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قسم الدراسات الشرقیة باللغة العربیة للطالب في جامعة داغستان الحكومیة أول مرة  تدریسبدأ 
 األوليللمرة  كلغة ثانیة فارسیة والتركیةال م بدأ تدریس اللغة 1996وفي . م 1991كلیة التاریخ في ب

یعود الفضل الكبیر في تنظیم و .بین اللغات الشرقیة ساسیتینأكلغتین  ھماالتالي بدأ تدریس كال العاموفي 
 ف والطوُ بُ یر اشِ بَ وف واكارُ أبَ راد مُ أستاذ بروفیسور  –اللغة العربیة إلى عمیدي كلیة التاریخ  تدریس

وھم أستاذ  المراحل المختلفةعملوا في ذین ى رؤساء قسم الدراسات الشرقیة الإلیعود الفضل الكبیر أیضا 
وأستاذ ) 1995- 1993(وأستاذ مشارك سلطان محمدوف ) 1993- 1991(بروفیسور سعید زبیتوف 

التنظیمیة و ةیالدراس یةعملفي ال ویساعد وكان یعاون .)1997- 1995(مدوف مساعد حسن میرزا مح
راط. وكیل الجامعة أآنذاك  َ ْ ري شِ بروفیسور أمْ  اوأستاذوف أمیرُ  م   . ثمانوفري عُ ومحمد نوُ  فعیدوُ سَ  یخ
الشرقیة في  قسم الدراساتمن قام أعضاء ھیئة التدریس . م 2000خالل فترة أربع سنوات منذ و

وصندوق سوروس وفي  االتحادیةإلیھ من طرف حكومة روسیا  تمقدّ  تي كانلتا ةالكبیر ةإطار المنح
 تعلیمیةال اإلجراءاتبكثیر من  ،"االتحادیةتطویر التعلیم العالي في روسیا " -الكبیر  مشروعالإطار 

جامعة موسكو لتابع التعاون مع معھد بلدان آسیا وإفریقیا الالتدابیر الدراسیة بقد نفذت ھذه و .المختلفة
یجین والتطور المُ جودة تحسین تساعد على وكان علیھا أن  َّ الخرّ ِ ط د في شؤون الدراسات الشرقیة ر

في إطار نفس المشروع كان یتم طباعة . حسین تیكایف./ ، دأستاذ مشارك –رئیس المشروع . منطقةبال
حسین / .د –مؤلف (و تجھیز عدد كبیر من األدوات والكتب الدراسیة والبحث العلمي في موضوع واحد 

رُوف –مؤلف (ومجموعة من النصوص للطالب ) تیكایف َ م لطا عُ ُ  عالوة على ذلك). أستاذ مساعد خو
أستاذة مشارك فاطمة علیبیكوفا وأستاذة ف وأستاذ بروفیسور أمري شیخ سعیدو( سو القسممدرِّ  قام

وف رُ َ م لطا عُ ُ حول توصیف المخطوطات  ضخمببحث علمي  )مساعد دیئانا حجییفا و أستاذ مساعد خو
الكتب النادرة لدي المكتبة العلمیة بجامعة داغستان الحكومیة وإصدار  رصیدالعربیة التي توجد في 

بدون أى البحث الكتب النادرة رصید المخطوطات وما زال فترة طویلة وخالل  .معرف لھا كاتالوج
العالم المشھور في داغستان بمساعدة  في شتى مناطق الجمھوریة تجمعتھي كانت و واكتشاف

خ وأستاذ بروفیسور في جامعة داغستان رسول محمدوف وأستاذ مشارك محمد صدیقي ّ ویقوم  .والمؤر
بتوصیف أكثر " لمكتبة العلمیة بجامعة داغستان الحكومیةكاتالوج المخطوطات العربیة الموجودة في ا"

دا ھذا  ردِ صُ قد من سبعمئة وخمسین مخطوطة قدیمة باللغة العربیة وكان  ّ قسم من طرف  الكتالوجمجل
ً عالیاَ . قام بعملیة التمویل الذيو الدراسات الشرقیة  باحثینالمن طرف  قیِّمت كل المطبوعات تقییما

 جامعة موسكولآسیا وإفریقیا تابع بلدان الباحثین من معھد المشھورین في روسیا وخاصة من طرف 
ي بھم  صَّ َ ُو وال مُ تقدَ سْ خالل عدة سنوات كان یُ  .في العملیة الدراسیة الستخداموكانت ت صِّصُ َ تخ ُ  نم

للطالب  المحاضرات إللقاءجامعة موسكو إلي جامعتنا لتابع آسیا وإفریقیا  بلدان معھدمن ن المشھورو
سي قسمنا التدریبیة اتالدورقیام بو وھم أستاذ بروفیسور میخائیل مییِّر وأستاذ بروفیسور لییونید  لمدرِّ

یویلینغ وأستاذة بروفیسور جِ  ِ َ  فا وأستاذة بروفیسوریقوُ دِ یزْ سِ  یبیكْ غ ِ م ِیر وأستاذة ر ن یْسْ َ ینا ر
ینا وأستاذ  ِ ◌ َ یل ِ ِیر ْالنا ك ِیت ف مِ بروفیسورسْ ْ ِ یتْ بروفیسور د ْ  يْ ر ُ  یرْ یمِ الدِ ناسیلوف و أستاذ مشارك ف ْ ورْ أ  .لوف

آسیا  بلدان معھد رین فياالتم اتتھم المھنیة وبدورارفع مھارجامعتنا ب يمدرسأربع وبدوره قام 
َّ ھذه التدابیر ال. وإفریقیا َّب على  بل ،سي قسمنا وحسبرفع المھارات المھنیة لمدرِّ ت ال شكّ أن تتغل

ُّ بالمؤسسات الدراسیة في األقالیم وھي إنقطاع ال لیة التدریسیة و البحثیة عند اعفالخصائص التي تخص
َ الدراسیة والعلمیة و .تھاساتذأ منا الكتب ِسْ سُو ق دَرِّ ُ ل م ِ  غنیةال التدریسیة ھمخبرتَ وفي الوقت الحاضر یُدخ

  .ةالطالب العلمی فعالیةإلشراف على ااضرات وإلقاء المحفي العملیة الدراسیة ویستخدموھا  إلي
 العلمي مع المركز باالشتراك وكان ھذا قسم الدراسات الشرقیةیشتغل كان . م2000و في  

رٌ " –كادیمیة العلوم الروسیة حول تنفیذ المشروع اآلخر التابع ألالداغستاني  ث وإصدار وبحْ  حصْ
روسیا فنلندا ومساھمة كل من ب" (INTAS"- العلمي جالبرنامضمن " یةداغستانال المخطوطات

یْخ سعیدوف –رئیس المشروع  ).وإسرائیل بریطانیاو االتحادیة ِي شَ ر ْ بین و كان . أستاذ بروفیسور أم



وع رُ ْ ش َ یر ھذا الم ِ اب كتب عن بحث المخطوطات البعثة تدوین المخطوطات األثریة وإصدار تنظیم  - تدَ
  .العلمیة المؤتمراتتنظیم الموجودة في داغستان و

كأحد التنظیمات األساسیة إلى كلیة الدراسات الشرقیة قسم الدراسات الشرقیة انضم . م 2001في 
 "قسم اللغة العربیة وآدابھا" –اسم تحت  مستقالً یعمل قسمنا كان . م 2004وفي  األوليللمرة المفتوحة 

ُ في . )حسین تیكایف./ د ،أستاذ مشارك –القسم  رئیس( ل َ خ ْ نفس الوقت ضمن كلیة الدراسات وكان یُد
رج بھ من كلیة اللغات األجنبیة ْ َخ یجین في خرِّ  قسم اللغة العربیة جُ رِّ خَ ویُ  الشرقیة قسم اللغة العربیة الذي كان ی

َّ ریمُ كَ ./ أستاذ مشارك، د –رئیس القسم ( "تدریس اللغات األجنبیة طرقنظریة و" – تخصص . ) خالقوفال
سین مُ عمید كلیة الدراسات  ْ  في تنمیة الكلیة الفریدة من ھذا النوعھامة دوف ولھ مساھمة مَّ حَ الشرقیة أر

مرتضى علي ربضانوف ووكیل أستاذ بروفیسور وأعار مدیر الجامعة . الشماليوقازي ووحیدة في اإلقلیم الق
  . اسات الشرقیةلتنمیة كلیة الدر االھتمامفي الوقت الحاضر كبیر من  بروفیسور محمد حسنوفأستاذ  الجامعة

اللغة العربیة  سو قسمرِّ دَ مُ استمر عالوة على تدریس اللغة العربیة في نفس كلیة الدراسات الشرقیة 
دروس القاء في تدریس المحاضرات التطبیقیة في اللغة العربیة و  بجامعة داغستان الحكومیة وآدابھا

اللغة سون رِّ دَ یُ  كما كان ".و االدني األوسطتاریخ بلدان الشرق "خاصة لطالب كلیة التاریخ بقسم 
راتالعربیة و یجي قسم ادفي كلیة اللغات الداغستانیة وآ المقرَّ ً ". العربي –الداغستاني "بھا لخرِّ حالیا

َّف یجیخِ التخریج  توق ینھذین التخصُّ ب نرِّ َ  .ص
 انبجامعة داغستبھا لكلیة الدراسات الشرقیة آداقسم اللغة العربیة وو في الوقت الحالي یقوم 

 أوالموظفین  أوسواء في التخصص العام  –في الدراسات الشرقیة متخصصین  بتخریج الحكومیة
اللغة العربیة الطالب  ةساعالوة على در ولذا) 03.08.01 –رمز التخصُّص (لغة العربیة مترجمي ال

ٍ یدرسون  سي قسم اللغة المواد والمقررات من  تم تحضیرو .وثقافة البلدان العربیة تاریخَ بعُمق طرف مدرِّ
 –: علم اللغة وآدابھاوالمحاضرات الخاصة ب الدراسیة عدد من المحاضرات ونبھا  وھم یلقادآالعربیة و

./ أستاذ مشارك، د(" العربیة الحدیثة الصحافة"و) حسین تیكایف./ أستاذ مشارك، د" (نظریة األدب"
) حسین تیكایف./ أستاذ مشارك، د" (الحدیثة في األدب العربي ریةالنثتولد الفنون "و) حسین تیكایف

تاریخ األدب العربي في عھد "و) حسین تیكایف./ أستاذ مشارك، د" (الروایة التاریخیة المصریة"و
ُوفا./ مشارك، د ةأستاذ" (القرون الوسطى َان ُوی ت  ةأستاذ" (المفردات العربیة في اللغات الداغستانیة"و) سْ

ُوفا./ مشارك، د َان ُوی ت ) أستاذ مساعد میرزا محمدوف" (الشمالي القوقازاآلثار الرسائلیة في "و ) سْ
جیمساعد دِ  ةأستاذ" (باللغة العربیة في عھد القرون الوسطى الرسائل في النحو"و َ ِ ئنا ح  ناحیة"و) یِّفای

ِ مساعد د ةأستاذ" (األدب العربي األثریة في عھد القرون الوسطى یِّفائنا حَ ی ِ إلى جانب ھذه و ). جی
عون  َ أستاذ (المحاضرات عن البلدان العربیة وعن علم دین اإلسالم طالب قسمنا المحاضرات یسم

دوف./ مشارك، د أستاذ بروفیسور أمري شیخ (وعن تاریخ وثقافة داغستان ) یارأحمد خان محمَّ
 عنمحمدوف  حسن میرزا عداسوأستاذ م" خطوطات العربیة في داغستانمال" مثال عنسعیدوف 

  .)"المصادر العربیة عن تاریخ داغستان"
ً  11من  حالیایتكون قسم اللغة العربیة وآدابھا  حسین ./ أستاذ مشارك، د(دكاتیر  5وبینھم  عضوا

تُ ./ مشارك، د ةتیكایف وأستاذ ُوفا وأستاذ مشارك، دسْ زكریایِّیف  ./د ،خان محمدوف وأستاذ مشارك./ویَّان
ا حجیِّیفا ./عد، دمسا ةوأستاذ َّ یجووأغلبیتھم ). آن وطشقند  بطرسبرغ سان –الجامعات المركزیة  خرِّ
. آسیا وإفریقیا تابع لجامعة موسكو بلدان معھد رفع مھاراتھم المھنیة وبدورات التمارین فيقاموا ب والذین

تَقدم كالعادة  ْ العلماء إللقاء المحاضرات لطالب قسمنا  الحكومیة إلى جامعة داغستانوإلى جانب ھذا یُس
 .العلوم الروسیة أكادیمیةلمركز العلمي الداغستاني المتفرع عن من ا

سو قسم اللغة العربیة وآدابھا بخطابھم في المؤتمرات الدولیة وھذه المشاركات  ً ما مدرِّ یشارك كثیرا
والمملكة  األمریكیة وإسرائیل متحدةمثال في الوالیات ال(بل في خارجھا  االتحادیةلیس فقط في روسیا 

ة السنوات في البلدان العربیة بعقدھمكانوا یشتغلون ). العربیة السعودیة مثال كمترجم  – بعضھم خالل عدَّ
ُویللوك "كان یشتغل أستاذ مساعد حسن میرزا محمدوف في وكالة شركة  - 1997في العراق في عام " ا

س الجامعة و 2000 أستاذ  كان یشتغل عن ثقافة روسیا اإلتحادیة المحاضرات للطالبإللقاء  - مثال كمدرِّ
  .وإلخ 2009- 2006في عام  )المملكة العربیة السعودیة( حسین تیكایف في جامعة الملك سعود./ مشارك، د

  :اللغة العربیة وآدابھا ھي الموضوعات األولویة العلمیة لقسم



  ".باللغة العربیة عن تاریخ وثقافة داغستان ةاآلثار األدبی" -
 ".الشرقي الغة العربیة وتاریخ األدب العربي في إطار الفیلولوجیلصرف النحو والدراسة علم " -

ِف ر ْ سو قسم اللغة العربیة وآدابھا ویُش رحالت  علىالطالب العلمیة و على مشروعات وفعالیات مدرِّ
 ةفي قسمنا مكتبوجد ی .البحث عن المخطوطات األثریة العلمي في مناطق داغستان بغرضاالستكشاف 

مواضیع مشروعات الطالب العلمیة . كثیر من الكتب الدراسیة واإلستخباریةا الوفیھالعربیة وآدابھا للغة 
بالبحوث حول المدرسون یقوم و. سي قسمنامواضیع البحوث العلمیة لمدرِّ وفعالیتھم متصلة على العموم ب

خطوطات العربیة كما یبحثون مالبحث ال على أساسیقوم بھا وھا تاریخ ثقافتھا وفنھا تاریخ داغستان وبین
الخاصة بعلم وھناك مواضیع مشروعات الطالب العلمیة  .تاریخ بلدان آسیا وإفریقیا وتاریخ اإلسالم

ً  اللغة وآدابھا دراسة وبینھا تاریخ مذاھب تاریخ اللغة العربیة  ةمتصلة بالدراس ھذه المواضیعوأیضا
تاریخ  اتھناك موضوع ...المفردات العربیة في اللغات الداغستانیة و إلخ بحثع یضاالنحویة ومو

ل  ن فنون األدبالنادر م ابینھاألدب العربي و ُّ ه مختلفة ومراحل تطورفي األقالیم الدب األوتشَك
األدب الوطني ومشاكل األدب العربي التقلیدي ومشاكل علم  بداعات ممثليممیزة إلوالخصائص ال

للطالب العلمیة مشروعات المواضیع سو قسمنا مدرِّ م یُقدِّ  وعلى ذلك... األدب العربي الحدیث وإلخ
لیة  رضبغ ً إدخال طالب الصفوف األوَّ ومع  .إلى فعالیتھم العلمیة بإنجاز مواضیعھم السھلة والعامة نسبیا

ً لطالب ذلك ھناك الموض ً ما ھم . المصادر العربیة باستخدام الصفوف الكبرىوعات الصعبة نسبیا كثیرا
ً المصادر الدراسیة بالعربیة  التي حصلوا علیھا أثناء بعثتھم اللغویة في جمھوریة مصر یستخدمون أیضا

ھناك مركز  .بعثة تدوین المخطوطات األثریة ویقوموھا في األقالیم الداغستانیة المختلفةالعربیة وفي 
أستاذ بروفیسور أمري شیخ  –مدیر المركز  .بھاابحث المخطوطات العربیة تابع لقسم اللغة العربیة وآد

في الداغستاني و يمیراث الثقافال ةدراس حولقضایا التحلیل في  االشتراكالمركز  ھذا ھدفی. سعیدوف
وبحث اآلثار  اكتشافالتاریخیة والثقافیة مع شعوب بلدان الشرق األوسط عن طریق  عالقات داغستان

عیدو التنفیذ ھذا الھدف مُ  فيویشارك . المتعددة لغات الشعوب الداغستانیةبالثقافیة المكتوبة بالعربیة و
  .وطالب كلیة الدراسات الشرقیة

طالب الصف األول الحلقة  أنشأ مثالً  .م 2001وفي . المعینةالعلمیة  نشطتھمأبقسمنا  طالبم قوی 
 خبرةعلى ف التعرُّ  إلىذه الحلقة وتھدف ھ" الباحث الشاب في الدراسات الشرقیة" -  أسمتحت  العلمیة
مؤتمرات ومواضیع الحلقة العلمیة لمشاركة في اللالتقریر الطالب مواضیع  ویختار .العلمي البحث

م ). المشروعاتو(العلمیة  تھمومستقبل أنشط ماھتماماتھحسب  ِّ سو قسمناویُصم  تدابیرمشروع  مدرِّ
ویتضمن  .مستواھم العلمي والدراسيحسب  الصف الرابعحتى ول األ من الصفللطالب العلمیة  الحلقة

اإلسالم  -مثال  المواضیع الھامة والزمة لتحضیر الباحثین في الدراسات الشرقیة وھيكالعادة مشروع ال
د األدب الداغستاني باللغة العربیةو في داغستاناإلسالم  انتشار كذلكو وانتشاره ُّ والتاریخ والثقافة  تول

  ...في البلدان العربیة وإلخ واالقتصادیة االجتماعیةوالمشاكل 
اللغة  في تدریس لمتطلبات الحدیثة في مجال التعلیم العاليبا آدابھااللغة العربیة و مدرسولتزم وی

ً العربیة و جة متعددة الوسائط المواد األساسیة  إلىإضافة َ م ْ د ُ حیث  multimedia CDاألقراص الم
ّم المواد الدراسیة بأسلوب فيب لطاللتساعد  ً یدرس الطالب  .قمشوِّ و سھل تعل اللغة العربیة تطبیقیا

ل ِّ لقطات و )(audioمسموعة لالمواد ا" النظریة والتطبیق لعلم الترجمة"ر المقرَّ خالل دراسة  ونویُحل
ُّ من  یةبرامج التلفزیونال من )(video فیدیو    .باللغة العربیة الصناعیة القمر قنواتیبث

من جمھوریة مصر العربیة  أسیوطستان الحكومیة وجامعة غبین جامعة داالموقع  االتفاقیساعد 
ً و مالقیعلى ا سي قسم اللغة العربیة وآدابھا بإیفاد ثالثة أشھرعلى مدي سنویا ال شكّ أن ھذه  .طالب ومدرِّ

 ً سین لالبعثات ضروریة جدا تثبیت في  راغبیناللطالب لرفع مھارتھم وكذلك في راغبین اللمدرِّ
  .يحوار الثقافالوتبادل ال في مھارات واكتساباللغویة  تھممھارا

كلیة ل آدابھاو العربیةو طبقا للمتطلبات الحدیثة في تعلیم متعدد المستویات یخطط فسم اللغة 
و تخریج حاملي  إلعدادزمة من البرامج حُ  إعداد إلىجامعة داغستان الحكومیة ب یةقشرالالدراسات 
  ."علم الدراسات الشرقیة" -و الماجستیر في تخصص  سالبكالوریو


