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  تمهيد

م  كلما طافت خباطر العاملني حبقل التعليم اللغوي فكرة االهتمام باللغة أو استعادوا يف أذها
غرية على العربية، هّبت نفوسهم ذاتية والالفضائل ال صاحبالصور املشرقة املشرِّفة جلهود سلفنا 

وكان ذلك عند بعضهم كاملواسم املعينة  ،بت محاستهم للنهوض باللغة ووصل حاضرها مباضيهاوتوثّ 
  اليت ال مندوحة عن حضورها...

بعاداً أا دائمًا ومن الواضح أن مناقشة موضوعات واسعة مثل تعليم اللغة العربية حتمل يف طيا
ا  ومن هنا حتاول هذه الكلمة  ،ويصعب العمل مبقتضاها بيسر وسهولة ، واسعًة يسهل التغين 

نظرية حول تعلم اللغة العربية لغري املختصني وحتاول أن تضع املنهج العلمي... جتنب املناقشات ال
  أمام االختيارات املتاحة وعرب التجارب العديدة.

  منظومة التعليم:

ا.   مهمة ثالثية متكاملة توجه املنهج العلمي يف تعليم اللغة العربية لغري املختصني 

  .رسل ومتلقٍّ تبدو هذه املنظومة يف رسالة ومُ 

  الكتاب اجلامعي يهفالرسالة 

  واملرسل هو املعلم

واملقصود بذلك الطالب يف الكليات العلمية كالطب واهلندسة ، واملتلقي هو الطالب غري املختص 
  والعلوم والزراعة وحنو ذلك.

  لك يرتسم هذا البحث يف مطلبني: ذويف ضوء 

 منهجية الكتاب اجلامعي. -١
 رسالة املعلم. -٢
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  الكتاب:منهجية 
  بني املوضوعات العلمية وتوجهها لغوياً. الكتاب اجلامعي يف مضمونه اجلامعتبدو منهجية 

  الغاية من تعليم قواعد اللغة: 
اهد واجلامعات ال عني ببعض املواد واملواضيع يف املصِّ تخاملغري إن الغاية من تدريس الطالب 

رد.    تنحصر يف املتعلم ا

ا تتعدى ذلك إىل    التدريب والتعويد أيضاً.بل إ

والغاية من تدريس قواعد اللغة ال تقتصر على تعليم تلك القواعد تعليمًا نظريًا لكي يعرفوها معرفة 
ا ترمي يف  ا تتعدى ذلك إىل متكني الطالب من تطبيق القواعد املذكورة بصورها فعلية إ جمردة؛ بل إ

ا فعًال يف إىل تدريب الطالب على مراعاة تل –الوقت نفسه  – ك القواعد، لكي يتعودوا العمل 
م وكل من تصدى إىل تعليم القواعد أبرز هذين األمرين: م طول حيا   أحاديثهم وكتابا

  القراءة الصحيحة.ـ  ١

  الكتابة السليمة.ـ  ٢

وكذلك األمر يف تعليم احلساب؛ فإن الغاية من ذلك مل تكن تعليم القواعد احلسابية تعليمًا نظرياً 
ا تتعدى إىل تدريب الطالب على إجراء العمليات احلسابية بسرعة وإتقان أيضاً.، حسب ف   بل إ

وحدها،  هوجيب علينا أن نعلم أن فائدة التعليم أو عدم فائدته ليستا من األمور اليت تتبع مواضيع
  بل هي من األمور اليت تتبع كيفية تعليمها وأسلوب تدريسها بوجه خاص.

  االهتمام بتفهيم قواعد اللغة ال استظهارها:   
ا، بل إن أداء هذه الوظيفة يتطلب شك أن وظيفة تعليم قواعد اللغة ال تتم بالتفهيم وحده ال

 نااعتنيمهما  –إذ ال ميكننا أن نكون قد علمنا أمرًا  ؛يف كثري من األحوال يظ أيضاً االعتناء بالتحف
  تضمن انتعاش ذلك األمر يف الذهن.نفسه بالوسائل اليت  إذا مل نتوسل يف الوقت –بتفهيمه 

ولعل خري ما يرتقي بلغة الطالب ترسيخ فهمه للقواعد وحفظه إياها... وفضًال عن ذلك 
  االستظهار التام... 

  يضاح قبل االستظهار حىت يف مثل هذه األمور.مع كل ذلك البد من التفهيم قبل التحفيظ واإل
  
  

  اختيار النصوص المناسبة في كل اختصاص: 
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ا تعريفًا واضحًا فيه بيان ، (الطب . العلوم . اهلندسة . الزراعة) من الرتاث  وتعريف الطالب 
  وهلا غايات ومقاصد متنوعة منها:، أصالة الرتاث العريب يف العلم واملعرفة 

 .يمة تثقيفية يف كل نص علميهي قـ 
 ل بالعلم.عقتنمي الـ 
ذيب  ....ـ  ويف ، وترسيخ للطباع الرشيدة احلاذقة الرحبة  ،لذوق الرفيعلالنفس باملالحظة. وكالمها 

   ذلك رفع ملستواهم األديب والعلمي معاً 
إن دراسة النصوص املختارة وحتليلها ومناقشة املهارات والفكرية واللغوية والنحوية والكتابية ـ  ١

االستماع والتحدث نشدها أهل الرتبية والتعليم وهي اليت ي تكسب طلبة العلم املهارات األساسية
 والقراءة والكتابة والبناء اللغوي املتماسك ينهض على ائتالف هذه املهارات وتعاملها .

ا وأفكارها ومـ  ٢ وعملية بادئ وظيفية وضوعها األساسي يراعى يف اختيار النصوص أن تكون ماد
 ذي بدء.. 

وألن اللغة العربية هي األهم فال بد من الرتكيز على اختيار املقاالت وحتليلها من حيث طريقة 
ن الكتابات. وهو األمر الذي مل موذلك كي يتمرس الطالب مبعايري هذا النمط ؛ العرض واألسلوب 

  املطلوب يف اهلندسة اجلامعية.  هيتدرب عليه من قبل بطريقة كافية فضًال على أن
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الغرض من النصوص المختارة :
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  : من النصوص المختارة مرجوال

ـ أن تقدِّم للطالب فرصة تفحُّص القواعد من خالل التطبيقات املتنوعة : يف اللغة والصرف  ١
  وفقه اللغة والداللة والنحو والبالغة .

ا ـ توجه الطالب حنو فهم معاين هذه النصوص اجلميلة والتمعّ  ٢   وأفكارها وحمتواها .ن يف مضمو

ا الذاتية على خماطبة العقل والوجدان . ٣   ـ تذوق اجلمال الطبيعي هلذه النصوص وبيان مقدر

ـ املزاوجة ما أمكن بني النصوص العربية القدمية املتخصِّصة النصوص الفكرية احلديثة جدًا ؛  ٤
  ليحصل التوازن يف الفهم ويف التعبري أيضاً.

على نفسه االطالع عليها ، ـ  النصوص خطوة حنو اهلدف األمثل ، فعلى الطالب أال يفوت  ٥
بل عليه أن ينظر إىل الكتاب الذي تضمن هذه النصوص بأكمله على أنه إمكانية مفتوحة تعطيه من 

  املتعة واملنفعة بقدر ما يبذل من اجلهد ، و :

  ى قْدِر الكرام املكارمُ على قْدِر أهل العزم تأيت العزائم   وتأيت عل

يئة الطالب ملمارسة الكتابة العلمية يف املوضوعات املتنوعة املتخصصة بالدقة اللغوية والضبط  ٦ ـ 
والفصاحة ، واحلرص على الرشاقة الواضحة  املربَّأة من الغموض واللبس ، وليتذكَّر أن إتقان اللغة 

  واجبة .ليس عملية تزيينية ، بل هي ضرورة علمية وعقلية 

دلت التجربة أن هذه النصوص تثري اهتمام الطلبة ملا فيها من إطراف ، وملا تتضمنه من تشكيل 
اجلسر املنشود بني اإلبداع العلمي واإلبداع الثقايف األديب . الذي يربز حبّق أن العرب مل يدعوا 

  مضماراً من مضامري العلم واملعرفة إال خاضوه خوض عليم مبدع .

  :صوص المختارةروافد للن  

على  نصباإليضاحات املضمونية املناسبة تو يستحسن أن نزود بعض النصوص بالشروح ـ  ١
  ؛ وذلك بقصد إثارة اهتمام الطالب وحفزه على العطاء املبدع. همضمون النص وطرق تعبري 

ل منها أن تكون ندعم ثقافة الطالب للنص بوضع األسئلة الفكرية والتعبريية واللغوية. يؤمَّ ـ  ٢
ولعلها تكون كذلك دليل ، ملقدرته على االستيعاب  هعونًا للطالب يف تفحصه ملادة النص واختبار 

اليت من يضاحات النص، وتقدمي الشروح واإل ينطلق منه إللقاء مزيد من األسئلة حول سعمل للمدر 
ا   ة منها.له اجلوانب املخبوء ءيضن تثري اهتمام الطالب بالنصوص ، وأن تأ شأ

ليف الطالب كتابة حلقات حبث تتصل مبحتوى هذه النصوص من جهة، وترتبط تكـ  ٣
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ا. واملقصد منها تثبيت أهم تلك املعار  ف يف ذهن الطالب، باملوضوعات العلمية اليت يدرسو
اية املطاف تلتوترسيخها يف طبعه وتعميقها يف نفسه ؛  كون لديه من حصيلة الدراسة واملمارسة يف 

إذ القصد من تعليم اللغة أصًال تنمية قدرة الطالب  عبري الصحيحة؛دة الكتابة السليمة وملكة التعا
وما جيول يف نفسه وذهنه تعبريًا واضحًا مجيًال ، اللغوية والبيانية. ومتكينه من اإلعراب عن أفكاره 

  ومتسلسًال مرتابطاً.

الطالب على بعض كنوز الرتاث العريب الفين املتنوع. الذي  طالعيف النصوص فرصة كربى إلـ  ٤
ه للعامل لكي ز حىت اآلن أكثر من العرب، والذي ينبغي لنا أن نرب  عين به املستشرقون وعلماء الغرب

نربهن على عظمة ماضينا وضخامة دورنا يف بناء احلضارة العلمية لإلنسان. وهو حبد ذاته هدف نبيل 
العلمي والنظر اىل البحث العلمي  الروح تقبلليف جمتمعنا استعدادًا نفسيًا جداً. وكذلك كي خنلق 

ا جزء عضوي من حياة جمتمعنا املعاصر وليسا زينة خارجية وزخارف  واملمارسة العلمية على أ
 .نأخذ قشور احلضارة الغربية ونرتك اللب ، أو بضاعة جنتلبها من اآلخرين  ،للمباهاة

  يوماً على األحساب نّتكلُ        َمتْ ابنا كرُ ـلسنا وإْن أحس
  ل ما فعلـواـل مثـعفنبني كما كانت أوائلنا تبني       ون

  وحىت ال يقال فينا:
َنا المجد عن آباء ِصْدٍق       أسأنا في ديارهُم الصنيع   اـَورِثـْ

  بُناة السوء أوَشَك أن يضيعاـع توارثته      إذا الحُب الرفي
  

  االهتمام بالمصطلحات العلمية: العناية و 
مصطلحاته اليت تضيء جوانب فهمه وعلمه وترسيخه. لذلك ال بد من لكل علم من العلوم 

ذا اجلانب رية صاحلة ضاملقضية تعرتض يف سبيلنا عندما حناول جعل لغة الضاد  أهمألنه  ؛االهتمام 
  والتعبري عن احلياة العصرية . ،للتعليم العايل

  نثرية فيها متجيد للغة العربية وبيان ألصالتها، وتعزيز حمبتها.نصوص شعرية و رفق الكتاب ب
  

  مصادر النصوص المختارة:
 مقدمة ابن خلدون •
 اإلمتاع واملؤانسة أليب حيَّان التوحيدي. •
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 وحي القلم للرافعي.  •
 هـ) فردوس احلكمة. ٢٤٧ي (رب طسهل ال بنعلي  -
 هـ) احلاوي يف الطب. ٣٢٠أبو بكر الرازي ( -
 هـ).  ٤٢٩القانون: ابن سينا ( •
 هـ)  ٣٩٠ (ينهرواأبو الفرج الن :لكايف واألنيس الناصح الشايفاجلليس الصاحل ا •
 خمتارات لنصوص بعناوين. •

 مدخل إىل تاريخ الطب عند العرب.أ ـ 
 مدخل إىل تاريخ اهلندسة عند العرب.ب ـ 
  مدخل إىل تاريخ الزراعة عند العرب.  ج ـ
  الفلك عند العرب.  مدخل إىل تاريخ ـد 
 ستاف لوبون.حضارة العرب: غو  •
 أثر العرب يف احلضارة األوروبية: عباس حممود العقاد. •
 تاريخ الفكر العريب إىل أيام ابن خلدون: عمر فروخ. •
 معامل الفكر العريب: كمال اليازجي. •
 عيون األبناء يف طبقات األطباء. •
 عبد الرمحن.دراسات يف تاريخ العلوم عند العرب : حكمت جنيب  •
 .لف : حممد علي السراجدرر وحتف من تراث الس •

 ،شاسعة متعددة األبعادوبالطبع يعرف اجلميع من أساتذة وطالب أن حقول هذه األبيات واسعة 
  حتفزهم على تويل األمور بأنفسهم حبثاً واستقصاًء.

  
  
  

  تدريب الطالب على القراءة:
لتدريب الطالب مجيعًا على القراءة الصحيحة. ويعاجل خيصص معلم اللغة العربية درسًا أو درسني 

مكمن اخلطأ: هل هو يف اللغة أم يف الصرف أم يف  نييصححها ويبما يصدر منهم من أخطاء و 
  .؟ النحو أم هو خطأ يف أسلوب بالغي مثالً 
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 غة من القراءةعلم الل :وتربز هنا مقدرة املعلم على ترسيخ اللغة الفصحى من خالل قاعدة مهمة
  ال من القواعد. 

  وال ينكر أحد ضعف مستوى طالبنا يف القراءة. 
  توجيه الطالب نحو دراسة المعاجم: 

وأن  ،وإذا كنا حنرتم الرتاث العريب القدمي فمن حق الرتاث علينا أن نصونه وحنفظه بطريقة عقالنية 
ر نصل به الرتاث القدمي مبسرية خبني الرتاث صلة رحم قوية تتجاوز احلماسة إىل شيء أو  بيننايكون 

، منظور  ة، كلسان العرب البنومن هنا كان علينا التوجه حنو املعاجم العربي، حياتنا العلمية املعاصرة 
  الستثمار ما فيها من مواد لغوية علمية.؛ ي فو والكليات أليب البقاء الك، واملخصص البن سيده 

عاجم العلمية احلديثة يف جمال األلفاظ لقد تطورت جهود الباحثني وسعت حنو تأليف امل
   .املستخدمة يف هذا امليدان العلمي أو املهين أو التطبيقي الفين

  حيسن باملثقف الرجوع إليها وجيب على املختص أن يطلع على ما يناسب اختصاصه منها. 
  تنظيم محاضرات لغوية: 

من أعضاء جممع اللغة العربية وقسم اللغة  خيتار هلا العلماء أصحاب اخلربة والغرية على اللغة العربية
م على أصالة  العربية تلبيةً  م يطلعو حلاجات الطالب على اختالف احتياجهم ومداركهم ومستويا

م وتوسيع معلومات هؤالء املثقفني ليجدوا فيها  ،اللغة وما حتقق من ارتقاء بفهمهم وإدراكهم لقلو
م جيدون بينها ما حيوم حول املواضيع العلمية اليت ترتقي تكامًال بني علومهم وعلوم اللغة كما أ

  برتسيخهم للغة العربية. 
  رسالة المعلم :

ذيب العقل يف  هالدراسات اجلامعية تقوم على متثيل العلم يف أصح صور  أوسع وأدق معانيه، و
ا املدرس اجلامعي ، باحاته وأكمل جماليه يطلب احلقيقة يف  ، وتربية امللكات العاملية اليت يقوم 

   .شىت وسائلهاب، و  اخمتلف أشكاهل
إن جوهر كل عمل منهجي يسعى إىل النهضة إمنا يتمثل يف عقول الرجال أصحاب الغرية وال  *
   .ينيف األعمال لغري املخلصني املثابر جناح 
 يب باملدرس أن يكون صاحب غرية وأن حييط هذه اللغة مبا يستحق من رعاية وعناية وجدية *

   .وإجالل
جناح تعليم اللغة العربية لغري سامية رفيعة الشأن رسالة إنسانية حضارية  ففي عمله الذي هو

   .املختصني
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احلفظ غري الواعي أو التدريب اآليل ، وإمنا  أن يذكر املعلم أن إتقان اللغة العربية ال يتأتى من *
   .الصمهمة ذاتية حتتاج إىل املبادرة واملتابعة والدأب واإلخ هو

 سراربأسالبيه وخربته ويكشف للطلبة أ الذي يرتقي بطالبه ين عن القول أن املعلم الناجح هوغ *
على العودة ذلك فرصة لتشجيع الطلبة  سس اللغة مث يتخذ منخ فيهم أرسَّ  أنومواطن اجلمال بعد 

نوز اللغة العربية تصال املباشر مع كاال ةغامر ماإلقبال الطوعي على منها ، و  إىل األصول اليت أخذت
   .الغزير عو التنذات الغىن الوافر و 

ى يف تدريسه البدء خبطوات مهمة يرتقي بفهم الطالب ملا تناولوه من أن يتوخّ  على املدرس *
ني وبذلك حتل األلفة ب، الكتابة واحملافل الرمسية ولغة  مة بني لغة الكالدراسات حنوية سابقة ويردم اهلوَّ 
بعض مواقف الناشئة من  دانف الذي يسو النفور أو التخوّ من بدًال هؤالء الطلبة ولغتهم القومية 

   ني.اللسان العريب املب
. لغة  ه .فق شتقاق ا. حرف لغة .  ـمتكاملة  ةينبغي أن يفهم كل معلم أن اللغة العربية وحد *
األديب  ـء و اليت تتمثل يف دقة الفهم للنص املقر ق الغاية يتتعاون فروعها املختلفة على حتق ـبالغة .  حنو

   .ة القدرة على النقدتنميوحسن االستماع ، وجودة التحدث واإللقاء ، وصحة الكتابة ، و  ـوالعلمي 
املعاهد فرع من فروع العلم يف الكليات و  أن يقرأ الكتاب املخصص لكل خطوة مثمرة للمدرس *

وحىت  .عن مضمون الكتاب وتسلسله  لديه فكرة تامةتتكون  قراءة تدبر قبل الشروع يف تدريسه حىت
يستطيع تعزيز أولوية الشرح والتدريس ، ومن احلكمة أن يرتك للطالب مهمة التعامل العلمي مع 

االنصوص ، وأن     .همد، وأن حيفزهم على إغنائها مبطالعاٍت وتنقيبات من عن يثري اهتمامهم 
ويفقده احلافز الذايت الذي حيرك  .. آلًة كاتبةً الذي جيعل الطالب  ملدرسي التلقيينجتنب الطابع ا *

   .ويفقد فيه فرصة البهجة واالستمتاع،   هر عمشافيه فكره و 
وية لغأن جيعل من معرفة القاعدة النحوية وسيلة إىل تقوية ملكة الطالب ال إن املأمول من املدرس *
 هة جلعل الفصحى أداتز وشحذ موهبته التعبريية وتشجيعه على االقتداء بالكالم العريب السليم ، وحف ،

  .فهاميف ميدان الفهم واإل مليةالعالعلمية و 
  إن املعلم هو من كان ألمته وللغتها يف مواهب فكره وقلمه لقب من ألقاب التاريخ.* 

 ، أو ُدفع قهرًا للتدريسرسالة هأن هب عنوال جيدي تدريس معلم يرى أن التدريس صنعة، وغا
أن الكتاب يقحمه يف باب غري باب اختصاصه ويضعه أمام مسؤوليات استكماًال لنصابه. أو وجد 

   .إضافية أو يرتب عليه أعباء من نوع جديد
! ولقد نلمس نظرة بعض ةعلميالاألقسام ن ظاهرة الضعف اللغوي مستحكمة يف أكثر أساتذة * إ
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ا وي اجلامعةأساتذة  ا عالة على عإىل ما عليه تدريس تلك املادة من فشل فصاروا يتندرون  دو
على أن ، إىل إلغائها ملا تأخروا يف ذلك  ولو وجدوا سبيالً ، موادهم العلمية يف جداوهلم الدراسية 

هدوء و  راحة الباله احلياة ال تضن على الرجل الكرمي الذي يبذل نفسه يف سبيل العلم مبا يضمن ل
كرامة النفس، ومتاع العيش، ومن فوق ذلك كله ما يستشعره من سعادة ال تعدهلا سعادة يف  الضمري و 

  ته العلمية املوفقة.اكل حلظة من حلظات حي
مبختلف ت وبني نفر من األساتذة املختصني أساتذة اللغة العربية يف اجلامعا لعمل املشرتك بني* ا

 العربية وبالرتاث العلمي العريب. فروع املعرفة واملهتمني باللغة 
  ورى ذو موضعِ ـفكلٌّ في ال في سعيها        أبداً دها فالنفس ليست وح

  عِ طلّ تزاً         يكفيـك نيـل المقصد والمفاصرف جهودك للُعال متحفّ 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  خاتمة:
  والواقع يردها ويدحضها:، شبهات: مثة شبهات تتوجه حنو اللغة 

أن التعليم باللغة العربية سيؤدي إىل ختلفنا العلمي والتكنولوجي: وهو زعم يتناقض مع ما  األوىل:
حيث ، مم املتحدة اإلمنائي عن برنامج األالصادر م  ٢٠٠٤أورده تقرير التنمية اإلنسانية العربية 

يف الدول اليت بعدد براءات االخرتاع لكل مليون فرد يزيد  أظهرت إحصاءاته أن اإلنتاج العلمي ممثالً 
ا القومية عن تلك اليت تعلم العلم باللغات األجنبية.تعلِّ    م العلم بلغا

أن مستوى التفوق األكادميي يف املدارس األجنبية أعلى منه يف املدارس اليت تعلم يف اللغة  الثانية:
ريني يف ق األطباء السو من تفوّ العربية: وهذا متناقض أيضًا مع ما أشارت إليه بعض التقارير 
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م ممن تلقوا الطب باللغة  امتحانات التأهل للدراسات العليا يف اجلامعات األوربية واألمريكية على أقرا
  األجنبية.

مها منطلق مشكلة البحث اليت حنن بصددها. فمن بني القضايا  هاتان الفجوتان املذكورتان آنفاً 
تنا العربية يف الوقت احلاضر قضية أوضاع هذه اللغة بأبعادها املختلفة يف إطار غاملهمة اليت تتعلق بل

العلمية  مها املتخصصة ويف أقسام التخصصاتومنها وضع هذه اللغة يف أقسا، التعليم اجلامعي 
فإن املتتبع ، األخرى، وعلى الرغم مما يثقل كاهل اللغة من مشكالت متنوعة يف تلك األقسام 

ذهلبحوث العربية النللدراسات وا املشكلة، على حني  ظرية وامليدانية يالحظ انصرافها للعناية 
استحوذت قضايا اللغة العربية يف املستويني األساسي واملتوسط من التعلم العام على اهتمام كبري من 

  تلك الدراسات والبحوث.
ا. همهاوأن قواعدها معقدة ال ميكن فالثالثة: اّدعاء صعوبة اللغة العربية    بل إتقا
  خطوات لالرتقاء بتعليم اللغة:

كر قصوى. وقد ذُ ال تهه أمهيلكل ما ذكر يف بيان املنهج العلمي لتعليم اللغة العربية لغري املختصني 
  عرض واسع. 

ذا التعلم منها:   وتبقى خطوات البد منها لالرتقاء 
  املختصني يف اجلامعة بالوسائل اآلتية:إعادة النظر يف واقع تدريس مادة اللغة العربية لغري 

وفري األعداد املطلوبة من األساتذة ذوي اخلربة املطلوبة يف التدريس وذوي الثقافة الرتبوية ـ ت ١
  لتدريس هذه املادة.

كليات ذات ختصص متقارب يقوم على جمموعة من كلية أو لكل جمموعة  عداد كتاب لكل  ـ إ ٢
  و احملاور.أالوحدات 

ث سنوات لتوعيتهم يف طريق التدريس والتقومي واستخدام الوسائل دورة تنشيطية كل ثال نظيمت ـ ٣
  التعليمية املناسبة ووضع االمتحانات.

  ألستاذ يف مواد التخصص األخرى.لعادة النظر يف النصاب احلايل للمحاضرات األسبوعية ـ إ ٤
يهم عن عناء نضروريات احلياة ويغإعادة النظر يف مرتبات األساتذة مما يكفل هلم مواجهات ـ  ٥

  االرتباط جبداول مرهقة يف كليات هنا وهناك.
تنظيم الشؤون اإلدارية وضبطها لإلشراف على تدريس مادة اللغة العربية يف اجلامعة. وذلك ـ  ٦

  من خالل اآليت:
  .لزام قسم اللغة العربية يف اجلامعة باإلشراف الكلي املباشر على تدريس هذه املادةـ إ
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  زام هذا القسم املذكور باألمور اآلتية:تلـ ا
  ختيار األساتذة املناسبني.أ ـ ا

  ضع اجلداول الدراسية وتوزيعها بالتعاون مع كل من أقسام اجلامعة.ب ـ و 
التنسيق مع تلك األقسام لضبط غياب األساتذة والطالب وإجراء االمتحانات وتوزيع النتائج ج ـ 

  واالحتفاظ بنسخ منها.
اية كل فصل ملناقشة تلك املشكالت وما يقرتح من تند ـ  ظيم لقاءات دورية لألساتذة عند 

  نشاطات علمية لرعاية العربية واحلفاظ عليها.
نرتنت تنظيم دورات عن أمهية اللغة العربية وعن التعريب واستخداماته العربية يف احلاسوب واألـ ـ ه

  بية.دذوي امليول األللعلمية وإقامة مسابقات أدبية وكذلك تنظيم األمسيات الشعرية يف الكليات ا، 
أن جيعلوا ما يستحسنون من بعض أقسام هذا البحث شافعاً عما تقف  أرجو من كرم أرباب العلم

م النقّ    ة من خلل. واهللا املوفق للصواب وإليه املرجع واملآب.داعليه فكر
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