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اللغة العربية للطالب يف جامعة داغستان احلكومية أول مرة بقسم الدراسات الشرقية عليم بدأ ت
قام أعضاء هيئة التدريس من قسم . م 2000ة أربع سنوات منذ مدخالل . م 1991بكلية التاريخ يف 

الدراسات الشرقية يف إطار املنحة الكبرية اليت كانت قّدمت إليه من طرف حكومة روسيا االحتادية 
وقد نفذت هذه التدابري الدراسية بالتعاون مع . ندوق سوروس بكثري من اإلجراءات التعليمية املختلفةوص

  . معهد بلدان آسيا وإفريقيا التابع جلامعة موسكو
. هاوجتهيز  تم طباعة عدد كبري من األدوات والكتب الدراسيةت تكان هنفسيف إطار املشروع 

حث علمي ضخم حول توصيف املخطوطات العربية اليت توجد عالوة على ذلك قام مدرِّسو القسم بب
. يف رصيد الكتب النادرة لدي املكتبة العلمية جبامعة داغستان احلكومية وإصدار كاتالوج معرف هلا

كاتالوج بتوصيف أكثر من سبعمئة ومخسني خمطوطة قدمية باللغة العربية وكان قد ُصِدر هذا ال ويقوم 
 . طرف قسم الدراسات الشرقيةجمّلدا هذا الكتالوج من 

انضم قسم الدراسات الشرقية كأحد التنظيمات األساسية إىل كلية الدراسات الشرقية . م 2001يف  
قسم اللغة العربية ” –يعمل مستقًال حتت اسم  كان قسم. م 2004يف و املفتوحة للمرة األويل 

ا  . فريدة من هذا النوع ووحيدة يف اإلقليم القوقازي الشمايل – الدراسات الشرقية كليةاليوم  . “وآدا
ا بتخر    ولذا عالوة يج متخصصني يف الدراسات الشرقية يف الوقت احلايل يقوم قسم اللغة العربية وآدا

 . تهاوثقاف على دراسة اللغة العربية الطالب يدرسون بُعمٍق تاريَخ البلدان العربية
ا حاليا من   وأغلبيتهم خرِّجيو اجلامعات . ةر دكات 5وبينهم  اءعضأ عشرةيتكون قسم اللغة العربية وآدا

م املهنية وبدورات التمارين يف معهد بلدان  –املركزية  سان بطرسربغ وطشقند والذين قاموا برفع مهارا



م يف يشارك كثريًا ما مدرِّسو قسم ا .تابع جلامعة موسكوالآسيا وإفريقيا  ا خبطا للغة العربية وآدا
مجهورية مصر مثال يف (املؤمترات الدولية وهذه املشاركات ليس فقط يف روسيا االحتادية بل يف خارجها 

   .)وتركيا اململكة العربية السعوديةالعربية و 
ا هي   :املوضوعات األولوية العلمية لقسم اللغة العربية وآدا

 .”تهاوثقاف لعربية عن تاريخ داغستاناآلثار األدبية باللغة ا“ - 
  .”وتاريخ األدب العريب يف إطار الفيلولوجيا الشرقي هاوصرفلغة العربية الحنو دراسة علم “ - 

ا باملتطلبات احلديثة يف جمال التعليم العايل يف تدريس اللغة العربية    يلتزم مدرسو اللغة العربية وآدا
ْدَجمة متعددة الوسائطوإضافًة إىل املواد األساسية 

ُ
حيث تساعد  multimedia CD األقراص امل

يدرس الطالب اللغة العربية تطبيقيًا وُحيلِّلون . لطالب يف تعّلم املواد الدراسية بأسلوب سهل ومشوِّقا
ر اقممن الربامج التلفزيونية يبثُّ من قنوات اال (video) ولقطات فيديو (audio) املواد املسموعة

تعليم إلصداره يف لنشره و الكتاب املدرسي  حتضريجيري قريب زمن  ذمثًال من .باللغة العربيةالصناعية 
ا وهو على اساس مواد الفيديو املوجودة على موقع القناة الفضائية حيتوي . اللغة العربية لغري الناطقني 

موضوعالكتاب العديد من امل لك على ذالطالب يف معاهد وكليات اإلستشراق ويساعد ب ات اليت 
كما يساعد على تنمية احلصيلة اللغوية وتثبيت دروس القواعد ويساعد . دعم دراسة اللغة العربية

صياغة  ذاالطالب على إكتساب مهارات الرتمجة الصحيحة للجمل والعبارات من الروسية اىل العربية وك
ه املنهجية ميكن أن حتقق نتائج إجيابية يف تدريب الطالب على ذقد أن مثل هاألسئلة باللغة العربية ونعت
وحيتوي الكتاب على متارين صعبة منها على سبيل املثال ملء الفراغات يف . إكتسات خمتلف املهارات
ميكن للطالب من خالل الشبكة العنكبوتية وبفضل  .إعداد ملخص له لكذالنص وإعادة سرد النص وك

اية الكتاب الوصول إىل النصوص واملواد الفيلميةقائمة املو  ب ُيكسلك أن ذومن شأن . اقع الواردة يف 
  .الطالب مهارات أإلستماع والنطق السليم للغة العربية

يساعد االتفاق املوقع بني جامعة داغستان احلكومية وجامعة أسيوط من مجهورية مصر العربية على  
ا أن يف ال شّك . القيام سنويًا وعلى مدي ثالثة أشهر بإيفاد طالب ومدرِّسي قسم اللغة العربية وآدا

 .هذه البعثات ضرورية يف التبادل واحلوار الثقايف
يف روسيا اإلحتادية خيطط فسم اللغة العربية  ةتعددامليف تعليم املستويات و طبقا للمتطلبات احلديثة  

ا إىل إعداد ُحزمة من الربامج إلعداد وختريج يف املستقبل القريب حاملي البكالوريوس و املاجستري  وآدا
 .”علم الدراسات الشرقية”يف ختصص 



حبث املخطوطات العربية تابع لقسم اللغة العربية مركز مركز دراسة اللغة العربية والثقافة اإلسالمية و هناك  
ا  اإلسالمي االشرتاك يف حتليل القضايا حول دراسة املرياث الثقايف اناملركز  نيهدف هذا. وآدا

عن طريق اكتشاف وحبث  العربيةالداغستاين ويف عالقات داغستان التارخيية والثقافية مع شعوب بلدان و 
 . عربية وبلغات الشعوب الداغستانية املتعددةاآلثار الثقافية املكتوبة بال

  : يف اجملال العلمي على النحو التايل  دراسة اللغة العربية والثقافة اإلسالمية األهداف الرئيسية ملركز
الداغستانيني يف دراسة اللغة العربية واألدب العريب والثقافة العربية   تشكيل فريق من املتخصصني - 

  . للمواطنني) الروحي(من أجل تطوير أساليب فعالة وبرامج جديدة يف التعليم الديين 
أعضاء هيئة التدريس وطالب الدكتوراه والعلماء الشباب  إرسالركة يف وضع الربامج التدريبية و املشا - 

  . لعليا إىل مراكز البحوث املتقدمة يف كل من روسيا وخارجهاوطالب الدراسات ا
تنظيم البحث العلمي الطاليب ومشاركتهم يف البحوت الىت جيريها مركز اللغة العربية بالتعاون مع  - 

 .مشرف دائرة الطالب ، وتنسيق أعماهلم
تعاون مع  املؤسسات سيقوم مركز دراسة اللغة العربية والثقافة اإلسالمية بفعاليات ابتكارية بال

املختلفة التابعة جلامعة داغستان وكذلك مع اجلمعيات واملؤسسات العلمية والتعليمية يف مدينة حمج قلعة 
  :و يشمل ذلك  االشكال االتية من النشاط االبتكاري

 . العربية للراغبني يف االلتحاق بالدراسة العليا ةاللغ تعليم -
   للوثائق من اللغات املذكورة إىل الروسية) املعتمدة(الرتمجة التحريرية . 
  العربية(وصف للمكتبات اخلاصة واجملموعات الىت تتألف من املخطوطات القدمية .( 

 ةاللغبالتعاون مع كلية رفع املهارات ملدرسي اجلامعة تنظيم دورات تدريبية مهنية يف تعليم يف املستقبل  -
 .)يف جمال العلوم اإلنسانية(متخصصني من مناطق القوقاز الشمالية ذوي التعليم العايل العربية لل


