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 الدورة التدريبية 
 ألساتذة اللغة العربية

 حول الطرق المستجدة في 
 تدريس اللغة العربية
 و القيادة األكاديمية

4-7 من مارس 2019
قسم اللغة العربية بجامعة كيراال-الهند

مركز امللك عبد هللا بن عبد العزيز 
الدولي لخدمة اللغة العربية, الرياض , 

اململكة العربية السعودية 

امللحقية الثقافية السعودية بالهند
بسفارة اململكة العربية 

السعودية بنيو دلهي

  قسم اللغة العربية
 بجامعة كيراال

 ترفاندرم, كيراال , الهند



Four Day International Workshop is planned to enhance the quality 
of Arabic Teachers working in colleges and universities in India. 
Dr. P.P. Ajayakumar, Pro Vice Chancellor, University of Kerala will 
inaugurate the workshop in the presence of Mohammad Mabkhoot 
Bin Nasir Aldosari(Embassy of Saudi Arabia, New Delhi)

Focal Areas of Workshop: 
•	 Research Methodology in Arabic
•	 Academic Writing in Arabic
•	 Emerging Methodologies in Arabic Language Teaching 
•	 Academic Leadership 

 Dr. Abdullah Bin Khalifah Al Suwaiket
 is presently working as the  Head,
 Department of Arabic, College of
 Training,	 University	 of	 Majama’,	 Zulfi,
 Kingdom	of	Saudi	Arabia.	He	is	a	certified
 Trainer from United State of America in
 the	 field	 of	 Academic	 Leadership	 and
 books and  5  has authored more than
 published number of research articles in
 peer reviewed academic journals across
 the globe. Dr. Abdullah has led many
 training sessions for Arabic Teachers in
.different countries
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عن ورشة العمل:

يرجى أن ورشة العمل الدولية ملّدة أربعة أّيام تعّزز مهارات مدّر�سي 
يقوم  الهند.  في  والجامعات  ّيات 

ّ
الكل في  يعملون  الذين  العربية 

بتدشين الورشة العملية، الدكتور ف. ف. أجَيكومار، املستشار 
في حضور سعادة  الجامعة، جامعة كيراال،  لنائب رئيس  املؤّيد 
الدكتور محّمد مبخوت بن ناصر الدوسري )سفارة اململكة العربية 

السعودية، نيو دلهي(.
املحاور الرئيسية للورشة العملية:

مناهج البحث في العربية 	o
الكتابة األكاديمية في العربية 	o

املنهجّيات املستجّدة في تدريس اللغة العربية  	o
القيادة األكاديمية 	o

عن املدّرب: 
الدكتور عبد هللا بن خليفة السويكت 
يعمل حاليا رئيسا لقسم اللغة العربية، 
كلية التدريب، جامعة املجمعة، زلفي، 
اململكة العربية السعودية. وهو مدّرب 
املّتحدة  الواليات  قبل  من  معتمد 
األمريكية في مجال القيادة األكاديمية 
ف أكثر من خمسة كتب ونشر 

ّ
وقد أل

ت 
ّ

عددا من املقاالت البحثية في املجل
س 

ّ
األكاديمية املحكمة عبر العالم. وترأ

ملدر�سي  التدريبة  الدورات  من  عديدا 
اللغة العربية في مختلف البلد.


