
 

 

 
 

 

 "ليم مذكرة تفاهم بين مركز أبوظبي للغة العربية و"ألف للتع
 لدعم تعليم اللغة العربية 

 
ركز أبوظبي للغة العربية  أعلن م  :أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة،  2020  نوفمبر  1األحد  

بين الجهتين بهدف  شراكة استراتيجية    إلطالق  " للتعليم "ألف  عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة   اليوم 
تعليم اللغة العربية من خالل تطوير الموارد التقنية وجمع وتحليل البيانات وطرح مبادرات    دعم

ومشاريع متنوعة لتعزيز مكانة اللغة العربية حول العالم. تم توقيع المذكرة في العاصمة اإلماراتية  
العر للغة  أبوظبي  مركز  بحضور رئيس  للكتاب،  أبوظبي،  زايد  الشيخ  لجائزة  العام  واألمين  بية 

، وذلك ضمن  ي ألفونسو، الرئيس التنفيذي لشركة ألف للتعليمسعادة د. علي بن تميم، والسيد جيفر
 مراسم أقيمت بمنطقة أبوظبي اإلعالمية. 

 
يأتي توقيع هذه المذكرة تزامنًا مع االنطالق الرسمي ألعمال مركز أبوظبي للغة العربية، والذي  

  ورعاه،  هللا  حفظه  الدولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بنتأسس بقانون من صاحب السمو الشيخ خليفة  
  ت االستراتيجيا  بوضع  تختص   العربية   للغة   عالمية  مرجعية  تكوين  بهدف   ألبوظبي،  حاكًما   بصفته
  واإلبداعية   الثقافية  المجاالت  في  العربية  اللغة  ريادة  وتحقيق  بها،  والنهوض   لتطويرها  العامة

  البحث   وتعزيز  العربية،   باللغة  والترفيهي  والمعرفي  الثقافي  المحتوى  صناعة  ودعم  والتعليمية،
 . المجاالت  شتى في العربية   باللغة العلمي 

 
مركز أبوظبي    المذكرة توحيد الجهود واالستراتيجيات لدىتشمل أوجه التعاون المتفق عليها ضمن  

للتعليم بهدف تطوير موارد تقنية حديثة لتعليم اللغة العربية للناطقين وغير    للغة العربية وشركة ألف 
بما يشمله ذلك من موارد تعليمية رقمية وتطبيقات ذكية وتفعيل لتقنيات  الناطقين بها على حد سواء،  

في مجال التعليم، وسيتم تطوير هذه الموارد ضمن منهجية علمية دقيقة تستند  الذكاء االصطناعي  
إلى بيانات واقعية عن أثر وفاعلية المحتوى التعليمي العربي المتوفر ومستوى التجاوب معه من  

 قبل المتعلمين. 
 

حث  ترابط جهود الب   العربية وألف للتعليم وفي السياق ذاته، يشمل التعاون بين مركز أبوظبي للغة 
بما لديها من بنية تحتية معلوماتية فذة بجمع البيانات   للتعليم  ألفومشاركة البيانات، حيث ستعمل  

الم على  والتعرف  المعلومات  الستقاء  وتحليلها  الرقمية،  منصتها  في  المتعلمين  واقف  حول 
 واستراتيجيات تطوير الموارد التعليمية على أساسها.   مبادئ واالنطباعات التي يتم وضع 

 
وفي معرض تعليقه على توقيع مذكرة التفاهم، قال سعادة د. علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي  

ه عمل  للغة العربية وأمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب: "يمثل تعليم اللغة العربية أحد أهم أوج
مركز أبوظبي للغة العربية، وقد كّرسنا في سبيل ذلك عدًدا من البرامج والمبادرات، منها برنامج  
تحديث طرق تعليم اللغة العربية وصندوق تنمية المواهب والمحتوى العربي، ويأتي ذلك انطالقًا  

نحو يتناسب مع    من قناعتنا األكيدة بأهمية تطوير المنظومة المعرفية العربية بشكل شامل، وعلى
 طموح ومقدرات العالم العربي." 

 



 

 

 
 
 

على إحداث نقلة نوعية في أساليب   "للتعليم سنعمل بشكل وثيق مع شركة "ألفوأضاف سعادته: "
 "  وموارد وتقنيات تعليم اللغة، وتأتي هذه االتفاقية تأكيًدا على جديتنا في هذا النهج.

 
على ما لمسه مع عزم    " للتعليم  التنفيذي لـ"ألفألفونسو، الرئيس  ومن جانبه، ثّمن السيد جيفري  

طار  في إ "لمركز أبوظبي للغة العربية على االرتقاء بمكانة اللغة العربية في شتى المجاالت، وقال:  
في شركة ألف للتعليم    نعمل،  ر لتوسيع نطاق عملياتنا وترجمة خططنا االستراتيجيةسعينا المستم

  أبوظبي على تنمية شراكاتنا. ونحن سعداء اليوم باإلعالن عن عقد شراكة استراتيجية مع مركز  
العربية  ومركز.  للغة  للتعليم  ألف  شركة  بين  التعاون  هذا  فرصة  أبوظبي    سيتيح  العربية  للغة 

لالزمة إلحداث عالمة فارقة  ا متطلبات  ال ة بيننا بحيث نلبي  استكشاف الخدمات واإلمكانات المشترك
 "م اللغة العربية على المستويين اإلقليمي والعالميتعل مجالفي 

 
على تحقيق األهداف االستراتيجية األربعة للنهوض باللغة العربية  يعمل مركز أبوظبي للغة العربية  

والتكنولوجيا وصناعة المحتوى،    من خالل اثني عشر برنامًجا تشمل مجاالت التعليم والبحث العلمي 
، وضمن أسس موضوعية ومقاربات  بالتعاون مع كبرى المؤسسات المحلية واإلقليمية والعالمية 

 علمية حديثة. 
 

 ------------------------------------ انتهى---------------------------------------------
 
 


