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حزيران )يونيو(  2٠2٠،  اإلصدار: 52

نشرة الموسوعة اإللكترونية العربية

تاجيـبيديا

في هذا اإلصدار

العربية  اللغة  لدراسة  برنامجا  تطور  الصين 
اإلنترنت عبر 

لدعم  يطلق »سيمفونية شعرية«  الذهبي  سليم 
أوسع نطاق العربية واستخدامها على  اللغة 

بمشروع  تشارك  األردنية  والتعليم  التربية 
الخامسة نسخته  في  العربي  القراءة  تحدي 

موقع اسطنبول العربي .. اسطنبول تطلق موقعها 
الناطق باللغة العربية

3
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صفحة

الصين تطور برنامجا لدراسة اللغة 
العربية عبر اإلنترنت

مصغراً  برنامجاً  بكين  في  الدولية  الدراسات  جامعة  طورت 
لدراسة اللغة العربية عبر تطبيق المراسلة الفورية "ويتشات"، 
هو األول من نوعه الذي تطوره جامعة صينية بشكل مستقل. 
يونيو/حزيران،   1 في  تشغيله  بدأ  الذي  البرنامج،  ويحتوي 
على ما يزيد عن 2000 كلمة عربية ويضم عدة وظائف مثل 

القراءة والتسجيل ومسابقة لحفظ الكلمات وغيرها.

ويهدف البرنامج إلى تلبية احتياجات األشخاص الذين يتعلمون 
اللغة العربية ويرغبون في التعرف عليها، إذ يمكن استخدامه 
حالياً بشكل مجاني في مختلف أنحاء الصين، بحسب ما ذكرت 
شيانغ،  يوي  هو  وقال  )شينخوا(.  الجديدة  الصين  أنباء  وكالة 

مدير كلية الدراسات الشرق أوسطية بالجامعة، إن تعليم اللغات األجنبية وتعلمها يواجهان تحديات غير مسبوقة في ظل التطورات 
السريعة للتكنولوجيا الجديدة، وإن طرق إعداد الكوادر المتخصصة باللغات األجنبية تمر اآلن بمرحلة تحول.

وأضاف أن تطبيقات وبرامج دراسة اللغة اإلنجليزية متوفرة وناضجة في الصين، بيد أن دراسة اللغات األخرى صعبة وشاقة، إذ 
إن الموارد الخاصة بتعليم هذه اللغات ما تزال محدودة. وأشار شيانغ إلى أن البرنامج في مرحلة التطوير حالياً وسيشمل لغات أكثر 
وسيحتوي على وظائف أكثر وأفضل في المستقبل. وتابع: "نأمل في أن يتمكن األشخاص الذين يتعلمون لغات أجنبية غير اإلنجليزية 

من تحصيل المعارف وتقوية المهارات من خالل هذا األسلوب الجديد".

يشار إلى أن كلية الدراسات الشرق أوسطية بالجامعة تضم حالياً 4 تخصصات متمثلة في أقسام اللغة العربية واللغة الفارسية واللغة 
العبرية واللغة التركية، وهي أكبر قاعدة إلعداد الكوادر المتخصصة بالدراسات الشرق أوسطية في الصين في الوقت الراهن. وافتتح 
قسم اللغة العربية في الجامعة في عام 1964، ليصبح ضمن أول 7 أقسام لتعليم اللغة العربية تؤسسها وزارة التربية والتعليم في الصين.

المصدر: موقع العين اإلخبارية
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وترويج  العربية  للغة  ا لدعم  مشروعه  ضمن 
الصوت  أطلق  نطاق،  أوسع  على  استخدامها 
بصوته  جديدة  فنية  قطعة  الذهبي  سليم  الذهبي 
التي  الشعرية"  "السيمفونية  مصطلح  عليها  أطلق 
وقطعة  الراقية  الشعرية  الكلمات  بين  فيها  مزج 
ونفذت  العمل  لهذا  خصيصاً  تأليفها  تم  موسيقية 

عالمي. سيمفوني  بأسلوب 

من  جزء  على  الجديدة  الشعرية  المقطوعة  واستندت 
بن  الرحمن  عبد  الشاعر  لألمير  "الخمسون"  قصيدة 
وتوزيعها  الموسيقى  بتأليف  وقام  سعود،  آل  مساعد 
عاٍل  بإحساس  سليم  أداها  فيما  منان،  شيرو  الملحن 
تفاوت  كما  حقها،  الكلمات  ليعطي  رخيم  وبصوت 
األداء  ليأتي  والقرار  الجواب  طبقتي  بين  أداؤه 

الموسيقي. التنوع  مع  متالئماً 

أن  شك  "ال  الذهبي:  يقول  الجديدة  تجربته  وعن 
مساعد  بن  الرحمن  عبد  األمير  سمو  شعر  جماليات 
جعل  المميز  بأسلوبه  األشعار  لهذه  وأدائه  سعود  آل 
بمعاني  تليق  بصورة  الكلمات  هذه  تقديم  مهمة  من 
هذه الكلمات وجودة هذه األبيات مهمة صعبة، ولهذا 
لتقديم  جديدة  رؤية  هناك  تكون  أن  بد  ال  بأنه  فكرنا 
موسيقية  بقطعة  القصيدة  فدمجنا  القصيدة،  هذه 
القصيدة،  لهذه  خصيصاً  تلحينها  تم  سيمفونية 
الكلمات  روعة  الفنية  اللوحة  هذه  خالل  من  لنجمع 
أنها  على  العالم  يجتمع  التي  الموسيقى  سحر  مع 
وبشكل  بإتقان  أدائها  على  حرصي  مع  العالم،  لغة 
إلعطاء  الصوتية  العضالت  استعراض  عن  بعيد 

حقهما". سواء  حد  على  والموسيقى  الكلمات 

الكثير  وأضاف الصوت الذهبي: "سبق لي أن قدمت 
ولكننا  الموسيقى،  بمرافقة  الشعرية  المقطوعات  من 
موسيقاه  له  تكون  أن  يستحق  كهذا  عمالً  أن  وجدنا 
ليكون  المصطلح  هذا  عليه  أطلقنا  ولهذا  الخاصة، 
لتصل  الشعرية  القصائد  من  مجموعة  لنشر  بداية 
وختم  ومؤثر"  أسرع  بشكل  الشعر  متذوقي  إلى 
القراءة  بأن  "لألسف  بالقول:  تصريحاته  الذهبي 
نحاول  ونحن  كثيراً،  تراجعت  قد  العربي  عالمنا  في 
الناس  تحفيز  في  المساهمة  المشروع  هذا  خالل  من 
الجميلة،  الشعرية  القصائد  على  االطالع  على 
بن  الرحمن  عبد  األمير  لسمو  بالشكر  أتوجه  وهنا 
السيمفونية  فكرة  نبدأ  أن  فرصة  منحنا  الذي  مساعد 
وأتمنى  الخمسون،  الرائعة  قصيدته  من  الشعرية 
أضافا  قد  الصوتي  واإللقاء  الموسيقى  تكون  أن 
من  أكبر  شريحة  إلى  العمل  ليصل  الكلمات  لجمالية 

لجمهور". ا

اليوم أخبار  بوابة  موقع  المصدر: 

سليم الذهبي يطلق »سيمفونية شعرية« لدعم اللغة العربية واستخدامها على أوسع نطاق
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وطالبة  طالب  ألف  و400  مليون  يشارك   - سواليف 
التربوية  النشاطات  من مدارس األردن، ضمن خطة 
تحدي  مشروع  مبادرة  في  والتعليم،  التربية  بوزارة 

الخامسة. نسخته  في  العربي  القراءة 

الوزارة،  في  التربوية  النشاطات  إدارة  مدير  وقال 
تحدي  مبادرة  إن  الشناق،  السالم  عبد  الدكتور 
مبادرة  مع  أهدافها  في  تنسجم  العربي  القراءة 
هللا  عبد  بن  الحسين  األمير  سمو  أطلقها  التي  )ض(، 
اللغة  وألق  مكانة  على  للحفاظ  العهد،  ولي  الثاني 

كبيرا. اهتماما  بها  الوزارة  وتولي  العربيّة 

تنمية  في  المبادرتين  أهمية  الشناق  الدكتور  وأكد 
الطلبة  عند  اللغوي  المخزون  وتعزيز  المعرفة 
والنقد  والتحليل  العليا  التفكير  مهارات  وتنمية 
الديمقراطية  مفاهيم  وترسيخ  لديهم  المنطقي 
السليمة  االيجابية  األساليب  وإكسابهم  والمواطنة 
منسقة  قالت  بدورها،  الرأي.  عن  التعبير  في 
تصفية  تم  إنه  البداينة،  عال  القراءة  تحدي  مبادرة 
أتموا  وطالبة  طالب   1000 إلى  المشاركين  أعداد 
الدراسي  العام  خالل  األقل  على  كتاباً   50 قراءة 

.2019/2020

من  لثالثة  ا المرحلة  تصفيات  أن  وأضافت: 
مؤخرا  انطلقت  األقاليم،  مستوى  على  المسابقة 
ومايكروسفت  كونفرينس  لفيديو  ا تقنية  عبر 
للتحكيم،  إلكترونية  نماذج  إعداد  تم  فيما  تيمز، 
المحكمين  بتدريب  المباشرة  تم  الذي  الوقت  في 

لنماذج. ا هذه  استخدام  على 

وبينت البداينة، أن الوزارة اتخذت جميع اإلجراءات 
الثالثة،  المرحلة  تصفيات  إلجراء  الالزمة  الوقائية 

الجسدي  التباعد  وتحقيق  الطلبة،  سالمة  يضمن  وبما 
والقفازات.  والكمامات  بالمعقمات  وتزويدهم 

العربي،  القراءة  تحدي  مشروع  مباردة  وتعد 
اإلمارات  دولة  رئيس  نائب  مبادرات  إحدى 
حاكم  الوزراء  مجلس  رئيس  المتحدة،  العربية 
بهدف  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  سمو  دبي 
والشباب  األطفال  جيل  لدى  القراءة  حب  تنمية 
في  متأصلة  كعادة  وغرسها  العربي،  العالم  في 
المعرفة  وشغف  الفضول  ملكة  تعزز  حياتهم 

مداركهم. وتوسع  لديهم 

القراءة  بأهمية  الوعي  زيادة  إلى  المشروع  ويسعى 
مهارات  وتنمية  العربي،  العالم  في  الطلبة  لدى 
وتوسيع  الناقد  التحليلي  والتفكير  الذاتي  التعلم 
والفكرية  العاطفية  الجوانب  لتنمية  إضافة  المدارك، 
لدى  العربية  اللغة  مهارات  وتحسين  الطالب،  لدى 
وفصاحة  بطالقة  التعبير  على  قدرتهم  لزيادة  الطلبة 
صغرهم،  منذ  الطالب  لدى  الثقافي  الوعي  وتعزيز 

تفكيرهم. آفاق  وتوسيع 

سواليف موقع  المصدر: 

التربية والتعليم األردنية تشارك بمشروع تحدي القراءة العربي في نسخته الخامسة
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مؤخراً  اسطنبول،  والية  أطلقت 
موقعها  من  العربية  النسخة 
تتيح  خطوة  في  اإللكتروني، 
المتواجدة  العربية  للجالية 
لمتابعة  المدينة،  في  بكثرة 

الضاد. بلغة  المدينة  أخبار 

العربية  النسخة  انطالق  وفور 
بيانات  ينشر  الموقع  بات  منه، 
والمستجدات  الوالية،  وأخبار 
العربية،  باللغة  بها،  المتعلقة 
الرسمية  لبيانات  ا جانب  إلى 
كما  بالوالية،  المتعلقة  واألخبار 
وثقافية  سياحية  ملفات  ينشر 

بالمدينة. صلة  على  وتاريخية 

العربي  المواطن  وبإمكان 
على  التعرف  للموقع،  المتصفّح 
في  السياحية  الوجهات  أبرز 
لتاريخية  ا ومواقعها  المدينة، 

متاحفها. وأبرز  والسياحية، 

نافذة  الوالية  خصصت  كما 

حول  بشكاوى  للتقدم  إلكترونية 
الجالية  تواجه  التي  المشاكل 

اسطنبول. في  العربية 

الجمعية  كشفت  قد  وكانت 
العام  اسطنبول  في  العربية 
 5 حوالي  وجود  عن  الماضي 
في  العربية  الجاليات  من  ماليين 
ماليين   3 بينهم  تركيا،  عموم 
سوري  الجئ  ألف   600 و

وطلبة. أعمال  ورجال 

عدد  أكبر  اسطنبول،  وتحتضن 
المتواجدة  العربية  الجاليات  من 
أبرز  لكونها من  في تركيا، وذلك 
والسياحية  التجارية  المراكز 
مئات  تضم  أنها  كما  البالد،  في 
العربية. والمؤسسات  الشركات 

عاجل تركيا  موقع  المصدر: 

موقع اسطنبول العربي .. اسطنبول تطلق موقعها الناطق باللغة العربية
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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

Email: info@tagepedia.org TAGEPEDIA



أعلى

صفات
موا

ال االسعارأقل

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

.6500U Intel Core i7 معالج
.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).

         .8550U Intel Core i7 معالج
.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

info@tagtech.global :ھاتف:٦٥۱۰۰۹۰۹ ۹٦۲ +  |  فاكس:٦٥۱۰۰۹۰۱ ۹٦۲ +  |  البرید االلكتروني
TAGTECH.Global للطلب أونالین: یرجى زیارة الموقع اإللكتروني

دينار
٤۲٥

دينار
۳۹۰

دينار
۱٤۰

سعة بطاریة:٦۰۰۰ مللي أمبیر 

تــــاج تيــــك: أعلــى المواصفــات وأفضــل ا�سعــار
بدعـــم مـــن تــاج فاونديشــن

تصميــــم وإنتــــاج طــــالل أبوغزالــــه العالميــــة

نَستقبلكـــم خــالل أیّــام األسبــوع ( من السبت الى الخمیس)
من الّساعــة التاسعة والنصف صباحـــاً وحتّــى الّساعـــة السادسة والنصف مســـاء
مبنى طالل أبوغزالھ العالمیة ٤٦ شارع عبدالرحیم الواكد، الشمیساني، عمان، األردن

مبنى جامعة طالل أبوغزالھ ۱۰٤ شارع مكة، أم أذینة، عمان، األردن


