
 

 

 

 

 

 اآسي قارةالعربية في  اللغة انتشار لتعزيز

المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية توقع مذكرة تفاهم مع جامعة العلوم اإلسالمية 

 الماليزية

وّقعت المنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية مذكرة تفاهم مع جامعة  :2017فبراير  6الدوحة، قطر، 

 انتشارتعزيز  من أجلوذلك ، ركن ثقافي عربي في مكتبة الجامعةواتفاقية إلنشاء  ،ةالعلوم اإلسالمية الماليزي

 اللغة العربية في دولة ماليزيا والبلدان اآلسيوية األخرى.

الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل تركي السبيعي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العالمية للنهوض وّقع المذكرة 

سى أحمد، رئيس جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية، في حفل حضره لفيف من باللغة العربية، والدكتور مو 

 األكاديميين والباحثين المهتمين بشؤون اللغة العربية والثقافة اإلسالمية.المسؤولين و 

صرَّح الدكتور عبدالعزيز بن عبداهلل تركي السبيعي، رئيس مجلس أمناء المنظمة العالمية ، ناسبةهذه الموب

، بقوله: "نحن في غاية السعادة للتعاون مع األخوة في جامعة العلوم اإلسالمية اللغة العربيةللنهوض ب

هذه وتعكس الماليزية لتعزيز تعليم اللغة العربية ونشرها في دولة ماليزيا الشقيقة والبلدان اآلسيوية األخرى. 

م، من أجل مّد جسور التفاهم والتفاعل المذكرة األهمية التي نوليها لبناء شراكات في أنحاء مختلفة من العال

 ".  تناالثقافي، ودعم لغ

 



 

 

 

سي اللغة العربية ورفع مستواهم، ودعم مجموعة من اإلجراءات الهادفة لتأهيل مدرّ وتنص المذكرة على 

تعليمها لغير الناطقين بها، وتفعيل البحوث العلمية ال سيما في مجال حوسبة اللغة، وتعزيز المحتوى العربي 

 لى الشبكة العنكبوتية، وتبادل الخبرات والدراسات والبحوث ذات الصلة.ع

، بقوله: "في بدوره، عّلق الدكتور علي أحمد الكبيسي، المدير العام للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية

العالمية إطار مساعينا الرامية لتعزيز انتشار اللغة العربية في جميع دول العالم، وقع اختيار المنظمة 

المكتبات  فيللنهوض باللغة العربية على جامعة العلوم اإلسالمية بماليزيا الحتضان أول ركن ثقافي عربي 

هتم شعوبها بالعربية لغة تالتي  لدانفي البالقيام بمثل هذه المبادرات منها ألهمية  إدراًكا ،العالمية الوطنية

المرجوة، ونتطلع إلى تكرار هذه التجربة في العديد من  ونحن نتمنى أن تحقق هذه الخطوة نتائجها .وثقافة

 الدول." 

أود أن أتقدم بخالص صرَّح الدكتور موسى أحمد، رئيس جامعة العلوم اإلسالمية الماليزية، قائاًل: " من جانبه،

هذه الفرصة الرائعة للدخول في شراكة مثمرة مع الشكر للمنظمة العالمية للنهوض باللغة العربية على منحنا 

في و  بلالمنظمة. وستركز مذكرة التفاهم على تعزيز جهود تعليم اللغة العربية ونشرها ليس فقط في ماليزيا، 

في إنشاء ركن ثقافي عربي القيِّمة الدول اآلسيوية األخرى. كما أود أن أشكر مؤسسة قطر على مساهمتها 

 تزامها بتوفير برامج التدريب والتعلم مدى الحياة."، وعلى البالدنافي 

 

 



 

 

 

 

 2013نشئت في عام قد أ   ، عضو مؤسسة قطر،للنهوض باللغة العربية عالميةوجدير بالذكر أن المنظمة ال

االرتقاء باللغة العربية عن طريق تفعيل المبادرات المتسمة باإلبداع والتميز، لتكون لغة تخاطب وبحث  بهدف

    .فةوعلم وثقا

 تعليق الصور:

.اليزيةالم اإلسالمية العلوم جامعة مع تفاهم مذكرةمؤخًرا  العربية باللغة للنهوض العالمية المنظمة وّقعت: 1الصورة رقم   

توقيع مذكرة  خالل حفل الماليزية اإلسالمية العلوم جامعةة و العربي باللغة للنهوض العالمية المنظمة: ممثلون من 2الصورة رقم 
فاهم. الت  

 

  - انتهى -

 

  إلطالق قدرات اإلنسان –مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع مؤسسة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول اقتصادها المعتمد 
  بأكمله.على الكربون إلى اقتصاد معرفي من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما يعود بالنفع على دولة قطر والعالم 

الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتتولى  بمبادرة كريمة من صاحب السمو األمير الوالد 1995تأّسست مؤسسة قطر سنة 
  صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة مجلس إدارتها.

ع من خالل إنشاء قطاع للتعليم تلتزم مؤسسة قطر بتحقيق مهمتها االستراتيجية الشاملة للتعليم، والبحوث والعلوم، وتنمية المجتم
يجذب ويستقطب أرقى الجامعات العالمية إلى دولة قطر لتمكين الشباب من اكتساب المهارات والسلوكيات الضرورية القتصاد 
مبنّي على المعرفة. كما تدعم االبتكار والتكنولوجيا عن طريق استخالص الحلول المبتكرة من المجاالت العلمية األساسية. 



 

وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ على التراث وتلبية  المؤسسة أيضًا في إنشاء مجتمع متطور  وتسهم
 .االحتياجات المباشرة للمجتمع

  http://www.qf.org.qaللحصول على كافة مبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني 

http://www.qf.org.qa/

