تاجيـبيديا

نشرة الموسوعة اإللكترونية العربية
شباط (فبراير)  ،201٧اإلصدار١١ :

معهد العالم العربي في باريس
يحتفي باللغة العربية
بالتزامن مع اليوم العالمي للغة العربية الذي
أحيته اليونسكو مؤخ ًرا ،نظم معهد العالم العربي
ضا
في باريس أنشطة متنوعة تشمل ندوات وعرو ً
احتفا ًء باللغة العربية ،وعلى مدى أسبوع كامل،
بوصفها إحدى أقدم لغات العالم ،وإحدى اللغات
الست الرسمية لألمم المتحدة.
استهلت األنشطة بعرض «اللغة والذاكرة» ،وهو
شريط رقمي وثائقي للفرنسية آن باك ،يسعى إلى
إحياء أسماء العائالت الفلسطينية التي كاد القصف
اإلسرائيلي لقطاع غزة في  2014أن يمحو أثرها،
ويعرض األسماء والحروف بطريقة مبتكرة.

في هذا اإلصدار
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بعد المدارس ..التعليم باللغة العربية يمتد
إلى الجامعات في تركيا
مجمع اللغة العربية األردني يفوز بجائزة
الملك فيصل
مؤسسة «البابطين» تبحث إنشاء معهد
للغة العربية في بوركينا فاسو

وفي اليوم التالي نظمت ثالث ندوات عن اللغة
تندرج تحت عنوان «العربية لغة عالمية» ،تناول
المشاركون فيها اللغة العربية «من منظور جديد
بعيدًا عن األطروحات المعهودة» ،وتحمل الندوة
األولى عنوان «العربية لغة ثقافة عالمية الحضور».
واستعرض الباحث وأستاذ الموسيقى العربية في
جامعة السوربون فريدريك الغرانج إبداع اللغة
العربية في مجال األغنية ،أما أستاذ المعلوماتية في

1

مدينة روان حبيب عبدالرب فبحث حضور اللغة العربية في مجال اإلنترنت ،وتحدث هاشم فودة ،أستاذ اللغة العربية في
معهد اللغات الشرقية (إينالكو) ،عن سبب االستمرار في الحديث عن األدب العربي والشعر العربي القديم اليوم.
وناقشت الندوة الثانية مستقبل اللغة العربية في المجاالت التخصصية ،بينما تناولت الطاولة المستديرة ،وهي الفعالية الثالثة،
أماكن تعلم اللغة العربية وتقييم حضور هذه اللغة في المعاهد الفرنسية.
يذكر أن منظمة اليونسكو قررت عام  2012تخصيص يوم الثامن عشر من ديسمبر يو ًما عالميًا للغة العربية.

بعد المدارس ..التعليم باللغة العربية يمتد إلى الجامعات في تركيا
بعد خطوة مماثلة على مستوى المدارس ،بادرت عدد من الجامعات التركية إلى افتتاح أقسام وبرامج للتدريس باللغة
العربية ،في محاولة الستيعاب التزايد الكبير في أعداد المواطنين العرب المقيمين على األراضي التركية.
وخالل العقد األخير ،حققت تركيا قفزة نوعية كبيرة في
مجال التعليم ،بعد أن تضاعفت أعداد الجامعات فيها،
إضافة إلى ارتفاع أعداد الطالب األتراك واألجانب ،وال
سيما العرب.
وفي خطوات متالحقة ،افتتحت ثماني جامعات في تركيا،
أقساما وبرامج للتدريس باللغة العربية بشكل كامل،
أهمها برامج الدراسات اإلسالمية ،واالقتصاد والتمويل
اإلسالمي ،والعلوم السياسية ،والعالقات الدولية.
وافتتحت جامعة إسطنبول( ،األضخم واألعرق في تركيا)،
قسما للعلوم اإلسالمية ،تابع للدراسات العليا في الجامعة،
باللغة العربية عام  ،2013حيث تمنح أكثر من نصف
عدد المقاعد الدراسية إلى الطالب العرب ،بعد اجتيازهم
الشروط المطلوبة ،بينما يحصل نظراؤهم األتراك على
بقية المقاعد.

«عبد هللا ترابزون» ،أحد مؤسسي قسم الدراسات اإلسالمية
في جامعة إسطنبول ،قال لألناضول ،إن «البرنامج يهدف
إلى تعليم الشريعة اإلسالمية باللغة العربية ،إضافة إلى فتح
مجال الدراسة أمام الطالب العرب».
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كما افتتحت جامعة «صباح الدين زعيم» في مدينة إسطنبول
أيضا ،عام  ،2015برنامج التمويل واالقتصاد اإلسالمي
للدراسة باللغة العربية.
من جانبه ،قال «عبد المطلب أربا» ،نائب عميد كلية
العلوم اإلسالمية في الجامعة« ،إن تدريس برنامج التمويل
واالقتصاد اإلسالمي باللغة العربية ،يرمي إلى إتاحة
الفرصة للطالب العرب الموجودين في تركيا إلكمال
تعليمهم».
«أربا» ،تابع أن «فتح البرامج (باللغة العربية) ال يستهدف
فقط الطالب العرب ،بل جميع المسلمين الذين يودون
دراسة تخصصات باللغة العربية».
في إسطنبول أيضا ،أتاحت جامعة السلطان محمد الفاتح
(إحدى جامعات األوقاف الخاصة) للطالب العرب
واألتراك ،وغيرهم ،فرصة دراسة العلوم اإلسالمية باللغة
العربية ،بعد اجتياز سنة تحضيرية للغة.
وافتتحت جامعة « 29مايو» (التابعة لوقف الديانة التركي)،
في إسطنبول ،برنامج «العلوم اإلسالمية» للدراسة باللغة
عربية.
أما الجامعة «العالمية للتجديد» في إسطنبول ،فتختلف عن
غيرها ،فهي تعتبر العربية هي اللغة الرسمية لها ،وتضم
 5كليات مختلفة.
المدير التنفيذي للعالقات الدولية في الجامعة ،سمير
الوسيمي ،أكد أن «الجامعة تسعى خالل السنوات الخمس
القادمة ،إلى تغطية الفجوة لدى المسلمين في العالم في
مجال تعلم اللغة العربية».

ومن الجامعات العربية في مدينة إسطنبول كذلك ،جامعــة
«األمة للعلــوم والتكنولوجيا» ،التي تصدر شهاداتها
المهنية واعتماداتها الدولية بالتعاون مع جامعات من
المملكة األردنية الهاشمية.
وقال مدير جامعة «األمة» ،خليل الحمداني :إن «تأسيس
الجامعة جاء لتلبية احتياجات الطالب العرب في تركيا،
إضافة إلى توجيهات الرئيس (التركي) رجب طيب
أردوغان ،بتأسيس جامعات عربية تضم أكاديميين وطالب
عرب ،لضمان عدم هجرتهم إلى الدول األخرى واالستفادة
من خبراتهم العلمية.
جامعة «النيلين» في إسطنبول هي فرع للجامعة األم في
السودان ،وتضم العديد من األقسام باللغة العربية ،وتهدف
إلى أن تصبح “جسرا للتواصل العلمي والثقافي بين
السودان وتركيا” ،بحسب الموقع الرسمي للجامعة.
وفي جامعة «يالوفا» ،وهي جماعة حكومية في مدينة
«يالوفا» (شمال غرب) تضم أربع كليات ،أهمها كلية
العلوم اإلسالمية ،جرى تخصيص العديد من األقسام
للدراسة باللغة العربية.
وخالل السنوات القليلة الماضية ،شهدت تركيا تقدما كبيرا
في أنماط معايير التعليم ،وارتفع عدد الجامعات والمدارس
والمراكز العلمية والبحثية فيها بشكل ملحوظ.
كما شهدت تركيا تطورا في مجال البحث العلمي ،والنشر
في المجالت العلمية العالمية ،والحصول على براءات
االختراع واإلبداع العلمي ،فضال عن أن الحكومة التركية
تقدم سنويا منحا لخمسة آالف طالب حول العالم للدراسة في
الجامعات التركية.
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مجمع اللغة العربية األردني يفوز بجائزة الملك فيصل
فاز مجمع اللغة العربية األردني بجائزة الملك فيصل العالمية للغة
العربية واألدب لعام 1438هـ.2017-
جاء ذلك ،في بيان صحفي للمجمع ،أعلن فيه تلقي رئيسه الدكتور خالد
الكركي رسالة من سمو األمير خالد الفيصل رئيس هيئة جائزة الملك
فيصل العالمية ،يهنئه باختيار لجنة الجائزة للمجمع وفوزه بها.

مؤسسة «البابطين» تبحث إنشاء معهد للغة العربية في بوركينا فاسو
بحث الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين مع سعادة سفير
جمهورية بوركينا فاسو لدى دولة الكويت أبو بكر كوتي سبل
التعاون الثقافي بين بوركينا فاسو ومؤسسة عبدالعزيز سعود
البابطين الثقافية ،وذلك خالل زيارة ثقافية قام بها سعادة
السفير إلى المؤسسة.
وناقش الطرفان إمكانية إقامة معهد للغة العربية في بوركينا
فاسو برغبة ملحة من الحكومة والشعب هناك لتعلم اللغة
العربية ،على أن يكون المعهد إقليميا لتشمل أنشطته كل دول
الجوار :وهي النيجر وغانا والتوغو وبينين وكوت ديفوار
ومالي.
جامعة األزهر الشريف بمصر ضمن بعثة سعود البابطين
وقال السفير أبو بكر كوتي بأنه وجد مؤسسة عبدالعزيز الكويتية للدراسات العليا التي تأسست عام  1974وتقوم
سعود البابطين الثقافية األنسب للقيام بهذا العمل التعليمي إذ بإيفاد طلبة من مختلف أنحاء العالم للدراسة في األزهر.
عرف عنها دعمها للغة العربية في شتى أنحاء العالم.
وفي اللقاء الذي حضره التهامي العبدولي وجرى في مكتبة
من جانبه قدم البابطين خالل اللقاء منحة طالبية لعشرين البابطين المركزية للشعر العربي ،أعرب رئيس المؤسسة
طالبا سنويا ً من بوركينا فاسو في مختلف التخصصات في عبدالعزيز سعود البابطين عن قبوله المبدئي لفكرة إقامة
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معهد للغة العربية على أن يتم تدريس اللغة العربية في كل المراحل الدراسية منذ االبتدائية فالمتوسطة فالثانوية ،وأن يكون
ذلك موثقا ُ في وزارة التربية والتعليم في جمهورية بوركينا فاسو.
وأدلى السفير أبو بكر كوتي عقب اللقاء بتصريح لقناة البابطين الثقافية أشاد من خاللها بجهود البابطين في دعم الثقافة
العربية ،موضحا ً أن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين هي الجهة التي يثقون بها ألنها توجه اهتمامها للناحية العلمية بشكل
صرف.

موسوعة طالل أبوغزاله اإللكترونية

مبنى جامعة طالل أبوغزاله ،الشميساني  -شارع عبد الرحيم الواكد  -عمارة رقم ٤٥
هاتف)+٩٦٢ ٦( ٥١٠٠٢٥٠ :

تم اعداد هذه النرشة من قبل موسوعة طالل أبوغزاله اإللكرتونية
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