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  :مقدمة

في واقع  ربخي ليستالعربية  نهذه الورقة عن فكرة مسبقة قَوامها أ تصدر
واقع الحال فـي   علىاالستعمال في حياتنا التعليمية جميعاً، واألمر نفسه ينطبق 

ـ  ههذ ومرداألردنية الهاشمية.  ةأقسام اللغة العربية في المملك  عشـرات رة الفك
ومعايشة واقع هـذه   جهة،األوراق العلمية التي قدمت في مؤتمرات مشابهة من 

 هفي أحـد هـذ   احثةتجربة الب اللمن خ أخرىمعايشة مباشرة من جهة  اماألقس
  اآلن. حتىو ١٩٩٥األقسام منذ عام 

ـ   فمردود"اإلبداع هو حاجتنا العظمى، أما إطالق سراحه  وألن  دإلـى النق
 إلـى أقسام اللغة العربية بحاجة  إنيقول ديوي؛ فإننا نقول:  كما )١("الذاتي قدوالن

 ولوصف الواقـع هـو أ   إنإذ  غوي؛الل طالتخطي تيحهاالتي ي جيةالتدابير المنه
في هذا الوصـف   ترسلالسليم، لكننا ال يجب أن نس يخطوة في التخطيط اللغو

مزيد مـن   جراءن إعلى كثير من تفاصيل هذا الواقع دو ؛ ألننا نقف حقاًطويالً
سريعاً إلى معالجة هذا الواقع مباشرة؛ فاألمر ال  ننصرفأن  ليناالدراسات، وع

  يحتمل مزيداً من االنتظار.     
الخطوة األولى، وتبويب مواضع القصور وحصرها  هوتوصيف الحال  إن

فقاًتأتي مراحل العالج.  هو الخطوة الثانية، ومن ثمقع لهذا فإن هذه الورقة ست وو
  محورين: في

  .الحال في أقسام اللغة العربية يف: توصاألول

  .بيةتعليم العر ي: مقترحات عملية لالرتقاء بواقع هذه األقسام فالثاني

  : توصيف الحال.أوالً

باألمثلـة الدالـة    سـنكتفي و ،عاماً وشامالً وسريعاً فالتوصي ذاه سيكون
  ف على الجوانب اآلتية:هذا التوصي وسيشتمل ،من واقع هذه األقسام عةالسري
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 .العربية للغةفي أقسام ا كالوريوسالدراسية لمرحلة الب الخطط - 

 .التدريس هيئة أعضاء - 

 .الطلبة - 

 .المرافقة النشاطات - 

 الدراسات العليا في هذه األقسام. برامج - 

 الكفاية الجامعية. امتحان - 

  عرضها وفقاً لهذا التسلسل في مفردات هذا المحور. وسيجري

 ية لمرحلة البكالوريوس في أقسام اللغة العربية:الدراس الخطط

ة البكالوريوس في اللغة العربيـة  ججامعات رسمية تمنح در ثماني هنالك
  هي: ،األردن يوآدابها ف

 األردنية الجامعة - 

 اليرموك جامعة - 

 الهاشمية الجامعة - 

 آل البيت جامعة - 

 البلقاء التطبيقية/ كلية األميرة عالية جامعة - 

 طاللالحسين بن  جامعة - 

 مؤتة جامعة - 

 التقنية فيلةالط جامعة - 
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 هـذه على خطط أقسام اللغـة العربيـة فـي     راستهاالباحثة د رتأج وقد
واختارت معها جامعتين من الجامعات الخاصة هما: "جامعة  الثماني،الجامعات 

تطبيقياً للدراسة في  ذلك نموذجاً ليكونالزرقاء األهلية"؛  امعةجرش األهلية" و"ج
  الدراسية. موضوع الخطط

  :الخططلهذه  حصةالدراسة الفا بعدالباحثة إلى النتائج اآلتية  وخلصت

 وضعهاواحدة يشارك في  جمعيةلم تُبن على رؤية  خططهذه ال أن .١
أصحاب الخبرات العالية من أساتذة اللغة العربية، بل اجتهدت كل جامعـة  

غيـر   التدريس فيها مـن  يئةتضع خطتها وفقاً لرؤى أعضاء ه نوحدها أ
ومن غير مظلة جامعة لكـل   ردن،في األ العربيةأقسام اللغة  يةتنسيق مع بق
 هذه األقسام.

أحيانـاً؛   بهاعنها هذه الخطط، بل غيا تالتي صدر دافاأله تباين .٢
مفرداتها، وإذن، فمن  هاانبثقت عن التيهذه الخطط باألهداف  تصدر قلّماف

ستؤتي أكلها وتحقـق   خططالكانت مفردات هذه  إنالصعب أن يقرر المرء 
أهدافها، وذلك بسبب غياب البوصلة الرابطة بين مفـردات هـذه الخطـط    

 المتوخاة منها. ألهدافوا
في خطط هذه األقسام؛ وذلك  ليةتباين واضح في متطلبات الك هناك .٣

لألقسام األخرى الموجودة في كليات اآلداب التي تنتسـب إليهـا هـذه     وفقاً
ـ  امعاتاألقسام في هذه الج األفـق   ولالتسع، وليس وفقاً لخطة مدروسة ح

على  العربيةاللغة  لبةالثقافي والعلمي الذي يفترض بطلبة اآلداب عموماً وط
 خر،تتفاوت عدداً من قسم آل تالمتطلبا فهذهعنه؛  االتعيين، أن يصدرو هوج

ـ   طيها،وتتفاوت من ناحية العلوم التي تغ  اقاتفنجد على وجه التمثيـل المس
 ساعة): ٢٤اآلتية في متطلبات كلية اآلداب في الجامعة األردنية ( يةَاإلجبار
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 قراءة النص العربي. منهج - 
 لدراسة التاريخ. مدخل - 
 العلوم االجتماعية واإلنسانية. فلسفة - 
 .اإلى الجغرافي مدخل - 
 إلى علم االجتماع. مدخل - 
 النفسية للسلوك االجتماعي. األسس - 
 السياسية. لومالع مبادئ - 
 ) إنسانية.٢ية (حاسوب مهارات - 

  في متطلبات كلية اآلداب في جامعة الحسين مجموعتين: ونجد
   :ساعة)١٥اإلجبارية: ( المتطلبات •
 العلوم السياسية. مبادئ  .١
 اإلنسان في اإلسالم. حقوق .٢
 في النحو والصرف. مبادئ .٣
 .اإلنجليزيةدراسية باللغة  مهارات .٤
 .العلومالمعلومات الرقمية في  استرجاع .٥
  :يأتيمما  البالط ها) يختاراتساع ٦ختيارية (اال المتطلبات •
 الفرنسية للمبتدئين. اللغة .١
 في اللغة الكورية. أساسيات .٢
 باللغة اإلنجليزية. يةشفو سمعية مهارات .٣
 النصوص وتذوقها. تحليل .٤
 المرجعية في العلوم اإلنسانية. الخدمات .٥
 السياسي األردني. النظام .٦
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 النبوية. السيرة .٧
 .القرآني والنبوي البيان .٨
  ):عةسا ٢١( إجبارية لهاالكلية اآلتية في الجامعة الهاشمية وك تطلباتم ونجد  •
 حاسوب (إنسانية). مهارات .١
 .لسفةإلى الف مدخل .٢
 العرب والمسلمين. تاريخ .٣
 .االستشراق .٤
 النص األدبي. تذوق .٥
 الكتابة والتعبير. فن .٦
 (باللغة اإلنجليزية). قراءة .٧

  إلى مجموعتين: قسمتننجد متطلبات الكلية  اليرموكجامعة  وفي
  ساعة) معتمدة هي: ١٥( اإلجبارية •
 إلى علم االجتماع. مدخل .١
 لغوية. مهارات .٢
 الكتابة والتعبير. فن .٣
 الحضارة اإلسالمية. تاريخ .٤
 بلغة مختارة. البرمجة .٥
 ).٢الحاسوب ( مهارات .٦

القسـم   جساعات يختارها الطالب من خار ٣الكلية االختيارية  متطلبات •
  تحديد). دون(

والثقـافي   فيأن يعين واضعو خطط كليات اآلداب اإلطار المعر والمقصد
وذلك من خالل تدريس العلوم اللصـيقة بهـذا    اب،كليات اآلد يالجامع لخريج
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اإلطار، ومنها: الفلسفة، والتاريخ، واالجتماع، واللغات األخرى، ومهارات تذوق 
  المية، وغيرها.السياسية، والدراسات اإلس لومومبادئ الع الكتابة،النص، وفنون 

  .وصفهاوإن تشابه  نهامضمو ىأسماء المساقات وعدم االتفاق عل تباين .٤
بعيد، ولـم   أمدالموجودة في الخطط الدراسية هي نفسها منذ  المساقات .٥
اللغـة ونظريـات    لومفي ع عيضوء التطور النو يأو تغييرها ف اتعديله ريج

 ،دة في هذا المجال كالسيميائيةوالعلوم الجدي نظرياتلل اناًوجدنا مك فقلما ؛األدب
ـ  ،اللغة النفسي لموع ي،االجتماع اللغةوعلم  لية،والتداو وتحليـل   نصونحو ال

ـ  عـن ينتج طالباً منبتّاً  ممالنظريات األدب؛  لجديدةالخطاب، واآلفاق ا  ره؛عص
 والحديث بنسبة معقولة. لقديمفينبغي المواءمة بين ا

 أن مـع  الخطـط،  هذه في واألدب اللغة بين نكداً فصاماً هناك أن كما .٦
 اللغويـة  العلـوم  وفـي  األدب، مادة فاللغة الجائرة؛ القسمة هذه يحتمل ال األمر
  .الوقوف تستحق ظاهرة البينية الحقول أضحت الحديثة
قليلة جـداً   طبيقيةالت لموادالنظرية والتطبيق، وا بين حادانفصام  هناك .٧

الصرف أو المعجـم أو النقـد أو    أكان ذلك في النحو أو سواءفي هذه الخطط؛ 
أن تجد طالباً يحصل  فليس غريباً ولذامن العلوم؛  وغيرهاأو الصوتيات  غةالبال

 ويخطئ فوعبعد ذلك يرفع المنصوب وينصب المر جده+) في النحو ثم تأعلى (
ثـم ال   لحـديث +) في النقـد ا أبدهيات نظم الجملة، أو آخر يحصل على ( يف

واحدة على نص من النصوص، أو يحصل ثالـث   ديةقيستطيع تطبيق نظرية ن
استدعاء تافـه لكاتـب    كتابةثم هو يوكل أمر  والتعبيرفن الكتابة  في+) أعلى (
  ال يكاد يفك الحرف. اتاستدعاء
بصورة تجعلك  ؛زلنا مصرين على القسمة التاريخية لعصور األدب ما .٨

ج بعضها في بعـض،  محكوماً لهذا العدد الكبير من المساقات دون قدرة على دم
  . مكاناًفي الخطة وال نجد لها  تظهرأن  يجبوعلى حساب مواد 
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ثـم   األمـوي و يالجاهلي ثم اإلسـالم  دبلماذا اإلصرار على األ فمثالً،
 نأال يمكننـا أ  حديث؟فاألدب الالمتتابعة  عصورثم األندلسي ثم أدب ال سيالعبا

 لةبحيث تكون دا حلةلكل مر نصاً أو نصين ونختار" ديمنقول: "األدب العربي الق
ثم أليس من الواجب أن يكون لألدب الحـديث حصـته    ؟على عصرها وسياقها

  ؟الواضحة باعتبارنا أبناء عصرنا أيضاً
ألقسام اللغة  راميةد. إسماعيل عمايرة صورة بانو يرسمهذا اإلطار  وفي

مـن  تعـاني   هاوأن ،الكم على حساب الكيف علىالعربية، ويصفها بأنها تركز 
والتجزيء في خططها على حساب الرؤية الشاملة، ويضرب لذلك مثاالً  التفتيت

ـ   ضالتجزيء الحاصل في مواد األدب؛ فاألستاذ يخو من الزمـان   مفـي خض
واألدب اإلسالمي،  ،فاألدب مشتت إلى عصور وأمكنة: األدب الجاهلي كان؛والم

ط الدراسية وراء . وانساقت الخطناألدب في األردن وفلسطي والشام،أدب مصر 
فاستغرق منها معظم الساعات التي يمكن للطالب أن يقضيها في  ؛هذا التجزيء

مواد أخرى قل نصيبها كاللغة وبعض المـواد   ابوكان ذلك على حس الجامعة،
  )٢(المساندة للتخصص.

بسؤال اللغة  معلينا أن نعنى في بناء الخطط الدراسية في هذه األقسا إن .٩
أهـم خصـائص العقـل     مـن ) "ديكارت( وصفهاكما  فاللغة ياة؛بالح القتهاوع

اإلنساني، وهي أداتنا في ترجمة ما في ضمائرنا من معانٍ لتستحيل إلـى أدوات  
بناء مجـرداً مـن صـنع     للغةا ليست(والت وايتمان): " يقول) ٣(الحياة". لتشكّ

جتمع ومن احتياجات الم العمل، إنها كيان ينبثق عن سالمتعلمين ومؤلفي القوامي
األساسـية   دتهاوروابطه وأفراحه وأذواقه، ومن رغبات جيل من البشر. إن قاع

لعقيدة  سمتاًاللغة ويجعلها  أهمية. وهذا ملمح يعاظم )٤(لصيقة باألرض وبالواقع"
  الدراسية أن تعالج ذلك. طنا؛ ولذا فإن على خطحياةال فيوفكره وفلسفته  لمرءا

التخصـص   لمتطلبـات  صصـة تباين في عدد الساعات المخ هناك .١٠
 ظهـر األقسام، والجدول اآلتي ي هذهاإلجبارية واالختيارية والمساندة في خطط 

 التباين: هذا
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               جبارية واالختيارية والمساندة في بعضمتطلبات التخصص اإل توزيع
  األردنيةالجامعات 

  التدريس في أقسام اللغة العربية: ةهيئ أعضاء

يمكـن أن   بيةاللغة العر قسامفي أ سنجد تنويعاً ألعضاء هيئة التدري ال .١
منهم  وقليلخريجو الجامعات األردنية،  أغلبهمف تجاربها؛ويغني  قساماأل يغني هذه

 الجامعة
التخصص  متطلبات

اإلجبارية بالساعات 
 المعتمدة

صص التخ متطلبات
االختيارية بالساعات 

 المعتمدة

التخصص  متطلبات
 ساعاتبال ةالمساند

 المعتمدة
 - ٦ ٧٨ جرش جامعة
 ٦ ٦ ٦٩ الزرقاء جامعة
 ٩ ٩ ٦٩ ءاإلسرا جامعة
 ٣ ٩ ٦٩ الحسين جامعة
 - ٢٧ ٦٠ األردنية الجامعة
 - ١٥ ٦٦ الهاشمية الجامعة
ــان ٥٧ آل البيت جامعة ــار :مجموعت  يخت

  الطالب منهما
 ٩ :األدب  . أ
 ٩ اللغة:   . ب

- 

 ٦ ١٢ ٦٩ اليرموك جامعة
موزعة على ثالث  ١٨ ٦٩ مؤتة جامعة

ساعات  ٦مجموعات 
 وعةلكل مجم

- 

 ٦ ١٢ ٧٢ الطفيلة التقنية جامعة
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ودمشق واألزهر، ولـيس هـذا    دادالمجاورة كبغ لعربيةالجامعات ا خريجيمن 
 في حد ذاته، بل هي مالحظة قد يكون لها داللتها. عيباً

 صـحى الحديث بالف ألقسامكلهم في هذه ا سالتدري ئةيلتزم أعضاء هي ال .٢
ونسي بعضهم أنه قدوة لطالبه فـي هـذا    ضروري،وف وهو مطلب في الصف

 .نالشأ
إعادة الفصحى  جليحمل أكثر هؤالء الزمالء مشروعاً واضحاً من أ ال .٣

أو تشـكيل الجمعيـات    لفة،في مواقف األداء المخت ظيفهاإلى الحياة من مثل تو
من خالل  الضاد"، أو نواألندية اللغوية في داخل الجامعات من مثل: فكرة "فرسا

التـي   يةأو من خالل النشاطات العلم طلبة،لل جرونهااإلبداعية التي ي مسابقاتال
 ترافق عملهم في هذه األقسام.

فـي   ضـعف و ،بعض أولئك الزمالء ضعف في الجانب العلمـي  لدى .٤
مواكبة التطور في حركة العلوم اللغوية والنظريات األدبية، وكذلك في الجانـب  

 الثقافي عموماً.
الزمالء على إنجـاز بحـوث لغايـات     ألولئكالحركة العلمية  رتتمحو .٥

مشاريع واضحة لمـا تحتاجـه العربيـة     نالترقية، وال تصدر هذه البحوث ع
تنحو منحى نظرياً وضـمن موضـوعات    وثإنها بح بللغة الحياة،  باعتبارها

 نـب تحتاجه هذه اللغة من جوا ام غطيوفق خط بحثي واضح ي وليسفسيفسائية 
 يـاة، بين بحوثهم والح عةمساحة شاس فهناك اة؛لتكون لغة الحي يدهالبحث تعفي ا

اللغة: في االقتصاد،  الفي مج اللغوي البحثعن سؤال: جدوى  يجيبونوهم ال 
 وغيرها. ،واإلعالم، والحياة االجتماعية

الحقيقيـة   العلمية مستوياتال تعكس ال لطلبتهمالتي يضعونها  العالمات .٦
ثم هو غيـر   ،أحد هذه األقسام بتقدير امتياز في تخرج قدطالباً  تجدفقد  للطلبة؛
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ارتجال جملة واحدة دون لحنٍ؛ فال ضوابطَ واضحةً تحكـم عمليـات    لىقادر ع
 في هذه األقسام. لتقويما

التي يكون هذا  لجامعةفي ا عربيةال للغةلوجود قسم  واضحاً تجد أثراً ال .٧
تنطـق   أنمعناه  عةالعربية في أية جام ةللغ اًواحد اًالقسم فيها؛ فيفترض أن قسم

 ألقسـام هذه ا جودلمح هذا األثر اإليجابي لون نكادال  إننابحب العربية.  عةالجام
" نصـحح  قفاخطاً ساخناً لخدمة " استحدثوجدنا قسماً واحداً  هلا، فنفي جامعات

 مثالً؟ وال يتم في هذه األقسام شحن الطلبة بفكرة أن اللغة هي من أهم وسـائل 
 حماية خصوصيتنا الثقافية.

: "أما أعضاء هيئة عمايرةيقول د.إسماعيل  األساتذةمناهج أولئك  وحول .٨
العربية تحتـاج أن   أقساموال يملك المنهج، و ؤيةفبعضهم ال يملك الر ؛التدريس
ويصف ) ٥(".لوسيلةيمتلكون الهدف والمنهج وا نالذي األساتذةمن  نفر فيهايتوافر 

 الطـالب يعـرف   ال اتنـا ففي كثير من جامع مبكية؛أنها: "د.عمايرة الصورة ب
علـى   سيحصلالعتقاده أنه  تاذهيقترب الطالب من أس وإنمابقدراتهم،  ساتذتهمأ

 ،عنـد لم يكن إشراف وتوجيه  وإنبأقل تكلفة وبأخف إشراف وتوجيه،  ةجالدر
 )٦(".لفهو أفض ،بعضهم
 الطلبة .٩

فإن المدخالت الجيدة تفضـي   ؛االختيار يقي المصارع" حسن: "ديماًق قيل 
العربية تستقبل في العـادة أضـعف    لغةال وأقسامإلى مخرجات جيدة دائماً. 

وجدنا  ا. وقلّمدلبحسب قيد المع نمكرهي بلالطلبة، وهم ال يأتونها مختارين 
أن  عـي فمن الطبي األقسام،العامة يقصد هذه  يةمتميزاً في معدل الثانو طالباً

ستكون متسقة مع المدخالت، ومهما بـذل   فالمخرجات ؛يكون الحصاد مراً
  بها فإن الناتج سيكون سلبياً. اءمن جهد في االرتق

وتطويرهـا   أنفسـهم كبيراً فـي االرتقـاء ب   داًيبذل هؤالء الطلبة جه وال
ولذلك نجـد   ،ليصبحوا أحسن، بل شعارهم دائماً: ليس باإلمكان أحسن مما كان
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 المعرفيةفي بنيتهم  رهيب؛ إن ضعفانون من يع ،عموماً األقسام، ذهخريجي ه
 داءأو في أداءاتهم، أو في قدرتهم على توظيف مـا درسـوه فـي مواقـف األ    

البحثية واستخراج المعلومة من مظانها، وقلّمـا وجـدنا    قدراتهم فيالمختلفة، و
الفصحى في حديثه وفي معامالته، وكم من طالب فـي هـذه    لتزمطالباً منهم ي

 ،واحـداً مـن المكتبـة    تاباًنهى المرحلة الجامعية دون أن يستعير كقد أ قساماأل
مقتصراً على ما يمكن أن يجتزئه من فراغ نفسه أثناء المحاضرة حتى يحصـل  

ال تسـتقر   ومـات من أصـداء معل  هما تركه صدى صوت األستاذ وتكرر ىعل
بوثوق في النفس، ولكنها تكفي مع شيء من استدرار العطـف لوضـعه فـي    

  .الناجحينمصاف 

إلـى حـال    ،أمد بعيد عن يومنا هـذا  في ،بنت الشاطئ تاذةاألس وتشير
التعليمي  لطريقتقول: "قد يمضي المتعلم في ا ماًخريجي أقسام اللغة العربية عمو

أن يكتب خطاباً بسيطاً بلغة  ستطيعفي الجامعة وهو ال ي خرجإلى آخر الشوط فيت
(األسـتاذة بنـت    برهـا يام؟ ترانا نخفماذا نقول عن خريجي هذه األ )٧(قومه".

ـ  طالبيكتب ال أنال يعدو  اليومالشاطئ) أن طموحنا  دون  حيحةجملة واحدة ص
  لحن وليس خطاباً كامالً؟ 

أن أشير  وحسبي محادثة،وال نحووالكتابة وال قراءةضعفاً في ال نيعانو إنهم
ـ  إلى وصف أستاذنا د.نهاد الموسى لحال القراءة لدى طلبة قسم اللغـة   ةالعربي

في قسم اللغة العربية وآدابها أن يقرأ نصاً  طلبةيقول: "كنت إذا طلبت إلى أحد ال
كأنما أوقع نفسي في ورطة كبرى، كنت أشعر والطالب ينطلق في قراءة النص 

تتسارع بنا إلى قـاع   هيعليها و سيطرةكأنني في سيارة ينطلق بها سائق فقد ال
فهو يقـرأ   ؛على نحو يتعذر السيطرة عليهتترى  طاءواد سحيق؛ إذ كانت األخ

أم لـم   بينالرموز المكتوبة  لوكأنه ال يقرأ، يحو هِميديه كيفما اتفق، ال يبالي أف
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يقرأ نصاً  فقديفهم، بل يقرأ دون أن تعني له قراءته أنه مسؤول عن فهم ما قرأ؛ 
فيمر  ،ثكلىال كإلى األسى أو نصاً يستضح مونهجريئاً أو نصاً يدعو مض غرائبياً

 ضبطوهو ي ،به على إيقاع صوتي رتيب دون أن يبدي أي انفعال على أي نحو
اإلعراب حتى  حوهو يغفل عن تصحي ضبطها،األلفاظ على وفق ما يحضره في 

سئل عنها  لوال ريب،  إعراب المواضع األولية الواضحة التي يعرف قواعدها،
يقة بين النظرية والتطبيق أو بين هوة عم ديهل تنخسف؛ إذ مباشراً مجرداً سؤاالً

٨(المعرفة واألداء".
٨

( ضمن رؤية كلية  خريج اللغة العربية ال يتم حالياً ينتكو إن
  بينها. كاملشاملة، تربط بين مكونات البرامج وتُ

 المرافقة: النشاطات
الدراسـية؛   طةخطة شاملة في هذه األقسام للنشاطات المرافقة للخ نجد ال
ثقافيـة   للطلبة في المجال المعجمي، وفي تقديم مواد واضحاً تدريباً دال نج فمثالً

نافعة بما يعزز األداء، أو التدريب على جوانب اإلبداع المختلفـة فـي الكتابـة    
اإللقـاء؛   وفنـون اإلعالمي  داءوالشعر والنثر وفي التدريب على األ سرحيةالم

العربية في اإلعالن فينبغي أن تكون هناك خطة واضحة للتدريب على توظيف 
 نهـا والمسرح، وغيرها، وأن يكون هنالك مجلة إلنتاج الطلبـة يودعو  عالمواإل
قضايا العربية في عصر العولمة، وأن يلحق  عن هموأحاديثَ هموكتابات عاتهمإبدا

  وغيرها ... ريرمسرح وغرفة للتح ىبكل قسم مخبر علمي يشتمل عل
 الكفاءة الجامعية: امتحان

الجامعية في  لكفاءةل اًالعالي امتحان التعليماالعتماد في وزارة  ةهيئ تُجري
  مستويات ثالثة:
 التي يفترض بخريج الجامعة، عامةوهو موجه للكفايات ال العام: المستوى

التفكير، والتعامل  علىمن مثل: القدرة  استوفاهامن أي تخصص، أن يكون قد 
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وتوظيف البيانات في صياغة موقف ما،  مي،المعطيات وبدهيات البحث العل عم
  وغيرها. اقد،التحليل والتفكير الن علىوالقدرة 

وهو موجه للكفايات التي يفترض توافرها فـي خـريج    وسيط: ومستوى
النظر عن قسمه في تلك الكلية، وهـو   بغضمثالً أو الهندسة،  دابكلية ما، كاآل

في طالب اآلداب أن  ضونريفت يفترض وجود كفايات معرفية لكل مجال؛ فمثالً
وأشـهر أعالمـه،    عصـوره العـالمي و  دبباأل معرفةعلى حد أدنى من  فيق
نـوع مـا بـاألدب     من معرفةو وأنواعها،وحركة الترجمة  ،بالترجمة اإللمامو

 .    الكفاياتالسيرة الذاتية وغيرها من  وأنواع المقارن
 التخصـص الـدقيق،   قـل مباشرة بح ويتصلثالث متخصص:  ومستوى

  من خريج هذا التخصص. طلوبةالم ات، ويقتضي اإللمام بالكفايمثالً كالعربية
وال يشترط  خرج،الت شروطمن  اًشرط الثالثة االمتحانات لهذهويعد التقدم  

بقـولهم:   ذلكاالمتحان  هذاالقائمون على  شرحبل مجرد التقدم؛ وي ها،النجاح في
مـن   جزءوهي  ات،في الجامع كفاية التدريس اسإن نتائج هذا االمتحان هي لقي
. سوهفيما در لطلبةالجامعات، وليس الختبار ا لهذهعملية التصنيف التي تجري 

وتصـنيف   عـات، الحسنيين: تصنيف الجام يقيمنع من تحق الذي اوال أدري م
وال حتى  لالستعداد،ال يعطي الطلبة حافزاً  النجاح اشتراطالطلبة معاً؛ فإن عدم 
  هتمام.أخذ الموضوع بعين اال

هذا االمتحان بمراحله الثالث فـي السـنتين    فيمسألة نتائج الطلبة  وفي
أن أعطـي   يمكننـي  األردنيـة في أقسام اللغة العربية في الجامعات  األخيرتين
النتائج مذهلة (بالمعنى السلبي)، ونسبة النجاح ال تزيد  تبدو إذسريعاً؛  تشخيصاً

كفايات النحو  فيفقر حاد  ناك% في المجاالت المعرفية للتخصص، وه٣٥عن 
  البعد المعرفي لفروع األدب واللغة المختلفة.  في كذلكو ،والصرف والكتابة
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  الضوء على القضايا اآلتية: ليطتس أودهذا االمتحان  وحول

بد من اتفاق العاملين في حقل التخصص على الكفايات الوسيطة لخريج  ال .١
 .تالكلية للوفاء بهذه الكفاياذلك في متطلبات  سينعكس تاليوبال ،اآلداب

ـ  هذهبد من االتفاق بين العاملين في  ال .٢ ـ  اتاألقسام على الكفاي لية يالتفص
هذه  تلبيالخطط الدراسية بحيث  تقولبوأن ت وآدابها،قسم اللغة العربية  لخريج
وأن يترجم هذا في امتحان الكفاية التخصصي لخـريج قسـم اللغـة     ،الكفايات

حالياً؛ فهو أن هذا االمتحان عبارة عـن اجتهـاد خـاص    الحاصل  االعربية. أم
عن رؤية جمعية للكفايات  نبثقوافر االحترام لهذا االجتهاد، وال ي معلواضعيه، 

 الواجب توافرها في خريج قسم اللغة العربية.

  العربية في الجامعات األردنية      للغةأقسام ا فيالعليا  تسااالدر برامج

العليا فـي   راساتلبرامج الد ليةليس دراسة تفصيمالحظات عامة، و ههنا
هذه األقسام؛ فاألمر يستحق مؤتمراً علمياً كامالً، وال يمكن أن يشخص الحال في 

  بضع أوراق هنا.

ونراها تكرر نفسها في  ،البرامج ههذ في تكامالً جدن الإننا  :وابتداء نقول
 ؛األدب في هذه الجامعاتاللغة و قولفي ح وال نجد تخصصاً تلفة،الجامعات المخ

القديمة، وتخصص آخر بـالعلوم اللغويـة    اللغوية بالعلومفلو تخصص قسم ما 
بالنقد األدبي، وتخصص قسم رابع بنحو الـنص   لثالحديثة، وتخصص قسم ثا

 عموديـاً  توسعاً ضمنّا كنال ؛وهكذا ،وخامس بنظريات األدب خطاب،وتحليل ال
 الدراسات العليا. يتسق مع فكرة

وفـي أعضـاء هيئـة     لطلبـة، وفي ا ،ا نجد األدواء ذاتها في الخططكم
 التي كتبها أولئك الطلبة، ففضالً عيةالكبرى في الرسائل الجام والطامة تدريس،ال



  

٢١٨ 
 

فـي   كبيـراً  اًضـعف  نجـد  الحياة،عن رداءة الموضوعات وانبتاتها عن حركة 
طلبة الدراسـات  وتجد أخطاء  اإلشراف، وما ينجزه الطلبة ال يدعو للرضى أبداً

فما فضل  كالوريوس،في مرحلة الب األولىالعليا هي هي كما لو كانوا في السنة 
في هذا الجانب هو جهد فردي  شرقاًوما نراه م ء؟عليهم في مواقف األدا لدراسةا

  هناك. بألستاذ هنا أو طال

هو  ،ضوء ما هو كائن في للغوية،البحث العلمي في الدراسات ا قبلمست إن
بالوظيفة الرئيسة  لهاللحلقة المفرغة في اجترار موضوعات ال عالقة  رمرااست

أن يكون أو ينبغـي فـإن    يمكنضوء ما  يف ماللغة وهي التواصل والتفاعل، أ
 يهاوذلك حين تجعل نصب عين اللغوية،و األدبيةينتظر الدراسات  واعداً مستقبالً

وهي الوجه المعبر عـن  واللغة خصوصاً،  ،االهتمام الرئيس لإلنسانيات عموماً
وهو فهم ردود أفعال البشر على األحـداث والوقـائع وفهـم     ،اإلنسان والحياة

  البشر على خبراتهم باعتبارها دالة الثقافة والتاريخ والحياة. هايسبغ تيالمعاني ال

وال لدراساتنا  لبحوثناقيمة  أميل إلى التطرف قليالً، فأقول: إنه ال ودعوني
تفض إلى نتيجة ذات  لمن دراستنا إباإلنسان والحياة، و ثيقوما لم تتصل بسبب 

اللغـة   ذه، وكيف يمكن أن تكون هاةبال في السؤال الكبير عن عالقة اللغة بالحي
 يجةولم تفض بنا إلى نت رغيد،للعيش ال مالءمةمكاناً أكثر  حياةأداتنا في جعل ال

نتيجة عن عالقة اللغة  لىعن عالقة اللغة بالسلم األهلي والعالمي، ولم تفض بنا إ
 لةالعالقات الزوجية، وكيف يمكـن لرسـا   حتىبمشكالت االقتصاد والسياسة و

  بين اثنين تشكيالً جديداً. لعالقةتشكيل ا دطراز ما أن تعي نلغوية م

تكـون بهـا    تيال لكيفيةالوقوف على ا إلىأن تنصرف  ينبغي اتنادراس إن
تلك الرسائل اللغوية تلقياً  قىقها. وكيف نتلرسائلنا اللغوية مقبولة وناجحة في سيا
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كيـف   ثـم للتلقي الناجح،  ةصحيحاً بكافة أدوات الفهم والثقافة والشروط النفسي
  أو اقتناعاً أو رفضاً أحياناً. المتلقون معها تقبالً يتفاعل

بفاتحة الرؤيـة وأتـرك    هألخص ،جداً يرذلك فهو سؤال كب فعلكيف ن أما
  عالم االجتهاد:  في سابةالمن عادهاأب

وال بد  تداوليها،بم للغةللغة؛ أي عالقة ا تداوليةالدراسة ال ظيمتع منبد  ال
باعتباره  انالتي تشكل اإلنس هربين كل الظوا كحد االشتبا لىالتداخل ع امن هذ
 ،وعلـم الـنفس   ،وأقصـد: االجتمـاع   ،حياً قابالً لكثير مـن القـراءات   اًنص

ما استحضرنا هنا مقولة الجاحظ: "والمعنى ليس . وربوغيرها ،واألنثروبولوجيا
وكذلك ليس يتضع بأن يكون من معـاني   اصة،من معاني الخ كونيشرف بأن ي

العامة، وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الحال، وما 
  )٩(مقام من المقال". لكليجب 

قية في مجال علم اللغة يجدر بنا تفعيل البحث العلمي والدراسات التطبي ولذا
االجتماعي وعلم اللغة النفسي، وال بد من تعظيم االهتمام بالسيميائيات التي تهتم 

ومروراً بـالطقوس   ،البسيطة نفعاالتمن اال دءاًب ،بكل مجاالت الفعل اإلنساني
الوجود اليـومي   رمظاه إنالكبرى.  أليديولوجيةوانتهاء باألنساق ا ،االجتماعية

فالضحك والبكاء والفرح واللباس وطريقة  ائيات؛للسيمي وعاًموض كّلشت نلإلنسا
والطقوس االجتماعية؛ كلها عالمات تحتـاج   ورالضيوف وإشارات المر قبالاست
 افي هـذ  ةخاص ،الكشف عن القواعد التي تحكم طريقتها في إنتاج معانيها ىإل

  عصر اإلشهار والدعاية. سمىي الذيالعقد 

 باحـث وربطه بالسيميائيات وبم الخطابهتمام بتحليل تعظيم اال منبد  وال
إلى سيرورتها التدليلية وعالقتها  قهااللغوية من سيا العالمةحيث تنتقل  ؛التأويل
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وصوالً إلى الفاعلية التواصلية التـي تـؤدي إلـى االتفـاق      لتأويل،باإلنتاج وا
لغـة العربيـة أن   ي أقسام الف لتطبيقيةوالتفاهم، وربما أمكننا عندئذ عبر بحوثنا ا

 حينئـذ حرباً، وربما أمكن  يتجنبعبر اللغة أن  مكننخبر وزير دفاع ما كيف ي
 مـا الذي تقابله به زوجه كل دزوجاً ما كيف يمكن أن يزيل حائط الص نخبر نأ

يتواصل مـع ابنـه    نسبل الحوار، وكيف يمكن ألب مفجوع أ بينهمااستغلقت 
ئذ أن نجعل من الحياة مكانـاً أسـهل   أمكننا عند بماالمدمن على المخدرات، ور

كلفة ممكنة، وربمـا   قلمكاناً يتواصل الناس فيه بأ ،أكثر مالءمة اناًمك للعيش،
  يستحق الحياة. اًحينئذ أن نجعل من الحياة مكان نناأمك

في طور التنظير، ودعونـا   وليسندرس اللغة في طور االستعمال  دعونا
جزاً باإلمكان على طريقة "أقائم الزيـدان"  وليس من الفعلندرس الجملة منجزاً ب

الطلبة من النحو وأبعدتهم عن دروبه التي يفترض بهـا أن تهـديهم    تالتي نفّر
 سبيل الرشاد اللغوي في أحسن تجلياته، دعونا ندرس اللغة حيةً كما أرادهـا اهللا 

اإلنسان بها من مجرد مخلوق يفسد في األرض إلى قديس  لتحو يثح ؛أن تكون
  تعلمون". ال: "إني أعلم ما رأن تسجد له المالئكة عب قحاست

وكل الذين يعتقـدون   )١٠(أن نقنع (سنو) يمكننا قط،ف وعندها ،ربما عندها 
في حـل مشـكالت المجتمـع     تذكر ةليست ذات فائد اإلنسانياتبما قاله من أن 

مثـل  اللغة هو المفتاح األ درسفي أن  ؛وأن نعيد األمور إلى نصابها ضاغطة،ال
كالً واحداً قادراً علـى   اإلنسانتكون الكلمة فيه لإلنسان؛  ديدللولوج إلى عالم ج

وتعـزز   سـور الج نيوإنما تب ب،ال تثير الحرو اقيةعن حاجاته بلغة ر التعبير
أقسام اللغة العربية أن يوصـلنا إلـى هـذه     يالعلمي ف حثالعالقات، ودور الب

  عالم الجديد.يمضي بنا قدماً نحو هذا ال وأنالنتيجة 
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  عملية لالرتقاء بواقع التعليم في أقسام اللغة العربية مقترحات

 واضـحة، رؤية كلية شاملة لتحقيق أهـداف   فقو الدراسيةالخطط  بناء  -أ 
وبجهد جمعي يفيد من كل الخبرات الرائعة في الوطن، وليس صـعباً أن تعقـد   

العربيـة   اللغةم تجمع أقسا الغاية،االعتماد لهذه  ئةهي ةورشة متخصصة برعاي
 للجميع. واحدةمحكمة  دراسيةنتاجها خطة  ويكون دن،جميعها في األر

في هذه الخطط على العلوم اإلنسانية األخرى لصلتها الوثيقـة   االنفتاح  -ب 
 العربية. لغةبال

متطلبات كلية اآلداب، بحيث تعمل هذه المتطلبـات علـى بنـاء     تحديد  -ج 
ـ  ،موماًاإلطار الثقافي المنشود لطالب اآلداب ع مـن   اًوطالب العربية خصوص
 .هافلسفة وتاريخ وسياسة وعلم نفس وغير

التكنولوجيـا فـي تعلـيم     منمن المأمول من هذه األقسام اإلفادة  لعله  -د 
 .العربية

مـن هـذه األقسـام     ميمدقق نحوي وآخر إمالئي بجهد عل تطوير -هـ
 مع كليات تكنولوجيا المعلومات في هذه الجامعات. التعاونب

قوم هذه األقسام بدورها في تعظيم المحتوى العربي على شـبكة  ت أن  - و
 هذا الشأن. فياللسانيات الحاسوبية  حهباإلفادة مما تتي إلنترنتا

بتضافر جهود كـل   التخصصامتحان الكفاية الجامعية في حقل  تطوير  -  ز
 الشأن. هذافي  نالمعنيي

 عهـم البغـرض إطْ  التدريسألعضاء هيئة  مستمرالتعليم ال كرةف إحياء  -  ح
التخصص؛ فبعض األساتذة يحفظون مادتهم عن ظهـر   جالعلى كل جديد في م
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 هذههو هو نفسه طوال  متحانبل إن اال ،تتغير هذه المادة طوال عقود والقلب، 
 العقول.

ـ  ةالدراسات العليا في اللغة العربي مجاالعتبار لبرا إعادة  -  ط تكـون   ثبحي
الرؤية التي أشرنا إليهـا فـي   وفق  ألقسامفي سجل هذه ا رقةمتميزة وعالمة فا

 التوصيف.

تنتج طالباً قادراً على  بحيث دراسيةللخطة ال افقةاألنشطة المر تطوير  - ي
 في مواقف األداء المختلفة. لغةال رسةمما

 فايـة على أساس الكفايات، مع الموازنة بـين الك  ليمطرائق التع تطوير  -  ك
تعليم اللغـات،   جالفي م والتعليم بأسلوب الكفايات أثبت نجاحات فاعلةً ،واألداء

مع تطوير عمليات التقويم بحيث تكون متنوعة وشاملة وتركـز علـى جانـب    
 .سامأساليب التدريس في هذه األق وتطوير ،األداء

 دراسـي ملتقى للكفاية الجامعية في ميدان اللغة العربية في العام ال عقد وقد
بإشراف مباشر  الجامعتين: األردنية والهاشمية منبجهد مشترك  ٢٠٠٥/٢٠٠٦

 التي ياتعام للكفا صيفتو إلى الملتقىالموسى، وقد خلص  ادمن أستاذنا أ.د.نه
ـ   المساقاتفي  دهاينبغي التوقف عن  يـة، العرب ةالتي تدرس في تخصـص اللغ

 :)١١(وخالصة هذه الكفايات ما يلي

 ،والصـرف  ،وينـتظم: األصـوات   ،(المعرفي) الموضوعي المستوى .١
 ونظام الكتابة. ان،والبي ،عرابواإل ،والنظم ،والداللة

والكتابـة   ،الوظيفي: شكل أواخر الكلم، ضـبط أبنيـة الكلـم    المستوى .٢
 والتعبير. والتلخيصواالستيعاب،  والفهمالصحيحة، والترقيم 
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 ،واسـتعمال المعجـم   ،المراجع األساسـية  مالالمنهجي: استع المستوى .٣
 .يرهاوغ ،المعاجم االصطالحية لواستعما

 ،بيقي الخاص: اكتشاف األخطـاء النحويـة والصـرفية   التط المستوى .٤
وإسناد األفعال إلى  ،والقطع الوصل اتهمز وأحكام د،العد موأحكا ،وتصحيحها
 .وغيرها ،الضمائر

ـ  ء: تحرير نص للنشر، إنشامثلالفني اإلنشائي،  المستوى .٥ ة، مقالة، قص
 .تحويل السرد إلى حوار، وغيرها

 ،والحـديث  ،ر بنصوص مـن: التنزيـل  الكفاية فينبغي أن تم تتجليا أما
والقصة  ،والرواية لسير،وا ،والمقامة ،والحكاية ،والخطب ،والوصايا ،واألمثال
واإلعالن. وال بد من تمييـز   ،الحديث والشعر ،والمقالة مسرحية،وال ،القصيرة

  في مستويات المتخصص ترصدها نماذج تقويم في ظل الكفاية.

في  ضمونأشالء متباينة، فإن الشكل والممن الصواب تعليم العربية  وليس
  وحدة عضوية ال تنفك، وإن تجزئة اللغة من هذه الجهة ال يستقيم. اللغة

إتقان الطالب  ضمني ،معيار دقيق لىأن يعتمد ع فينبغي لكفاياتتقييم ا أما
للنظام الصوتي والصرفي ونظام النظم واإلعراب ونظام الكتابة فـي مسـتوى   

تمظهر هذا األداء في القراءة بالعربية قراءة جهرية جاريـة  األداء الوظيفي، وي
  متباينات المعاني وغيرها. نشفافة ع ،على وفق القواعد
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  خاتمة

العربية فـي أقسـام اللغـة     ليمهذه الورقة العلمية وصفت الحال في تع إن
مجال: الخطط،  فيالعربية في المملكة األردنية الهاشمية بصورة سريعة ومكثفة 

 ساتالدرا مجللمنهاج، وبرا فقةطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والبرامج المراوال
الجامعية، وقدمت مجموعة من التوصيات العملية في كل  فايةالعليا، وامتحان الك

  جانب من هذه الجوانب.

 عاً،لغتنا جمي يةمن خالل جهد جمعي مشترك؛ فالعرب ريعاًس أأن نبد وعلينا
 يه بيةلكن أقسام اللغة العر ع،وشأنها يعني الجمي جامعة،وهي عنوان هويتنا ال

في طليعة هذا الجميع، ودور هذه األقسام مركزي، وهو دور فاعـل ومـؤثر،   
على سرعة حركتها وديمومـة   لويعو ،باعتبارها بيتاً للخبرات اللغوية واألدبية

، المناسـب  تجـاه أن تكون هذه الحركـة فـي اال   شريطةهذه الحركة الكثير، 
  مع كل الشركاء الفاعلين في هذا المجال. شتركالم بالتنسيقو

األدوار، وتضافر الجهـود،   تقسيمووضوح الرؤى، و الخطة ضوحإن و 
  المثمر في خدمة لغة التنزيل. فاعلذلك هو أدواتنا في التغيير ال كل
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  الهوامش
 دات،عوي منشورات شاهين، فؤاد تعريب الفعال، المعلم غاستون، مياالريه، .١

 .٦ص ،١٩٦٦ ،١ط ،تبيرو

 العربيـة،  اللغـة  أقسام في الجامعي التعليم في نظرات إسماعيل، عمايرة، . ٢
 ،٢٠٠١ الهاشمية، الجامعة ،"جامعياً متطلباً العربية اللغة" ندوة إلى مقدمة ورقة
 .١ص

 .٥٥ص ،١٩٨٤ جدة، وتراكيبها، اللغة نحو خليل، عمايرة، . ٣

               المعرفـة،  عـالم  سلسـلة  المعلومـات،  وعصر عربيةال الثقافة نبيل، علي، .٤
 .٩ص ،٢٠٠١ ديسمبر، ،٢٧٦ العدد

 .٤ص الجامعي، التعليم في نظرات عمايرة، .٥

 .٦ص نفسه، .٦

 ،١٩٦٩ القاهرة، المصرية، المعارف دار والحياة، لغتنا عائشة، عبدالرحمن، .٧
 .٧ص

 الشـروق،  دار العربيـة،  تعليم يف ونماذج مناهج: األساليب نهاد، الموسى، .٨
 .١٦٦ص ،٢٠٠٣ ،١ط

ـ  ٢٥٥( ت بحـر،  بن عمرو عثمان أبو الجاحظ، .٩  والتبيـين،  البيـان  ،)هـ
ــر،      ــانجي، مص ــة الخ ــارون، مكتب ــالم ه ــق عبدالس ، ١٩٧٥تحقي

  .١٣٦ص/١ج
 واالجتماعيــة الطبيعيـة  العلـوم  الــثالث، الثقافـات  جيـروم،  كيغـان،  .١٠

 جـوهر،  محمـد  صـديق  ترجمـة  والعشرين، الحادي القرن في واإلنسانيات
 .٩ص ،٢٠١٤ القاهرة، للترجمة، القومي المجلس

 العربيـة  اللغـة  قسـم  أروقـة  في مخطوطة الملتقى هذا أوراق زالت ما .١١
 .الهاشمية الجامعة في
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  التعليقات واملناقشات

 ناصر شبانة د.

للغـة  شكر المجمع على جهده المميز، وتساءل: هل ترك األساتذة في قسم ا
لديهم مواقف تـدافع   تمكانهم؟ وهل كان العربية في الجامعة األردنية جيالً يسد

فـي القسـم   عن الحق وتدفع الباطل في القسم؟ وهل كان لهم موقف من التعيين 
  بالواسطة والمحسوبية؟

  أحد الحضور

بين أن كلية اآلداب هي كلية البيان والمكـان والزمـان والعمـران وفـن     
اإلنسانيات أساس العلوم، ويرى أن أهداف تعليم اللغة العربية غير  اإلمكان، وأن

  واضحة في أقسام اللغة العربية، وال بد من خطة إنقاذ كبرى لهذه األقسام.

  د. عودة اهللا القيسي

دعا إلى ضرورة إدراك الفروق الفردية بين الناس، وإلى أن يكون وقـت  
لتلفيق الرسالة، وإلى أن يسمح فقـط   الرسالة (في الدراسات العليا) مفتوحاً منعاً

بتحقيق المخطوطات التي فيها جديد ومضافٌ إلى العلـم فـي زمانهـا، وإلـى     
ضرورة أن يكون المنهاج موجهاً للطالب إلى أن يعـرف كيـف يعـرف ال أن    

  يحفظ، وإلى ضرورة إخضاع أساتذة الجامعات لدورة في التربية والتعليم.

ستفيد من المراجع الكثيرة الموجودة في رسـالته،  وفي رأيه أن الطالب ال ي
   عليهم.من المشرفين يقمعون الطالب، ويفرضون رأيهم  وكثيراً
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  أحد الحضور 
 ااف االبتذال في تعيين بعض أساتذة الجامعات؟ وماذقكيف يمكن إي :تساءل

  يعني هذا السكوت عن هذا األمر؟
  أحد الحضور

لدكتوراه من المجمع قبل أن تنـاقش،  اقترح أن تُراجع رسائل الماجستير وا
  مقابل مبلغ مالي.

  عبد الجليل عبد المهدي د.

تمنّى تجنب المبالغة في عرض الوجه السلبي فيما يتعلق بالطالب واألسـتاذ  
  والبحث وغيرها، وعرض الوجه اإليجابي.

  رد الدكتور نهاد الموسى

مؤرقاً لكـل مـن    بين أن السؤال العملي االمتعلق بالمستقبل أصبح هاجساً
يدخل قسم اللغة العربية، وهناك حاجةٌ لخطابٍ مباشرٍ يجعل الطالب على بينـة  

  من أمر ما يمكن أن ينتظره في حياته العملية في مثل هذا التخصص.

ووضح أن األساتذة في قسم اللغة العربية ليسوا منفصـلين عـن سـياقهم    
  ننا تجردنا للحق بما أمكننا.االجتماعي، ودفع اللوم الملقى على عصره، وقال: إ

  رد الدكتورة خلود العموش

من المأمول من أقسام اللغة العربيـة أن تقـوم بتطـوير مـدقق      بينت أنه
  نحوي وإمالئي للحاسوب بالتعاون مع كليات تكنولوجيا المعلومات.

 التخصـص امتحان الكفاية الجامعية في حقـل   تطويروأضافت أنها تأمل 
   .الشأن هذافي  ننييبتضافر جهود كل المع


