
٧٦٩  

  

ًس إعدادا وتأهيالِّالمدر ً  
 )*(محمود السيد. د

  

فيه حناول يف هذا البحث املوجز أن نتعرف طبيعة العصر الذي حنيا 
ًوالتحديات اليت نواجهها فيه، وأن نتعرف أيضا بعضا من التحديات اليت تواجه  ً

ا ًالتعليم العايل العريب، وبعضا من السمات اليت ينبغي للرتبية العربية أن تتسم 
 تبيان جودة التعليم ََّمثملواجهة التحديات، ودور التعليم العايل يف مواجهتها، ومن 

 ،العايل وواقع إعداد املدرسني فيه، ومستلزمات إعداد املدرس وتأهيله بصورة عامة
تمع ومواجهة التحديات اليت يتعرض هلا، ونقف وقفة  لإلسهام يف تقدم ا

يس بالعربية، وعلى خطة العمل الوطنية للتمكني مستأنية على إعداد املدرس للتدر
ا، واإلجراءات املتخذة يف  ا واالرتقاء  للغة العربية واحلفاظ عليها واالهتمام بإتقا

  .ضوئها يف وزاريت الرتبية والتعليم العايل
  تحديات العصر: ًأوال

 منها أنه عصر العلم والتقانة ، بسمات متعددةفيهيتسم العصر الذي حنيا 
 وغزو الفضاء واقتحام احمليطات وسرب أغوارها، ،االتصاالت وثورة املعلوماتيةو

  .إخل... وهو عصر التفجر املعريف والتفجر السكاين
 منها التحدي الصهيوين ،ويربز يف هذا العصر عدد من التحديات

واجلانب املتوحش من العوملة، وسيطرة منطق حق القوة ال قوة احلق، إذ يهيمن 
على الضعفاء هيمنة اقتصادية وثقافية وسياسية، وباتت شريعة الغاب األقوياء 
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  .هي السائدة على الصعيد العاملي
ًومن حتديات هذا العصر أيضا تلوث البيئة وجور اإلنسان عليها، وتزايد 
موجات العنف، واحنسار القيم املعنوية وتفاقم االجتياح املادي وسريورة قيم 

  . يتعاطون املخدراتاالستهالك، وارتفاع نسبة من
ضاف إىل ذلك كله اهليمنة الثقافية ذات القطبية األحادية يف ظالل ُي

يار األوضاع الصحية   .العوملة، وارتفاع نسبة األمية على الصعيد العاملي، وا
ُ فإن مثة حتديات أخر تضاف إليها ،وإذا كانت هذه التحديات عاملية

تالل األمريكي للعراق، واستمرار العربية تتمثل يف االح وتواجهها منطقتنا
إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها  ورفضه ،االحتالل اإلسرائيلي لفلسطني

 أعدائنا يف متزيق أواصر القدس الشريف وعودة الالجئني إىل فلسطني، وحماوالت
  وهذاأمتنا بطريق االنقسامات الداخلية والصراعات العرقية واملذهبية والطائفية،

 إىل موجات من العنف والتعصب األعمى، رافق ذلك استمرار األمر أدى
 حىت بات القابض على ،للصراعات العربية العربية، وخلخلة لالنتماء القومي

على اجلمر، وازداد نزف العقول من الوطن العريب وتفاقمت عروبته كالقابض 
يف  وحنن ّميُئة مليون أت األمية حىت إن عددها وصل إىل مالبطالة، وتزايد

 من ، حبيث أن ثلث سكان الوطن العريبالعقد األول من األلفية الثالثة
األميني، وتزايدت أحزمة الفقر واملناطق العشوائية ومدن الصفيح ومناطق الظل 

  .يف بعض العواصم العربية
ويف جمال التعليم العايل أشار اإلعالن العاملي للتعليم العايل للقرن احلادي 

 إىل عدد من التحديات اليت يواجهها هذا ،اليونسكووالعشرين الصادر عن 
التعليم تتمثل يف اضطراب املعايري يف شروط االنتساب إىل التخصصات يف التعليم 
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 ومستوى اخلرجيني يف األعم األغلب، واخنفاض ظروف اجلودةالعايل، واخنفاض 
 وضعف العاملني يف التعليم العايل، والقصور يف مالءمة الربامج خلطط التنمية

  .إخل... البحث العلمي، وبطالة اخلرجيني، وضعف التمويل
  التربية العربية المرجوة لمواجهة التحديات: ًثانيا

إن مواجهة التحديات املشار إليها على الصعيدين العاملي والعريب تستلزم 
 تعمل على أن تكون الرتبية العربية املنشودة متسمة ،تربية ذهنية جديدة

جديد املستمر ال تربية تدوميية راكدة، وتربية إبداعية ال تقليدية بالتغريية والت
 التقانة وموظفة هلا يف ًومستعملةمنطية، وحوارية ال تلقينية، ومنفتحة ال منغلقة، 

العملية التعليمية التعلمية، ال مقتصرة على أن تكون يدوية، ودميقراطية يف 
ة نقل وتسليم وإذعان، وتعاونية مجيع مناحيها ال تسلطية، وعلمية ناقدة ال تربي

تعتمد فريق العمل ال فردية، ومنظومية تنظر إىل األمور واملشكالت نظرة 
  .شاملة ال نظرة جزئية ضيقة وحمدودة

ومن األمور اليت البد من الرتكيز عليها يف تربيتنا العربية ملواجهة التحديات 
ارات اليت تساعده على أن يفكر االنتقال من التعليم إىل التعلم وتزويد املتعلم بامله

 َّم إليه دون أن يكدَّقدُويبحث وينقب عن املعلومات، ويعمل على توظيفها، ال أن ت
ذهنه يف البحث عنها، وتزويده مبهارات التعلم الذايت اليت تساعده على مواصلة 
التعلم مدى احلياة، على أن يرافق ذلك كله تعميق لالنتماء، إذ إن اإلحساس العايل 
باالنتماء القومي يف ظالل العوملة جييء يف مقدمة منظومة القيم، وإذا فرت هذا 

 ، يتحلل اإلنسان من قيمه ويتخلى عن كثري من دعائم إنسانيته،االنتماء أو ضعف
إىل جانب ختليه عن قوميته، والتحلل من االنتماء سلسلة مىت بدأت تالحقت 

ا، والنتيجة واحدة هي أ ا ومضاعفا ن خيسر اإلنسان نفسه، وختسر األمة تأثريا
ومن هنا كان عمق االنتماء يذلل الصعاب، ويدفع إىل دعم مسرية التعريب . هويتها
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والدفاع عنها، وتقدمي كل اإلمكانات لتجاوز العقبات اليت حتول دون جناحها، 
  .ويعزز اجلمع بني األصالة واملعاصرة يف انطالق أمتنا

ّعال يف مواجهة التحديات اليت تتعرض هلا ويقوم التعليم العايل بدور ف
َطرا كُ وذلك بطريق إعداده أ،أمتنا سهم يف تقدم ُ ذات مهارات عالية تًةَّيِفً

تمع وتنميته، وتزويد الدارسني مبهارات التعلم الذايت، وتطوير املعارف  ا
ونشرها بطريق البحوث العلمية، وتزويد الدارسني بالكفايات اليت تساعدهم 

 وفهم الثقافة الوطنية واإلقليمية والدولية من ،تقان ختصصهم من جهةعلى إ
جهة أخرى، واملساعدة على محاية القيم االجتماعية وتعزيزها، واإلسهام يف 

  .، واحلرص على جودتهمضمونهتطوير التعليم وحتسني 
ا وتتمثل جودة التعليم العايل يف جودة مستوى العاملني فيه علمي«
 احلوافز والتدريب املستمر للعاملني وتشجيع الباحثني، كما فريوتوا، وخلقي

تتجلى جودة التعليم العايل يف جودة املناهج مبفهومها الشامل، وجودة الطلبة 
باعتماد مبدأ اجلدارة، وجودة البيئة األكادميية الداخلية واخلارجية، ويف إشاعة 

، وإشاعة ثقافة ثقافيت التقومي والتطوير داخل مؤسسات التعليم العايل
  .)١(»َاالستقالل الذايت وحتمل املسؤولية واخلضوع للمساءلة

  إعداد المدرس وتأهيله: ًثالثا
عد املدرس قطب الرحى يف العملية الرتبوية، وإليه يرجع الفضل يف ُي

ًجناحها غالبا، أو يرجع إليه السبب يف إخفاقها يف األعم األغلب، إذ مهما 
ا ال حتقق تكن املناهج مبنية على   إال إذا كان يقوم أغراضهاأسس علمية فإ

                                                            

 اإلعالن العاملي للتعليم -» اليونسكو«املنظمة الدولية للرتبية والعلوم والثقافة ) ١(
 .٣ ص١٩٩٨ -  باريس –العايل للقرن احلادي والعشرين 
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ً، وميكن أن يرمم املدرس إذا كان كفيا ومتمكنا بعض ّبتطبيقها مدرس كفي ً
  .الثغرات يف املناهج حىت لو مل تكن مبنية على أسس علمية واضحة

ّكما أن املدرس ال يدرس مبادته فقط، وإمنا بشخصيته ومبدى تعامله مع 
وكم من مدرس جذب . ل أعلىَمه هلم من قدوة حسنة ومثِّطلبته، وما يقد

ا من خالل تعلقهم به وكم من ! الطلبة إىل حمبة مادته، وكانوا متعلقني 
  !ّمدرس نفر الطلبة من مادته بسبب سوء معاملته وفظاظته وضعفه

ولقد تغريت األدوار املرسومة للمدرس يف عاملنا املعاصر، فلم يعد دوره 
ً إىل ذلك موجها ًضافةاخلربة إىل طالبه، وإمنا أصبح إقل املعرفة وًمقتصرا على ن

ًومرشدا اجتماعيا ونفسيا ومشجعا ومعززا وباحثا ومغنيا البيئة التعليمية التعلمية  ً ًً ً ً ً
  .)٢(مبصادر املعرفة

ومثة مالحظات على واقع إعداد املدرس تتمثل يف أن مدخالت الكليات 
علمية ومعايري موضوعية، إذ إن أسلوب ًأحيانا ليست خمتارة على أسس 

االنتقاء وشروط القبول وحوافز االلتحاق البد من أن تكون على أساس 
  .االستعداد والرغبة بغية اجتذاب أفضل العناصر

كما أن امل
ُ
م هذا إعادة النظر ِّ، وحيتمن النوع املرغوب فيهجات ليست َرْخ

  .يف نظم التقومي السائدة
ًأن هنالك قصورا يف خطة اإلعداد والتدريب وافتقارا ًومن املالحظات أيضا  إىل ً

ً وضعفا يف االهتمام باجلوانب الثقافية املالئمة ،الوظيفية يف حمتويات بعض املواد
تمعية، الرتبية على املواطنة، الرتبية البيئية «لروح العصر من مثل  الرتبية ا

                                                            

 دار الندوة للدراسات – قضايا الرتبية املعاصرة  يف- الدكتور حممود السيد ) ٢(
  .١٦٣ ، ص١٩٩٢والنشر دمشق، 
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، كما أن هنالك غلبة »إخل. ..والسكانية، املعلوماتية، مهارات التواصل، اللغات
للطابع النظري يف بعض املواد وافتقارها إىل التطبيق، وأن مثة منطية يف أساليب 

ً تقنيات التعليم والتعلم، وقصورا يف استعمالًالتدريس وطرائقه، وقصورا يف 
  .أساليب التقومي املتبعة

  :إن إعداد املدرس وتأهيله يستلزمان
  .ًمتكنا من املادة -
 .ا من مهارات التواصل باللغتني العربية واألجنبيةًمتكن -
 .ًمتكنا من استثارة الدافعية لدى طالبه -
 .ا يف تكوينهًتكامال معرفي -
املنهج «ل ـًمتثال للمنهج الرتبوي مبفهومه املنظومي الشمويل املتكام - 
 .»Systemنظام 

 .توياتمرونة يف اختيار الطرائق واألساليب يف ضوء األجواء واملس -
 .ًربطا للمعارف النظرية بالعملية -
 .ًتركيزا على اجلوانب التطبيقية -
 .ًتركيزا على كيفية التعلم وتعليم الطالب كيف يتعلم -
 .ًتركيزا على التعلم التعاوين وفريق العمل يف إجناز املشروعات -
 . ألساليب التشجيع والتعزيز يف التعامل مع الطلبةًاستعماال -
 تقنيات التعليم اإللكرتونية واملعلومات واالتصال، استعمالى قدرة عل - 

احلاسوب، الشابكة، خمابر العلوم « العملية التعليمية التعلمية ملصلحةوتوظيفها 
 .»إخل... املتطورة
قدرة على التمييز بني املعارف اجليدة والفاسدة مما تنشره الشابكة  -

 .»تنرتنإلا«
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مقدرة على فهم نفسية طالبه و - م وميوهلم واهتماما  .تعرف حاجا
 الذي هو أساس للتعلم املستمر مدى ،ًامتالكا ملهارات التعلم الذايت -

احلياة، وإذا كان أرقى أنواع التعلم أن يتعلم الطالب كيف يتعلم بإرشاده إىل 
أساليب التعلم الذايت فإن أرقى أنواع التنمية املهنية للمدرس أن يتعلم كيف 

 .يطور أداءه وكيف حيل مشكالته املهنيةينمي نفسه و
 أساليب تقومي متنوعة ومتعددة تقيس املهارات استعمالقدرة على  -

 .العقلية العليا لدى الدارسني
قدرة على توظيف نتائج التقومي يف تطوير العملية التعليمية التعلمية  -

 :ًانطالقا من األسئلة اخلمسة
 ملاذا؟ ماذا؟ ملن؟ كيف؟ ما األثر؟

ًستئناسا بتجارب األمم األخرى يف عملييت اإلعداد والتأهيل من جهة ا
والتدريب من جهة أخرى، ومن هذه التجارب جتربة ماليزيا يف اسرتاتيجيات 
التدريس من حيث اعتمادها أسلوب حل املشكالت والتعلم الذايت وعصف 

تقانة  األدوار وحلقات البحث ووأداءالدماغ واملناقشة والتعلم باالكتشاف، 
  .التعليم يف العرض

  إعداد المدرس للتدريس بالعربية: ًرابعا
تمع اإلنساين  إذ ما من حضارة عرفتها ،تعد اللغة من أبرز مسات ا

ضة لغوية، وقد احتلت لغتنا العربية مكانة مرموقة يف البشرية إال  وصاحبتها 
األمم املتحدة  وهي اآلن من بني اللغات العاملية يف مسرية احلضارة البشرية،
ا املتخصصة ا عامل توحيد بني أبناء أمتنا، . ومنظما ا أعداء األمة أل حار

ا يف أثناء احتالهلم لوطننا العريب م مكا وبعد أن حصلت بالدنا . وفرضوا لغا
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 ظل أعداء األمة ماضني ،العربية على استقالهلا وحتررت من االحتالل األجنيب
ا بالصعوبة من جهة، وبالتخلف وعدم مواكبة روح يف حماربتهم للغتنا ووصمه
ا عامل تفريق بني ،العصر من جهة أخرى  وعملوا على تشجيع العاميات أل

أبناء األمة، كما عملوا على سريورة اللغة اإلجنليزية واعتمادها مكان العربية يف 
يزها  على الرغم من مكانة لغتنا وأصالتها ومت،اجلامعات ومعاهد التعليم العايل

العربية «وعراقتها، وعلى الرغم من متيز التجربة السورية يف اعتمادها اللغة األم 
ً انطالقا من أن لغتنا هي ،يف التدريس يف مجيع مراحل التعليم» الفصيحة

ا الثقايف،  هويتنا وعنوان شخصيتنا ورمز لكياننا القومي وذاكرة أمتنا وخمزو
ا لغة قرآننا الذي نزل  به الروح األمني على قلب الرسول العريب ًفضال عن أ

ً بلسان عريب مبني آية لنبوته، وتأييدا لدعوته، ودستورا ألمتهالكرمي  ً.  
ومن هنا كان التعريب يف سعيه إىل سريورة اللغة العربية الفصيحة، 
وانتشارها على مجيع الصعد ويف مجيع جماالت احلياة، قضية متعددة الوجوه 

، فهو قضية قومية وقضية دينية، وقضية جمتمعية، وقضية دواملقاصواملستويات 
  .)٣(تربوية، وقضية أمن ثقايف، وقضية إبداع وابتكار

 كافة منذ أن حتررت من االحتالل اجلوانبولقد أدركت سورية هذه 
العثماين، فكان املدرسون يف معهدي الطب واحلقوق، نواة اجلامعة السورية 

ا يف عهد االنتداب سون بالِّ، يدر١٩١٩حينئذ عام  عربية، واستمر التدريس 
ا، إال أن  الفرنسي على سورية على الرغم من كل حماوالته فرض لغته مكا
ًاألمانة التارخيية تدفعنا إىل ذكر أن مثة من كان منصفا من العلماء الفرنسيني 

                                                            

دكتور حممود أمحد السيد، اللغة العربية وحتديات العصر يف التعريب، املؤمتر ال) ٣(
مع اللغة العربية يف القاهرة لعام    .٩، ص٢٠٠٨السنوي 



  
ًاملدرس إعدادا وتأهيال ً ٧٧٧  ِّ السيددوحمم.  د– ِّ

نئته أساتذة اجلامعة السورية على اعتمادهم اللغة العربية يف التدريس،  يف 
مدير املعارف العام يف املفوضية العليا إبان االنتداب » بونور«ّفهاهو ذا السيد 

لستم «: ًقيم فيها قائالُالفرنسي خياطب أساتذة اجلامعة السورية يف احتفال أ
خمطئني يف اختياركم اللغة العربية يف التدريس، بل كونوا واثقني أنكم أحسنتم 

للغة العربية غري صاحلة للتعبري عن ًصنعا بانتقائها، فإن من يزعمون أن ا
مصطلحات العلم احلاضر هم على خطأ مبني، فالتاريخ يثبت أن لغة الضاد 

 وكافية بكثرة تراكيبها للتعبري عن ،كسائر اللغات األخرى غنية باشتقاقها
األفكار اجلديدة واالرتباطات احلديثة اليت تربط تلك األفكار، وأن فالسفة 

نوا من َّيف القرن التاسع إىل لغتهم رسائل أرسطو طاليس متكالعرب حينما نقلوا 
نقل العلوم إىل لغتهم كما يف عهد ابن سينا والغزايل وابن رشد، فما ينكر أحد 
واحلال هذه أن اللغة العربية صاحلة ملماشاة اللغات األخرى وللتعبري عن 

ة علمية كبرية األفكار العلمية احلديثة، واعلموا أن اندفاعكم إىل إجياد مؤسس
عربية اللسان، هو على ما أرى أكرب دليل على حذاقتكم، فظلوا حمافظني على 
هذه األداة البديعة اليت حنن مدينون هلا بكثري من األعمال الباهرة، وبعدد من 

ا الفكر البشري   .»األشكال اجلميلة اليت جتلى 
 االحرتام املقدر إنين أهنئ العرب، وأمتىن أال يضيعوا هذا«: ًويتابع قائال

للغتهم، ألن من يدافع عن لغته، يدافع عن أصله وعن حقه وعن كيانه وعن 
  .)٤(»ًحلمه ودمه، وإنكم تفهمتم هذا األمر جيدا

ّوالواقع لقد تسلح أساتذة اجلامعة السورية يف تدريسهم بالعربية باإلرادة القوية 
ا الكرمي ضعون املصطلحات العربية  فكانوا ي،واالنتماء القوي ألمتهم ولغة قرآ

                                                            

  .٤٥ ص– ١٩٣٠ – السنة الثامنة –جملة املعهد الطيب العريب ) ٤(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٧٨  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

مقابل املصطلحات األجنبية، مفتشني عن هذه املصطلحات العربية يف بطون 
كتب الرتاث ويف املعاجم اللغوية من جهة، ومستعينني بقدرة اللغة العربية على 
از من جهة أخرى، ومستأنسني باملصطلحات اليت وضعها  االشتقاق والنحت وا

 عندما كانت العربية لغة التدريس يف ،ين يف القاهرةأساتذة الطب يف القصر العي
ًالقصر العيين قرابة سبعني عاما منذ أيام حممد علي باشا وقبل االحتالل اإلجنليزي 
ًملصر الذي حول لغة تعليم الطب من العربية إىل اإلجنليزية، ومستأنسني أيضا  ّ

ذة أجانب من أساتذة فها يف أواخر القرن التاسع عشر ثالثة أساتَّبالكتب اليت أل
الكلية اإلجنيلية السورية يف بريوت، حيث كانوا يدرسون الطب بالعربية يف هذه 
ّالكلية اليت أصبحت فيما بعد اجلامعة األمريكية، وغريت لغة التدريس فيها من 

  .ًالعربية إىل اإلجنليزية أيضا
ًوعادت إىل اللغة العربية مكانتها تأليفا وترمجة وتدريسا ومصط ً ًلحا ً

بفضل جهود رجاالت التعريب من أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعة وجهود «
 وجممع اللغة العربية بدمشق خاصة، وعاد إىل التأليف ،جمامع اللغة العربية عامة

بالعربية كثري مما افتقدته يف عصور االحندار من عمق يف املعاين، ووضوح يف 
لبيان، وظهرت يف اللغة العربية إىل األفكار وسالمة يف اللغة، ونصاعة يف ا

جانب كتب اللغة واألدب كتب علمية جيدة يف خمتلف امليادين، استطاع 
فوها أن جيمعوا بني الغرض العلمي وسالمة اللغة وجودة العرض وحسن ِّمؤل

األداء، وكان لطائفة من أساتذة كلية الطب جبامعة دمشق القدح املعلى يف 
  .عبري الباحث اللغوي األستاذ الدكتور مازن املباركعلى حد ت، )٥(هذا املضمار

                                                            

 دار النفائس، الدكتور مازن املبارك، اللغة العربية يف التعليم العايل والبحث العلمي،) ٥(
  .١٤، ص١٩٩٨، ٤ط



  
ًاملدرس إعدادا وتأهيال ً ٧٧٩  ِّ السيددوحمم.  د– ِّ

وال خيفى على أحد متيز التجربة السورية يف التعليم باللغة األم يف خمتلف 
ً وهاهو ذا قد مضى عليها قرن تقريبا، وهاهم أوالء خرجيوها يف اجلامعات ،املراحل

م الذين درسوا ون أقراُّبزَ السيما الطبية منها ي،السورية ويف خمتلف التخصصات
م يتقلدون أرفع املناصب العلمية واألكادميية يف املشايف ،باللغة األجنبية  إذ إ

 تلقيهم العلم يف الدرجة اجلامعية األوىل بلغتهم األم ْلَُاألوربية واألمريكية ومل حي
م العليا وعملهم املهين، وإمنا كان دافعا هلم حليازة دون ً التفوق والتميز يف دراسا
لك التفوق، فلقد تلقى هؤالء املتخرجون علومهم باللغة العربية الفصيحة، ذ

ال الطيب واستعمل م اللغة العربية الفصيحة يف تعليمهم معتمدين يف ا  أساتذ
  .املصطلحات اليت تضمنها املعجم الطيب املوحد

ولنستمع إىل ما يقوله الباحث املصري األستاذ الدكتور عبد الصبور 
التجربة السورية يف تعليم الطب بالعربية يف العدد الرابع والثالثني شاهني عن 

تربز مأساة اللغة «: الصادرة عن اليونسكو» ديوجني مصباح الفكر«من جملة 
العربية بوضوح إذا ما رأينا أن العلوم اليت تقوم عليها احلضارة احلديثة كاهلندسة 

باللغة اإلجنليزية يف والطب والصيدلة والطبيعة والرياضيات كلها تدرس 
ا متثال ما، بل  ًجامعاتنا، ال ألن العربية عاجزة عن متثل حقائقها ومصطلحا

االت هي العاجزة عن استعمال  اللغة العربية ألن هيئات التدريس يف هذه ا
  .)٦(»أداة لنقل املعارف احلديثة ومتابعة ما ينشر يف اخلارج بفكر ولسان عربيني

ًد حضرت أخريا مناقشة لرسالة يف علم الطفيليات لنيل لق«: ًويتابع قائال
ًدرجة الدكتوراه كانت أمنوذجا للمأساة اليت نعيشها حنن يف الوطن العريب، 

                                                            

الدكتور عبد الصبور شاهني، ديوجني مصباح الفكر، العدد الرابع والثالثون، ) ٦(
  .١٠، ص١٩٧٦السنة العاشرة، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٠  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

ومعربة عن التمزق العميق يف أعلى مستويات البحث العلمي احلضاري، 
ًالرسالة حمررة باإلجنليزية، وقدمت الباحثة ملخصا عنها باإلجنليزية أيضا،  ً َّ
وبدأت املناقشة، فتحدث املشرف بالعربية، وناقش أحد األعضاء الطالبة 
باإلجنليزية، وناقش العضو اآلخر الطالبة بالعربية، وكانت الطالبة ترد وتناقش 
باإلجنليزية وبالعربية يف لغة خمتلطة كاختالط الرقع يف الثوب املهلهل، وذلك يف 

 ولو أن هذا املوضوع كان كلية الطب بإحدى اجلامعات املصرية العريقة،
ًمطروحا جبامعة دمشق لكتب بالعربية ولنوقش بالعربية دون أدىن صعوبة يف 

  .األداء أو يف املصطلحات
 إن اللغة العربية – يقول الدكتور شاهني –لنقلها بصراحة ودون مواربة 

غري عاجزة، وإمنا العاجز بعض بنيها سواء أكان العجز من النوع الثقايف 
 يف ضعف إملام بعض أساتذة جامعة القاهرة باللغة العربية املتمثل

ا، أو كان من النوع النفسي إذا افرتضنا فيهم القدرة على استعمال  ومصطلحا
اللغة األم، ولكنهم حيجمون عن خوض التجربة لفقر يف اإلحساس بالكرامة 

وقد القومية، ذلك اإلحساس الذي يدفع اجلندي األمني إىل اقتحام األهوال، 
  .)٧(»ًكان خليقا أن يدفع هؤالء األساتذة إىل صنع احملال

هذا ما ورد يف مقال الدكتور عبد الصبور شاهني يف النصف الثاين من 
سبعينيات القرن املاضي، وكان جملس وزراء الصحة العرب والتعليم العايل قد 

ون أوصى يف اجتماعه يف مطلع الثمانينيات من القرن املاضي يف دمشق أن يك
 هو االنتهاء من تعريب الطب يف اجلامعات العربية، وها حنن أوالء ٢٠٠٠عام 

 جند أن الصورة ما تزال أكثر قتامة ويا ٢٠٠٨يف النصف األول من عام 
                                                            

  .١١الدكتور عبد الصبور شاهني، املرجع السابق، ص) ٧(



  
ًاملدرس إعدادا وتأهيال ً ٧٨١  ِّ السيددوحمم.  د– ِّ

لألسف يف الوقت الذي استطاع فيه أساتذة اجلامعات السورية أن يثبتوا قدرة 
ًدا من الكتب العلمية اللغة العربية على استيعاب العلوم والطب، فوضعوا عد

 قدرة اللغة العربية على على وقدمت لنا أمثلة حية ،تناولت خمتلف املوضوعات
ّالتعبري عن دقائق العلوم، فوضعت املصطلحات العربية، وعربت املصطلحات 
األجنبية، وظهرت أمهات الكتب العلمية يف اجلراثيم الطفيلية والكيمياء احليوية 

وعلم النبات وعلم النسج والتشريح، وعلم تشخيص والفسيولوجيا النباتية 
ُالعقاقري والكيمياء العامة، فسدت الكتب العلمية اليت أ لفت حاجات كلية َّ

الطب وطب األسنان والصيدلة والعلوم يف أقسام الفيزياء والرياضيات 
  .إخل... والكيمياء واحليوان والنبات

 خاضتها اجلزائر بعد وأسهم األساتذة السوريون يف معركة التعريب اليت
استقالهلا، كما أسهموا يف عملية التعريب يف السودان، فدرسوا وقدموا املراجع 
ًالعلمية وأمهات الكتب تأليفا وترمجة يف خمتلف امليادين العلمية وكان هلم 
إسهام يف اجلامعات الليبية واليمنية واألردنية ويف أغلب اجلامعات العربية، 

م  بأن استعمال اللغة العربية يف العملية التعليمية التعلمية منطلقني من إميا
 وإمنا هو قبل ذلك قضية وطنية ورسالة قومية يف الوقت الذي ابتلينا ،ليس مهنة

ى  فيه على نطاق الساحة القومية بإمهالنا للعربية بغرورنا أن سواها أعف وأ
  .وأفىت وأقرب إىل مقومات احلضارة احلديثة

   مساعدة للتدريس بالعربيةإجراءات: ًخامسا
: د حافظوأبان رئيس جممع اللغة العربية يف القاهرة األستاذ الدكتور حمم

أن قضية التعريب يف التعليم العايل واجلامعي ترتكز على حماور أو اهتمامات «
ثالثة هي األستاذ والكتاب والطالب، وأنه ال سبيل إىل تعريب التعليم العايل 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٨٢  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

 وما مل يرتسخ يف ، بذلك األستاذ وعضو هيئة التدريسواجلامعي ما مل يؤمن
ذهنه قناعة قوية بأمهية التعريب باعتباره قضية قومية ووسيلة فعالة لالرتقاء 
مبستوى التعليم ودفع حركته خطوات بناءة فسيحة إىل األمام، وأن تتوفر 

وله يف جبانب هذه القناعة وهذا اإلميان أحدث املراجع العلمية باللغة العربية، 
ًذلك دور كبري ترمجة وتأليفا وتعريبا ل لمصطلحات مع تأهيله للتدريس بالعربية ً

لتحسني لغته واستقامة لسانه، فإذا اقرتنت هذه املقومات بقرار سياسي ملزم 
بتعريب التعليم اجلامعي العتبارات قومية وعلمية واجتماعية فال شك أن عضو 
هيئة التدريس سيمضي يف تأدية رسالته التعليمية يف اجلامعة بلسان عريب 

  .)٨(»مبني
 فيما يتعلق بالطالب فإن فهمه للمحاضرة والشرح بلغته القومية يعفيه أما

عن بذل جمهود مضاعف لو درس باألجنبية، إذ ينصرف نصفه لفهم اللغة 
ا، وينصرف النصف  وتعرف املفردات الصعبة يف اللغة األجنبية اليت يدرس 

 ذهن ًاآلخر من اجلهد الستيعاب املادة العلمية نفسها، فضال عما يعرتي
ًالطالب أحيانا من غموض يف املعىن، أو نقص فيه، خيتل معه بناء املعلومات 

  .نقل إليه بغري الصورة املقصودة من احملاضرُأو ت
اليت ، )٩(ويف الندوة السنوية لتعريب التعليم العايل يف اجلامعات العربية

ن من  كا١٩٩٥عقدها املركز العريب للتعريب والتأليف والرتمجة والنشر عام 

                                                            

حممود حافظ، تعريب التعليم العايل واجلامعي يف ربع القرن األخري، ندوة . د) ٨(
  .١٢، ص١٩٨٥رباط، ال

املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر بدمشق، الندوة السنوية لتعريب ) ٩(
  .١٤، ص١٩٩٥التعليم العايل يف اجلامعات العربية عام 



  
ًاملدرس إعدادا وتأهيال ً ٧٨٣  ِّ السيددوحمم.  د– ِّ

ا الندوة احلرص على إعداد املدر س اجلامعي القادر ِّالتوصيات اليت خرجت 
على أن يلقي دروسه باللغة العربية السليمة الفصحى امليسرة، ووضع خطة 
لتحويل مدرسي اجلامعة مبختلف التخصصات من التدريس باللغة األجنبية إىل 

ا  اللغة األجنبية يف التعليم  استعمالالتدريس بالعربية يف األقطار اجلاري 
العايل، وذلك بإقامة دورات تأهيلية منظمة ومكثفة لكل فئة منهم، وبذل كل 

  .تشجيع هلم لتحقيق هذا التحول واإلفادة منه
 اللغة العربية يف استعمالص اإلشكاالت اليت تعرتض َّومن الباحثني من خل

أن هذه «أى العلوم واآلداب والفلسفة ومبتكرات احلضارة وغريها، فر
اإلشكاالت تعود ألسباب ال تتعلق باللغة نفسها، وإمنا بطرائق تعليم اللغة 

د األمور أمام املتعلم، وهذه مشكلة تربوية، كما تعود ِّفهي قدمية وعقيمة تعق
إىل عدم وجود املدرسني األكفياء املالكني لزمام العربية وهي مشكلة تربوية 

حيد املصطلحات املستجدة يف اللغة يف هذا ًأيضا، ومنها ما يعود إىل عدم تو
العلم أو ذاك، وهذا يعود إىل عدم التنسيق بني املشتغلني يف العلم الواحد يف 
خمتلف األقطار العربية، وعدم قيام املؤسسات الثقافية العربية بدورها يف هذا 
ت امليدان إال يف نطاق ضيق، وهذه مشكلة سياسية، ومنها ما يعود إىل أن مبتكرا

ًاحلضارة وتطور العلوم والتطور املعريف عموما يسري يف العامل خبطوات سريعة ال 
ا دون جهود خمططة ومربجمة ومدروسة، وهو أمر مل نعد  أنفسنا ّميكن اللحاق 

  .)١٠(»له، وهذه مشكلة حضارية يف اعتقاد الباحث معن زيادة
ا رائدة يف جع ل اللغة ويف سورية كانت اجلامعات بفضل جهود أساتذ

                                                            

اب واألدباء يف مستقبل اللغة العربية، وزارة َّمعن زيادة، فتاوى كبار الكت) ١٠(
  .٢٢٧، ص٢٠٠٣الثقافة السورية سنة 
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العربية لغة التدريس يف كل املواد ومجيع الكليات مقيمة بذلك الدليل على أصالة 
ا الفائقة على استيعاب كل جديد ومواكبة كل تقدم علمي، وهذا أمر  لغتنا وقدر

ا املكتبات، إال أن مثة صيحات َّتشهد به املؤل فات العربية العديدة اليت تزخر 
 الطلبة ومدرسيهم يف اللغة العربية وذلك يف انطلقت تشكو احندار مستوى

مثانينيات القرن املاضي، وهذا ما دفع الرئيس الراحل حافظ األسد إىل أن يصدر 
 الذي ينص على تدريس ١٠/٦/١٩٨٣تاريخ ب ٧٥٩رقم ال  ذااملرسوم اجلمهوري

اللغة العربية يف املرحلة اجلامعية األوىل يف مجيع سنوات الدراسة يف الكليات 
 ما عدا قسم اللغة العربية والسنوات األخرية يف كلية ،املعاهد العليا يف سوريةو

ّالطب البشري، ويدرس هذا املقرر على مدار السنة يف النظامني الدراسيني 
لفت الكتب اخلاصة بتعليم اللغة العربية لغري املختصني، ُالفصلي والسنوي، وأ

  .فذت التجربة منذ مثانينيات القرن املاضيُون
أما فيما يتعلق باملدرسني فقد صدرت توصية اللجنة الثقافية يف جملس 

 بضرورة العناية باللغة العربية يف مجيع الكليات واختيار ١٩٨٤الوزراء لعام 
املعيدين وأعضاء اهليئة التدريسية من الذين حيسنون اللغة العربية يف التدريس، 

ضاء اهليئة التدريسية وذلك يف واعتماد شرط إتقان اللغة العربية يف ترقية أع
م وحبوثهم وتدريسهم   .مؤلفا

ولقد صدر بالغ من رئاسة جملس الوزراء موجه إىل وزارة التعليم العايل 
  :ًينص على أن تقوم وزارة التعليم العايل يف صدد تعيني األساتذة حديثا مبا يأيت
ة رحلأال ينقل األساتذة اجلدد املتمرنون يف مجيع االختصاصات من امل

  .على قبل أن يتقدم هؤالء بامتحان يف اللغة العربيةأ ٍرحلةاألوىل إىل م
أن يكون من شروط التعيني لعضو اهليئة التدريسية يف جامعات القطر 



  
ًاملدرس إعدادا وتأهيال ً ٧٨٥  ِّ السيددوحمم.  د– ِّ

ومعاهدها املتوسطة ويف مجيع االختصاصات شرط النجاح يف امتحان شفهي 
  .وكتايب يف اللغة العربية

 .عربية لألساتذةإحداث دورات تأهيلية يف اللغة ال
وتتكون جلنة اختبار اللغة العربية من رئيس قسم اللغة العربية يف كلية 
اآلداب، ومن رئيس القسم املختص الذي يود أن يتعني فيه عضو هيئة 

 ومن أحد أعضاء هيئة التدريس يف قسم اللغة العربية يسميه رئيس ،التدريس
  :فرع نقابة املعلمني يف اجلامعة، ومهمة اللجنة

  .نني أول مرة من أعضاء اهليئة التعليميةَّإجراء امتحان شفهي وكتايب للمعي - 
  .إجراء امتحان ألعضاء اهليئة التعليمية املتميزين عند تأصيلهم -

ذه اإلجراءات للنهوض باللغة العربية، وإمنا عملت  ِومل تكتف اجلامعة 

علمي مي اإلنتاج الًعلى أن جعلت سالمة اللغة العربية شرطا ينص عليه يف تقو
ا اختذت إجراءات يف ضرورة مراجعة للرتقي يف سلم هيئة التدريس،  كما أ

األمايل والكتب اجلامعية حبيث تضمن سالمة اللغة ووضوح األسلوب يف كل 
  .ما تقع عليه عني الطالب

ًواشرتطت اجلامعات السورية أيضا أن يعمل عضو هيئة التدريس عند 
حته يف الدكتوراه إىل اللغة العربية إغناء لعملية التعريب، تعيينه على ترمجة أطرو

 باللغة اإلجنليزية، جتريًإذ إن هنالك حبوثا عن اللغة العربية يف جامعات أجنبية 
ومنها رسائل ماجستري ودكتوراه وتتعلق بدراسة الرتاكيب العربية وعلم الداللة 

ا وفرنسا وإنكلرتا، يف اللغة العربية، وهي رسائل حديثة يف جامعات أمريك
وهؤالء الذين يقدمون هذه الرسائل ال يقومون برتمجة هذا اإلسهام العلمي إىل 

  .العربية إال أن اجلامعات السورية اشرتطت ترمجتها
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ًومن ناحية أخرى مثة جامعات عربية ال تعد الرتمجة عمال علميا يدخل يف  ً
ًر سلبا يف محاسة َّ أثترقية عضو هيئة التدريس من مرتبة إىل أعلى، وهذا ما

أعضاء اهليئة التدريسية حنو الرتمجة مادام اجلهد املبذول ال يدخل يف الرتقية، 
  .وهذا ما تالفته اجلامعات السورية

كما أن اجلامعات السورية تشرتط عند تأصيل املدرس بعد إخضاعه 
يس لتمرين أن خيضع لدورة يف التأهيل الرتبوي يتدرب خالهلا على أصول التدرل

  .إخل....  التقنيات الرتبوية وأساليب التقوميواستعمال
 إال أنه قاصر ،ًذلك ألن املدرس قد يكون متمكنا من مادة ختصصه ومن لغته

. إيصال مادته إىل طالبه باألساليب الرتبوية الشائقة مما يؤثر يف حتقيق األهدافعن 
يسية يف جامعات الوطن ومن هنا كانت عملية التأهيل الرتبوي ألعضاء اهليئة التدر

 عملية نقل جتريالعريب من األمهية مبكان، وهلا دور يف مسرية التعريب عندما 
  .املعلومات واملعارف والتفاعل معها باللغة العربية وبأساليب تربوية شائقة

ومن اإلجراءات اليت تساعد على عملية التعريب يف جمال إعداد املدرسني 
َيـنتدبليم بالعربية أن األكفياء القادرين على التع َ اجلامعات اليت  أساتذة من َُْ

 وإلقاء حماضرات ،تنفذ التعريب للتدريس بالعربية يف جامعات تسعى إىل التعريب
ًمددايف هذه اجلامعات  َ ً كافية تشجيعا لألساتذة احملليني وكسرا للحاجز النفسي ُ ً

م بالعربية شجيع هؤالء على والبد من ت. الذي حيسون به جتاه إلقاء حماضرا
الكتابة وإلقاء الدروس واحملاضرات واملشاركة يف الندوات باللغة العربية الفصيحة، 

  .ًوكتابة البحوث باللغة العربية أيضا
ًومن بني هذه اإلجراءات أيضا تنظيم برنامج لتبادل الزيارات بني مدرسي 

سون باألجنبية إىل ِّاملادة الواحدة يف اجلامعات العربية، وحضور األساتذة الذين يدر
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ا واإلفادة منهاِّاجلامعات العربية اليت تدر   .س بالعربية لالطالع على جتار
والبد من العمل على ختفيف األعباء التدريسية واإلدارية عن أعضاء اهليئة 
التدريسية، وتوجيه جزء من نشاطهم إىل التعريب الذي سيؤدي بدوره إىل رفع 

  .مباشر غري ًرفعامستواهم العلمي 
ًومن اإلجراءات املساعدة أيضا تشجيع األساتذة على مطالعة كتب 

م ملد هم مبصطلحات علمية ومفردات تعينهم ِّالرتاث ذات العالقة بتخصصا
  .على إغناء لغتهم يف جماالت ختصصهم

 االستمرار يف حتقيق الرتاث العلمي ، تعزيز عملية اإلعدادعلىومما يساعد 
عن املخطوطات العلمية العربية يف داخل الوطن العريب العريب، وكشف النقاب 

 يف مكتبات املتحف الربيطاين يف لندن واملكتبة األهلية بباريس ،ويف خارجه
  .إخل... ستانبوللایر يف إسبانيا والسليمانية يف إسكوألوا

ُأما فيما يتعلق بتعلم اللغات األجنبية فإن التجربة السورية عنيت بتعليم 
 تدريس لغتني ٢٠٠١ًنبية، فقررت وزارة الرتبية بدءا من عام اللغات األج

ً بعد أن كانت سابقا تدرس لغة ،أجنبيتني يف مرحليت التعليم األساسي والثانوي
ًواحدة، على أن يبدأ تدريس اللغة اإلجنليزية بدءا من الصف األول من مرحلة 

ابع حبيث يتخرج ًالتعليم األساسي، وتدريس اللغة الفرنسية بدءا من الصف الس
اية املرحلة الثانوية وهو يعرف اللغتني اإلجنليزية والفرنسية   .الطالب يف 

ومل يكن االهتمام باللغة األجنبية يف مراحل التعليم العام فقط، وإمنا كان مثة 
ا يف املرحلة اجلامعية ويف الدراسات العليا، حبيث ال يتمكن الطالب من  اهتمام 

درجة املاجستري إال بعد التحاقه بدورة يف معهد اللغات الذي تسجيل رسالته لنيل 
أنشأته اجلامعة لتعليم اللغات األجنبية، وذلك يف ضوء مستوى الدارس وإثبات 
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وال يتمكن الطالب من تسجيل رسالة الدكتوراه إال بعد جناحه يف . جناحه فيها
  . بعثات خارجيةامتحان اللغة األجنبية، وينطبق ذلك على املعيدين املوفدين يف

ًومل تكن هذه اإلجراءات إال سعيا من التجربة السورية إىل بناء نظام 
 وحيقق الربط الوثيق ،تربوي ثنائي اللغة ينسجم ومقتضيات العصر من جهة

  .ًبني األهداف القومية واإلنسانية معا
  خطة العمل الوطنية للتمكين للغة العربية: ًسادسا

ار األسد القسم الدستوري أمام جملس عندما أدى السيد الرئيس بش
 ألقى ٢٠٠٧ َعامية جديدة يف السابع عشر من متوز الشعب لوالية دستور

ذه املناسبة، وقد أشار يف جانب منه إىل إيالء اللغة العربية  ًخطابا شامال  ً
 كي تعيش يف مناهجنا وإعالمنا ،املرتبطة بالتاريخ والثقافة كل االهتمام والرعاية

ًا ينمو ويتطور ويزدهر، وتكون يف املكانة اليت تستحقها جوهرا حيًكائنا 
النتمائنا القومي، ولكي تكون قادرة على االندماج يف سياق التطور العلمي 
ًواملعريف يف عصر العوملة واملعلومات لتصبح أداة من أدوات التحديث، ودرعا 

ا ثقافتنا، ويقول يف متينة يف مواجهة حماوالت التغريب والتشويش اليت تتعرض هل
ًجيب إيالء اللغة العربية وهذا املوضوع هام جدا، اللغة العربية «: هذا الصدد

ذا املوضوع  اليت ترتبط بتارخينا وثقافتنا وهويتنا كل اهتمامنا ورعايتنا، بدأت 
ًووضعته يف خطاب القسم ألن هناك تراجعا بالنسبة للغة العربية املرتبطة باهلوية 

  .العربية
وجيب إيالء اللغة العربية اليت ترتبط بتارخينا وثقافتنا وهويتنا كل اهتمامنا 

ا ينمو ويتطور ًورعايتنا كي تعيش معنا يف مناهجنا وإعالمنا وتعليمنا كائنا حي
ًويزدهر، ويكون يف املكانة اليت يستحقها جوهرا النتمائنا القومي، ولكي تكون 
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 العلمي واملعريف يف عصر العوملة قادرة على االندماج يف سياق التطور
ًواملعلومات، ولتصبح أداة من أدوات التحديث ودرعا متينة يف مواجهة 

  .حماوالت التغريب والتشويش اليت تتعرض هلا ثقافتنا
ًلقد أعطينا يف سورية اللغة العربية كل االهتمام وتبوأت موقعا رفيعا يف حياتنا  ً

ا والسيما الثقافية منذ وقت مبكر، ومطلوب منا  اليوم استكمال جهودنا للنهوض 
يف هذه املرحلة اليت يتعرض فيها وجودنا القومي حملاوالت طمس هويته ومكانته، 

ذا الوجود ذاته   .ًوالذي يشكل التمسك باللغة العربية عنوانا للتمسك 
وجيب أن نتذكر أن دعمنا لتعلم اللغات األجنبية للوفاء مبتطلبات التعليم 

ً احلضاري مع اآلخرين ليس بديال عن اللغة العربية، بل حمفز إضايف والتواصل
ا   .»لتمكينها واالرتقاء 

أنا مهتم بتطوير نفسي يف اللغات األجنبية، وأحتدث بطالقة «: ًويتابع قائال
بعض اللغات، وال توجد لدي مشكلة، ومتحمس هلذا الشيء، ولكنين يف الوقت 

أول سؤال أسأله بعد كل خطاب، ما عدد األخطاء نفسه حريص على اللغة العربية، و
اللغوية اليت وقعت فيها قبل أن أسأل عن مضمون اخلطاب، علينا أن نركز بشكل 
مستمر على هذا املوضوع، يف كل خطاب ننسى الكثري من األفكار ولكن ال أحزن، 

  .»ولكن إذا كانت هناك أخطاء لغوية، فمع كل خطأ أشعر باخلجل
تضعف اللغة العربية من السهل أن يضعف أي ارتباط آخر لنا عندما «: ويقول

  .»سواء بالنسبة للوطن، بالنسبة للقومية، أو بالنسبة للدين، فهذه األمور ترتبط باللغة
تاريخ ب/ ٤/رقم ال  ذاوكان السيد الرئيس قد أصدر القرار اجلمهوري

ا  بتشكيل جلنة للتمكني للغة العربية واحملافظة عليها٢٦/١/٢٠٠٧  واالهتمام بإتقا
ا وحدد القرار اجلمهوري مهمة اللجنة بوضع خطة عمل وطنية للتمكني . واالرتقاء 
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ا ومتابعة تنفيذها ا واالرتقاء    .للغة العربية واحلفاظ عليها واالهتمام بإتقا
وقامت اللجنة املشكلة واليت كان يل شرف رئاستها، بوضع خطة العمل 

، وما تزال تتابع ٢٠٠٧شهر الثالثة األوىل من عام الوطنية للتمكني يف األ
تنفيذها مع اجلهات املعنية، وتشتمل اخلطة على أربعة أقسام يتناول أوهلا 

 ويتناول القسم الثاين الواقع اللغوي والعوامل ،املسوغات اليت دعت إىل وضعها
 املؤثرة فيه، ويقف القسم الثالث على سبل املواجهة، ويركز القسم الرابع

 وأبانت اخلطة ما .لحة اليت تتطلب املعاجلة السريعةواألخري على القضايا امل
وزارة الرتبية، وزارة التعليم العايل، وزارة «الذي ينبغي للجهات املعنية القيام به 

الثقافة، وزارة اإلعالم، وزارتا االقتصاد والسياحة، وزارة الشؤون االجتماعية 
الكتاب العرب، جممع اللغة العربية، اجلمعية والعمل، وزارة األوقاف، احتاد 

  .»إخل... العلمية السورية للمعلوماتية
وتتابع اللجنة عملية التنفيذ حماوله تذليل العقبات املعرتضة وجتتمع اللجنة 
ًشهريا وتقدم تقارير املتابعة إىل السيدة الدكتورة جناح العطار نائب رئيس 

  .اجلمهورية للشؤون الثقافية
ا يتعلق بوزاريت الرتبية والتعليم العايل فقد أشارت اخلطة إىل أن أما فيم

  :على وزارة الرتبية أن تعمل على تنفيذ ما يأيت
 العربية استعمالإجراء دورات تدريبية ملربيات رياض األطفال على 

ًاملبسطة، والسعي التدرجيي ألن تكون الرياض جزءا من السلم التعليمي وتوفري 
  .إخل... سعى من برامج وأنشطة وكراساتمستلزمات هذا امل

 أساسيات لغتهم استعمالهم على رات تدريبية للمعلمني كافة لتدريـبإجراء دو
ًاستعماال سليما   . وتوظيف دورات التدريب املستمر يف جانب منها هلذا املسعىً
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 العربية يف العملية باستعمالالتزام مجيع املعلمني ويف مراحل التعليم كافة 
م ،يمية التعلميةالتعل  وأال خيضعوا للرتقية يف وظائفهم إال إذا أثبتوا إتقا

 .أساسيات لغتهم
 مبا يفسح ، حبسب األجواءاستعماهلاتنويع طرائق التدريس واملرونة يف 

ال فيها الستثارة املهارات العقلية العليا من فهم وتطبيق وتركيب وحتليل  ا
 .إخل... ونقد وتقومي

لغة على أساليب تعليم اللغة العربية وطرائق تدريسها، تدريب معلمي ال
 .والعناية بالتعلم الذايت واملطالعة احلرة

 العربية املبسطة يف مناقشتهم استعمالتشجيع املتعلمني كافة على 
 .اللغوية، والتشدد يف عدم قبول إجابتهم بالعامية

 .ناشطهم اللغوية لغتهم األم يف ماستعمالختصيص جوائز للناشئة املتميزين يف 
 .إعادة النظر يف مضمون املناهج ولغتها لتكون لغة للحياة النابضة الزاخرة
 .الرتكيز على النحو الوظيفي وعلى التعبري الوظيفي يف املناهج الرتبوية اللغوية

الرتكيز على القوالب والبىن اللغوية يف عملية تعليم اللغة يف املراحل األوىل قبل 
حات النحوية، وجتنب استعمال املصطلحات النحوية يف الدخول يف املصطل

 . من التعليماملبكرةاملراحل 
اإلكثار من حفظ النصوص من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف  

واألشعار واخلطب البليغة يف مراحل التعليم كافة وخاصة املراحل األوىل، وعلى 
 صحة القلم فتتأثر بذلكن، قدر حفظ النصوص يف املراحل األوىل يستقيم اللسا

 .اللسان يف التعبري الشفهيويف التعبري الكتايب 
فة بالشكل يف احللقة األوىل من مرحلة التعليم َّضبط مجيع الكتب املؤل



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٢  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

 .األساسي، وضبط ما خيشى منه اللبس يف املراحل التالية
 .التدريب املستمر على الكشف يف املعاجم

 .عربيةلكرتونية مبسطة بالإنتاج كتب إ
 .»تنرتنإلا«تصميم دروس العربية باحلاسوب والشابكة 

تطوير أساليب االمتحانات يف مجيع املراحل التعليمية وعدم االقتصار يف 
على االمتحانات الكتابية، مع ضرورة بناء أدوات موضوعية لتقومي األداء التقومي 
 . على أن تتضمن يف بعض جوانبها الضبط بالشكلاللغوي،

 .وث علمية ملعاجلة املشكالت اللغوية يف العملية التعليمية التعلميةإجراء حب
العناية باملكتبات املدرسية وتزويدها بدوائر املعارف واملعاجم وأمهات الكتب 

 فيها سليمة املستعملةوالكتب االلكرتونية والسالسل املتنوعة، على أن تكون اللغة 
ا، وعلى أن تكلف أطر متخصصة باملكتبالغويا  .ت العناية 

إغناء البيئة التعليمية التعلمية مبصادر التعليم املختلفة من كتب وصحف 
وجمالت ووثائق وصور وجمسمات وتسجيالت ورسوم وأشكال وشرائح 

 .إخل...وخطوط بيانية وحواسيب
ية من صحافة مدرسية وجمالت وإذاعة ِّفَتفعيل املناشط اللغوية الالص

فتات، وإجراء مناظرات ومسابقات الختيار مدرسية وكتابة إعالنات وال
 .األداءات املتميزة وختصيص جوائز هلا

تفعيل املسرح املدرسي، واإلكثار من عرض املسرحيات الناطقة بالعربية 
 .الفصيحة املبسطة، وإشراك الناشئة يف متثيل أدوارها

  الربامج اللغوية والوسائلوتوفريزيادة االهتمام بذوي احلاجات اخلاصة، 
تمع  ًدجما فعاالًالتعليمية املالئمة هلم حتقيقا لدجمهم يف ا ّ ً. 

 .اإلشراف الفعال على املدارس اخلاصة واالرتقاء بواقع اللغة العربية فيها



  
ًاملدرس إعدادا وتأهيال ً ٧٩٣  ِّ السيددوحمم.  د– ِّ

الرتكيز على وضع مناهج خاصة لتعليم املغرتبني وأبنائهم وغري الناطقني 
ا م مهارا  .باللغة العربية بغية إكسا

 .ة العربية السليمة والشائقة يف الربامج التعليمية التلفزيةالرتكيز على اللغ
التنسيق مع وزارة اإلعالم إلنتاج برنامج تلفزي متقن لتعليم العربية ألبنائها 

ا يف ضوء االجتاهات الرتبوية املعاصرة  . وللمغرتبني ولغري الناطقني 
 :وتعنى وزارة التعليم العالي بتنفيذ ما يلي

لراغبني يف االنتساب إىل الكليات اجلامعية كافة على اختيار الطلبة ا
  .أساس إتقان أساسيات اللغة العربية

 اللغة َاستعمالالتزام مجيع أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعات واملعاهد 
  .العربية يف العملية التعليمية التعلمية

 .وظيفيةإعادة النظر يف مناهج تدريس اللغة العربية يف كلية اآلداب لتكون 
 ضوء إعادة النظر يف مناهج تعليم اللغة العربية لغري املختصني يف

 . الوظيفي للمنحىًوحتقيقااختصاص الطالب يف كليته استثارة للدافعية 
ً اللغة اختيارا وتأهيال وتدريبإعادة النظر يف برامج إعداد مدرسي ً  .اً
 اجلامعية ويف ً جامعيا يف كل الكلياتاًتعميم تدريس اللغة العربية مطلب

 .اجلامعات الرمسية واخلاصة
وضع خريطة حبثية بالتنسيق مع وزارة الرتبية ملشكالت تعليم اللغة العربية 

 .وتعليمها بغية معاجلة هذه املشكالت باألساليب العلمية
اء اهليئة التدريسية ان أن يكون من بني شروط ترقية أعضاألخذ باحلسب

م أساسيات اللغة  .إتقا
 . املصطلحات اليت أقرها جممع اللغة العربية يف التدريس ويف الرتمجةاعتماد



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٩٤  )٤(اجلزء ) ٨٣( ا

تفعيل حلقات البحث لتؤدي األهداف املرسومة هلا من حيث تعويد 
 واملناقشة باللغة العربية السليمة يف مجيع َ والعرضَ والتلخيصَالطالب البحث
 .الكليات اجلامعية

 وعدم االكتفاء ،الدراسنيإعادة االمتحانات الشفهية إىل أساليب تقومي 
 .باالمتحانات التحريرية يف الصفوف األخرية من الدراسة اجلامعية

اإلكثار من ضروب النشاط اللغوي بالعربية الفصيحة يف املناشط 
الت واملسرحيات واملناظرات ِّفَالالص ية يف اإلذاعة والصحافة اجلامعية وا

 .إخل....واملساجالت 
للغوي ويف مجيع  من الطالب يف أدائهم اختصيص جوائز للمتفوقني

االت اللغوية  .ا
تطوير قسم الصحافة يف جامعة دمشق ليغدو كلية لإلعالم بأقسامها 

 .املختلفة من صحافة وإذاعة مسموعة ومرئية غايتها إعداد األطر اإلعالمية 
ا  .تفعيل الرتمجة ا آللية وإعداد األطر املتخصصة يف ميدا


