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نجحت سوریا والیابان المتوزعتان على بوابتي قارة آسیا شرقا وغربا، بمد جسر تعلیمي یربط بین دمشق
وجامعة طوكیو للدراسات األجنبیة.

وفي ھذا اإلطار أطلق معھد تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا التابع لوزارة التربیة السوریة بالتعاون مع السفارة
السوریة في الیابان أولى دوراتھ لتعلیم اللغة العربیة عن بعد لطلبة قسم الدراسات العربیة في جامعة طوكیو للدراسات

األجنبیة.

وتتضمن الدورة برنامجا تعلیمیا في اللغة العربیة لطلبة المستوى المتقدم یتناول موضوعات متنوعة في العلم واألدب
والثقافة والفن والمجتمع السوري والصحة العامة.

برنامج خاص للطلبة الیابانیین

في ھذا السیاق أوضحت نجود عطا هللا مدیرة معھد تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا في تصریح خاص لوكالة
"سبوتنیك" أن "إقامة ھذه الدورة تأتي في إطار التعاون بین وزارتي الخارجیة في البلدین، وقد تم تحضیر برنامج خاص

للطلبة الیابانیین یتضمن ثالث عشرة محاضرة على مدى شھرین ونصف حول الحیاة الثقافیة والفنیة واالجتماعیة في
سوریا، وقبل ذلك اتبع الكادر التدریسي في المعھد دورة تدریبیة بإشراف مدیریة المعلوماتیة في وزارة التربیة حول
تفعیل برنامج التعلیم عن بعد من خالل استخدام برنامج (زوم) إلعطاء دروس ومحاضرات للطالب عن بعد وطریقة

صیاغة االختبارات اإللكترونیة".

وأضافت عطا هللا أن "طالب السنة الثالثة واألخیرة في قسم الدراسات العربیة بجامعة طوكیو للدراسات األجنبیة
یشاركون في ھذه الدورة وھم من المستوى المتقدم في اللغة العربیة، وقد أعددنا لھم برنامجاً یلبي رغباتھم ویحقق ھدفھم

في تعلم اللغة العربیة تضّمن محاضرات عن دمشق واألماكن األثریة فیھا وعن عاداتھا وتقالیدھا ومأكوالتھا وأسواقھا
والصناعات التقلیدیة فیھا، وقد أحب الطالب ذلك".
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معھد تعلیم اللغة العربیة التابع لوزارة التربیة السوریة بالتعاون مع السفارة السوریة في الیابان، یطلق دوراتھ التعلیمیة لغیر
الناطقین -عن بعد - لطلبة قسم الدراسات العربیة في جامعة طوكیو للدراسات األجنبیة.

من لم یستطع المجيء فسوریا تذھب إلیھ

ولفتت عطا هللا إلى أن "جامعة طوكیو اختارت سوریا لمثل ھذا البرنامج بعد الصیت الجمیل الذي نقلتھ مجموعة من
القائمین على تعلیم اللغة العربیة في الیابان ممن درسوا في معھد تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا في دمشق، مضیفة

أن "الدكتور أویاما أكد أن أھل سوریا یتحدثون اللغة العربیة بشكل جید لذلك رغب بھذا اللقاء اللغوي بین دمشق
وطوكیو، وعبر عن إعجابھ بالشعب السوري المضیاف خالل زیارات عدة قام بھا لسوریا سابقاً، وھو یتمنى أن یزور

الطالب الیابانیون دمشق ولصعوبة ھذا األمر حالیاً رأى أن یحقق ھذا الجسر اللغوي جزءاً من أھداف ھؤالء الطالب".

وأردفت عطا هللا: "إذا لم یستطع الطالب الذي یرغب بتعلم اللغة العربیة المجيء إلى سوریا فإن سوریا تذھب إلیھ من
خالل برنامج التعلم عن بعد عبر اإلنترنت، وھو ما یفتح آفاقاً جدیدة وكبیرة للمعھد كي تعم الفائدة بنشر اللغة العربیة في
جامعات الیابان، ثم لتعم التجربة دول العالم وذلك یمثل واجباً مقدساً وھدفاً أساسیاً من أھداف المعھد، ونأمل مجلس إدارة

في أن تعم ھذه التجربة باقي الدول األجنبیة لتسھیل تعلم اللغة العربیة على الراغبین بتعلمھا من جمیع أنحاء العالم".

أویاما: قدرات سوریة عالیة المستوى لتدریس العربیة

من جانبھ صّرح المنسق األكادیمي للدراسات العربیة في جامعة طوكیو للدراسات األجنبیة ھیرو یوكي أویاما لمراسل
سبوتنیك بدمشق عبر منصة (zoom) قائالً: "یشكل ھذا البرنامج التعلیمي لتعلیم اللغة العربیة للطالب الیابانیین خطوة

نحو إعادة العالقات التعلیمیة األكادیمیة بین سوریا والیابان" وأضاف: "كان من المفترض أن نزور سوریا لكن لم نتمكن
من ذلك ونأمل في المستقبل أن یذھب الطالب إلى سوریا ویتبعوا ھذه الدورات مباشرة".

وعن سبب اختیار سوریا كبلد لتدریس الطالب الیابانیین اللغة العربیة قال أویاما: "سوریا لدیھا قدرات عالیة المستوى
على والتعرف العربیة اللغة تعلم في طالبنا إمكانیات لتقویة القدرات ھذه نستثمر أن أردنا ونحن العربیة، اللغة لتدریس



ى ر  ربی و م   ي  ب  ی  وی إ ر  ر   ن  ر  ن  ربی و ریس  
الثقافة العربیة".

وعن انطباع الطالب الیابانیین عن ھذا البرنامج قال أویاما: "بدون مجاملة أعتقد أن الطالب مسرورین بھذا البرنامج،
وھي فرصة لتكون سوریا مدخالً لھم للتعرف على بقیة البلدان والثقافات العربیة، وسوریا تمتلك موارد طبیعیة لكن أھم

ما فیھا ھم أبناؤھا أي إنسانھا، وإنھ من المھم التعرف على ھذا اإلنسان وثقافتھ العربیة".

طلبة الیابان: فرصة ثمینة ووحیدة نقوم باغتنامھا

بدورھا قالت الطالبة في قسم الدراسات العربیة بجامعة طوكیو للدراسات األجنبیة تامامي لمراسل سبوتنیك بدمشق عبر
منصة (zoom): "یسرني كثیراً أن أشارك في ھذا البرنامج ألننا في الیابان ال نستطیع أن نذھب إلى سوریا ألسباب

عدة، لذلك ھذه فرصة ثمینة ووحیدة للمشاركة في تلقي دروس ومحاضرات عن سوریا، ولھذا أنا سعیدة جداً أن أغتنم ھذه
الفرصة للتعرف على كثیر من المعلومات التي ال أستطیع العثور علیھا في الیابان".
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عناوین طلبتھا جامعة طوكیو للدراسات األجنبیة

وأوضحت معاونة مدیرة المعھد ریم عطا هللا أن "المنھج المعتمد في البرنامج المتبع بین المعھد وجامعة طوكیو- قسم
الدراسات العربیة تم وضعھ من قبل المشرفین على برنامج الدورة وفقاً للعناوین التي طلبتھا جامعة طوكیو، وھو یشمل
األدب والثقافة والصحة والمجتمع السوري، ومن خالل ھذه الموضوعات نعّرف الطالب على سوریا وثقافتھا وتاریخھا

وتراثھا وقضایاھا العادلة بشكل حقیقي، ونحن سعیدون وفخورون بھذه التجربة ألنھا تساعد على تنشیط عمل المعھد
وزیادة شھرتھ أكثر وتساعد أیضاً على نشر اللغة العربیة والثقافة العربیة والسوریة".

أ هللا



وقالت المدّرسة فدوى عبد هللا لـ سبوتنیك: أقدم في ھذه الدورة ثالث محاضرات حول العادات والتقالید الشعبیة في سوریا
وخاصة في شھر رمضان، وأثر العلم في الحیاة، وأھم االختراعات الحدیثة في العالم، وحول وباء كورونا الذي أقلق

العالم وأھم األطباء المشھورین الذین كشفوا عن بدایة ھذا الوباء" مضیفة: "ھذا البرنامج عظیم ولنا الفخر للعمل فیھ كونھ
ینشر الثقافة والعلم ویفتح آفاقاً جدیدة لنشر اللغة العربیة في بلدان العالم".

وأشارت المدّرسة منال جدید في تصریح لـسبوتنیك إلى أن "برنامج الدورة یرتكز على تطویر المحادثة باللغة العربیة
لدى الطالب وألقي محاضرات حول التراث الفني والتعریف بفن القدود الحلبیة وعن بر الوالدین والتركیز من خالل

المحاضرات على نطق اللغة العربیة وتطویرھا كمحادثة لدى الطالب الیابانیین مضیفة: "أنا مسرورة بھذا العمل وأتمنى
أن یتكرر مع جامعات أخرى لفتح أبواب جدیدة تساعد على نشر لغتنا وثقافتنا العربیة وثقافة مجتمعنا السوري كونھ من

المجتمعات التي حافظت على اللغة العربیة".
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منصات عدیدة متاحة للتعلیم عن بعد

 وأوضح المنسق المركزي لدمج التقانة بالتعلیم في وزارة التربیة أحمد رشید محمد المشرف في برنامج التعلیم عن بعد لـ
سبوتنیك أن "مدیریة المعلوماتیة في وزارة التربیة سبق وأن أقامت دورة لمدرسي ومدرسات معھد تعلیم اللغة العربیة

لغیر الناطقین بھا للتدرب على كیفیة التعامل مع منصات التعلم اإللكتروني وأضاف: "لدینا في وزارة التربیة منصة التعلم
المتمازج التي قمنا بتنشیطھا بعد انتشار جائحة كورونا ومن خاللھا استطاع طالبنا كسر حاجز الخوف أثناء الدراسة فمن
خالل ھذه المنصة یمكن أن یسأل الطالب أستاذه من البیت وكذلك یمكن إجراء اختبارات إلكترونیة موحدة وھو ما نفذناه

في أربع محافظات وأعطى نتائج جیدة".

ویشار إلى أن معھد تعلیم اللغة العربیة أحدث بقانون من الرئیس السوري بشار األسد ویختص بتدریس اللغة العربیة لغیر


