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يشــهد ميــدان تعليــم اللغــة العربيــة يف تركيــا تطــورا ملحوظــا وخاصــة يف الســنوات األخــرية، حيــث ازداد 
عــدد املقبلــن عــى تعلمهــا وتعــددت أغــراض تعلمهــا مابــن دينيــة واقتصاديــة وســياحية وسياســية ومــا إىل 
ذلــك. ويــأيت ذلــك يف إطــار الدعــم الــذي تقدمــه اجلهــات املســؤولة عــن هــذه العمليــة. ورغــم هــذا التطــور 
والتوســع يف هــذا املجــال إال أن املراقــب لعمليــة التعليــم وخاصــة يف اجلامعــات واملؤسســات األكاديميــة التــي 
تــدرس فيهــا اللغــة العربيــة وفــق برامــج ســنوية مكثفــة جيــد أن الصــورة حتــى اآلن ال تــزال غــري واضحــة، 
وفيهــا يشء مــن الغمــوض مــن حيــث أهــداف هــذه الربامــج واملــواد التعليميــة التــي تــدرس فيهــا واألســاليب 
ــس  ــاك أس ــت هن ــه ليس ــول إّن ــتطيع الق ــا نس ــه فإنن ــم. وعلي ــاس والتقوي ــائل القي ــس ووس ــة يف التدري املتبع
ــة املرجــو حتقيقهــا يف هــذه الربامــج وال حتــى آليــة توزيــع الســاعات التدريســية  واضحــة لألهــداف التعليمي
وال آليــة تطويــر الوســائل التعليميــة أو وســائل التقويــم املرحــي والنهائــي وال معايــري واضحــة لقيــاس كفــاءة 

معلمــي اللغــة العربيــة ومــا إىل ذلــك.

ومــن هنــا جــاءت فكــرة عقــد املؤمتــر بنســخته الثانيــة حتــت عنوان »تدريــس اللغــة العربيــة يف برامــج الســنة 
التحضرييــة يف تركيــا ـ الواقــع وآليــات التطويــر«؛ هبــدف رصــد واقــع تعليــم اللغــة العربيــة يف تلــك الربامــج، 
والوقــوف عــى املشــكالت واقــراح احللــول هلــا، وتقديــم تصــور عــام يكــون أساســا يمكــن االعتــاد عليــه يف 

بنــاء برامــج الســنة التحضرييــة.

ويــأيت انعقــاد هــذا املؤمتــر بعــد مــرور مخــس ســنوات عــى انعقــاد املؤمتــر بنســخته األوىل بتاريــخ 
٢٠١١/١٢/١ حتــت عنــوان ) تعليــم اللغــة العربيــة يف مــدارس األئمــة واخلطبــاء ( أمــا بالنســبة هلــذا املؤمتــر 
فقــد حاولنــا أن يتزامــن انعقــاده مــع اليــوم العاملــي للغــة العربيــة املوافــق لـــ ١٨ كانــون األول )ديســمرب( مــن 
كل عــام. وذلــك يف إشــارة إىل األمهيــة املتزايــدة التــي حتظــى هبــا اللغــة العربيــة يف تركيــا. وكلنــا أمــل أن يــأيت 

ــدة املرجــوة مــن انعقــاده. هــذا املؤمتــر بالفائ

اللجنة املنظمة للمؤمتر
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أهداف برامج السنة التحضريية يف مدارس األئمة واخلطباء وتقييم كفايتها املهني�ة
د. عمر إسحاق أوغلو: )جامعة إسطنبول كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة(

د. محمد أغري أقجه: )أكاديمية إسطنبول مركز تعليم اللغات(

واقــع برامــج الســنة التحضرييــة يف أقســام اللغــة العربيــ�ة باجلامعــات الرتكيــة مــن حيــث 
املناهــج واملقــررات

د. إبراهيم شعبان: )جامعة إسطنبول كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة(
أ.  فاطمة باتكيت�ار: )جامعة إسطنبول كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة(

تعليم اللغة العربي�ة يف املدرسة العسكرية للغات
د. كريم أتشيك: )جامعة ٢٩ مايو كلية اآلداب قسم الرتجمة(

 األسئلة واألجوبة
اسرتاحة: ١٦:٤٥ ـ ١٧:٠٠

التقديم
أ. د. علي بولوط: )جامعة السلطان محمد الفاحت الوقفية كلية العلوم اإلسالمية(

املحاضر
أ. د. هداية هداية: )اجلامعة السعودية اإللكرتوني�ة متخصص يف تعليم اللغة العربي�ة للناطقني بغريها(

* ملحوظة: ورشة العمل ستكون باللغة العربي�ة

اجللسة األوىل: ١٥:٠٠ ـ ١٦:٤٥
واقع تعليم اللغة العربي�ة يف برامج السنة التحضريية

١. اليوم األول: اجلمعة ١٦ كانون األول /ديسمرب/  ٢٠١٦
اجللسة االفتت�احية للمؤتمر: ١٤:٠٠ ـ ١٥:٠٠

ورشة عمل: ١٧:٠٠ – ١8:3٠
أساليب تدريس مهارة الفهم القرايئ *

رئيس اجللسة: أ. د. كاظم أورون
جامعة سلجوق كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة
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٢. اليوم الثاين: السبت ١٧ كانون األول /ديسمرب/ ٢٠١٦

تقييم برامج السنة التحضريية من حيث تنوع الدروس ومحتوياتها )واقع أقسام الرتجمة 
للغة العربي�ة وكليات اإللهيات(

أ. د. سونار كوندوز أوز: )جامعة كرك قلعة كلية اآلداب قسم الرتجمة للغة العربي�ة(

احتي�اجــات  ضــوء  يف  اإللهيــات  كليــات  يف  التحضرييــة  الســنة  ألهــداف  مقــرتح  تصــور 
عليهــا والقائمــني  املتعلمــني 

أ. أحمد الرهبان: )جامعة مرمرة كلية اإللهيات قسم اللغة العربي�ة(
أ. مراد سردار شاد أوغلو: )أكاديمية إسطنبول مركز تعليم اللغات(

ــل يف  ــك يف التفاع ــر ذل ــ�ة وأث ــة العربي ــم اللغ ــات لتعل ــات اإللهي ــالب كلي ــة ط ــتوى دافعي مس
ــني( ــة بارت ــالمية يف جامع ــوم اإلس ــة العل ــوذج كلي ــدروس )نم ال
د. كريم جوشتو: )جامعة بارتن كلية العلوم اإلسالمية قسم اللغة العربي�ة(

 األسئلة واألجوبة
اسرتاحة: ١٠:٤٥ ـ ١١:٠٠

اجللسة الثاني�ة: ٠٩:٠٠ ـ ١٠:٤٥
أهداف برامج تعليم اللغة العربي�ة يف السنة التحضريية بني الواقع واملستهدف

رئيس اجللسة: أ. د. فاروق بوزكوز
جامعة إسطنبول مدني�ات كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة
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ا يف السنة التحضريية يف تركيا تصور مقرتح لتدريس النحو وظيفيًّ
أ. محمد حسني حميدو: )جامعة ماردين أرطوكلو كلية العلوم اإلسالمية(

ــي  ــار املرجع ــوء اإلط ــة يف ض ــنة التحضريي ــج الس ــة لربام ــات املقرتح ــات واملحتوي املوضوع
األورويب املشــرتك للغــات

د. مراد أوزجان: )جامعة غازي كلية اآلداب قسم الرتجمة للغة العربي�ة(

الوحدة العضوية يف منهج تعليم اللغة العربي�ة للسنة التحضريية
أ. عادل شتلة: )جامعة غوموش هانة كلية اإللهيات(

 األسئلة واألجوبة

اسرتاحة الصالة والغداء: ١٢:٤٥ـ ١٤:٠٠

الطرائق واألنشطة املقرتحة لتنمية مهارة القراءة يف صفوف السنة التحضريية
د. سنم سوير: )جامعة كرك قلعة كلية اآلداب قسم الرتجمة للغة العربي�ة(

تصور مقرتح لطبيعة الواجبات يف صفوف السنة التحضريية
أ. أمين�ة باغمانيج: )جامعة حّران كلية اإللهيات(

أ. غولشني يامان: )جامعة سليمان دمريل كلية الرتبي�ة(
أثر التغذية الراجعة عند املتعلمني األتراك يف السنة التحضريية

أ. آالء عبد الهادي الغزاوي: )جامعة إسطنبول كلية اإللهيات(
 األسئلة واألجوبة

اسرتاحة: ١٥:٤٥ ـ ١٦:٠٠

رئيس اجللسة: أ. إحسان أرقول
وزارة الرتبي�ة والتعليم اإلدار ة العامة للشؤون الديني�ة

رئيس اجللسة: أ. د. حسني يازيج
جامعة إسطنبول كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة

اجللسة الثالثة: ١١:٠٠ ـ ١٢:٤٥
مكونات برامج السنة التحضريية وآليات توزيعها

اجللسة الرابعة: ١٤:٠٠ ـ ١٥:٤٥
األساليب واإلسرتاتيجيات الناجحة يف تعليم اللغة العربي�ة
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طرائق تعليم اللغة العربي�ة للناطقني بغريها: املشكلة واحلّل
د. عبد احلليم محمد عبدللّا: )جامعة ماردين أرطوكلو كلية العلوم اإلسالمية(

مشــكالت تعليــم اللغــة العربيــ�ة يف الصفــوف التحضرييــة واحللــول املقرتحــة: )دراســة 
ــازي( ــة غ ــ�ة، جامع ــرة - والرتبي ــة أنق ــات، جامع ــي: اإللهي ــني كلي ــة ب ــة مقارن تطبيقي

د. أحمد إسماعيل حسن علي: )جامعة أنقرة كلية اإللهيات(

الصعوبات اللغوية الي تواجه متعليم اللغة العربي�ة للناطقني بغريها وطرق حلولها
أ. ماجد حاج محمد: )جامعة فان يوزوجنو يل كلية اإللهيات(

أ. د. محمد شيرين شكار: )جامعة فان يوزوجنو يل كلية اإللهيات(

 األسئلة واألجوبة
اسرتاحة: ١٧:٤٥ ـ ٠٠:١8

التقديم
أ. د. محمد مسعود إرغني: )جامعة دجلة كلية اآلداب قسم الرتجمة للغة العربي�ة(

املحاضر
أ. د. هداية هداية: )اجلامعة السعودية اإللكرتوني�ة متخصص يف تعليم اللغة العربي�ة للناطقني بغريها(

* ملحوظة: ورشة العمل ستكون باللغة العربي�ة

رئيس اجللسة: أ. د. كنان دمري أياك
جامعة أتاتورك كلية الرتبي�ة

اجللسة اخلامسة: ١٦:٠٠ ـ ١٧:٤٥
مشكالت تعليم اللغة العربي�ة يف البيئ�ة الرتكية وحلولها

ورشة عمل: ٠٠:١8 – 3٠:١٩
أساليب تدريس مهارة فهم املسموع *
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3. اليوم الثالث: األحد ١8 كانون األول /ديسمرب/ ٢٠١٦

التقديم
د. يعقوب جفليك: )جامعة بارتن كلية اإللهيات(

املحاضر
أ. د. هداية هداية: )اجلامعة السعودية اإللكرتوني�ة متخصص يف تعليم اللغة العربي�ة للناطقني بغريها(

* ملحوظة: ورشة العمل ستكون باللغة العربي�ة

اسرتاحة: ١٠:3٠ ـ ١١:٠٠

معلم العربي�ة للناطقني بغريها .. كيف تكون معلًما ناجًحا؟
أ. حمدو احلسني: )جامعة كوتاهية دوملو بين�ار كلية اإللهيات(

مــدى توافــر الكفايــات التقنيــ�ة لــدى معلــيم اللغــة العربيــ�ة يف برامــج الســنة التحضرييــة يف 
اجلامعــات الرتكيــة

أ. علي عبد الواحد عبداحلميد: )جامعة غوموش هانة كلية اإللهيات(

الكفاءات املهني�ة لدى املدرسني العاملني يف برامج السنوات التحضريية للغة العربي�ة
أ. د. آدم يرندة: )جامعة إسطنبول كلية اإللهيات(

 األسئلة واألجوبة

اسرتاحة الصالة والغداء: ١٢:٤٥ـ ١٤:٠٠

رئيس اجللسة: أ. د. أحمد بستنيج
جامعة صقاريا كلية اإللهيات

اجللسة السادسة: ١١:٠٠ ـ ١٢:٤٥
معايري الكفاءة ملعليم اللغة العربي�ة يف البيئ�ة الرتكية

ورشة عمل: ٠٩:٠٠ – 3٠:١٠
آليات تفعيل املهارات اإلنت�اجية )املحادثة- الكتابة( *
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تطويــر االختبــ�ارات اللغويــة يف الســنوات التحضرييــة يف ضــوء اإلطــار املرجعــي األورويب 
ــات ــرتك للغ املش

د. إسالم يسري: )مراكز ديوان للغات(
د. سلطان شيمشك: )جامعة إسطنبول كلية اإللهيات(

ــة  ــم اللغ ــج تعلي ــوي يف برام ــتوى اللغ ــد املس ــ�ار حتدي ــم اختب ــة تصمي ــرتح لكيفي ــوذج مق نم
العربيــ�ة يف الســنة التحضرييــة يف اجلامعــات الرتكيــة
د. نورغول كاراهان: )جامعة صباح زعيم كلية العلوم اإلسالمية(

ليايل أحمد الدرزي: )جامعة مرمرة كلية اإللهيات(

نمــوذج مقــرتح ملعايــري وضــع أســئلة اللغــة العربيــ�ة يف امتحانــات LYS قبــل صفــوف الســنة 
التحضرييــة 

أ. د. نور الدين جويز: )جامعة غازي كلية الرتبي�ة قسم اللغة العربي�ة(

 األسئلة واألجوبة

اسرتاحة: ١٥:٤٥ ـ ١٦:٠٠

رئيس اجللسة: أ. د. خليل إبراهيم كاشار
جامعة مرمرة كلية اإللهيات

اجللسة السابعة: ١٤:٠٠ ـ ١٥:٤٥
تقويم املواد الدراسية يف برامج السنة التحضريية

رئيس اجللسة: أ. د. آدم يرندة
جامعة إسطنبول كلية اإللهيات

جلسة اخلتام: ١٦:٠٠ ـ 3٠:١٦
قراءة القرارت والتوصيات النهائي�ة الصادرة عن املؤتمر
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اللجنة املنظمة
أ. د. آدم يرندة

جامعة إسطنبول كلية اإللهيات
د. كريم أتشيك

جامعة ٢٩ مايو كلية اآلداب قسم الرتجمة
د. إبراهيم شعبان

جامعة إسطنبول كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة
د. نورغول كاراهان

جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم كلية العلوم اإلسالمية
د. عمر إسحاق أوغلو

جامعة إسطنبول كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة
د. سلطان شمشاك

جامعة إسطنبول كلية اإللهيات
د. محمد أغري أقجه / رئيس اللجنة املنظمة

أكاديمية إسطنبول مركز تعليم اللغات
أ. يافوز كامادان

جامعة إسطنبول كلية اإللهيات
أ. آدم وارييج

جمعية األكاديمية لألحباث اللغوية والعلمية
أ. أحمد الرهبان

جامعة مرمرة كلية اإللهيات
أ. عالء الدين كوناي

جامعة إسطنبول كلية اإللهيات
أ. إحسان أركول

رئيس دائرة يف مديرية التعليم الديين بوزارة التعليم الرتكية
أ. كاظم أغجه قايا

جمعية األكاديمية لألحباث اللغوية والعلمية
أ. محمد نذير كول

رئيس دائرة يف مديرية التعليم الديين بوزارة التعليم الرتكية
أ. مراد سردار شاد أغلو

أكاديمية إسطنبول مركز تعليم اللغات
أ. شيماء عسكر

جمعية األكاديمية لألحباث اللغوية والعلمية
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اللجنة العلمية
أ. د. عبد الرحمن أوزدمري

جامعة إسطنبول كلية اإللهيات
أ. د. آديم يرندة / رئيس اللجنة العلمية

جامعة إسطنبول كلية اإللهيات
أ. د. أحمد بستانيج

جامعة صقاريا كلية اإللهيات
أ. د. علي بولوط

جامعة السلطان محمد الفاحت الوقفية كلية العلوم اإلسالمية
أ. د. فاروق بوزكوز

جامعة إسطنبول مدني�ات كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة
أ. د. خليل إبراهيم كاشار

جامعة مرمرة كلية اإللهيات
أ. د. حليم أوز نورهان

جامعة أرجياس كلية اإللهيات
أ. د. إبراهيم يلماز

جامعة أتاتورك كلية اإللهيات
أ. د. كاظم أورون

جامعة سلجوق كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة
أ. د. محمد عاكف اوز دوغان

جامعة سوتشو إمام قهرمان مرعش كلية اإللهيات
أ. د. محمد مسعود إرغني

جامعة دجلة كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة
أ. د. محمد تاسا

جامعة جنم الدين أربكان كلية اإللهيات
أ. د. نور الدين جويز

أستاذ متقاعد من جامعة غازي كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة
أ. د. صباح السامرايئ

جامعة السلطان محمد الفاحت الوقفية كلية العلوم اإلسالمية
أ. د. سونار كوندوز أوز

جامعة قريك قلعة كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة
أ. د. ظفر كزكلي

جامعة أنقرة كلية اإللهيات
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د. أحمد نتوف
جامعة إينونو كلية اإللهيات

د. عبد احلميد العاين
جامعة إسطنبول كلية اإللهيات

د. حسن طاش دالن
جامعة ألوداغ كلية اإللهيات

د. كريم أتشيك
جامعة ٢٩ مايو كلية اآلداب قسم الرتجمة

د. محمد حقي سوجني
جامعة غازي كلية الرتبي�ة قسم اللغة العربي�ة

د. معمر صاري قايا
جامعة أرجياس كلية اإللهيات

د. إبراهيم شعبان
جامعة إسطنبول كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة

د. محمد يلماز
جامعة چنق قلعة ١٨ مارس كلية اإللهيات

د. محمد ريان
جامعة قارادينزي تكنيك كلية اإللهيات

د. محمد مجاهد أسوطاي
جامعة يلدريم بايزيد كلية العلوم اإلسالمية

د. نورغول كاراهان
جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم كلية العلوم اإلسالمية

د. عمر إسحاق أوغلو
جامعة إسطنبول كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة

د. سلطان شمشاك
جامعة إسطنبول كلية اإللهيات

د. عائشة حمرية رضوان أوغلو
عضو جلنة اللغة العربي�ة يف وزارة التعليم الوطني�ة

د.غولهان ألتورك
جامعة أنقرة كلية اإللهيات

أ. أحمد الرهبان
جامعة مرمرة كلية اإللهيات

أ. مراد سردار شاد أغلو
أكاديمية إسطنبول مركز تعليم اللغات
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اللجنة االستشارية
أ. د. أحمد أغري أقجه

رئيس جامعة ماردين أرتقلو، ورئيس مجلس إدارة جمعية األكاديمية لألحباث اللغوية والعلمية
أ. د. مرتىض بدر

عميد كلية اإللهيات جبامعة إسطنبول
أ. نظيف يلماز

املدير العام للتعليم الديين بوزارة التعليم الرتكية
أ.د. عبدللا كزييلجك

جامعة إسطنبول كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة
أ. د. أحمد طوران أرسالن

جامعة السلطان محمد الفاحت الوقفية كلية العلوم اإلسالمية
أ. د. أيوب طانري وردي

جامعة دجلة كلية اإللهيات
أ. د. حسني يازييج

جامعة إسطنبول كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة
أ. د. إسماعيل غوالر

جامعة أولو داغ كلية اإللهيات
أ. د. كنعان ديمري أياك

جامعة أتاتورك كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة
أ. د. محمد مقصود أوغلو

أستاذ متقاعد من جامعة مرمرة كلية اإللهيات
أ. د. محمد ياالر

جامعة أولو داغ كلية اإللهيات
أ. د. موىس يلديز

رئيس مجلس األمناء جبامعة أحمد يسوي
أ. د. ساليم باكريج

جامعة أرض روم تكنيك كلية اآلداب قسم اللغة العربي�ة
أ. د. يعقوب جيفلك

جامعة بارتن كلية العلوم اإلسالمية
د. موىس ألب

جامعة شوكوروفا كلية اإللهيات
د. عبد الصمد بقال أوغلو

جامعة مرمرة كلية اإللهيات




