ ........  هـ   املوافق .../ ......./ ........ م 

الدرجة

100

املجموع

300

التح�شيلي

100

التطبيق

40

التح�شري

20

احل�شور

20

امل�شاركة

20

الكفاية

100

اال�شم م

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

كشف درجات المتدربين

النماذج التحضيرية إلقامة الدورة التدريبية
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1. اأي املواد تود لو اأن �شاعاتها كانت اأكرث ؟ .

.................................................................

2. اأي املواد تود لو اأن �شاعاتها كانت اأقل ؟ .

.................................................................

3. اأكرث مواد الدورة فائدة لك هي : 

.................................................................

4. اأقل مواد الدورة فائدة لك هي: 

.................................................................

5. مواد مل ت�شتفد منها : 

.................................................................

6. مادة وددت لو اأ�شيفت اإىل مواد الدورة : 

.................................................................

7. االأ�شياء التي كنت تتوقعها ومل جتدها، اأو وجدتها خالف ما 

كنت تتوقع : 

.................................................................

8. كان ميكن اأن تكون الدورة اأف�شل مما كانت عليه لو اأن : 

.................................................................

9. اإذا كان لديك اقرتاحات اأخرى فدونها م�شكورا : 

.................................................................

اأخي املتدرب: هذه ا�شتبانة حول الدورة التي ح�شرتها ،  ناأمل منك التعاون معنا وتعبئتها بدقة ؛ لن�شتفيد من راأيك يف �شبيل تطوير 

الدورات التدريبية القادمة، ن�شكر لك تعاونك، وجزاك اهلل خريًا.

غري موافق موافـق موافـق جـــدًا العبـــارة م

وقت الدورة منا�شب . 1

عدد �شاعات الدورة الكلي منا�شب .  2

عدد �شاعات الدورة يف اليوم منا�شب . 3

الدرو�ض النظرية يف الدورة كافية . 4

الدرو�ض العملية يف الدورة كافية . 5

الدرو�ض اأ�شافت اإىل خرباتي �شيئًا جديدًا يف جمال تعليم اللغة. 6

مكان عقد الدورة منا�شب . 7

تنظيم الدورة جيد . 8

الطريقة املتبعة يف تنفيذ الدورة ب�شفة عامة مر�شية . 9

املواد التي قدمت يف هذه الدورة كافية . 10

هناك توازن بني املواد املعطاة يف هذه الدورة . 11

هناك ترابط وتكامل بني املو�شوعات املقدمة يف هذه الدورة . 12

الدورة ب�شكلها احلايل حتقق اأهداف املتدربني . 13

هناك تفاعل بني املدربني واملتدربني من حيث امل�شاركة واحلوار  14

هناك تفاعل بني زمالئي يف  �شبيل حتقيق اأهداف الدورة . 15

قد حققت اأهدايف من ح�شور هذه الدورة . 16

يل رغبة يف ح�شور دورات اأخرى يف هذا املجال . 17

املواد املطبوعة وامل�شورة املعطاة كافية الأعمال الدورة. 18

املدربون يف هذه الدورة يقومون بدورهم ب�شكل فعال . 19

املدربون يف هذه الدورة ملمون بجوانب ما يدر�شون . 20

الدورة بوجه عام ناجحة . 21

النماذج التحضيرية إلقامة الدورة التدريبية

استمارة تقييم دورة
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اأخي املتدرب /اأختي املتدربة،  بني يديك ا�شتمارة تقومي املدرب الذي �شارك يف تدريبك يف هذه الدورة، ناأمل التكرم بتعبئتها بكل 

�شدق واأمانة و�شراحة، كما هو املوؤمل منك.

ا�شم املدرب : / ................................                                                                          التاريخ :        /       / 

غري موافق متوقف موافـق موافـق جـــدًا العبـــارة م

اأ�شتاذ املقرر متمكن من مادته  1

االأ�شتاذ حري�ض على وقت املحا�شرة 2

االأ�شتاذ يحر�ض على تب�شيط املعلومات للمتدربني 3

لغة االأ�شتاذ مفهومة ووا�شحة 4

�شوته منا�شب 5

�شرعته يف احلديث منا�شبة 6

اأفهم الفكرة التي ي�شرحها ب�شهولة  7

ال اأ�شعر بامللل يف در�شه 8

ي�شجع املتدربني على امل�شاركة  9

يقدر اآراء املتدربني 10

اأحب در�شه 11

اأ�شعر اأن املو�شوعات التي يعر�شها مفيدة لنا  12

اأ�شعر اأنه ميكن تطبيق املعلومات التي دربنا عليها 13

اأرغب يف اال�شتفادة منه يف دورات قادمة 14

- جوانب التميز واالإيجابيات التي الحظتها فيه :

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

- جوانب الق�شور اأو ال�شلبيات التي الحظتها فيه :

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

- تعليق عام اأو ملحوظـات اإ�شافيـة على املدرب :

 ......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

استمارة تقييم مدرب

النماذج التحضيرية إلقامة الدورة التدريبية



18   |   مشــروع الدورات التدريبيـة لمعلمي اللغة العربيـة لغير الناطقيـن بهــا فـي الـعــالــم 

تقرير خمت�شر عن دورة تدريب معلمي اللغة العربية لغري 

الناطقني بها املقامة يف فندق ق�شر احلمراء بالريا�ض،

- التــاريخ :  5- 9 / 6 / 1435 هـ ) 5- 9 / 4 / 2014 م(.

- املدة:خم�شة اأيام) خم�ض �شاعات يوميا(.

- الكان :  فندق ق�شر احلمراء بالريا�ض.

ـــــدد:23 متدربا، جميعهم نالوا �شهادات اجتياز . - العـ

- الوقت : من ال�شاعة  4 م�شاًء  اإىل 9 م�شاًء .

- جهاتهم: اأغلب املتدربني من طالب املنح يف الدرا�شات العليا 

يف جامعتي االإمام حممد بن �شعود االإ�شالمية وامللك �شعود.

- اجلن�شيات: كما يلي :

الــــعــــدد البـــلـــد الــــعــــدد البـــلـــد

2 ال�شومال 1 م�شر

1 اأوغندا 1 غامبيا

1 تايلند 1 اجلزائر

1 �شرييالنكا 1 �شراليون

1 األبانيا 1 توغو

1 بنغالدي�ض 2 الفلبني

1 بورما 1 رو�شيا

1 باك�شتان 1 طاجاك�شتان

2 نيجرييا 1 غامبيا

1 الكونغو 1 غينيا

االإيجـابيــات :

1- تنوع جن�شيات املتدربني )20( جن�شية 

2- املتدربون متحم�شون ومتفاعلون.

3-  االن�شباط يف احل�شور من املتدربني.

4- امل�شتوى اجليد للمتدربني، كان له اأثره االإيجابي يف جناح الدورة.

5- م�شتـوى املتدربيـن يف التطبـيـق، والنقا�ض والتعليقات جيـد.

6- جتـاوب املتـدربـيـن يف التح�شـيـر جــيـد.

7- اأكرث املتدربني من غري البالد العربية.

8- توفر احلقائب معهم �شاعدهم يف املتابعة والتطبيق.

9- وجود فريق الدعم يقوم باالأعمال االإجرائية من العربية 

للجميع .

10- التوقيت منا�شب .

11- اأول دورة للعربية للجميع تبث مبا�شرة على ال�شبكـة الدوليـة.

12- كرثة املتابعني للدورة عرب البث املبا�شر.

13- مكان انعقاد مريح وبقربه م�شلى، وال يوجد اأي اإزعاج.

حرر يف 6/10/ 1435 ه.

د.عبد الرحمن اإبراهيم الفوزان
اأ . عبد اهلل بن ظافر القحطاين

املرفقـات : 

2- ك�شف احل�شور. 1- نتائـــج املتــدربيـن. 

3- اال�شتبانات اخلا�شة بالدورة واملدربني.

5- ا�شتمارات الت�شجيل. 4- جـــــدول الــــدورة. 

6- ك�شف باأ�شماء املتدربني واملتدربات وجهات العمل.

النماذج التحضيرية إلقامة الدورة التدريبية

 تقرير دورة تدريبية
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حر�شت العربية للجميع على االهتمام مبعلمي اللغة العربية لغري 

الناطقني بها ، والرفـــع من كفاءتهــم وتطويـــر قدراتهــم ، اإميانا 

منها باأن املعلم حجز الزاوية يف العملية التعليمية ؛ ولكونه يتعذر 

العربية  ، فقد  قامت  اأماكنهم  اللغة يف  الو�شول جلميع معلمي 

اأقامت ثالث  للجميع بتقدمي الدورات التدريبية عن  بعد حيث 

التدريب عن بعد

من  كبرية   جمموعات  منها   ا�شتفاد   بعد  عن  تدريبية  دورات 

معلمي ومعلمات  اللغة العربية لغري الناطقني بها ، ومن بلدان 

تركيا-  - فرن�شا  كندا-  اأمريكا-  منها:  ومتباعدة  خمتلفة 

املغرب- الفلبني- اندوني�شيا- البريو- .







www.ArabicForAll.net

info@arabicforall.net

/ArabicForAll

الريــا�ض  - الـمملكــة العربيــــــة ال�شعـوديـة

هـاتف / فاك�ض  : 00966-11-4541670

جـــــوال : 966554584598+ 


