تأهيل أعضاء هيأة التدريس للتدريس بالعربية
للدكتور عبدالكريم خليفة

(رَئيسُ مَجمع اللغة العَربيّة الأردني)
ق ّرر مجلس اتحاد الجامعات العربية أن يكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر العام
ال اربععل لحتحععاد تععو تعريععم التعلععيم الجععامعي ل ركععان ت ع ا ال عرار معب ع ار عععن الاتععائ
والتوص ععيات الت ععي اات ععت إلي ععا الم ععؤتمرات والا ععدوات العربي ععة ح ععوم تعري ععم التعل ععيم

الجامعي.

ما حوالي ثمااية عشر عامال وعلى وجه التح يق ري المدة الواقعة بين الثالث

إلععى العاشععر مععن ش ع ر أيععار نمععايو سععاة 1691ل اجتمععل ممثلععو الععدوم العربيععة رععي
حل ععة لد ارسععة التعلععيم الجععامعي رععي مديا عة باغععا ,ل وكععان لععي شععرك المشععاركة ري ععال
وكاا إ اكل ري األردنل اكارح من أجم تأسيس جامعة وطاية ري بلداا.

وقد صدر ععن الحل عة توجي عات وتوصعيات م معةل اتيجعة د ارسعات موضعوعيةل
وبععروا اتاتمععا إلععى أمععة واحععدةل تكععون اللغععة العربيععة الاصععيحة م ومععا أساسععيا مععن

م ومععات وجودتععا .وأود تاععا أن أقععك عاععد بعععت ايشععارات ريمععا يتعلععق بالتوصععيات
حعوم التعريععم الجعامعيإل رايشععارة األولععى تتمثعم بالمبععدأإل إ قعررت الحل ععة اع اك أن

التعريم وتدريس العلوم باللغة العربية ضرورة علميةل عحوة على أاه ضرورة قومية

 ..إلى أن ت وم :ت ا إلى أن الاكعر األصعيم ت يقلعق رعي األمعة إتّ إ ا كااعت تعلّعم
بلغت ال وتكتم بلغت ا أيضا  ...ن. 1
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وايشارة الثااية التي أود أن أقك عادتا أيضا تي اتااق الحل ة بايجماع على

مبدأ تعريم التعليم الجامعي والعاليإل ثم قلصت من لك إلى توصيات تتااوم
وسائط التااي  .وتا أا ا أُشير إلى توصيتين من التوصيات القمسإل ر د اصت

التوصية األولى على ما يلي:

أن تسرع الجامعات العربية بتعريم التعليم رعي كليات عا المقتلاعة  . .....وجعا
ْ
ري التوصية القامسة ما يلي:
أم ع ع ععات الم ارجع ع ععل باللغع ع ععة العربيع ع ععةل وك ع ع ع لك الع ع ععدوريات
العمع ع ععم علع ع ععى تع ع ععورير ّ
العلمي ع ععةل واص ع ععدار المج ع ععحت القاص ع ععة لاش ع ععر مقتصع ع عرات عربي ع ععة لك ع ععم البح ع ععوث
األجابي ع ع ععة الم م ع ع ععة ن 2ل وتوال ع ع ععت الم ع ع ععؤتمرات والا ع ع ععدوات العلمي ع ع ععة لد ارس ع ع ععة مقتل ع ع ععك

مشع ع ععكحت التعلع ع ععيم الجع ع ععامعي والعع ع ععاليل وكع ع ععان ال ع ع ع أر دائمع ع ععا متّا ع ع ععا علع ع ععى تعريع ع ععم
التعليم الجامعي والعالي ري جميل كلياته.
وما

لك التاريخ أيضا تسارعت حركة تأسيس الجامعات ري الوطن العربيإل

راي تلك الحل ة التي ع دت ساة 1691ل لم يكن عدد الجامعات العربية المشتركة

ري ا ي,يد عن عدد أصابل اليد الواحدة إتّ قليح .وري الحل ة الثااية التي ع دت

ببيروت ساة  1691شاركت سبلَ عشرة جامعة عربية من مقتلك أرجا الوطن
العربي .وتك ا أق التعليم الجامعي يحتم مكااة حية ري الباا الث اري واتقتصاد

تحررتا من اير اتستعمار المباشر .را,داد عدد
ري البحد العربيةل ري دور ّ
الجامعات العربية .وقد بلغ أربعين جامعةل كما ورد ري دليم اتحاد الجامعات
العربية الماشور ساة .1699

ن 2ااظر :مشكحت التعليم الجامعي ري البحد العربيةل الحل تان األولى والثااية ص.55 -55

9

إن وطاا ععا العرب ععي بحاج ععة ش ععديدة إل ععى أع ععداد كثيع عرة م ععن الجامع ععات والمعات ععد

ومؤسسات البحث العلميإل ولكااي أود أن أتسا م ريما إ ا كاات المستويات العلمية
واياجا,ات المبدعة قد سايرت ت ه الحركة المباركة من اتاتشار األر ي رعي التعلعيم

الجامعي والعالي ري وطااا العربيل وتو يقوت كااحا مري ار للتغلّم علعى مقلاعات
اتس ععتعمارل وم ارك عع ,اا ععو هل ومص ععالحه ر ععي مج ععام الث ار ععة واتجتم ععاعل وكع ع لك ر ععي
مجام اتقتصاد والسياسة!.

ت شع ععك أن المسع ععتويات العلميع ععة العاليع ععة واياجع ععا,ات المبدعع ععة التع ععي يجع ععم أن
يح ا التعليم الجامعي ري العوطن العربعي معا ا,لعت بعيعدة ععن الواقعلإل وأن معن أتعم

أسبام ت ه الاتائ تو التردد والتلكؤ حتى الوقت الحاضر ري تعريم التعليم العالي
والجامعي.
رع ا اظراععا إلععى جععوتر تع ه ال ضععية الحيويععةل التععي تتصعم اتصععات عضععويا بكيععان

أمتاععا وا ضععت ا العلميععة األصععيلةل وجععداا أا ععا تتوق عك علععى عععاملين أساسععيين :العامععم

األوم تععو سياس ععة الدولععة وادراك ععا أتمي ععة التعريععم ر ععي باياا ععا السياس ععي واتقتص ععاد

يجسعد
والعلميإل ول ا ر ن الدولة
مدعوة إلى اتقا قرار ري أعلعى مؤسسعات ا التشعريعيةل ّ
ّ
إرادت ععا السياسععية رععي تعريععم التعلععيم الجععامعي والعععاليل رععي جميععل ميادياععه ومسععتوياتهل
وأن تكون العربية الاصيحة لغة العلم والت ايات والحضارة الحديثة.

أم ععا العام ععم الثع عااي ر ععو عض ععو تيئ ععة الت ععدريسل ب ععم اياس ععان المعلّ ععمل الركيع ع,ة

تيات ال ععوم إن الت ععدم يعتمععد بصععورة
البع َعد ّ
األساسععية رععي باععا األمععة .ر ععد أصععبح مععن َ
كبيرة على ممي,ات وقابليات أعضا تيئة التدريسل سوا أكاات ممي,ات م اياسعااية
أم التربوية والعلمية أم الت اية.

واحع ععن إ ا اعتبرا ع عا التربيع ععة حيع ععاة وامع ع ّعوال تمت ع عد باياسع ععان مع ععن الم ع ععد إلع ععى
اللحع ععدل وت ع ععدك دائمع ععا إلع ععى تطع ععوير الشقصع ععية اياسع ععاايةل وتسع عععى إلع ععى الت ع ععدم
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الروحع ععي والقل ع ععي واتجت م ع ععاعي واتقتص ع ععاد للمجتم ع ععلل اج ع ععد اياس ع ععان المعلّع ععم
محع ع ععور ت ع ع ع ه العمليع ع ععة .وا ن مع ع ععن عوامع ع ععم ت ع ع ع ا الت ع ع ععدم رع ع ععي مجتمعاع ع ععا العربع ع ععي

اس ع ع ععتقدام اللغ ع ع ععة ا ل ومي ع ع ععة للتعبي ع ع ععر ع ع ع ععن جمي ع ع ععل حاجا تا ع ع ععا الحض ع ع ععاريةل وع ع ع ععن
حصع ع ععيلة مع ع ععا وصع ع ععم إليع ع ععه اي اسع ع ععان رع ع ععي جميع ع ععل مجع ع ععاتت العلع ع ععوم والت ايع ع ععات
الحديث ععة .وسا تص ععر ر ععي بحثا ععا تع ع ا عل ععى جاا ععم م ععم واح ععد م ععن جواا ععم تع ع ه

ال ضع ععية القطي ع عرةإل وت ع ع ا الجااع ععم يتمثع ععم بكيايع ععة تأتيع ععم عضع ععو تيئع ععة التع ععدريس
رع ععي جامعاتاع ععا العربيع ععةل لكع ععي يصع ععبح قع ععاد ار علع ععى اسع ععتقدام اللغع ععة العربيع ععة رع ععي

التدريس والتأليك والبحث.

ربما كان من المايد أن ااطلق من واقعاا ري الجامعات العربيةل لكي استشرك

المسععت بمل مسععتايدين مععن تجارباععا وقبراتاععال وكع لك مععن تجععارم األمععم األقععرا التععي
سب تاا ري ت ا المضمار.
ر ع ا أق ع اا إحصععائية 1699ل كم عا وردت رععي دليععم اتحععاد الجامعععات العربيععةل

ثمععة أربعععين جامعععة عربيععةل تاع ّعردت مععن بيا ععا الجامعععات السععوريةل وعلععى
وجععداا أن ّ
رأس ا جامعة دمشق ما أكثر من قمسين عامال بتعدريس جميعل العلعوم والااعون رعي

عجلت اجاحععا
مقتلععك الكليععات الجامعي عة باللغععة العربيععةإل وأن العلععوم اياسععااية قععد سع ّ
كبي ع ار رععي التعريععم رععي كثيععر مععن جامعاتاععال وان كععان األمععر ت يقلععو مععن اكسععات
مؤسععاةل ت يمكععن أن اجععد ل ععا مبععر ار رععي مجععام العلععم والماطععق والمصععلحة .أمععا مععن
حيث اللغة العربية رأقالاا قد اتا اا ما ,معن بعيعد علعى أن ال ضعية ت تتعلعق باللغعة

العربية من حيث تي لغةل ولكا عا تتعلعق بعوامعم أقعرا بريبعة ععن مصعلحة األمعةل
كما تي بريبة عن لغت ا وتراث ا.

إن اظرة شاملة للكاايعات العلميعة العاليعة التعي يتمتعل ب عا كثيعر معن علمائاعا معن

أعضععا تيئ ععة التععدريس ر ععي الجامع ععات العربيععة تش ععير إل ععى تعع ّعدد المص ععادر الث اري ععة
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والعلميععة التععي تشععارك رععي التكععوين العلمععي والث ععاري لكثيععر مععن تععؤت العلمععا إل رثمععة

أعض ععا تيئع ععة تعععدريس أا ع عوا د ارسع ععات م ر ععي جامعع ععات أمريكي ععة وروس ع عية وبريطاايعععة
وبولواي ععة
عبااية
ّ
ورراس ععية وألمااي ععة وايطالي ععةل رض ععح ع ععن الجامع ععات األق ععرا م ععن إس ع ّ
ويوبسحرية وبيرتا.

ر ا كاات الاترة اتستعمارية حتعى الحعرم العالميعة الثاايعة وبعيعدتا ب ليعم قعد

جعلت مشرق البحد العربية ماط ة مغل ة على اللغعة اياجلي,يعةل ومغرب عا ماط عة
مغل ععة علععى اللغععة الاراسععيةل مععل ااعكععاس تع ا الوضععل علععى لغععة التعلععيم الجععامعي

وبيع عرهل ر ععان تع ع ا األم ععر ل ععم يع ععد قائم ععال ب ععم أص ععبح كثيع ع ار م ععا ي ععدعو للس ععطحية
والسقرية .ركيك اطلم من قري ت ه الجامعات المشع ورة رعي ألماايعا أو روسعيا

عدرس باللغععة اياجلي,يععةل مععثحل معتمععدا علععى مععا تب ععى عاععده مععن
أو بيرتععا أن يع ّ
تعلّمه ري المرحلة الثااوية ..ري حين ياتعرت ريعه العجع ,سعلاا رعي التعبيعر بلغتعه

ال وميععة الت عي رضععع ا مععل لبععان أمععهل وتعلّم ععا وتعلّععم ب ععا رععي كثيععر مععن م ارحععم

التدريس .....؟

بم قد يصم األمر إلى حام من السقرية عجيبة  ..ركيك يمكن ل ع ا المعدرس

الجععامعي الع

اععام جميععل شع اداته باللغععة البولوايععة أو الروسععية أو األلماايععةل مععثحل

عدرس باللغععة اياجلي,يععة تورععده
عدرس باياجلي,يععة!! ولكععي يعع ّعين للتععدريس بكليععة تع ّ
أن يع ّ
ت ه الجامعة أو تلك إلى بلد ااطق باياجلي,ية لكي يعود ليدرس باللغة اياجلي,ية!.
حق التعبير بلغته ال ومية التي اشأ وترعرع ري أريائ ا!!
ري حين تاكر عليه ّ

اري ع ععد معع ععن تع ع ع ه ايشعع ععارة الععع ععابرة أن اقل ع ععص إل ع ععى ال ع ععوم إن مص ع ععادراا ر ع ععي

تك ع ع ععوين أعض ع ع ععا تيئ ع ع ععة الت ع ع ععدريس ر ع ع ععي جامعاتا ع ع ععا بات ع ع ععت متع ع ع ععددة ومتاوع ع ع ععةل وان

الحع ع ع ّم الوحي ع ععد الع ع ع

ت ث ع ععااي ل ع ععه ر ع ععي مواج ع ععة تع ع ع ا الوض ع ععل ت ع ععو جع ع ععم اللغ ع ععة
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العربيع ععة لغع ععة البحع ععث والتع ععدريس رع ععي جميع ععل ت ع ع ه الجامعع ععاتل وبع ععين جميع ععل تع ععؤت

العلما من أعضا تيئة التدريس.

ر ا سلّماا بال يمة التي يشغل ا اياسان من حيث تو محور كم عملية

تربويةل ر ن من أتم العوامم التي تُعيق اتاطحق ري عملية التعريم الجامعي
تشا ا وسائم ايعحم المقتلاة من القارج
تي ت ه الحرم الااسية التي ّ
معياة تكون اتيجت ا إيحا عدم الث ة بالااسل وتكون
والداقمل تدعم ا سياسات ّ
الع دة أمام تاوق األجابيل رتاعكس ت ه ال يم على ضعك عضو تيئة التدريس
باللغة العربيةل أو كسلهل وتو المقتص بمادته العلميةل عن ب م الج د ري

التعرك
التعريمل واتصاله بالج ور التاريقية ل ه العلوم الحديثةل من قحم
ّ

على اصوص ت ا التراث العلمي .وربما درعته ت ه الحام من عدم الث ة بالااس

إلى استعحئه على مواطايهل ب جره لغت م إلى التح لق بكلمات وتعابير أجابية.

إ ن ال ااعع ع ععة بضع ع ععرورة التعريع ع ععمل ووجع ع ععود الع ع ععدوارل الكاريع ع ععة بع ع ععين أعضع ع ععا
تيئع ععة التع ععدريس رع ععي التعلع ععيم العع ععالي والجع ععامعيل مع ععن أجع ععم ب ع ع م الج ع ععد الع ععح,م

عي اضع ع ععمن اجع ع ععاا أ براع ع ععام ي ع ع ععدك إلع ع ععى
للتعريع ع ععمل شع ع ععرطان أساسع ع ع ّعيان لكع ع ع ّ
جعع ع ععم اللغع ع ععة العربيع ع ععة لغع ع ععة التع ع ععدريس والبحع ع ععث العلمع ع ععي رع ع ععي جميع ع ععل مجع ع ععاتت
العل ع ععوم .ولع ع ع ا رع ع ع ن ع ع ععد الم ع ععؤتمراتل واقام ع ععة الا ع ععدواتل واث ع ععارة الحع ع عوار ح ع ععوم
قضع ععايا التعريع ععم ومشع ععكحته ووسع ععائلهل رع ععي جميع ععل األقطع ععار العربيع ععةل بع ععم رع ععي

جميع ععل المؤسسع ععات العلميع ععة والجامعيع ععةل يسع ععاعد كثي ع ع ار رع ععي التغلع ععم علع ععى ت ع ع ه
الرواسم الااسية.
وان معظم ت ه الحعرم الااسعية َيتّجعه إلعى طبيععة المسعتوا العلمعيل واطعحق
التح ع يرات مععن ضعععاهل واتاحععدار رععي تاويععة التقلععك إ ا مععا اات ععم عضععو تيئععة
التدريس إلى التعليم باللغة العربية.
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إن عضو تيئة التدريس ال

يستوعم مادة تدريسيةل ويح ق مستوا علميعا

ممتععا ا ,رععي تدريسععه الجععامعي بلغععة أجابيععةل سععيرتال مسععتوا تدريسععه عاععدما يعب عر
باللغععة العربيععةل لغت ععه ال وميععةإل والس ععبم رععي ل ععك أاععه بحاج ععة أوت إلععى اس ععتيعام

المضمون ري مصادره األجابيةل ور مه وتضمهل ثم التعبير عاه باللغة العربية.

ركيك يمكن أن ي بط المستوا إ ا كان الشقص ااسه يات م من التدريس بلغة
أجابية إلى التدريس بلغتعه العربيعة؟ ر عو رعي مثعم تع ه الحعام يعرا أن معن واجبعه أن

يسععتوعم المصععطلحات والماععاتيم التععي وردت عاععد المؤلععكل وأن يسععتبدم ب ععا صععيغا
بلغته العربيةإل وري لك ما ريه من عملية تاية اشطة مبدعةإل ري حعين أن عضعو

عدرس بلغعة أجابيعة قعد تج بعه المعادة الجعات,ةل ويميعم بعه الكسععم
تيئعة التعدريس الع ي ّ
إلى تكرارتا دون أن يتا م دقائ ا تا ما عمي ا .واحن إ اتحدث ري ت ا البام ععن
تعريعم التعلععيم الجعامعي ر ااععا اعاعي بععه العمععق واألصعالةل وااععأا بعه عععن أن يكععون

مجرد ترجمة سريعة رديئة قد ي وم ب ا بير المؤتلين لممارست ا.

ويطيععم لععي رععي ت ع ا الصععدد أن أستش ع د بتجربععة قاصععة رععي العل عوم ال ادسععية
قاض ا األستا الدكتور علعي محمعد كامعمل وسعردتا رعي حديثعه ععن تعريعم العلعوم
ال ادسععية رععي جامعععة عععين شععمس ل ال ع

أل ععاه رععي مععؤتمر تعريععم التعلععيم الجععامعي

حيععاه
الماع ععد رععي بغععداد مععن ال اربععل إلععى السععابل مععن ش ع ر ار  .1695واألسععتا – ّ

الله -كان قد حصم على الدكتوراه ري ال ادسة من إاجلترال ي وم:

علي من ال,مان وأاا أ,اوم التدريس بالقليط العربي اياجلي ,ل قبم أن
مضى ّ
أدرسع ال ورئععيس ال سععم ال ع
أسععتجمل ع,يمتععي – وقععد أصععبحت أسععتا المععادة التععي ّ

أعمم بهل وتو قسم تادسة الطاقة بكلية ال ادسة بجامعة عين شعمس رعي ال عاترة –
عص قععااون الجامعععة ال ع
واسععتادت إلععى اع ّ

يعتبععر العربيععة لغععة التععدريسل مععا لععم تكععن
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تاععاك ع بععات رععي سععبيم لععك .وقطععوت احععو التعريععم الكامععم للمحاض عرةل رلععم أجععد

يتصورتا.
الع بات التي كان بعت الااس
ّ

ركثيع ععر مع ععن المصع ععطلحات كع ععان متع ععداوتل وان احتع ععاج بعضع ععه إلع ععى شع ععي مع ععن

الت يمل وبيرتا كاات تحتويه المعاجمل وان اعتراه بعت التشعتيتإل أمعا البعاقي ر عد
أرادتاي قبرة التدريس لعشر ساوات قلت ري الوثوق من معااه إلى درجة تؤد ري
يسر إلى اقتيار اللاظ العربي الصالح لتأديته.

علي أن أتعود اتباع األسلوم العلمي الصارم ري التعبير  ..حتعى أصعم
وكان ّ
مععن أقععرم الطععرق وأوضععح ا إلععى أ تععان الدارسععينل رأا ععم إلععي م الماععاتيم رععي ترتيععم
ماط ي سلس .ن. 5

أوض ع َعحه تل ععك
وثم ععة تج ععارم أق ععرا كثيع عرة ر ععي تع ع ا الص ععددإل وان أكب ععر مث ععام و َ
التجربععة الجماعيععة القصععبة التععي تورّرتععا لاععا جامعععة دمشععق وأسععات ت ا ماع أكثععر مععن

قمسععين عامععا .ر ععد ااطلععق تععؤت األسععات ة األعععحمل بمج ععودات م الارديععة والجماعيععة

أحياا ع ععال ور ع ععي إط ع ععار ظ ع ععروك ص ع عععبة وامكااي ع ععات مادي ع ععة مح ع ععدودةل للتعري ع ععم ر ع ععي
محاضرات م الجامعيةل وري ترجمات م ومؤلاات م وبحوث م  ...ت ا معل العلعم أا عم قعد

تكواوا ري األصم علميا ري جامعات أجابية.
ّ
ت أحع ععد يع عع,عم أن تع ععؤت الع ععرواد رع ععي الا ضع ععة الحديثع ععة لع ععم يواج ع عوا مشع ععكحت

عديات صععبة
ح ي يةإل بعم علعى الا عيت معن لعكل ر عد واج عوا ومعا ا,لعوا يواج عون تح ّ
ري مجام إل ا المحاضرات باللغعة العربيعة .والمحاضعر رعي ح ي عة األمعر ي عوم با عم

تعلّمععه ب عا إلعى اللغعة العربيعةل مععن قعحم عمليعة ترجمعة ركريععةل
العلعم معن اللغعة التعي َ
غ
الج َمععم باللغععة العربيععةل
ومج ععود علمععي ع لععي مبععدع رععي اقتيععار الصع َعيغل وتركيععم ُ
لتأدية تلك المعارك والمااتيمل وبالتالي للوقوع على المصطلحات العلمية.
ن 5تجربة ري العلوم ال ادسيةل الدكتور علي محمد كاممل ص.1 -5
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تشع ععك أن ممارسع ععة التع ععدريس الجع ععامعي والبحع ععث العلمع ععي والتع ععأليك باللغع ععة

العربي ع ععة ت ع ععي الطري ع ععق الوحي ع ععد الع ع ع

يض ع عععاا عل ع ععى بداي ع ععة الطري ع ععق ر ع ععي تاايع ع ع

سياسع ععة التعريع ععم الت ع ع ي يجع ععم أن تتبااتع ععا الدولع ععةإل رمع ععن قع ععحم ت ع ع ه الممارسع ععة

يسع ع ععتطيل أعضع ع ععا تيئع ع ععة التع ع ععدريس إ يجع ع ععاد المصع ع ععطلحات العلميع ع ععةل والوصع ع ععوم
إل ععى غ
الص ع َعيغ اللغوي ععة العلمي ععةل مس ععتايدين م ععن اياج ععا,ات العظيم ععة الت ععي ُبع ع غ لت
رع ععي بعع ععت الجامعع ععات العربيع ععة ورع ععي المجع ععامل اللغويع ععة العربيع ععة .وثمع ععة تجربع ععة
متواض عععة ق ععام ب ععا مجم ععل اللغع عة العربي ععة األرداع ععي :ر عععد ق ععامل ض ععمن إمكاايات ععه

المادي ع ععة المح ع ععدودةل بمش ع ععروع ترجم ع ععة الكت ع ععم العلمي ع ععة األساس ع ععية الت ع ععي تُ ع ع َعدرس
رع ععي السع ععاة األولع ععى رع ععي الجامعع ععة األردايع ععة وجامعع ععة اليرمع ععوك .راقتع ععار أحع ععدث

الكتع ععم العلميع ععة التع ععي تُع ع َعدرس رع ععي الجامعع ععات األجابيع ععة رع ععي مجع ععام الرياضع ععيات
والكيمي ع ععا واألحي ع ععا والجيولوجي ع ععا والاي,ي ع ععا ل وشع ع ع ّكم لجاا ع ععا م ع ععن أعض ع ععا تيئ ع ععة
الت ع ع ععدريس المتقصص ع ع ععين الع ع ع ع ين ي وم ع ع ععون بالت ع ع ععدريس الج ع ع ععامعي ر ع ع ععي ت ع ع ععاتين

الج ع ع ع ععامعتينل وجم ع ع ع ععيع م م ع ع ع ععن األ س ع ع ع ععات ة الا ع ع ع ععاب ين الع ع ع ع ع ين تقصصع ع ع ع عوا ر ع ع ع ععي
الجامعع ععات األجابيع ععة .وقع ععحم بضع عععة أش ع ع ر أاجع عع,ت الترجمع ععةل ودرعع ععت معظع ععم

القيع عرة
المش ععاريل إل ععى الطباع ععة .وق ععد اس ععتااد ت ععؤت األق ععوة م ععن جمي ععل الج ععود ّ
الت ع ع ععي ُبع ع ع ع غ لت ر ع ع ععي الجامع ع ع ععات والمج ع ع ععامل اللغوي ع ع ععة العربي ع ع ععةل وم ع ع ععن المؤلا ع ع ععات
والترجمع ععات التع ععي ُوضع عععت باللغع ععة العربيع ععة .حع ععدثاي أحع ععد تع ععؤت المتقصصع ععين

الاع ععاب ينل وق ع ععد أت ع ع ّعم جمي ع ععل د ارس ع ععاته الجامعي ع ععة ر ع ععي الاي,ي ع ععا ر ع ععي إاجلتع ع عرال أا ع ععه
وق ع ع ععك أم ع ع ععام بع ع ع ععت المص ع ع ععطلحا تل ول ع ع ععم يك ع ع ععن أمام ع ع ععه إت أن يأقع ع ع ع اللاظ ع ع ععة
األ عجميع ع ععة بأص ع ع عوات ا الااش ع ع ع,ة كمع ع ععا تع ع ععيل أو أن يأق ع ع ع ترجمع ع ععة التعبيع ع ععر إلع ع ععى
اللغع ععة العربيع ععة .ثع ععم قع ععام :ورع ععي أ ثاع ععا مطالعاتع ععه لم ع ععام رع ععي ت ع ع ا المجع ععام رع ععي

مجل ع ع ععة الم تط ع ع ععك  ... 1651كاا ع ع ععت ررحتع ع ع ععه عظيم ع ع ععة ح ع ع ععين وج ع ع ععد كاتع ع ع ععم
15

عك للتعبي ع ععر ع ع ععن الم ع ععدلوم المطل ع ععومل راس ع ععتعمل ا
الم ع ععام يس ع ععتعمم لاظ ع ععة َح َش ع ع َ
تع ع ععو  ...ل ع ع ععد حع ع ععدثاي ب ع ع ع لك للتاع ع ععدرل ألن ت ع ع ع ه اللاظع ع ععةل بمع ع ععدلول ا المحع ع ععددل
شع ععائعة و ائع ع ععة رع ععي لغ ع ععة العامع ععة عا ع ععداا  ...وعلع ععى كع ع ع ّم ر ع ععي كلم ع ععة معجمي ع ععة
رصيحة.
وتجربععة مجمعاععا تجربععة متواضعععةل ارجععو أن تكععون بدايععة طريععق للاجععاا رععي

تعري ععم التعل ععيم الج ععامع يل وبالت ععالي جع ععم اللغ ععة العربي ععة لغ ععة الت ععدريس والبح ععث

والتأليك دون تأقير ودون ُّ
تردد.

إن عملية تعريم
لد
ُ
أوردت ت ه األمثلة الساب ة لكي أقلُص إلى ال ومّ :
العلومل وجعم اللغة العربية لغة التدريس الجامعي والبحث العلمي والتأليك
المبدعل إاما عملية تامو وتت دم عبر الممارسة الاعلية والتاسيق المستمر بين
و

اتقتصاص العلمي ري جميل الجامعات العربيةل ومؤسسات البحوث

العلميةل والمجامل اللغوية العربية.

ُّ
عتمر معن أجعم الت ع يم والتشع يم والتصعحيحل
كم لك يجعر رعي تااععم مس ّ
من أجم مسايرة اللغة العربية لجميعل متطلبعات الحضعارة اياسعااية الحديثعة .ر عي
يكمن ري اتستعمام والتطبيعق والممارسعة .راللغعة
عملية حية ااميةل ُّ
وسر حيات ا ُ
تحيا باتستعمامل وتامو بالتطبيق والممارسةل وت تحيا ري بطون الكتم ور عارس

المعجمععات .ورععي ت ع ه العمليععة يمثّععم عضععو تيئععة التععدريس المكااععة األولععى مععن
حيث الااعلية والتطبيق.

الثورة العلمية والتعريب

إن العحقة بين التامية والتربية والتعليم
ل د أصبح من الح ائق الثابتة ال ومّ :
العععالي والجععامعي عمي ععة وجوتريععةإل وان كععم توسععل رععي ت ع ا المجععام مععن التعلععيم
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يج ععم أن ي ععتم ر ععي ض ععو حاج ععات ال ععوا العامل ععةل وحاج ععات التامي ععة اتقتص ععادية

واتجتماعية ري الحاضر وري المست بمل و لك ضمن األتداك اياسااية الرريعة

قي الاكر اياسااي والحضارة اياسااية ري جميل جوااب ا.
التي ت دك إلى ُر ّ
وقععد رأياععا كثي ع ار مععن الععدوم الحديثععة التععي اجتععا,ت مرحلععة التقلُّععكل ودقلععت
مضمار الثعورة العلميعةل كاليابعان رعي أوائعم ال عرن العشعرينل والصعين الحديثعة رعي

الاصك الثااي من ال رن العشعرينل قعد ررععت لعوا العلعم للتاميعة وللمجتمعل .ومعن
الب َدتيات أن تدقم تاتان األمتان وبيرتما من األمم الحديثة مضعمار تع ه الثعورة
َ
العلمية من قحم اللغات ال وميعة .ومعا كعان معن الممكعن مطل عا أن تصعم اليابعان

إل ععى م ععا وص ععلت إلي ععه م ععن روة العل ععم والت اي ععات الحديث ععة إتّ م ععن ق ععحم لغت ععا
الياباايةإل وك لك ال وم رعي الصعينل وقعد ورثعت قرواعا معن التقلّعكل تراكمعت علعى
إرث ا ال ديم من حضارة إاسااية عري ة ري ال دم.

وكاات تع ه األمعم قعد أععادت الاظعر رعي جميعل أاظمت عا الجامعيعة والتربويعةل
ووضعععت قططععا بعيععدة المععدا وأقععرا قصععيرة المععدال ق ع ة بعععين اتعتبععار مععا

تتطلبععه التحع ّعوتت الج ريععة رععي الثععورة العلميععةل سعوا ما ععا مععا يتعلععق بسععيطرة ا لععة
والتسيير ال اتيل أم ما يتعلق بالمكااة القاصة التي يحتلّ ا البحعث العلمعيل معن
ك أن ت ع ا اتتجععاه الجديععد
حيععث تععو عاصععر أساسععي رععي ,يععادة اياتاجيععة .وت ش ع ّ
يحععتّم علععى الاظععام التربععو أن ُي غعععد أاماطععا جديععدة مععن اتقتصاصععيين والاايععينإل
ورع ععي طليعع ععة تع ععؤت يع ععأتي اتقتصاصع ععيون بالصع ععااعات ايلكتروايع ععةل والعلمع ععا

الباحثون ري ميعادين الكيميعا وعلعم الحيعاة والع ّرة بصعورة قاصعةل وكع لك الاايعون
القبيرون بالوسائم الحديثة ري ايدارة والتسيير والتاظيم بصورة عامةن. 1

ن 1ااظر :التربية ري البحد العربيةل الدكتور عطاالله عبدالدائمل ص.225
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وري جميل األحوام كاات اللغة ال ومية الماطلق األساسعي الع

تاطلعق ماعه

ت ه األمم جميع عا رعي ثورت عا العلميعة .رمعا كعان لشععار العلعم للتاميعة وللمجتمعل

أن يكععون لععه معاععى قععارج اللغععة ال وميععةل وسععيلة للتعبيععرل وم ومععا مععن م ّومععات

وت غوّيت ع ععا الممي ع ع,ة .ول ع ع ا رأياع ععا التأتيع ععم اللغع ععو ألعضع ععا تيئع ععة
ركرتع ععا ايبع ععداعي ُ
التععدريس وبيععرتم مععن البععاحثين والاايععين رععي مجععام التقطععيط يحتع ّم مكااععة قاصععة
ري برام ايعداد والتدريم المستمر .وتك ا استطيل ال وم :إن الثعورة العلميعة قعد

ّأدت إلى تعميق ما وم التربية المسعتمرة أو الدائمعة رعي حيعاة اياسعانل ورعي حيعاة
الجامعات والمؤسسات العلمية والحضارية المقتلاة.
وما كان ل ا الما عوم التربعو أن تكعون لعه ثعاره العلميعة والحضعارية بمعع,م
عن اللغة ال ومية.
واحععن إ ا َو ّج اععا اظراععا صععوم مجتمعاععا العربععيل وبصععورة قاصععة ص عوم
جامعاتاا العربيةل حيث يك ّعون أعضعا تيئعة التعدريس جعوتر وجودتعال وجعداا أااعا

علميععة ت بععد قادمععةل لكععي ت,يععم مععا تعراكم مععن ببععار ال ععرون رععي
بالاعععم أمععام ثععورة ّ
التقلك والج مل وتص ر من جديد ما تراكم معن مقلاعات اتسعتعمارل لكعي ت,يعم

األوشامل ويظ عر معن جديعد عاصعر تع ه األمعة سعليما ا ّيعال لكعي تععاود مسعيرت ا
المبدعة ري ركم العلم والحضارة اياسااية.
إ ن التعريععمل أو اسععتعمام اللغ ععة العربيععة ر ععي التععدريس الج ععامعي رععي جمي ععل

مستوياته ومجاتتهل وري البحث العلمي والت ايات الحديثةل تو ال اعدة األساسعية

التععي تُباععى علي ععا ركععائ ,تع ه الثععورة العلميععة الم بلععة إن شععا اللععه .ومععن دون لععك
يصبح كم تقطعيط ت معاعى لعهل ألاعه يكعون قعد قعالك طبعائل األشعيا ل واعواميس

الت دم والرقي .وري مجعام تع ا التقطعيطل ي ّماعا رعي تع ا البحعث جااعم واحعد معن
جوااععم قضععية التعريععمل تععو الجااععم ال ع يتعلععق بكيايععة الوصععوم بعضععو تيئععة
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التدريس ري جامعاتاا العربيةل وتسيما ري الكليات العلميةل إلعى المسعتوا اللغعو

الحئ ععقل لك ععي يس ععتطيل أن ي ععتكلّم ويكت ععم بلغت ععه العربي ععة بش ععكم س ععليمل وان ك ععان
ال ع ععدك البعي ع ععد الع ع ع

يج ع ععم أن تس ع عععى إ لي ع ععه جامعاتا ع ععا العربي ع ععة ت ع ععو أن يك ع ععون

المتقصص ري أ علم من العلوم على معررة واسعة باللغة العربيةل إلى جااعم

إت ان لغة أو لغتين من اللغات العالمية الحية.

وج ْعل م
ت بد لكم تقطيط ااجح ي دك إلى تأتيم أعضا تيئة التدريس َ
قادرين على استعمام اللغة العربية ري محاضرات م وأبحاث م أن يرتك ,على

ماطل ات الواقل وما يستشرره من مست بم يتطلل إليهإل سوا أكان لك ري مجام
طة بعيدة المدال أم قطة قصيرة األجمل ت دك إلى معالجة قضايا
باا ق ّ

التحوم ورترات اتات ام .وربما كان من المايد أن ت ادقم ري ج,ئيات ت ا
ّ
التقطيطل ال تبد أن يتأثر بالظروك واألحوم المقتلاة ري كم قطر من
أقطار العروبةل وااما اعال الموضوع من حيث الماطل ات العامة التي تَُّيدتا
مبادئ وأتداكل أصبحت تعتبرتا أُمتاا من المسلّمات التربوية ري باائ ا

الحضار وال ومي واياسااي.

يمك ععن أن ااظ ععر إل ععى موض ععوع إع ععداد أعض ععا تيئ ععة الت ععدريس لغوي ععا عل ععى
مرحلتين :رالمرحلة األولى تشمم إعدادتم قبم العمعم الجمعاعيل والمرحلعة الثاايعة

تتااوم إعدادتم ري أثاا القدمة والعمم الجامعي.

إعداد أعضاء هيئة التدريس لغويا قبل العمل الجامعي:

ت يقاعى علعى كعم م عت ّم ب ضعايا اللغعة العربيعة أن يسعجم ح عائق مح,اعة رعي
مجععام ضعععك المث اععين العععرمل والمتقصصععين مععا م رععي شععتى العلععوم رععي لغععت م
العربية .وقد يصم ت ا الضعكل مل األسكل إلى بعت المتقصصين ري اللغة
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العربيععةل ولععيس مععن م متاععا رععي ت ع ا البحععث أن اسععتبين أسععبام الضعععك وطععرق

العحجل ر د أقيمت ادوات ري ت ا الموضوعل َوُوضعت توصعيات م معةل ولكا عال
اود أن اشير إليه تعو أااعا ت
مل األسكل تاتظر طري ا إلى التااي  ...ولكن ما ّ
استطيل أن ابحث ري ضعك أعضا تيئة التدريس الجامعيين ري اللغة العربيعة
بمععع,م عععن ضعععك طحب ععم رععي لغععت م ال وميععةل وبمععع,م عععن أسععبام الضعععك
المتراكمععة رععي تعلععيم تع ه اللغععة ماع الطاولععةل وعبععر المدرسععة :بمراحل ععا اتبتدائيععة

وايعدادية والثااوية .بم ت استطيل أن ابحث ري ضعك أعضعا تيئعة التعدريس
باللغة العربية بمع,م أيضا عن ضعك الطلبة الجامعيين ري ت ه اللغة.

وتك ع ا ت بععد مععن إ عععادة الاظععر بصععورة ج ريععة رععي تعلععيم اللغععة العربيععة رععي
جميل مراحم الدراسةل من حيث أساليم تدريس اللغة العربيةل واستقدام الت ايات
الحديثععة رععي التربيععةل ومععن حيععث الكتععام المدرسععيل مععادة وطباعععة واق ارجععال ومععن

حيععث الما ععاج رععي مرواتععه وشععموله وقابلياتععه لمسععايرة حجععم المعععارك األساسععية
المتسارعة ري اموتا  ...وقبم لك كلهل العمم على إعداد المعلعم الاعاجح إععدادا

قل يا وعلميا وم ايا.

إن مرحل ع ععة ايع ع ععداد األول ع ععى تع ع ع ه تتطل ع ععمل م ع ععن حي ع ععث األس ع ععاسل رعاي ع ععة
اللغ ع ععة العربي ع ععة ر ع ععي م ارح ع ععم الطاول ع ععةل اط ع ععا وتعبيع ع ع ار وتع ع ع ُّوقال وأن تك ع ععون تع ع ع ه
الرعاي ع ع ععة إح ع ع ععدا المرتكع ع ع ع,ات األ ساس ع ع ععية الت ع ع ععي ت ع ع ععوم علي ع ع ععا سياس ع ع ععة الدول ع ع ععة
التربوي ععة .رل ععو أل ياع ععا اظ ع عرة عل ععى مدارس ععاا اتبتدائيع ععة وايعدادي ععة والثااوي ععةل رع ععي
األقطع ععار العربيع ععة التع ععي درجع ععت علع ععى التعلع ععيم باللغع ععة العربيع ععة رع ععي جميع ععل ت ع ع ه

الم ارحع ع ععمل وما ع ع ع قمسع ع ععين عامع ع ععا ت ريبع ع ععا  ...وسع ع ععألاا أااسع ع ععاا:تم احع ع ععن اعلّع ع ععم
ح ي ع ععة باللغع ععة العربيع ععة رع ععي ت ع ع ه الم ارحع ععم ....؟ واحع ععن إ اتحع ععدث عع ععن اللغع ععة
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العربيع ععة ت اعاع ععي بطبيعع ععة الحع ععام سع ععوا اللغع ععة الاصع ععيحةل لغع ععة ال ع ععرن الك ع عريمل
العامم األبد ري وحدة أمتاا ووجود كياا ا.

ورععي الج عوام عععن ت ع ا الس عؤامل اسععارع را ععوم :مععل األسععك كع ّعحل ر ع ن اللغععة

التي اعلّم ب ا جميل المواد ري ت ه المراحم المعربة قااواا وعررعال تعي قلعيط معن

اللغععة الاصععيحة والعاميععةإل وقععد يتعع ّعدا األمععر لععك رععي بعععت األحيععانل لكععي اععرا
يدرسون نالاحو باللغة العاميةل أو ب ع ا القلعيط المسعت جن
مدرسي اللغة العربية ّ
مععن الماععردات والتعععابير  ...ررعايععة اللغععة العربيععة رععي الم ارحععم التعليميععة الععثحث:

اتبتدائيععة وايعداديععة والثااويععةل واتتتمععام بتطععوير برامج ععا التدريسععية ووس ععائل ا

التعليميةل ضرورة أساسعيةل يجعم أن توضعل رعي م دمعة الموضعوعات التعي يجعم
أن ت ععتم ب ععا الدولععة رععي سياسععت ا التربويععة والتعليميععة .وت شععك أن العاايععة باللغععة
العربيععة علععى ت ع ه الشععاكلةل واسععتقدام اللغععة الاصععيحة رععي تععدريس جميععل الم عوادل

ورععي تلععك الم ارحععم التعليميععة التععي تسععبق التعلععيم الجععامعيل ضععرورة أساسععية رععي
البا ععا اللغ ععو الس ععليم لجمي ععل الع ع ين يا ععون الد ارس ععة الثااوي ععةل سع عوا م ععا م الع ع ين

يقرجون للحياة العملية أم أولئك ال ين يلتح ون بالمعاتد الم اية أو الجامعات.

رايعداد اللغو ري ت ه المرحلة قبم التعليم الجعامعي يشعكم األسعاس الم عم
رععي تأتيععم تععؤت ال ع ين سيواصععلون د ارسععات مل وبالتععالي يصععبحون رععي المسععت بم

ال يئ ععة التدريس ععية ر ععي الجامع ععات .واح ععن ُا ع ْعولي تع ع ه المرحل ععة أتمي ععة كب ععرا ر ععي
ايعععداد اللغععو ل و لععك ألتميععة المرحلععة التربويععة التععي يجتا,تععا الاععرد رععي تكوياععه
الع ل ععي والع ععاطايل وألن بع ععت ت ععؤت الا ععاب ين ق ععد يلتح ععون مباشع عرة بجامع ععات

أجابية ري القارجل حيث يحصعلون علعى جميعل درجعات م العلميعة .ورعي مثعم تع ه

الحام يصبح إعدادتم اللغو حتى ا اية المرحلعة الثااويعةل ركيع,ة سعليمة رعي ا عم

العلوم والمعارك التي يتعلموا ا باللغة األجابية إلى اللغة العربية.
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أمععا المرحلععة الثاايععة رععي ايعععداد اللغععو ألعضععا تيئععة التععدريس رتتمثععم رععي

التركي ,على ضرورة ررل مستوا الطالم الجعامعي رعي اللغعة العربيعةل و لعك ععن
طريق وضل ماات متطورة وبعرام تدريسعية لعتعلم اللغعةل والتركيع ,علعى قواععدتا
األساسعيةل وجععم محعور تع ا البراعام الممارسعة الاعليععة رعي مجعاتت التقصععص

العلم ععي بكااي ععة ورعالي ععة .رمعظ ععم أعض ععا تيئ ععة الت ععدريس س ععيكواون مم ععن أا ععوا

دراسات م الجامعية األولى ري جامععات عربيعةل وحصعلوا علعى درجعات م الجامعيعة
العليا المتقصصة من جامعات أجابية .ولع ا رع ن اتتتمعام بررعل مسعتوا الطالعم
الجامعيل بصورة عامةل باللغعة العربيعةل تعدك أساسعي يجعم أن تح عه جامعاتاعا

العربية .ت ا معن ااحيعةل ومعن ااحيعة أقعرال رع ن تع ا التعلعيم الجعامعي تعو الع
ُي غمع ّعد التعلععيم ايعععداد والثععااو ل بالبععال بالمدرسععين .ومععن تاععا اععرا مععدا العحقععة
الجوتري ععة ب ععين التعل ععيم الث ععااو والتعل ععيم الج ععامعي والع ععاليل وتس ععيما ر ععي مج ععام
التعريم والعااية باللغة العربية.

رالتعريععمل مععن حيععث ت ععو اسععتقدام اللغععة العربيععة لغ ععة للتععدريس رععي جمي ععل

العلومل والعااية باللغة العربية السليمةل من حيث الممارسة ور م قواعدتا الاحوية

والص عررية األساسععيةل واسععتيعام متطلبات ععا كععم لععك يكع ّعون وحععدة متكاملععة تععورّر
للطالعم الجعامعي الحعد األداعى لا عم الح عائق العلميعةل وادراك المععارك المقتلاععةل
والتعبيع ععر عا ع ععا بس ع ع ولة ويسع ععر .ورع ععي جميع ععل األح ع عوامل احع ععن اعت ع ععد أن د ارسع ععة

الاصوص العربية المقتارة يجم أن تكون محور ت ه الد ارسعة رعي جميعل الكليعات

واألقسام العلمية.

واحن ري ت ا البحث ت اريد أن اعال ج,ئيات ت ا الما اج الع

يمكعن أن

يكون أساسا ري الا وت بمستوا الطالم الجامعي ري اللغعة العربيعةإل ولكعن معن

الماععروت أن تحع ّعدد الجامعععة مسععتوا معياععا رععي اللغععة العربيععة يجععم أن يجتععا,ه
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جميل طلبة الجامعةل م ما كاات تقصصات م .وت شك أن مثم تع ه الد ارسعة لعن
تك ععون تامش ععيةل ب ععم يج ععم أن ت ععؤد إل ععى رر ععل مس ععتوا الطلب ععة العلم ععيل و,ي ععادة

كاايععات م رععي رععروع تقصصععات مإل ر ععد َي ْشععتَ غرط كثيععر مععن الجامعععات العري ععة رععي
البحد المت دمةل عاد استقدام عضو تيئة التدريسل أن يجتعا ,مسعتوا معياعا رعي

اللغععة التععي سععيدرس ب ععا .ومععا أحوجا ععا رععي الجامعععات العربيععة إلععى تطبيععق تع ع ه
السياسععةل علععى أن َاع ْعد َع َم ا بتاظععيم ب عرام معياععة رععي الد ارسععات العليععا ت ععدك إلععى
تأتيم عضعو تيئعة التعدريس الجعامعي المرت عمل لكعي يصعبح قعاد ار علعى اسعتقدام

اللغة العربيعة رعي مجعام تقصصعهل تدريسعا وبحثعا وتألياعال وأن يؤقع تع ا البعرام
بالت دير واتعتبار عاد تعيين عضو تيئة التدريس ري الجامعة.

إعداد أعضاء هيئة التدريس لغويا في أثناء الخدمة

ربم ععا يمض ععي وق ععت طوي ععم قب ععم أن اص ععم إل ععى تح ي ععق أت ععداراا ر ععي مقتل ععك

المراحم التعليمية :قبم المرحلة الجامعية ما ال وقحل ال وما يتبع ا معن د ارسعات
عليا .ولعيس رعي م عدوراا أن اضعمنل رعي المسعت بم الماظعورل أن أيعة اسعبة كبيعرة

من طحم الدراسات العليا سيسعتايدون معن تع ه البعرام والقبعرات للتأتيعم باللغعة

العربيععة .وم مععا يكععن مععن أمععرل ر ع ن الح ي ععة الواقعععة تابععن بععأن اسععبة كبي عرة مععن

أعضعا تيئععة التععدريس رععي الجامععات رععي الوقععت الحاضععرل ولوقعت قععد يكععون رععي

المس ععت بمل س ععتكون م ععن ت ععؤت الع ع ين ق ععد ت ع ّعم اس ععتقدام م ر ععي الكلي ععات والمعات ععد
والجامعععات .وا ا ااطل اععا مععن واقعاععا المريععرل حيععث يشععكو أعضععا تيئععة التععدريس
مععن الضعععك رععي اللغععة العربيععةل ر ااععا اقلععص إلععى ال ععوم :إاععه مععن الواجععمل مععل

البد بعملية التعريم عن طريعق الممارسعة الاعليعةل أن ت عوم كعم جامععةل بعم كع ّم
كليععة وكععم قسععم مقععتص ري ععال بتقطععيط براععام يكاععم ررععل مسععتوا أعضععا تيئععة
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التععدريس رععي اللغععة العربيععةل وتععدريب م أثاععا القدمععةل لكععي يتمكا عوا مععن اسععتعمام

العربية لغة للتدريس والبحث العلمي.

ل ععد اشععترطت معظععم الجامععاتل عاععد تعيععين عضععو تيئععة التععدريس ري ععال أن

يكععون حاصععح علععى ش ع ادة الععدكتوراه رععي مجععام تقصصععهل ثععم وضعععت شععروطا

معياععة رععي اي اجععا,ات العلميععة والبحععث العلمععي مععن أجععم الترقيععة مععن مرتبععة إلععى
يت ا,يعد كعم يعومل وأمعام تع ا

ولكن أمام حجم المعارك األساسعية الع
أقرا ْ .....
تطور العلومل وتسيما العلوم التطبي ية والاظريعة البحتعةل باتعت
التسارع ال ائم ري ّ
الجامع ع ععات والمؤسس ع ععات العلمي ع ععة م ع ععدعوة ألن تقط ع ععط بع ع عرام مح ع ععددةل موج ع ععة

ألعض ععا تيئ ععة الت ععدريسل م ععن أج ععم تجدي ععد معلوم ععات م و,ي ععادة رعالي ععات مل وأن ت
تت ععرك تع ع ا الموض ععوع القطي ععر ل واع ععد وش ععكليات جامعي ععة ق ععد تج ععاو,ت مرحلت ععا

التاريقية .راي الوقت ال

تشير ريعه ايحصعائياتل معثحل إلعى أن بععت العلعوم

ال ادسية تتبدم كليا كم عشر ساواتل وأقرا كم قمس عشرة ساةل وت تستطيل
ت ه الجامعات وتلك المؤسسات العلمية أن ت عك جامعدة رعي إطعار قواععد وأاظمعة

قععد تجاو,تععا العع,من .ت ع ا كلععه يسععتل,م عملي عة دؤوبععا تادرععةل مععن شععأا ا أن تجعععم
أعضا تيئة التدريس يسايرون التطورات الجديدة والاظريات العلمية الحديثعة رعي

مجععام تقصصععات مل وبالتععالي تععؤد إلععى تعععديم مسععتمر للماععات ل وتبععديم مبععدع

للكتم المعتمدة ري جميل ت ه العلوم.

إن مععن ضععرورات الثععورة العلميععة المرت بععة أن تتجععاو ,جامعاتاععا العربيععة ت ع ا

ايطار الت ليد من ال واعد واألاظمةل التي أُق معظم ا ت ليدا لجامععات أجابيعة
قعد تجععاو,ت ظروراععا السياسعية واتقتصععادية واتجتماعيععةل وان معا تطب ععه مععن تع ه

التركععة يععأتي رععي كثيععر مععن األحيععان مشععوتا ت تويععة لععه .وكيععك يمكععن للت ليععد أن

يرقى إلى درجة األصالةل حتى لو حسات الايات وأقلص ال عائمون علعى التاايع .
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رح بد للجامعات العربيعة إ نل معن أجعم قيام عا بعدورتا التعاريقي رعي ا ضعة تع ه

األمةل من أن تقطط وتااّ ل باعالية وبمستوا رريلل برام علمية ولغوية وتربوية
امو
ت دك إلى ت يئة أعضا تيئة التدريس الجدد ري الجامعةل من ااحيةل والى ّ
م,دتر ومستمر ل درات أعضا تيئة التدريس ال عدامى معن ج عة أقعرا .وت شعك

أن ت ا الوضل تو ترجمة عملية لما وم التربية المستمرةل أو الدائمةل ري عصعر

وتطورت ععا ت
موت ععا
ّ
ت ع ه الث ععورة العلمي ععةل وان ت ع ه الحي ععاة العلمي ععة المتسععارعة ر ععي ا ّ
يمكن أن تكتسم أصالت ا ري أمتاا العربية إتّ من قحم لغتاا ال ومية.
رععي ت ع ا ايطععار مععن التقطععيط الشععامم للتععدريم المسععتمر رععي أثاععا القدمععة

الجامعيععة ألعضععا تيئععة التععدريس رععي الجامعععة يععأتي دور وضععل براععام مسععتمر
لتأتيم أعضا تيئة التدريس كي يصبحوا قادرين على التعدريس والبحعث العلمعي

والتععأليك باللغععة ال عربيععة رععي أثاععا قععدمت م .واحععن اعت ععد أن مثععم ت ع ا البراععام

يجم أن ُي َع ّد إعدادا على أسس علمية سليمةل ورق معا وصعم إليعه العلعم الحعديث
رععي الاظريععات اللغويععة والتربويععةإل وان التطععور الس عريل رععي وسععائم الت ايععة لتعلععيم
اللغاتل ت بد أن يغاي ت ا البراام ل وي,يد من رعالياته وحيويته.

وربمععا كععان مععن الواجععم أن يرتكعع ,التقطععيط ل ع ا البراععام علععى ماطل ععات
تمثّ ععم سياس ععة تربوي ععة ثابت ععة للدول ععةل ر ععي مب ععدأ جع ععم اللغ ععة العربي ععة لغ ععة البح ععث

والتععدريس رععي التعلععيم الجععامعي رععي مقتلععك مسععتوياته ومجاتتععه .وأن كععم قطّععة
ت ععدك إلععى التععدريس باللغععة العربيععةل وت يئععة عضععو تيئععة التععدريس علميععا وااسععيال
وتدريبه المستمر رعي أثاعا القدمعةل يجعم أن تح عق معا اصعبو إليعه معن المسعتوا

العلمععي الرريععل الع

اريععد إيصععام الجععامعيين إليععه .وااطحقععا مععن ما وماععا الشععامم

لعمليع ععة التعريع ععم وم ومات ع ععا األساسع ععية المترابطع ععة ترابطع ععا عضع ععويا اع ععرا أن ت ع ع ا

عص عضعو تيئعة
البراام يجم أن يتّجه إلى مجالين رئيسعين :رالمجعام األوم يق ّ
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التدريس بصورة قاصدةل والمجام الثااي يقص الوسائم وايمكاايعات التعي تشع ّكم
البيئععة العلميععة القصععبة لعمليععة التعريععمل ومععن دوا ععا ر ع ن رعاليععات عضععو تيئععة

التدريس تب ى جامدة محدودة.
ي دك البراعام رعي المجعام األوم الع

أشعراا إليعه إلعى تاظعيم دورات مركع,ة

رع ععي اللغع ععة العربيع ععةل وال ع ععا محاض ع عرات قاصع ععة بالتعريع ععم والمشع ععكحت اللغويع ععةل

وتتا ععاوم ال واع ععد األساس ععية ر ععي الاح ععو والص ععركل والوس ععائم اللغوي ععة الت ععي تم ّكع عن
عضع ععو تيئع ععة التع ععدريس مع ععن اقتيع ععار األلاع ععاظ المااسع ععبة للماع ععاتيم والمصع ععطلحات

العلميعةل وضعععا أو اسعتاباطا أو تعريبععال بععالمعاى اتصعطححي الضعّعيق للتعريععم.
ك أن مععن أتععم ت ع ه الوسععائم اللغويععة التععي ت بععد مععن أن يرّكعع ,علي ععا ت ع ا
وت ش ع ّ
البراععام تععي اتشععت اق بأاواعععهل وايبععدام وال لععمل والمجععا,ل والاحععتل والتوليععدل

والترجم ععةل وكع ع لك التعري ععمل سع عوا أك ععان بص ععيابة اللا ععظ بالا ععم الص ععوتي إل ععى

العربي ععة م ععل تحري ععك ر ععي الح ععروك والحرك ععات واألو,انل لتتااس ععق وب ععاقي األلا ععاظ
العربيةل أم بصيابة اللاظ بأصواته األعجمية كما تي.
وا ن تاظ ععيم الا ععدوات والحل ععات الد ارس ععية ك ععي تا ععاق

ري ععا جمي ععل مش ععكحت

التعريعمل وال ضععايا الم مععة التعي يواج ععا أعضععا تيئعة التععدريسل وايجععاد الحلععوم
المااسععبةل يش ععكحن ج عع ,ا م مععا م ععن مع ععالم ت ع ا البرا ععام  .وان اس ععتعمام وس ععائم
الت اية المتطورة ري التعليمل يجععم تع ا البراعام ميسع ار وأكثعر رعاليعةل و لعك مثعم
اسع ععتعمام األرع ععحم العلميع ععة المتقصصع ععةل وك ع ع لك األرع ععحم الراجعع ععة نالايع ععدوتيم

والشع عرائحل والكت ععم العلمي ععة المبرمج ععةل وبي ععر ل ععك م ععن الوس ععائم الحديث ععة .رع ع ن

تسجيم محاضرة علمية باللغة العربية واعادت عا للد ارسعة ومححظعة األقطعا التعي

اقترر ا عضو تيئة التدريس ري براام التدريم ل ي وسعيلة رعالعة رعي التصعحيح
ال ع ع اتي وتاميع ععة ال ع ععدرة اللغويع ععة السع ععليمة  ...وتك ع ع ا رالا ع ععا
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الماتع ععوا والحل ع ععات

الدراسية والتطبيقل واستعمام التصوير المتلاع,ل معن أجعم ت عويم األقطعا ل تشع ّكم

باودا م مة ري براام تأتيم أعضا تيئة التدريس تستقدام اللغة العربية.

إن تصع ع ععميم ت ع ع ع ا البراع ع ععام يجع ع ععم أن يتق ع ع ع مع ع ععن الع ع ععاص محع ع ععو ار أساسع ع ععيا

لجميع ع ععل رعالياتع ع ععهل وا ن اقتيع ع ععار ت ع ع ع ه الاصع ع ععوص عمليع ع ععة رع ع ععي بايع ع ععة األتميع ع ععة
بحيع ع ععث تع ع ععورر للع ع ععد ارس روارع ع ععد لغويع ع ععة م مع ع ععة رع ع ععي مجع ع ععام تقصصع ع ععه العلمع ع ععيل

رض ع ععح ع ع ععن رص ع ععاحة اللغ ع ععة وجم ع ععام األس ع ععلوم .وم ع ععن ق ع ععحم تع ع ع ه الاص ع ععوص
والمصع ع ععادر العلميع ع ععة المقتع ع ععارة مع ع ععن الت ع ع عراث العربع ع ععيل يسع ع ععتطيل عضع ع ععو تيئع ع ععة

التع ععدريس أيضع ععا أن ي ع عربط العلع ععم الحع ععديث بج ع ع وره التاريقيع ععة التع ععي تمتع ع ّعد عمي ع ععة
ر ععي تع ع ا التع عراث العرب ععيل ليح ّ ععق بع ع لك ااطحق ععة األص ععالة العلمي ععة إل ععى جاا ععم
ايث ار اللغو ري التعابير والمصطلحات.

ودون أن اقوت ري دقائق ت ا البراعام ل ومجاتتعه العلميعة واللغويعةل ا عوم :إاعه

من الضرور أن ُي ْع َاى بان الترجمة عاد عضو تيئعة التعدريسل ألاعه رعي ح ي عة األمعر
متععرجم مععاتر سعوا أكععان لععك رععي إعععداد محاضعراته أم رععي التععأليك والترجمععة العاديععة.

وااععه مععن الم ععم أن يعععرك عضععو تيئععة التععدريس اللغععة التععي ُيتَع غ
عرجم عا ععا معررععة دقي ععةل
تقصص ععه
وكع ع لك معرر ععة اللغ ععة الت ععي يت ععرجم إلي ععاإل رض ععح ع ععن معرر ععة دقي ععة لمج ععام
ّ

العلميل وتو موضوع الترجمة .رالترجمة ليست قضية لغوية رحسمل ولكا ا من حيث

الجوتر تتعلق باقتصاص وبمضعمون مع ّعينل يحتع ّم ريعه صعاحم اتقتصعاص العلمعي
المكااة األولىل حيث تتّضح له وحدة ح ائق العلم ودقائ ه .ول ا رمن الواجم أن اضل

المعجععم المقععتص رععي موقعععه الطبيعععيل إ ت يكاععي أن يلجععأ المتععرجمل ّأيععا كععانل إلععى
المقتص ت يا مه سوا صاحم اتقتصاص .ومن
مقتصإل رما ي كره المعجم
معجم
ّ
ّ
عتص ت يمكعن أن يكعون إتّ ععامح مسعاعدا رعي
تاا اريد أن ا عرر أن اللغعو بيعر المق ّ

عملية التعريم والترجمة .ولع ّم من أعظم القدمات التي يمكن أن ي دم ا اللغويون ري
ت ا المجام وضل كتعام شعامم رعي اللغعة والاحعو والصعركل ليسعتطيل المث عك العربعيل
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كما يستطيل عضو تيئة التدريس المقتص ري أ علم من العلعومل أن يععود إليعه بعين

الايا ععة والايا ععةل م ععن أج ععم ت ععويم و,ن أو تص ععحيح تركي ععم لغ ععو أو اح ععو  .وان كت ععام

المرشععد رععي اللغععة يجععم أن يوجععه لمعالجععة المشععكحت اللغويععة والاحويععة والصعررية التععي

يمكععن أن تواجععه المث ععك العربععي رععي حياتععه العلميععةل و لععك مععن قععحم اصععوص أدبيععة

حية.
وعلمية ّ

وطالما احن بصدد الحديث عن نالاصوص العلمية :ال ديم ما عا والحعديثل اجعد

معن الواجعم أن اشععير إلعى قضععية ررعيعةل ولكا ععا علعى جااععم كبيعر مععن األتميعةل وتععي

ضرورة الشكم ل وت سيما ري الاصوص العلمية باللغة العربية.

رأسع ععلوم التعبيع ععر العلمع ععي ي تضع ععي إثبع ععات حركع ععات الحع ععروك رع ععي ا ايع ععات

الكلمععاتل حتععى اا ععم الماععاتيم العلميععة بدقّععة إلععى ال ع ار ل كععم أن إثبععات حركععات
بدايات الكلمات وأوسط ا يمال اللبسل واحتمام التحريك.
وأم ععا المج ععام الث ععااي الع ع

أشع عراا بلي ععه س ععاب ال ريم ععا يق ععص البيئ ععة العلمي ععة

القصبة المؤاتية لعملية التعريمل وبالتالي لاعاليات أعضا تيئة التدريسل ر ا عا
تتمثّم ري ال ضايا الرئيسية التالية:

أوت :إاشععا م اركعع ,علميععة متقصصععة رععي جميععل ح ععوم المعررععةإل كععأن يكععون

تاالععك مركعع ,للطععمل و قععر لل ادسععةل ومركعع ,للكيميععا ل و قععر للاي,يععا ل وك ع لك

للرياضععياتل وتك ع ا ..وي ععدك كععم مركعع ,مععن ت ع ه الم اركعع ,إلععى جمععل األعمععام

متقصصعة ودوريعات
العلميةل والحصعوم علعى المعلومعات والاشعرات معن مج ّعحت
ّ
وملقص ععات وبيرت ععال وأن ي ععوم ك ععم مرك عع ,بتص ععايك تع ع ه المع عواد ووض ععع ا ر ععي
ر ععارس متع ععددة األس ععاليم واألبع عراتل بحي ععث يحص ععر كع ع ّم م ععا ُكتغ ععمل بمقتل ععك
اللغععات عععن موضععوع علم عي معععينل أو ح ععم علمععي رععي العععالم أجمععلإل لععك ألن

إرشاد ت ه الا ارس إلى مصعادر المعلومعات ومراجع عا وحجم عا ومكعان وجودتعال
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يساعد أعضا تيئة التدريس والباحثين العلميين مسعاعدة كبيعرة .ومعن دوا عا رع ن

كثي ار من الوقت والج د ي تم سداإل ت ا رضح عن ب ا أعضعا تيئعة التعدريس
ضي ة وضمن إمكاايات محدودة.
يدورون ري مجاتت ّ
ثااي ععا :إاش ععا مرك عع ,رئيس ععي للتعري ععم والترجم ععة والاش ععرل تك ععون م مت ععه ا ععم

العلععوم والت ايععات الحديثععة إلععى اللغععة العربيععةل ريععورّر المصععادر والم ارجععل العلميععة
باللغععة العربيععة رععي جميععل التقصصععات علععى مقتلععك مسععتويات ا .واحععن اععرا أن
من واجم مثم ت ه المركع ,أن ي عوم بتعريعم العلعم والت ايعات الحديثعةل كمعا كراعا

ت بمجرد ترجمة ت ا الكتام أو اك.

وتاعا ت بععد معن أن اشع ّعدد علعى ضععرورة وجعود التعععاون التعام والتاسععيق الكامععم
بع ععين ت ع ع ا المركع عع ,الرئيسع ععي وبع ععين الم اركع عع ,العلميع ععة المتقصصع ععةل والجامعع ععاتل

والمؤسسععات العلميععةل ومجععامل اللغععة العربيععةل مععن أجععم وضععل الم ععابحت العربيععة

للمصطلحات العلمية والت ايةل وتغطية ما ُي ْسعتَحدث ما عا .ر عد دلّعت ايحصعا ات
التععي بععين أيععدياا علععى أن عععدد المصععطلحات التععي تُ ْسععتَ ْح َدث كععم عععام يربععو علععى

عشرين ألك مصطلح.

اموتععا ت يوا,يععه رععي
وان تعريععم ت ع ه المصععطلحات العلميععة المتسععارعة رععي ّ
األتميععة إت قضع ّعية توحيععدتا رععي الععوطن العربععيل لععئح تاشععأ لغععات علميععة مقتلاععة
اتيجة استعمام مصطلحات علمية مقتلاةإل وري ت ا ما ريه من قطر كبير.

أردت أن
ل ععد بات ععت الحاج ععة ملح ععة يقام ععة مث ععم تع ع ا المرك عع ,الرئيس ععيل وا ا
ُ
أحع ّعدد تع ا المشععروعل أجععداي أقععوم :ولمععا ا ت تَتََبّاععىل مععثحل دولععة مععن الععدوم ات
طغلعق علي عا اسعم
ايمكاايات المادية ال ائلة موضعوع تأسعيس جامععة دون طلبعةل تُ ْ
جامعة التعريم تحشعد ري عا قيعرة العلمعا المتقصصعينل لاتعرات دوريعةل وتكعون
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م م ععت م ا ععم العل ععوم والت اي ععات الحديث ععة إل ععى اللغ ععة العربي ععة؟! ور ععي رح ععام تع ع ه

الجامع عة العتيععدة تع ععد المععؤتمرات والل ععا ات بععين المتقصصععين لبحععث مشععكحت
التعريععم التععي يواج وا ععا رععي أثاععا ممارسععات م الاعليععة المبدعععةل س عوا ما ععا مععا

يتعلق بالمصطلحات أم بالمصادر العلمية أم بيرتا.

إن جامعة مثم تلك الم ترحة ستدقم التاريخ الث اري والعلمي ل ه األمة من

أوسععل أبوابععهإل ت ع ا مععل العلععم أن مجال ععا الحيععو سععيكون الععوطن العربععي كلععه رععي
جميل أقطعارهل رعي جامعاتعه ومؤسسعاته العلميعة وطحبعه وعلمائعهل وتسعيما أن معن

بعععت أوجععه اشععاط ا العلمععي إصععدار المجععحت العلميععة والععدوريات المتقصصععة

للعلوم المقتلاة باللغة العربية العلمية الموحدة.
الخالصــة:

وقحصع ععة ال ع ععوم إن وطااع ععا العربع ععي ُم ْبع ععمل وت شع ععكل علع ععى ثع ععورة علميع ععةل
تب ع ععد م ع ععن أن ترتك ع عع ,عل ع ععى تعري ع ععم التعل ع ععيم ر ع ععي جمي ع ععل مراحل ع ععه ومس ع ععتوياتهل
وجعع ع ععم اللغ ع ع ععة العربي ع ع ععة لغ ع ع ععة الت ع ع ععدريس والبح ع ع ععث العلم ع ع ععي ر ع ع ععي جمي ع ع ععل ح ع ع ععوم

المعرر ع ععة .إن مث ع ععم تع ع ع ه الث ع ععورة العلمي ع ععة والتعليمي ع ععة س ع ععتكون الوس ع ععيلة الوحي ع ععدة

لكع ع ععي تجت ع ع ع ا ,أمتاع ع ععا العربيع ع ععة وضع ع ععع ا الحاض ع ع ع رل حيع ع ععث ت بع ع ععل علع ع ععى تع ع ععام

الحضع ععارة اي اسع ععاايةل لكع ععي تأق ع ع دورتع ععا رع ععي المشع ععاركة العلميع ععة الكاملع ععةل وباع ععا

حض ع ععارة أص ع ععيلةل تص ع ععم ماض ع ععي ا بحاض ع ععرتال وتا ع ععدرل اح ع ععو مس ع ععت بم ا,ت ع ععرل

رتررع ع ععد بقصع ع ععوبت ا حضع ع ععارة اياسع ع ععان ورقيع ع ععهل ويحت ع ع ع ّم العلع ع ععم بصع ع ععورة عامع ع ععةل
وعض ع ععو تيئ ع ععة الت ع ععدريس ر ع ععي المعات ع ععد والجامع ع ععات بص ع ععورة قاص ع ععةل المكاا ع ععة

األولع ععى رع ععي ت ع ع ه الا لع ععة الحضع ععارية  ...ورع ععي ضع ععو ت ع ع ا التطع ععور الس ع عريل رع ععي

الوس ععائم الت اي ععة للتعلع ععيم ر ععي جميع ععل مراحل ععهل س ع َعي ْح ُّدث تغييع ععر أساس ععي رع ععي دور
أعض ع ععا ال يئ ع ععة التدريس ع ععيةل م ع ععن حيع ع ععث اس ع ععتقدام الوس ع ععائم الت اي ع ععةل والتأكيع ع ععد
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علع ع ععى مسع ع ععؤولية الطع ع ععحم أااس ع ع ع م رع ع ععي عمليع ع ععة ما ع ع ععوم التربيع ع ععة المسع ع ععتمرة أو

الدائم ععة .وت ب ع ّعد م ععن توجي ععه اتتتم ععام إل ععى تط ععوير كع ع ّم م ععا م ععن ش ععأاه أن يبع ععث
على التعلّم.
وان الركيع ع,ة األساس ععية ر ععي تع ع ه اتاطحق ععة العلمي ععة والتربوي ععة س ععتكون اللغ ععة

يعبععر ب عا المعواطن العربعي عععن
العربيعةل معن حيعث كوا ععا اللغعة التعي يسعتطيل أن ّ
جميععل حاجاتععه الحضععارية وعععن كععم مععا يتعلمععه مععن معععارك رععي جميععل م ارح ععم
التعليم المقتلاةل ومن حيث كوا ا لغعة التعدريس الجعامعي والبحعث العلمعيل ولغعة
العلوم والت ايعات الحديثعة .واحعن اعت عد أن عمليعة التعريعم عمليعة متكاملعةل تعدور

حوم محور أساسي تو المعلم بصورة عامة وعضو تيئة التدريس ري الجامعات
والمعاتععد العليععا بصععورة قاصععة .ومععن أتععم الجوااععم التععي يجععم أن ُي ْعَاععى ب ععا رععي
تأتيم أعضا تيئة التدريس لكي يتمكاوا معن التعدريس الجعامعي والبحعث العلمعي
باللغة العربية ما يلي:

 -1أن تَت غق ع ع ع ع الدولع ع ع ععة ق ع ع ع ع ار ار سياسع ع ع ععيا ل رع ع ع ععي أعلع ع ع ععى مؤسسع ع ع ععات ا التش ع ع ع عريعيةل
بوجع ععوم جعع ععم اللغع ععة العربيع ععة لغع ععة البحع ععث العلمع ععي والتع ععدريس رع ععي جميع ععل
مراحل ع ع ع ععه :اتبتدائي ع ع ع ععةل واي عدادي ع ع ع ععة والثااوي ع ع ع ععةل والجامعي ع ع ع ععةل والد ارس ع ع ع ععات
العلي ع ععاإل و ل ع ععك لك ع ععي تأقع ع ع عل ع ععى عات ع ععا ال ع ععدعم الم ع ععاد والمعا ع ععو م ع ععن

أجم تااي ت ه الا لة التاريقية.

 -2العااية التامة باللغة العربية ماع م ارحعم الطاولعة األولعىل ورعي جميعل م ارحعم
التعل ععيمل وض ععرورة إ ع ععادة الاظ ععر ر ععي الكت ععم المدرس ععية والما ععات ل ووس ععائم
التعلععيمل وسياسععة إعععداد المعلمععينل رععي ضععو الاظريععات التربويععة والوسععائم

الت ايععة الحديثععة .وك ع لك وجععوم جعععم اللغععة العربيععة الاصععيحة لغععة التععدريس

ري جميل الموادل وأن تاطلق ري ت ه المراحم من المبدأ ال ائم إن كم معلعم
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تو معلم للغة العربيعة .تع ا معل الحعرص علعى شعكم جميعل الكتعم المدرسعية

شكح كامح.

 -5أن تا ععرت الجامع ععاتل ر ععي جمي ععل الكلي ععاتل مس ععتوا معيا ععا ر ععي اللغ ععة العربي ععة
لتقرج الطالم الجامعي ري مجام تقصصه.
ُي ْع َتبر متطلبا أساسيا ُّ

 -1أن تَُاظم دراسات لغوية ري أثاا الدراسات العليال ت دك إلى تمكين من ياض ّعم
إلي ا من أن ي وم بالبحث العلمي والتدريس الجعامعي باللغعة العربيعةل وأن ي عدر
مععن يا ععي تع ا البراععام ت ععدي ار مج,يععا عاععد التعيععين رععي عضععوية تيئععة التععدريس

الجامعي.
 -5أن تَُاظم برام للتدريم المستمر ألعضا تيئة التدريس ري الجامعة ري أثاعا
قع ععدمت مل و لع ععك لتأتيع ععم أعضع ععا تيئع ععة التع ععدريس مع ععن أجع ععم ال يع ععام بأعبع ععائ م
التدريسية باللغعة العربيعةل وأن تشعتمم تع ه البعرام علعى ال ضعايا األساسعية رعي

الاحع ععو والصع ععرك واللغع ععةل ومشع ععكحت التعريع ععم والترجمع ععةل و لع ععك عع ععن طريع ععق
محاضعرات وحل ععات واعدوات للا ععا

الماتععوال معل اتسععتاادة معن وسععائم الت ايععة

الحديث ععة ر ععي مج ععام التعل ععيمل مث ععم التص ععوير المتلا عع,ل والاص ععوص المبرمج ععةل
والتسجيحتل وبير لك.

 -9أن يوض ععل ر ععي أي ععد أعض ععا تيئ ععة الت ععدريس كت ععام ق ععاص باللغ ععة وقض ععاياتا

األساسععية رععي الاحععو والصععرك واألسععاليم اللغويععةل لكععي يكععون مرشععدا يمك ععن

الرجوع إليه بين الاياة واألقرا من أجم التصحيح ال اتي.
 -9إاش ععا م ارك عع ,علمي ععة متقصص ععة ر ععي جمي ععل ح ععوم المعرر ععة م ععن أج ععم َج ْم ععل
األعم ععام العلمي ععة ر ععي أت ععم اللغ ععات الحي ععة ور رس ععت ال لمس ععاعدة أعض ععا تيئ ععة

التدريس ري بحوث م واعداد محاضرات م.
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 -5إاشا مرك ,رئيسي للتعريم والترجمة والاشرل وربما كعان جامععة دون طلبعةل

عم العلععوم
حيععث ُي ْحشععد ري ععا أتععم المتقصصععين والعلمععا ل وتكععون م مععت م تعريع َ
والت اي ع ععات الحديثع ع ععةل واص ع ععدار الموسع ع ععوعات العلمي ع ععةل والمجع ع ععحتل الع ع ععدوريات

المتقصصععة باللغععة العربيععةل ليكععون مجالُ ععا الحيععو جميععل األقطععار العربيععة:

بجامعات ععا ومؤسس ععات ا العلمي ععة وطحب ععال وأن ُي ْح ع َعرص عل ععى أن يك ععون جمي ععل
ماشعورات ا باللغعة العربيعة مشععكولة شعكح تامعاإل و لععك ألن شعكم أواقعر الكلمععات
ضععرورة قصععوا تتطلب ععا طبيعععة األسععلوم العلمععي الععدقيقل وت سععيما رععي ا ععم

المااتيم العلميةل كما أن شكم أوم الكلمة ووسعط ا ي,يعم اللعبس .ويتح ّعوم إلعى
عادة متأصلة ري الكتابة.
 -6إن تأتيععم أعضععا تيئ ععة التععدريس لك ععي يسععتطيعوا اسععتقدام اللغ ععة العربيععة ر ععي
ظ ععر إلي ععه إت م ععن ق ععحم جمي ععل تع ع ه
البح ععث العلم ععي والت ععدريس ت يمك ععن أن ُي ْا َ
العوامععم بصععورة كليععةل ومععن قععحم الممارسععة الاعليععة والبععد بالتعريععم الكامععمل

دون تأقير أو تأجيم.
الدكتور عبدالكريم خليفة
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