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كانون الثاني )يناير(  ٢٠٢٠،  اإلصدار: ٤٧

نشرة الموسوعة اإللكترونية العربية

تاجيـبيديا

في هذا اإلصدار

)األردنية( تحتضن مؤتمرا لتعليم اللغة العربية 
لطلبة الجامعات األمريكية

العالم لغات  العربية.. ملكة جمال  اللغة  ثقافة 

لدعم   2020 عام  تخصيص  العربي:  البرلمان 
العربية اللغة 

مركز اللغات الحديث في االردن يخرج فوج جديد 
من طالب اللغة العربية

الملك فيصل في  أكاديمي أسترالي يفوز بجائزة 
العربية واألدب اللغة 
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صفحة

)األردنية( تحتضن مؤتمرا لتعليم اللغة 
العربية لطلبة الجامعات األمريكية

في  المتخصصة  العالمية   )CET( موظفو شركة  ناقش 
والمنتشرة فروعها  الخارج،  الدراسة في  تقديم خدمات 
والقضايا  المسائل  من  جملة  العالم،  دول  مختلف  في 
بآلية  المتعلقة  واالتجاهات  األهداف  على  الوقوف  منها 
عمل كل فرع، وتحديد العالقة فيما بين موظفيه وطلبة 
 )CET( ببرنامج  الملتحقين  األمريكية  الجامعات 
وبأسلوب  مكثفة  ثانية  لغة  تعليم  يرّوج  الذي  الدولي 
شيق وممتع، إلى جانب اللغة األصلية وذلك تبعا للدولة 
ومناقشة  الخبرات  وتبادل  البرنامج،  إليها  يبتعثهم  التي 

العمل. تطوير طرائق  في  الفاعلة  المقترحات 

جاء ذلك خالل مؤتمر الشركة السنوي الذي عقد وألول مرة في األردن، واحتضنته الجامعة األردنية ممثلة بوحدة 
الشؤون الدولية كشريك استراتيجي في البرنامج الذي تتضمن آلية تنفيذه في األردن استقبال الجامعة األردنية لطلبة 
الجامعة، ودمجهم في  الموطن في  اللغات  أجنبية في مركز  العربية كلغة  اللغة  لتعلم  المتحدة األمريكية  الواليات  من 
من  تمكنهم  التي  اللغوية  المهارات  إكسابهم  بغية  األردن،  في  السياحية  المواقع  من  عدد  وزيارة  المحلي،  المجتمع 
العربية  اللغة  ثقافة وحضارة  والتحدي، وتعززها  المغامرة  تغلفها  أجواء  العربية في وقت قصير، وسط  اللغة  إجادة 

بالكامل، وليس من مناهج دراسية فقط. ضمن بيئة عربية 

لقاءات حوارية  هيئة  على  عقد  الذي  المؤتمر  هذا  مظلة  تحت  اجتمعوا  ومدربا،  وإداريا  موظفا   )85( على  يزيد  ما 
أفكار  من  يتدارسونه  ما  في ضوء  الرؤية  وحددوا  الخبرة،  تبادلوا خاللها  االجتماعات،  إلى  أقرب  مصغرة، جاءت 

ناجحة. ومقترحات 
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عن  أعربت  المؤتمر،  أعمال  افتتاح  خالل  ألقتها  كلمة  وفي  الياسين  هديل  الدكتورة  الدولية  الشؤون  وحدة  مديرة 
البرنامج  أن  مؤكدة  األردن؛  في   )CET( لبرنامج  استراتيجيا  شريكا  األردنية  الجامعة  اختيار  في  سعادتها  بالغ 
فيها،  األكاديمي  الحراك  عززت  مؤثرة  أداة  شكل  سنوات  الست  زهاء  الجامعة  في  انطالقته  على  مضى  الذي 
والموظفين  الجامعة  وأساتذة  الطلبة  قبل  من  إيجابية  فعل  وردود  إشادات  من  الجامعة  تلقته  ما  ذلك  على  والدليل 

البرنامج. مشاريع  في  شاركوا  ممن 

وقالت الياسين إن الجامعة األردنية تحرص على الدوام على توثيق عالقاتها الثنائية مع المؤسسات والجهات المحلية 
والعالمي. اإلقليمي  العالي  التعليم  تدعيم موقعها على خارطة  يسهم في  ما  والعالمية،  واإلقليمية 

يشتمل  لما  العملية،  والتدريبات  النظرية  بين  ما  تطبيقه  في  يجمع  الذي  البرنامج  أهمية  إلى  الياسين  وأشارت 
األردنية،  الشركات  من  عدد  في  يتلقونها  تدريبات  خالل  من  الفصول  خارج  وخبرة  دراسية،  مناهج  من  عليه 
الالزمة  األدوات  توفير  في  وطلبة،  وموظفين  أساتذة  يضم  الذي  الجامعة  فريق  يوليه  الذي  الدعم  جانب  إلى 
مناطق  مختلف  في  ويسر  بسهولة  والتنقل  اللغوية،  مهاراتهم  تحسين  من  البرنامج  في  المشاركين  تمكن  التي 

وحضارته. بثقافته  معرفتهم  لتوسيع  المضيف  األردني  المجتمع  وقطاعات 

أيام،  مدار خمسة  فعالياته على  تمتد  المؤتمر  أن  أبو شيخة،  أحمد  البرنامج  في  الطلبة  مدير حياة  أوضح  في حين 
البتراء،  مثل  األردن  في  السياحية  المناطق  من  لعدد  زيارة  يتخلله  األردنية،  الجامعة  في رحاب  أيامه  أول  وعقد 
تجربتها  على  واالطالع  األردن  استكشاف  فرصة  فيه  للمشاركين  تتيح  مختلفة،  أنشطة  تقديم  بغية  رم،  ووادي 

البرنامج. لمخرجات  إيجابية  بصمات  تحقيق  في  تعزز  التي  الخبرة  من  المزيد  يضفي  ما  السياحية 

السنوي  المؤتمر  هذا  انعقاد  تجربة  نجاح  برنيه  مازن  البرنامج  في  اللوجستية  الخدمات  مدير  أكد  بدوره، 
إطالع  ضرورة  إلى  منوها  التوقعات،  فاق  نجاحا  حقق  الذي   )CET( برنامج  وتميز  العالم،  دول  مختلف  في 
سنوية،  مؤتمرات  سلسلة  ضمن  يأتي  الذي  المؤتمر  هذا  خالل  من  الفريدة،  التجربة  بهذه  والمشاركين  القائمين 

األردنية. الجامعة  في  وتحديدا  األردن  في  األولى  للمرة  ويعقد 

مدروسة  خطوات  وفق  لها  ثاقبة  رؤية  وضع  من  تمكنت  العالمية،   )CET ( شركة  أن  ذكره،  الجدير  من 
األمريكية  الجامعات  طلبة  قبل  من  رواجا  يلقى  حيث  تجربته،  نطاق  وتوسيع  للبرنامج  للترويج  ومنظمة، 
المنتشرة  الجامعات  مختلف  في  األم،  لغتهم  جانب  إلى  األجنبية  هي  تعتبر  ثانية  لغة  دراسة  في  الراغبين 

إليها. يبتعثون  التي  الدول  في 

الرأي المصدر: 
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أكثر  وهي  العالم،  لغات  أهم  من  واحدة  العربية  اللغة  تعد 
المتحدثين  عدد  ليس  يميزها  ما  لكن  انتشاراً،  السامية  اللغات 
بها فحسب، بل غنى مفرداتها، وثراء حروفها وتنوع أساليبها 

اللغوية واستخدامها المحسنات البديعية بكثرة. 

وقد باتت اللغة العربية واحدة من اللغات الرسمية ولغات العمل 
في األمم المتحدة، منذ 18 كانون األول /  ديسمبر عام 1973، 
وتعرف  العربية.  للغة  عالميا  يوما  أصبح  الذي  التاريخ  وهو 
ب"لغة الضاد"؛ ألنه الحرف الوحيد الذي ال يوجد في أي لغة 

أخرى على مستوى العالم.

يعادل  بما  كلمة،  و912  ألف  و300  مليونا   12 من  وتتكون 
التي تتكون من 600 ألف  25 ضعفا لعدد كلمات اإلنجليزية 
جمال  "ملكة  بلقب  لتتويجها  البعض  دفع  الذي  األمر  كلمة، 
أكثرهم  نسمة،  مليون  من 422  أكثر  بها  ويتحدث  اللغات".  
األخرى  المناطق  من  العديد  إلى  إضافة  العربي،  الوطن  في 

المجاورة كاألحواز وتركيا وتشاد ومالي والسنغال وإريتريا. 
وبينما تتباين طريقة احتفاء كل دولة بيوم اللغة العربية، تجسد 
اللغة  للحفاظ على  المبادرات  في عدد من  اإلماراتي  االحتفاء 
الوسم  ومبادرة  العربي،  القراءة  تحدي  مبادرة  منها  العربية، 
"بالعربي"، وذلك بهدف تكريس اعتزاز أبناء دولة اإلمارات 

والعالم العربي بهويتهم وإرثهم الحضاري.

المصدر: العين اإلخبارية

تصريح  في  السلمي  فهم  بن  مشعل  البرلمان  رئيس  أعلن 
عام  تخصيص  عن  العربية،  للغة  العالمي  اليوم  بمناسبة  له 
من  الخطوات  من  عدد  واتخاذ  العربية  اللغة  لدعم   2020
وفى  البرلمان،  يصدرها  التي  التشريعات  منظومة  خالل 

العربي. العالم  في  التعليم  تطوير  وثيقة  مقدمتها 

قوانين  ثالثة  إصدار  على  المختصة  ولجانه  البرلمان  ويعمل 
عربي  قانون  منها  األهداف  هذه  لتحقيق  عربية  استرشادية 
اللغة  وتعزيز  القراءة،  وتشجيع  األمية  لمكافحة  استرشادي 

العربية في الدول العربية األقل نمواً.

يذكر أن اليوم العالمي للغة العربية يصادف الثامن عشر من 
أصدرت  الذي  التاريخ  على  بناًء  عام،  كل  من  األول  كانون 
األول  كانون  في  قرارها  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  فيه 
اللغات  في  العربية  اللغة  إدخال  بموجبه  وأقرت   ،1973

المتحدة. باألمم  العمل  ولغات  الرسمية 

المصدر: األمه

ثقافة اللغة العربية.. ملكة جمال لغات العالم

البرلمان العربي: تخصيص عام 2020 لدعم اللغة العربية
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لحديث  ا للغات  ا مركز  أكد 
للغة  ا تعلم  على  االهتمام  يد  تزا
 ، بغيرها للناطقين  لعربية  ا
فد  توا مؤخرا  لمركز  ا شهد  حيث 
األجانب  الطالب  من  كبير  عدد 
لم  لعا ا حول  لدول  ا مختلف  من 

لعربية. ا للغة  ا لدراسة 

بتخريج  المركز  واحتفل 
األستراليين  الطلبة  من  مجموعة 
في  العربية  اللغة  درسوا  الذين 
وإتقان  ممارسة  بهدف  المركز 
العادات  على  والتعرف  اللغة 
تم  حيث  األردنية.  والتقاليد 
لهم  سياحية  جوالت  تنظيم 
والمناطق  عمان  معالم  لجميع 
زيارة  إلى  باإلضافة  الشعبية 
والتمتع  األثرية  البتراء  مدينة 
برمال وجبال وادي رم ثم زيارة 
الدافئة. بشمسها  والتمتع  العقبة 

تعد  العربية  اللغة  أن  وحيث 
على  وأغناها  اللغات  أقدم  من 
بغير  المتكلمون  فإن  اإلطالق، 

على  يحرصون  العربية  اللغة 
على  والتعرف  اللغة  هذه  دراسة 
وقواعدها،  ومعانيها  مفرداتها 
"تعليم  يسمى  ما  ظهر  وهكذا 
بغيرها".  للناطقين  العربية  اللغة 

وزع  التخريج  حفل  وخالل 
مدير  عوض،  فارس  األستاذ 
والسيدة  الحديث  اللغات  مركز 
مكتب  مديرة  عويس  صباح 
للخدمات  الحديث  اللغات 
على  الشهادات  الجامعية 

مسؤولة  بحضور  الخريجين 
التي  كواتلي  ليلى  السيدة  الطلبة 
من  المبذولة  الجهود  على  أثنت 

التعليم.  عملية  إلنجاح  المركز 

خدماته  يقدم  المركز  أن  إلى  يشار 
لدراسة  األردن  في  التعليمية 
ويعد   1970 عام  منذ  اللغات 
في  المراكز  وأقوى  أعرق  من 

األردن.

الحديث اللغات  مركز  المصدر: 

اهتمام متزايد على تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها
مركز اللغات الحديث في االردن يخرج فوج جديد من طالب اللغة العربية
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العالمية  فيصل  الملك  جائزة  أعلنت 
في  الفائزين  أسماء  السعودية  في 
ومن   2020 لعام  الخمسة  فروعها 
كارتر  مايكل  األسترالي  أبرزهم 
اللغة  فرع  في  الجائزة  نال  الذي 

واألدب. العربية 

أستاذا  يعمل   - الذي  كارتر  وحصل 
سيدني-  جامعة  في  التاريخ  في 
لهذا  تحمل  التي  الجائزة  على 
اللغوية  "الدراسات  موضوع  العام 
فرع  في  األخرى"  باللغات  العربية 
أعماله  أبرزها  أسباب  لعدة  األدب 
خمسين  مدى  على  امتدت  التي 
المراجع  أهم  من  تعد  والتي  عاما، 
العربي  النحوي  الفكر  درست  التي 

اإلنجليزية.  باللغة 

الدراسات  فرع  بجائزة  وفاز 
لهذا  موضوعه  والذي  اإلسالمية 
اإلسالمي"  القدس  "تراث  العام 
هاشم  محمد  األردني  األكاديمي 
أعماله  "غزارة  عن  غوشة 
عبر  وآثارها  القدس  تاريخ  حول 
أما  العلمي.  انتاجه  وتنوع  العصور 
ذهبت  فقد  اإلسالم  خدمة  فرع  في 
المكرمة"  مكة  "وثيقة  إلى  الجائزة 
الذي  مكة  مؤتمر  عن  الصادرة 
في  اإلسالمي  العالم  رابطة  نظمته 

.2019 مايو  أيار/  من  الثالثين 

الملك  لجائزة  العام  األمين  وقال 

السبيل  عبدالعزيز  العالمية  فيصل 
الفائزين  إعالن  حفل  خالل 
أن  واألربعين  الثانية  بالدورة 
"لكونها  الجائزة  استحقت  الوثيقة 
إلرساء  تاريخيا  دستورا  تعد 
الديانات  أتباع  بين  التعايش  قيم 

والمذاهب".  والثقافات 

وموضوعه  الطب  فرع  وفي 
فاز  الهيموجلوبين"  "أمراض 
ستيوارت  األمريكي  بالجائزة 
كلية  في  االستاذ  أوركين  هوالند 
عن  وذلك  هارفارد  بجامعة  الطب 
مجال  في  المتميزة  العلمية  جهوده 

الوراثية. الدم  صبغة  أمراض 

لهذا  وموضوعه  العلوم  فرع  وفي 
الجائزة  ذهبت  الحياة"  "علم  العام 
في  األستاذ  وانج  دونج  شياو  إلى 

في  الحيوية  للعلوم  الوطني  المعهد 
الرائدة  اكتشافاته  عن  وذلك  بكين 
طبيعة  فهم  في  تغير  إلى  أدت  التي 
ما  البالغة،  الخلية  وموت  عمل 
وعقاقير  عالجات  تطوير  في  أسهم 
تدهور  وقف  محفزات  تحاكي 
األمراض  مقاومة  في  الخاليا 

للحياة. المهددة 

لملك  ا مؤسسة  أن  لى  إ يشار 
جائزة  أطلقت  لخيرية  ا فيصل 
ألول  منحت  لتي  ا فيصل  لملك  ا
د  االفرا ة  فأ "لمكا  1979 عام  مرة 
تهم  إنجازا على  لمؤسسات  وا
كل  في  لفائز  ا ويحصل  لفريدة"  ا
ومبلغ  ذهبية  لية  ميدا على  فرع 
750 ألف لاير سعودي. مالي قدره 

الخليج أخبار  المصدر: 

أكاديمي أسترالي يفوز بجائزة الملك فيصل في اللغة العربية واألدب
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موسوعة طالل أبوغزاله اإللكترونية
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله، 46 شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، األردن

هاتف: 5100900 ) 6 962+(

تم اعداد هذه النرشة من قبل موسوعة طالل أبوغزاله اإللكرتونية

register.tagepedia.org
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ال االسعارأقل

قـــاِرن قبـــل أن تشتـــري: مواصفـــات وأسعـــار أفضـــل الماركـــات
تصميــــم وإنتــــاج طــــالل أبوغزالــــه العالميــــة

اللوحي (تابلت) جهاز
معالج ثماني المراكز بسرعة ۱,٦ جیجاھرتز.

شاشة عالیة الوضوح بحجم ۱۰,۱ إنش مع خاصیّة HD، وبدقة x ۱۲۰۰ ۱۹۲۰بكسل.
ذاكرة عشوائیّة ٤ جیجا بایت.      سعة تخزین ٦٤ جیجا بایت.     نظام تشغیل أندروید ۹,۰

كامیرا أمامیّة بدقة ٥ میجابكسل وكامیرا خلفیة بدقة ۱۳ میجابكسل مزودة بـ فالش.
.(GPS) مزّود بشریحتّي ھاتف وبلوتوث ونظام تحدید المواقع

.(4G ,3G ,2G) یدعم شبكات الجیل الثاني والثالث والّرابع

معالج 6500U Intel Core i7 (ذاكرة المعالج المؤقتة ٤ میجا، سرعة ۳,۱۰ جیجاھرتز).
.DDR3 ذاكرة عشوائیة ۸ جیجابایت، نوع
كرت شاشة من نوع إنتل ذو وضوح عالي. 

كرت شاشة إضافي من نوع NVIDIA  وبسعة ۲ جیجابایت.
قرص صلب HDD بسعة تخزین ۱ تیرابایت وقرص تخزین سریع

SSD بسعة ۱۲۸غیغا بایت.     یدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث.
SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI مزّود بمخرج

(FHD) شاشة بحجم ۱٥,٦ إنش بوضوح عالي
3.0 USB 2.0، مدخلین USB مدخلین

 (Backlit Keyboard) لوحة مفاتیح مع خاصیة اإلضاءة
كامیرا ویب بدقة ۲,۰ میجابكسل.     ھیكل معدني (ألمنیوم).

معالج 8550U Intel Core i7 (ذاكرة المعالج المؤقتة ۸ میجا وسرعة٤,۰۰ جیجاھرتز).         
.DDR4  ذاكرة عشوائیة ۸ جیجابایت، نوع 

كرت شاشة نوع إنتل ذو وضوح عالي.
قرص صلب HDD بسعة تخزین ۱ تیرابایت وقرص تخزین سریع.

SSD بسعة ۱۲۸ غیغا بایت.
یدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث.

SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI مزّود بمخرج
(FHD) شاشة بحجم ۱٥,٦ إنش بوضوح عالي

3.0 USB 2.0، مدخلین USB مدخلین
.(Backlit Keyboard) لوحة مفاتیح مع خاصیة اإلضاءة
كامیرا ویب بدقة ۲,۰ میجابكسل.     ھیكل معدني (ألمنیوم).

كفالة مصنعیّة لمدة سنة واحدة.سماعات بلوتوث ذات جودة عالیة.حافظة جلدیة مزّودة بلوحة مفاتیح، شاشة حمایة.مجانًا

كفالة مصنعیّة لمّدة سنة واحدة.حقیبة البتوب (لون بني). مجانًا

كفالة مصنعیّة لمّدة سنة واحدة.حقیبة البتوب (لون بني). مجانًا

جهاز البتوب 

جهاز البتوب 

* تضاف ضریبة المبیعات
نَستقبلكـــم خــالل أیّــام األسبــوع من الّساعــة العاشـــرة صباحـــاً وحتّــى الّساعـــة التاسعــــة مســـاء

ــى الّساعـــة الّسادســـة مســاء ویومــي الجمعــة والسبــت مــن الّساعـــة الواحدة ظھــراً وحتـَّ
مبنى طالل أبوغزالھ العالمیة ٤٦ شارع عبدالرحیم الواكد، الشمیساني، عمان، األردن

مبنى جامعة طالل أبوغزالھ ۱۰٤ شارع مكة، أم أذینة، عمان، األردن
info@tagtech.global :ھاتف:٦٥۱۰۰۹۰۹ ۹٦۲ +  |  فاكس:٦٥۱۰۰۹۰۱ ۹٦۲ +  |  البرید االلكتروني

TAGTECH.Global للطلب أونالین: یرجى زیارة الموقع اإللكتروني
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سعة بطاریة:٦۰۰۰ مللي أمبیر 


