
إنجازات وتطلعات



الدكتور  يد األستاذ  أنشئت عام 2006 عىل 
أمحد أغري أقتشا، وكان اهلدف من نشأهتا :

املحجبات  الرتكيات  الطالبات  احتواء   -1
دراستهن  إمت���ام  م��ن  ح��رم��اهن��ن  ت��م  ال���ايت 
دخول  بمنع  يقيض  الذي  اجلائر  القرار  بسب 
الطالبات املحجبات يف عموم جامعات تركيا. ف  
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استبدال  يتم  أن  قبل  منه  تتألف  الرتكية  اللغة 
 ، الاتينية  باألحرف   1928 ع��ام  أحرفها 
خلفته  الذي  الرتاث  مع  التواصل  يتم  حتى 
انقطعت  وال��ذي  العريقة  العثامنية  احلضارة 
عرى التواصل معه بسبب عدم قدرة األجيال 

املتاحقة عن القراءة باحلرف العريب .

3- تعليم مخسة مايني مواطن تركي مبادئ 
قراءة  عىل  قادرين  يكونوا  حتى  العربية  اللغة 
نواة  يكونون  ثم  ، ومن  الكريم  القرآن  وفهم 
املجتمع  يف  العربية،  اللغة  اآلخرين  لتعليم 

الرتكي  .

علوم  يف  الليسانس  درجة  شهادة  توفري     1

الرشيعة وعلوم اللغة العربية :
أهدافها  من  انطاقا  األكاديمية  قامت   *
الليسانس  درجة  شهادة  عىل  احلصول  بتأمني 
املحجبات  للطالبات   ، اإلسامية  العلوم  يف 
اجلامعية  دراستهن  إمت��ام  من  منعن  اللوايت 
هولندا  ج��ام��ع��ة  م��ع  ب��االت��ف��اق  وذل���ك   ،
اإلسامية  عىل تدريس منهجها  يف أكاديمية 

 . الليسانس  درجة  منتسبيها  ومنح  إسطنبول 
أساتذة  اجلامعة  منهج  تدريس  عىل  ويرشف 
متخصصون أكفاء علام بأن مدة الدراسة تبلغ 
أربعة سنوات ، بعد إضافة السنة التحضريية 
عام 2009 لرفع مستوى الدارسات يف اللغة 

العربية.
 *   ويف عام 2010 قامت األكاديمية بتوسيع 
قسم  وافتتحت  فيها  اجلامعية  الدراسة  نطاق 

اتفاقية مع  اللغة العربية، حيث أبرمت  تعليم 
قسم اللغة العربية يف جامعة بلغاريا التطبيقية 
ومتنح  بعد  عن  اسة  الدر  نظام  يعتمد  الذي 
اللغة  يف  الليسانس  شهادة  درج��ة  دارسيها 

العربية .
هبام  الدراسة  بدء  منذ  باجلامعتني  التحق   *
خترج  طالبة(    1100(  2011 عام  وحتى 

منهن حتى عام 2013 ) 400 طالبة(  .
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2 سطنبوإكادلايرمچية لأ
الخالايرج في للتعليم استشالايرلايرة خدمات
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2    دورات تعليم اللغة العربية :
كافة  إىل  موجهة  وهي   : العامة  الدورات   *  
مبادئ  تعليم  بقصد  الرتكي  املجتمع  رشائح 
اللغة العربية قراءة وكتابة وفهام ، تقام يف هناية 
كل أسبوع . وقد انطلق العمل هبذه الدروات 
يبلغ  آنذاك  عام 2010 وكان عدد املشاركني 
 2013 ع��ام   يف  عددهم  وليصل  طالبا   40
أجناسهم  اختاف  عىل  طالب   )  300  ( إىل 

وأعامرهم .

دورات اللغة العربية التخصصية : 
يف  ختصصيتني  دورتني  األكاديمية  أقامت   -

اللغة العربية عام 2013  :
واملصطلحات  اللغة  يف   : األوىل  ال���دورة 
مع  باالتفاق  الطب   يف  املستخدمة  العربية  
كفاءة  رفع  بغرض  وكانت   ، التنمية  وزراة 
العرب  للمرىض  املقدمة  اخل��دم��ة  وج���ودة 
البلدان  خمتلف  من  سنويا  باآلالف  القادمني 
املستشفيات  يف  والعاج  للتداوي  العربية 

املرتمجني  من  ع��دد  بتوفري  وذل��ك   ، الرتكية 
واألطباء القادرين عىل التواصل معهم .

الدورة 450  التحق من األطباء يف هذه  وقد 
مدة  التخصصات واستغرقت  كافة  طبيبا من 
الرتمجة  بدورة  والتحق   . 230ساعة  الدورة  
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2 100 طالب وطالبة واستغرقت 450 ساعة .
احلج  ومصطلحات  لغة  يف   : الثانية  ال���دورة 
العربية  باللغة   ) والفنية  واإلدراي��ة  )الرشعية 
احلج  ألفواج  مرافقني  تدريب  بغرض  وكانت 
والعمرة من األتراك ، قادرين عىل التواصل مع 
نظرائهم وإخواهنم يف اململكة العربية السعودية 

.
*شارك يف الدورة 90 طالبا وطالبة واستمرت 

مدة 90 ساعة .
3    دورات لطلبة اجلامعات :

كليات  يف  للدراسني  املكثفة  الصيفية  الدورات 
اللغة العربية من خمتلف أنحاء تركيا يف املحادثة 
، وفهم النصوص ، واملهارات النحوية .أقيمت 
والتحق   2012 عام  صيف  يف  األوىل  ال��دورة 

الثانية يف صيف  فيها 200 طالب وأقيمت 
 ، طالب   300 فيها  وش��ارك   2013 ع��ام 

وكانت مدة كل دورة منهام 120 ساعة .
شباط  يف  أقيمت  األوىل  الربيعة  ال��دورة   *
طالبا   120 فيها  شارك   ،  2013 عام  من 
 ، تركيا  أن��ح��اء  م��ن  خمتلفة  جامعات  م��ن 
واستغرقت الدورة 90 ساعة يف املحادثة ، 

واالستامع ، ومهارة النحو .
مهارات  يف  األوىل  سرتاسبورغ  دورة   *
يف  اإلسامية  اجلامعة  لطلبة  العربية   اللغة 

أقيمت   ، الرتكية  للحكومة  والتابعة  فرنسا 
 38 فيها  وش��ارك    2013 ع��ام  صيف  يف 
طالبا وطالبة ممن حيملون جنسيات مزدوجة 

)تركية وفرنسية( .
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4   دورات تدريبية 
للمعلمني العاملني يف حقل تعليم 

اللغة العربية يف مدراس األئمة واخلطباء  
للمرحلة الثانوية ، بدأت منذ عام 2009 

بمشاركة 75 معلام ومعلمة واستمرت 
يف كل عام .

5    الندوات 
واملؤمترات العلمية :

حتت عنوان )تعليم اللغة العربية يف مدارس 
عىل  االكاديمية  أقامت   ) واخلطباء  األئمة 

نفقتها اخلاصة مؤمترا خاصا بتعليم اللغة 
اجلمهورية  عموم  يف  العربية 

الرتكية. 
عمداء   من   300 املؤمتر  يف  ش��ارك 
الكليات ورؤساء أقسام اللغة العربية 
واخلطباء  األئمة  م��درارس  وم��دراء 
وقدمت   . العربية  اللغة  ومدرسو 
املشاركات  م��ن  العديد  امل��ؤمت��ر  يف 
، وقامت  املؤمتر  اخلاصة يف موضوع 
يف  وطبعها  بجمعها  األك��ادي��م��ي��ة  

كتاب.
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*   يف عام 2009- 2010 أسست األكاديمية  
خاصة   ، العريب  للكتاب  وتوزيع  نرش  دار 
حميط  يف  العريب  الكتاب  نرش  بغرض   ، هبا 
املجتمع الرتكي الرسمي والشعبي  ، وبلغت 

مطبوعاهتا 40 كتابا. 

67

املحسنني  عدد  من  وبدعم   2009 عام  يف   *
مكتبات  بإنشاء  األكاديمية  قامت  األت��راك 
عربية حتتوي عىل 500 مطبوعة متنوعة يف 25 
مدينة  يف  واخلطباء  األئمة  مدارس  من  مدرسة 

إسطنبول .
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املسابقة الدولية يف اللغة العربية للمرحلة الثانوية  من  مدارس األئمة واخلطباء يف تركيا ودول البلقان :
الثانوية  ملدارس االئمة واخلطباء يف تركيا حتى عام  2013 ، 709 مدرسة ، ورغبة من  بلغ عدد املدارس 
األكاديمية بتحفيز الطاب نحو تعلم العربية وإتقاهنا ، قامت بعمل 4 مسابقات يف الشعر واملرسحيات 

والنشيد ، وكانت عىل النحو التايل :
 املسابقة األوىل : 

يف عام  2010 وشارك فيها 375 طالبا  من 80 مدرسة من مدارس األئمة واخلطباء يف مجيع أنحاء  
تركيا وأسهمت يف دعمها بلدية إسطنبول . 

 املسابقة الثانية :
  يف عام 2011 وشارك فيها 1000 طالب من 456 مدرسة ثانويية من مدارس األئمة  واخلطباء .

املسابقة الثالثة  : 
يف عام 2012 وشارك فيها 2000  طالب من 564 مدرسة  ، وفيها شارك

 للمرة األوىل 100 طالب من دول البلقان .
املسابقة الرابعة :
 يف عام 2013 وشارك فيها 4000 طالب من 660 مدرسة علام بأن عدد املتنافسني يف ذلك العام بلغ 

20 ألف متسابق ، وعدد املتقدمني لنهائيات املسابقة بلغ 4000 آالف متسابق .
 من اجلدير ذكره  أنه  شارك يف حضور فعاليات هنائيات املسابقات وفود 

من اململكة العربية السعودية ودولة الكويت . 
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املهرجانات اإلنشادية  :

أقامت أكاديمية إسطنبول املهرجان 
اإلنشادي االول يف شهر حزيران 

من عام 2013 لطلبة املرحلة 
املتوسطة من مدارس  األئمة 
واخلطباء ، وشارك فيه  225 

طالبا وطالبة  من مدارس 
إسطنبول .

ولغرض 
إجادة العربية وإتقاهنا لدى 

الدارسني من الطالبات يف األكاديمية 
قامت منذ عام 2009 بابتعاث 30 إىل 50 
طالبة إىل كل من مرص  واألردن ، ومازالت 

مستمرة هبذا النهج .

ويف عام 
 2009 قامت 

األكاديمية بإبرام 
اتفاقية مع إدارة التعليم 
الديني يف وزارة الرتبية 

والتعليم الرتكية ، البتعاث 
50 طالبا من من طلبة 

مدارس األئمة واخلطباء 
يف دورة إلجادة املحادثة 

بالعربية إىل مركز تعليم
 اللغة العربية للناطقني بغريها 

يف مدينة دمشق 
السورية

 مدهتا
 شهران .
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ا تكفل األكاديمية سنويا 30 طالبة يدرسن يف اجلامعة اهلولندية 
والتي   ، السنوية  الرسوم  تسديد  الكفالة  وتشمل   ، والبلغارية 
 ، باملجان  واملأكل  املسكن  توفري  إىل  إضافة   ،  $2000 تبلغ 

خصوصا أن غالبيتهن يأتني من خارج إسطنبول.

تتطلع األكاديمية يف األعوام القادمة إىل حتقيق 
ما ييل :

* رفع عدد مقاعد املنح يف الدراسة اجلامعية 
عىل  القادرات  غري  للطالبات  مقعد   200 إىل 
ويرغبن   ، السنوية  اجلامعة  رسوم  قيمية  دفع 
يف إمتام دراستهن اجلامعية يف العلوم الرشعية 

والدراسات العربية .

يف  العربية  اللغة  وتعليم  نرش   *
مجيع حمافظات تركيا ، حيث تطمح 
العربية  اللغة  تصبح  أن  األكاديمية 
سارية عىل لسان كل مواطن تركي 
، وقد وضعت يف خطتها املستقبلية 
مرشوعا أطلقت عليه ) معلم لكل 
ل��أرسة  يمكن  حيث   ،  ) أرسة 
يف  مدرسة  تقيم  أن  أفرادها  بكامل 

بيتها لتعلم اللغة العربية .

للطلبة  العربية   اللغة  مسابقات  إقامة    *
عموم  يف  العربية  اللغة  كليات  يف  الدارسني 

جامعات تركيا .
ويساعد  يسهم  حديث  لغوي  خمترب  إنشاء   *
املتعلم  العربية  وتيسريها عىل  اللغة  تعليم  يف 

الناطق بغريها .
تلك هي إنجازاتنا وهذه هي تطلعاتنا، ونسأل  
اهلل العيل الكريم  أن يتقبل منا اإلنجازات وأن 

يعيننا عىل حتقيق التطلعات .

1213



14

ية
يم

اد
ألك

ن ا
 م

ت
طا

لق

15

ية
يم

اد
ألك

ن ا
 م

ت
طا

لق



إنجازات وتطلعات


