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نبذة تعريفية عن بيت عربي

رؤيتنا

رسالتنا

قيمنا

أهدافنا 

خدمات بيت عربي

أبرز عمالئنا االستراتيجيين

للتواصل معنا     

المحتوى



بيت عربي هو مركز لتعليم اللغة العربية
للناطقين وغير الناطقين بها وفق منهجية
تفاعلية وبطرق مبتكرة (إبداعية)، من خالل
دورات تعليمية وورش عمل للكبار
والصغار والفعاليات الثقافية والعروض

الترفيهية المقدمة باللغة العربية.

تأسس في يونيو عام 2015.
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ربّي مَـشـروع بَيت عَ
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ـنـا َيـتُ ُرؤْ

ـتُــنـا
َ
ِرسـال

مجتمع وجيل عربي محب للـقراءة، 

مبدع وشغوف بلغته العربية،

 ينتمي لهويته وثقافته العربية.

لـِـ 
ِقـراءٍة أمتع .. 

وعربّيٍة أجمل .. 

.
ً
وطفولٍة أكثر إبداعا

نسعى إليصال اللغة العربية،

 بمنهجية تفاعلية َسلَِسة، 

عن طريق الحكايات واألنشطة الثقافية والفنية.
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ِقـيَـُمـنـا
نحن عائلة

في مركزنا نعمل كفريق واحٍد، نكتسب
كل قوتنا وشغفنا من روح العائلة التي
نتميز بها، فنحن نحب وندعم ونهتم
ببعضنا البعض، في كل الظروف  ودائًما..

االحترام
نحن نقدر الجميع، ونعاملهم بلطف
واحترام، نهتم باألطفال ونحترم
حقوقهم في  اللعب والتعلم والحصول

على معلومات مفيدة وصحيحة.

الشغف
في بيت عربي كل مانقوم به وننجزه يتم
،
ً
بشغف وطموح لتحقيق األفضل دائما
 فنحن ندعم األفكار ونرعى التميز ونلهم

طرقًا إبداعية إلزالة العقبات التي تحول
دون النمو والتطور.

اإلبداع واالبتكار
فخورون بمناهجنا اإلبداعية والفريدة من
نوعها في التدريس وتقديم األنشطة
 عن ابتكار

والفنون الممتعة، فضالً
أساليبنا الخاصة وتطويرها بشكل
مستمر، مما يجعلها تجربة ممتعة وسهلة

التعلم، وبالتالي تتجاوز التوقعات دائًما. 

التعلم المستمر
نحن متحمسون للتعلم، ونسعى

للتحسين والتطور باستمرار.
نحن ال نخشى ارتكاب األخطاء، ألننا
نتعلم منها ومن تجارب اآلخرين لنعزز

نجاحاتنا ونستمر في تقديم األفضل.

المرح والمتعة
المتعة هي أفضل نهج لدينا لضمان
التعلم السلس، والبيئة السعيدة،

وتحقيق أفضل النتائج.



03 01
اتباع منهجية تفاعلية وسلسة

لتعليم اللغة العربية. 
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06

م
ّ
استخدام المطالعة كأسلوب تعل

ومتعة وتنشئة إيجابية.

رفع الوعي ألهمية استعادة

 الحكايات وسردها.

أهدافنا

تدريب المعلمات

والمعلمين واألمهات. 

خلق بيئة محفزة من

الفنون اإلبداعية باللغة

العربية " أدب، مسرح،

شعر... ".

تطوير مناهج مبتكرة

واختبارات مخصصة.

إنتاج وتنفيذ عروض

مسرحية وفعاليات ترفيهية

باللغة العربية.

0406 0507
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دورات تدريبية ونواٍد باللغة العربية

عروض وفعاليات باللغة العربية

نوادي اللغة العربية

دورات تدريبية للكبارنوادي إبداعية

نوادي اإلجازات

الحكواتي

مسرح دمى
مسرح ظل

معارض كتب األطفال

مسابقات ثقافية
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نوادي
 اللغة العربية

النوادي
اإلبداعية

دورات
تدريبية للكبار

نوادي
اإلجازات

##

# #
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دورات تدريبية ونواٍد باللغة العربية



نوادي اللغة العربية

#
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 بأسلوب تفاعلي يتضمن الكثير من األلعاب التعليمية والفنون والقصص والدراما؛ 
ً
 مبسطا

ً
نقدم منهجا

لنوفر للطفل فرصة التعبير عن نفسِه وتعلم مهارات إبداعية جديدة باللغة العربية، 

، من 4 سنوات فما فوق،
ً
لكل من الناطقين باللغة العربية وغير الناطقين بها أيضا

 في المركز أو عن بعد أو في البيوت.

خطوات التسجيل
تحديد مستوى مهارات الطفل باللغة

 على المحاور اآلتية: الفهم،
العربية بناءً

التعبير، القراءة، الكتابة، النحو .

نقترح النادي األفضل له، إن كاننضع له الخطة المناسبة.
.
 أو مجموعةً

ً
 أو ثنائيا

ً
خاصا

010203

#
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مراحل نوادي اللغة العربية 

تأسيس
حتى التمكن 

تقوية 
القراءة والكتابة

منهج إبداعي
أو متابعة منهج

2 13



سطور من القرآن#
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الكتابة اإلبداعية

الدراما

الكورال

#النوادي اإلبداعية
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 بشكل يومي نوادي مميزة، مثل:
ً
 وصيفا

ً
 وربيعا

نقدم في اإلجازات الموسمية: شتاءً

نادي القراءة والكتابة اإلبداعية

نادي الفن والرسم

نادي الشطرنج

ورش مسرح الدمى

#نوادي اإلجازات
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ورشات ودورات باللغة العربية للموظفين والعاملين واألمهات والمعلمات، مثل:

التعليم اإلبداعي للغة العربية

القراءة أسلوب حياة

منهجيات سرد القصة

الكتابة اإلبداعية

#دورات تدريبية للكبار



في كل مكان

الحكواتي

مسرح
دمى

مسرح الظل

مسابقات
ثقافية

معارض
كتب أطفال

ربّي مـات بَيت عَ ـدَ
َ
خ

عروض وفعاليات باللغة العربية
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الحكواتي

يروي الحكواتي القصص لألطفال

بطريقٍة شيقة وممتعة، 

وبلباٍس مميٍز يحاكي الماضي

بمتعِة قصصِه المسلية ...

كـحكايات جحا، كليلة ودمنة، 

وألف ليلة وليلة.



مسرح دمى
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يتمحور العرض حول األحداث 

والشخصيات والحوار بين الدمى

التي تمر بمواقٍف طريفٍة، 

يتخللها ألحان وأغاٍن لألطفال.

وأنواع الدمى متنوعة، والمواضيع

التي تدور حول األحداث تختلف

حسب الطلب.
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مسرح الظل

عرض تفاعلي لألطفال

حيث تجسد الظالل شخصيات القصة، 

بحبكة مشوقة وممتعة،

يتخللها األغاني واألناشيد،

سرد األحداث بسالسة باللغة العربية وتُ

الفصحى وبأسلوب جاذب.



مسابقات ثقافية 
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معارض كتب أطفال

و
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أبرز عمالئنا االستراتيجيين
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للتواصل معنا ..

M01 -Airport Tower - Airport Rd. Abu Dhabi

050 516 3635   -   02 546 3700 info@beitarabi.com

www.beitarabi.com


