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رام هللا /

القدس المفتوحة ومؤسسة التنال توقعان اتفاقیة اختبار الكفاءة الدولي باللغة العربیة

خ+تاريخ النشر : 20-08-2017 خ-   

رام هللا - دنیا الوطن 
وقعت جامعة القدس المفتوحة ومؤسسة التنال العربي اتفاقیة العتماد الجامعة بفروعھا في فلسطین لعقد اختبار الكفاءة
باللغة العربیة والراغبین في تعلمھا من للناطقین  التنال العربي)، وھو اختبار موجھ  اللغة العربیة (اختبار  الدولي في 

غیر العرب ألغراض أكادیمیة ووظیفیة، لتحسین واقع اللغة العربیة في الحیاة العامة. 

وقع االتفاقیة عن جامعة القدس المفتوحة رئیسھا أ. د. یونس عمرو، وعن مؤسسة التنال العربي ممثلھا في فلسطین أ.
جودت صیصان. 

وأقیم االحتفال في مقر الجامعة بحي البالوع بمدینة رام هللا، برعایة وحضور د. صبري صیدم وزیر التربیة والتعلیم
العالي، وذلك الیوم األحد الموافق  20 /08 /2017م. 
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التي والمخاطر  التحدیات  من  وحمایتھا  العربیة،  باللغة  النھوض  بأھمیة  الطرفین  إیمان  من  انطالقاً  االتفاقیة  وجاءت 
تواجھھا في ظل الثورة المعلوماتیة، وانتشار مواقع التواصل االجتماعیة، وتعزیز دورھا في الحیاة العامة وفي میادین
ومحادثة، وكتابة  قراءة  اللغة  مھارات  تعلم  على  غیرھم  من  تعلمھا  في  والراغبین  أبنائھا  وتشجیع  كافة،  المعرفة 

واستخدامھا في حیاتھم الیومیة. 

وقال د. صبري صیدم وزیر التربیة والتعلیم العالي، في كلمتھ بحفل التوقیع: "إن االتفاقیة التي نحتفل الیوم بتوقیعھا
أقرھا مجلس الوزراء، وھي اتفاقیة دولیة، وجئت ممثالً عن مجلس الوزراء لھذا الغرض". 

ثم تابع: "تھدف االتفاقیة إلى تحسین مستوى اللغة العربیة في التعلیم المدرسي والتعلیم العالي، فنحن نسعى للمحافظة
في تدنیاً  سبب  الذي  العالم،  في  حالیاً  الجاري  التكنولوجي  التطور  ظل  في  اإلمكان  قدر  ونشرھا  العربیة  اللغة  على 

التحصیل العلمي واألكادیمي في اللغة العربیة". 

وأعرب د. صیدم عن تقدیره لدور القدس المفتوحة في تطویر التعلیم والنھوض بھ في فلسطین، ومبادرتھا بأن تكون
السباقة في اإلقالع بھذه االتفاقیة الوطنیة التي وقعت بمصادقة مجلس الوزراء للمساھمة في إنقاذ اللغة العربیة، مشیداً

بالدور اإلیجابي والبناء لراعیھا أ. د. یونس عمرو ولجمیع أسرتھا التعلیمیة. 

ودعا جامعة القدس المفتوحة ومؤسسة التنال العربي لالنضمام في شراكة حقیقیة في یوم الشعر المدرسي الوطني الذي
تنظمھ وزارة التربیة والتعلیم العالي. 

من جانبھ، رحب أ. د. یونس عمرو في كلمتھ بالحضور، وعلى رأسھم وزیر التربیة والتعلیم العالي د. صبري صیدم،
وأ. جودت صیصان ممثل مؤسسة التنال العربي في فلسطین. 

وقال إن اللغة العربیة من أعظم لغات األرض، وھي لغة القرآن الذي نزل بلسان عربي، وإن جامعة القدس المفتوحة
إلى أنھا لغة القرآن وقد حفظھا هللا، اللغة العربیة وتعزیزھا في مختلف فروعھا ومراكزھا، مشیراً  تركز على تعمیم 
اللغة متعلمي  عند  الموجود  للضعف  التصدي  یجب  أنھ  إلى  أیضاً  وأشار  المجتمع.  أفراد  بین  نشر  إلى  بحاجة  ولكنھا 

العربیة ومعلمیھا في مختلف أرجاء الوطن العربي. 

وأوضح أ. د. عمرو أن القدس المفتوحة ستلتزم بتقدیم جمیع التسھیالت والخدمات وكذلك ستوفرھا من أجل أداء اختبار
بیانات وتنظیم  االختبار  وإدارة  اإلنترنت  وخدمة  واألجھزة  اآلثار  توفیر  ھذا  ویشمل  لھ،  والمتقدمین  العربي  التنال 
وتسھیل الخاصة  االحتیاجات  لذوي  العربي  التنال  اختبار  خدمات  بتوفیر  أیضاً  الجامعة  وستلتزم  لالختبار،  المتقدمین 

وصولھم إلى قاعات االختبار وتسھیل أدائھم لالختبار. 

التنال العربي ولدت في ظل تراجع التنال العربي أ. جودت صیصان، إن فكرة مشروع  إلى ذلك، قال ممثل مؤسسة 
تكنولوجیة تغیرات  من  عالمنا  یشھده  ما  مع  ، خاصة  والتطلعات  التحدیات  من  كثیرا  تواجھ  التي  العربیة  اللغة  لواقع 

انعكست على مدى اھتمام الجیل الجدید واعتزازه بلغتھ األم تحدثا ودراسة 

وبین أن االتفاقیة تمنح "القدس المفتوحة" حق تقدیم امتحان الكفاءة الدولي الخاص باللغة العربیة في مختلف فروعھا،
التنال إلیھ، وستلتزم مؤسسة  بالتقدم  الفلسطینیة لمن یرغب  بھدف تعمیم ھذا االختبار وتوفیره في مختلف المحافظات 

بتزوید "القدس المفتوحة" بنظام إدارة التنال العربي وتركیبھ، وھو نظام ألداء االختبار اإللكتروني. 

وأشار أ. صیصان إلى أن احتفالیة توقیع التنال العربي مع جامعة القدس المفتوحة- التي حققت العدید من اإلنجازات في
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التعلیم في فلسطین بوجھ عام - یؤكد تضافر الجھود المؤسسیة مجاالت التربیة والتعلیم وعملت على تعزیز وتطویر 
لدعم لغتنا العربیة، وعبر عن طموحھ باعتماد التنال العربي في جمیع دول العالم ولیس في المنطقة العربیة فحسب. 

وأضاف فكرة التنال العربي لیس كاختبار فقط بل كمنظومة متكاملة من المبادرات واألنشطة والفعالیات الریادیة الھادفة
القادمة ، لدى األجیال  الوطنیة  الھویة  لتعزیز  أداة رئیسیة  باعتبارھا  العربیة  باللغة  ترتقي  الكبیرة كي  الجھود  لتعزیز 
وجاءت توجیھات معالي الوزیر الدكتور صبري صیدم بدعم ھذا المشروع الذي ینسجم مع توجھات الوزارة في رقمنة

التعلیم والتوظیف الفاعل للتكنولوجیا في النھوض باللغة العربیة ، وإعادة مكانتھا وسیادتھا في میادین المعرفة. 
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