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 بالعربيةتأهيل أعضاء هيأة التدريس للتدريس 

 للدكتور عبدالكريم خليفة
 اللغة العَربيّة الأردني( رَئيسُ مَجمع)

أن يكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر العام  ّرر مجلس اتحاد الجامعات العربيةق
عععن الاتععائ   الرابععل لحتحععاد تععو  تعريععم التعلععيم الجععامعي ل ركععان تعع ا ال ععرار معبععرا  

المععععؤتمرات والاعععدوات العربيععععة حعععوم تعريععععم التعلععععيم إلي ععععا  لتوصعععيات التععععي اات عععتوا
 الجامعي.

المدة الواقعة بين الثالث ل وعلى وجه التح يق ري ما  حوالي ثمااية عشر عاما  
ل اجتمععل ممثلععو الععدوم العربيععة رععي 1691العاشععر مععن شعع ر أيععار نمععايو  سععاة إلععى 

ة باغععا, ل وكععان لععي شععرك المشععاركة ري ععال حل ععة لدراسععة التعلععيم الجععامعي رععي مدياعع
 وكاا إ   اكل ري األردنل اكارح من أجم تأسيس جامعة وطاية ري بلداا.

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

ود تاععا أن أقععك عاععد بعععت ايشععارات ريمععا يتعلععق بالتوصععيات م ومععات وجودتععا. وأ
حعوم التعريععم الجعامعيإل رايشععارة األولععى تتمثعم بالمبععدأإل إ  قعررت الحل ععة  اعع اك أن 
 التعريم وتدريس العلوم باللغة العربية ضرورة علميةل عحوة على أاه ضرورة قومية

األمعة إّت إ ا كااعت تعلّعم أن الاكعر األصعيم ت يقلعق رعي إلى  أن ت وم:  ت اإلى  ..
 . 1ن...  بلغت ال وتكتم بلغت ا أيضا  
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تي اتااق الحل ة بايجماع على  وايشارة الثااية التي أود أن أقك عادتا أيضا  
توصيات تتااوم إلى  مبدأ تعريم التعليم الجامعي والعاليإل ثم قلصت من  لك

ات القمسإل ر د اصت توصيتين من التوصيإلى  ا ا ُأشيرأوسائط التااي . وتا 
 التوصية األولى على ما يلي: 

..... . وجعا    أْن تسرع الجامعات العربية بتعريم التعليم رعي كليات عا المقتلاعة
 ري التوصية القامسة ما يلي:

 العمععععععم علععععععى تعععععععورير أّم ععععععات المراجععععععل باللغعععععععة العربيععععععةل وكعععععع لك العععععععدوريات 
ربيععععععة لكععععععم البحععععععوث صععععععدار المجععععععحت القاصععععععة لاشععععععر مقتصععععععرات عا  العلميععععععةل و 

وتوالعععععععت المعععععععؤتمرات والاعععععععدوات العلميعععععععة لدراسعععععععة مقتلعععععععك  ل 2ناألجابيعععععععة الم معععععععة 
علععععععى تعريععععععم  متّا ععععععا   وكععععععان الععععععرأ  دائمععععععا   لمشععععععكحت التعلععععععيم الجععععععامعي والعععععععالي

 التعليم الجامعي والعالي ري جميل كلياته.

يإل تسارعت حركة تأسيس الجامعات ري الوطن العرب وما   لك التاريخ أيضا  
ل لم يكن عدد الجامعات العربية المشتركة 1691راي تلك الحل ة التي ع دت ساة 

ثااية التي ع دت . وري الحل ة الري ا ي,يد عن عدد أصابل اليد الواحدة إّت قليح  
شاركت سبَل عشرة جامعة عربية من مقتلك أرجا  الوطن  1691ببيروت ساة 

مكااة حية ري الباا  الث اري واتقتصاد   العربي. وتك ا أق  التعليم الجامعي يحتم
ري البحد العربيةل ري دور تحّررتا من اير اتستعمار المباشر. را,داد عدد 

العربية. وقد بلغ أربعين جامعةل كما ورد ري دليم اتحاد الجامعات  الجامعات
 .1699العربية الماشور ساة 
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لجامعععععات والمعاتععععد أعععععداد كثيععععرة مععععن اإلععععى  ن وطااععععا العربععععي بحاجععععة شععععديدةإ
لميإل ولكااي أود أن أتسا م ريما إ ا كاات المستويات العلمية ات البحث العسومؤس
اجا,ات المبدعة قد سايرت ت ه الحركة المباركة من اتاتشار األر ي رعي التعلعيم واي

للتغّلم علعى مقلاعات  مريرا   الجامعي والعالي ري وطااا العربيل وتو يقوت كااحا  
ومراكععع, ااعععو هل ومصعععالحه رعععي مجعععام الث ارعععة واتجتمعععاعل وكععع لك رعععي اتسعععتعمارل 

 مجام اتقتصاد والسياسة!.

اجععععا,ات المبدعععععة التععععي يجععععم أن ن المسععععتويات العلميععععة العاليععععة وايت شععععك أ
معن أتعم يح   ا التعليم الجامعي ري العوطن العربعي معا ,العت بعيعدة ععن الواقعلإل وأن 

لكؤ حتى الوقت الحاضر ري تعريم التعليم العالي تو التردد والت أسبام ت ه الاتائ 
 والجامعي.

بكيععان  عضععويا   جععوتر تع ه ال ضععية الحيويععةل التععي تتصعم اتصععات  إلععى   ا اظراععارع 
ك علععى عععاملين أساسععيين: العامععم صععيلةل وجععداا أا ععا تتوقععأمتاععا وا ضععت ا العلميععة األ

السياسعععي واتقتصعععاد   دراك عععا أتميعععة التعريعععم رعععي باياا عععاا  وم تعععو سياسعععة الدولعععة و األ
اتقا  قرار ري أعلعى مؤسسعات ا التشعريعيةل يجّسعد إلى  ن الدولة مدعّوة والعلميإل ول ا ر

رادت ععا السياسععية رععي تعريععم التعلععيم الجععامعي والعععاليل رععي جميععل ميادياععه ومسععتوياتهل إ
 وأن تكون العربية الاصيحة لغة العلم والت ايات والحضارة الحديثة.

اسعععان المعلّعععمل الركيععع,ة ااي ر عععو عضعععو تيئعععة التعععدريسل بعععم ايأمعععا العامعععم الثععع
ن الت ععدم يعتمععد بصععورة إاألساسععية رععي باععا  األمععة. ر ععد أصععبح مععن الَبععَدتّيات ال ععوم 

اسعااية التدريسل سوا  أكاات ممي,ات م ايكبيرة على ممي,ات وقابليات أعضا  تيئة 
 أم التربوية والعلمية أم الت اية.

إلعععععى  اسعععععان معععععن الم عععععدد بايتعععععالتربيعععععة حيعععععاة وامعععععّوا ل تما  ا اعتبراعععععواحعععععن إ
الت ععععدم إلععععى  اسععععاايةل وتسعععععىتطععععوير الشقصععععية ايإلععععى  اللحععععدل وت ععععدك دائمععععا  
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اسعععععان المعّلعععععم معععععاعي واتقتصعععععاد  للمجتمعععععلل اجعععععد ايالروحعععععي والقل عععععي واتجت
ن مععععععن عوامععععععم تعععععع ا الت ععععععدم رععععععي مجتمعاععععععا العربععععععي ا  محععععععور تعععععع ه العمليععععععة. و 

تاعععععععا الحضعععععععاريةل وععععععععن ل وميعععععععة للتعبيعععععععر ععععععععن جميعععععععل حاجااسعععععععتقدام اللغعععععععة ا
اسععععععان رععععععي جميعععععععل مجععععععاتت العلععععععوم والت ايعععععععات ليعععععععه ايحصععععععيلة مععععععا وصععععععم إ

الحديثعععة. وسا تصعععر رعععي بحثاعععا تععع ا علعععى جااعععم م عععم واحعععد معععن جوااعععم تععع ه 
ال ضععععية القطيععععرةإل وتعععع ا الجااععععم يتمثععععم بكيايععععة تأتيععععم عضععععو تيئععععة التععععدريس 

علععععى اسععععتقدام اللغععععة العربيععععة رعععععي  ح قععععادرا  رععععي جامعاتاععععا العربيععععةل لكععععي يصععععب
 التدريس والتأليك والبحث.

ربما كان من المايد أن ااطلق من واقعاا ري الجامعات العربيةل لكي استشرك 
قععرا التععي براتاععال وكعع لك مععن تجععارم األمععم األالمسععت بمل مسععتايدين مععن تجارباععا وق

 سب تاا ري ت ا المضمار.

 ا وردت رععي دليععم اتحععاد الجامعععات العربيعععةلل كمعع1699حصععائية   ا أقعع اا إرعع
تاععّردت مععن بيا ععا الجامعععات السععوريةل وعلععى  لجععداا أن ثّمععة أربعععين جامعععة عربيععةو 

رأس ا جامعة دمشق ما  أكثر من قمسين عاما ل بتعدريس جميعل العلعوم والااعون رعي 
 حعععا  اسعععااية قعععد سعععّجلت اجاة باللغعععة العربيعععةإل وأن العلعععوم ايمقتلعععك الكليعععات الجامعيععع

ن كعععان األرعععي التعريعععم رعععي كثيعععر معععن جامعاتاعععال و  كبيعععرا   معععر ت يقلعععو معععن اكسعععات ا 
مصععلحة. أمععا مععن رععي مجععام العلععم والماطععق وال مؤسععاةل ت يمكععن أن اجععد ل ععا مبععررا  

رأقالاا قد اتا اا ما  ,معن بعيعد علعى أن ال ضعية ت تتعلعق باللغعة  حيث اللغة العربية
تعلعق بعوامعم أقعرا بريبعة ععن مصعلحة األمعةل العربية من حيث تي لغةل ولكا عا ت
 كما تي بريبة عن لغت ا وتراث ا.

اظرة شاملة للكاايعات العلميعة العاليعة التعي يتمتعل ب عا كثيعر معن علمائاعا معن إن 
تععععّدد المصعععادر الث اريعععة إلعععى  تشعععير التعععدريس رعععي الجامععععات العربيعععة أعضعععا  تيئعععة
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 ععاري لكثيععر مععن تععؤت  العلمععا إل رثمععة والعلميععة التععي تشععارك رععي التكععوين العلمععي والث
ية وبريطاايععععة أعضععععا  تيئععععة تععععدريس أا ععععوا دراسععععات م رععععي جامعععععات أمريكيععععة وروسعععع

سعععبااّية وبولواّيعععة إععععن الجامععععات األقعععرا معععن  يطاليعععةل رضعععح  ورراسعععية وألماايعععة وا  
 ويوبسحرية وبيرتا.

ا ب ليعم قعد  ا كاات الاترة اتستعمارية حتعى الحعرم العالميعة الثاايعة وبعيعدت ر
اجلي,يعةل ومغرب عا ماط عة لعربية ماط ة مغل ة على اللغعة ايجعلت مشرق البحد ا

تعلععيم الجععامعي مغل ععة علععى اللغععة الاراسععيةل مععل ااعكععاس تعع ا الوضععل علععى لغععة ال
مععععا يععععدعو للسععععطحية  ل بععععم أصععععبح كثيععععرا  مععععر لععععم يعععععد قائمععععا  وبيععععرهل رععععان تعععع ا األ

امعات المشع ورة رعي ألماايعا أو روسعيا والسقرية. ركيك اطلم من قري  ت ه الج
علعععى معععا تب عععى عاعععده معععن  ل معتمعععدا  اجلي,يعععةل معععثح  أن يعععدّرس باللغعععة ايأو بيرتعععا 

رعي التعبيعر بلغتعه  تعّلمه ري المرحلة الثااوية.. ري حين ياتعرت ريعه العجع, سعلاا  
معععهل وتعّلم عععا وتعّلعععم ب عععا رعععي كثيعععر معععن مراحعععم أي رضعععع ا معععل لبعععان تعععال وميعععة ال

 .....؟ يسالتدر 

المعدرس  .. ركيك يمكن ل ع ا حام من السقرية عجيبةإلى  مربم قد يصم األ
ل لماايععةل مععثح  للغععة البولوايععة أو الروسععية أو األالجععامعي العع   اععام جميععل شعع اداته با

تورععده  ن للتععدريس بكليععة تععدّرس باللغععة اياجلي,يععةاجلي,يععة!! ولكععي يعععيّ أن يععدّرس باي
اجلي,ية!. جلي,ية لكي يعود ليدرس باللغة ايابلد ااطق بايإلى  ت ه الجامعة أو تلك

 اشأ وترعرع ري أريائ ا!! تيلا ري حين تاكر عليه حّق التعبير بلغته ال ومية

ال ععععععوم إن مصععععععادراا رععععععي إلععععععى  شععععععارة العععععععابرة أن اقلععععععصاريععععععد مععععععن تعععععع ه اي
ن  تكعععععععوين أعضعععععععا  تيئعععععععة التعععععععدريس رعععععععي جامعاتاعععععععا باتعععععععت متععععععععددة ومتاوععععععععةل وا 

الوحيععععععد العععععع   ت ثععععععااي لععععععه رععععععي مواج ععععععة تعععععع ا الوضععععععل تععععععو جعععععععم  اللغععععععة الحععععععّم 
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العربيععععة  لغععععة البحععععث والتععععدريس رععععي جميععععل تعععع ه الجامعععععاتل وبععععين جميععععل تععععؤت  
 العلما  من أعضا  تيئة التدريس.

 من حيث تو محور كم عمليةاياسان   ا سّلماا بال يمة التي يشغل ا ر
اتاطحق ري عملية  التعريم الجامعي  ن من أتم العوامم التي ُتعيق  تربويةل ر

عحم المقتلاة من القارج رم الااسية التي تشّا ا وسائم ايتي ت ه الح
لااسل وتكون يحا  عدم الث ة باإوالداقمل تدعم ا سياسات معّياة تكون اتيجت ا 

جابيل رتاعكس ت ه ال يم على ضعك عضو تيئة التدريس الع دة أمام تاوق األ
ةل أو كسلهل وتو المقتص بمادته العلميةل عن ب م الج د ري باللغة العربي

التعريمل واتصاله بالج ور التاريقية ل  ه العلوم الحديثةل من قحم التعّرك 
 على اصوص ت ا التراث العلمي. وربما درعته ت ه الحام من عدم الث ة بالااس

 عابير أجابية.التح لق بكلمات وتإلى  استعحئه على مواطايهل ب جره لغت مإلى 
ن ال ااععععععععة بضعععععععرورة التعريعععععععمل ووجعععععععود العععععععدوارل الكاريعععععععة بعععععععين أعضعععععععا  إ

تيئععععة التععععدريس رععععي التعلععععيم العععععالي والجععععامعيل مععععن أجععععم بعععع م الج ععععد الععععح,م 
إلععععععى  للتعريععععععمل شععععععرطان أساسععععععّيان لكععععععّي اضععععععمن اجععععععاا أ  براععععععام  ي ععععععدك

جعععععععم اللغععععععة العربيععععععة لغععععععة التععععععدريس والبحععععععث العلمععععععي رععععععي جميععععععل مجععععععاتت 
ثععععععارة الحععععععوار حععععععوم ا  قامععععععة الاععععععدواتل و  ن ع ععععععد المععععععؤتمراتل وا  لعلععععععوم. ولعععععع ا رععععععا

قطعععععار العربيعععععةل بعععععم رعععععي يعععععم ومشعععععكحته ووسعععععائلهل رعععععي جميعععععل األقضعععععايا التعر 
رعععععي التغلعععععم علعععععى تععععع ه  جميعععععل المؤسسعععععات العلميعععععة والجامعيعععععةل يسعععععاعد كثيعععععرا  

 الرواسم الااسية.
طعحق ا  سعتوا العلمعيل و طبيععة المإلعى  ّتجعهن معظم ت ه الحعرم الااسعية يَ ا  و 

 ا مععا اات ععم عضععو تيئععة إالتحعع يرات مععن ضعععاهل واتاحععدار رععي تاويععة التقلععك 
 التعليم باللغة العربية.إلى  التدريس
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 ن عضو تيئة التدريس ال   يستوعم مادة تدريسيةل ويح ق مستوا علميعا  إ
ر رععي تدريسععه الجععامعي بلغععة أجابيععةل سععيرتال مسععتوا تدريسععه عاععدما يعب عع ممتععا,ا  

اسعععتيعام إلعععى  باللغعععة العربيعععةل لغتعععه ال وميعععةإل والسعععبم رعععي  لعععك أاعععه بحاجعععة أوت  
 جابيةل ور مه وتضمهل ثم التعبير عاه باللغة العربية.المضمون ري مصادره األ

شقص ااسه يات م من التدريس بلغة  ا كان الإركيك يمكن أن ي بط المستوا 
مثعم تع ه الحعام يعرا أن معن واجبعه أن التدريس بلغتعه العربيعة؟ ر عو رعي إلى  جابيةأ

 ن يسععتبدم ب ععا صععيغا  لماععاتيم التععي وردت عاععد المؤلععكل وأيسععتوعم المصععطلحات وا
بلغته العربيةإل وري  لك ما ريه من عملية  تاية اشطة مبدعةإل ري حعين أن عضعو 
 تيئعة التعدريس الع   يعدّرس بلغعة أجابيعة قعد تج بعه المعادة الجعات,ةل ويميعم بعه الكسععم

  اتحدث ري ت ا البام ععن . واحن إعمي ا   رارتا دون أن يتا م دقائ  ا تا ما  تكإلى 
ااععا اعاعي بععه العمععق واألصعالةل وااععأا بعه عععن أن يكععون   تعريعم التعلععيم الجعامعي  ر

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

دسععية وم ال استشعع د بتجربععة قاصععة رععي العلععويطيععم لععي رععي تعع ا الصععدد أن أ
ستا  الدكتور علعي محمعد كامعمل وسعردتا رعي حديثعه ععن  تعريعم العلعوم قاض ا األ

ال ادسععية رععي جامعععة عععين شععمس ل العع   أل ععاه رععي مععؤتمر تعريععم التعلععيم الجععامعي 
حّيععاه  –سععتا  . واأل1695السععابل مععن شعع ر   ار إلععى  الماع ععد رععي بغععداد مععن الرابععل

 اجلترال ي وم:دسة من إري ال اكان قد حصم على الدكتوراه  -الله

اجلي, ل قبم أن أ,اوم التدريس بالقليط العربي اي مضى علّي من ال,مان وأاا 
وقععد أصععبحت أسععتا  المععادة التععي  أدّرسعع ال ورئععيس ال سععم العع    –سععتجمل ع,يمتععي أ
 –عمم بهل وتو قسم تادسة الطاقة بكلية ال ادسة بجامعة عين شعمس رعي ال عاترة أ

مععا لععم تكععن  لاععّص قععااون الجامعععة العع   يعتبععر العربيععة لغععة التععدريسإلععى  واسععتادت
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تاععاك ع بععات رععي سععبيم  لععك. وقطععوت احععو التعريععم الكامععم للمحاضععرةل رلععم أجععد 
 الع بات التي كان بعت الااس يتصّورتا.

شععععي  مععععن إلععععى  ن احتععععاج بعضععععها  ل و ركثيععععر مععععن المصععععطلحات كععععان متععععداوت  
ن اعتراه بعت التشعتيتإل أمعا البعاقي ر عد ا  جمل و الت  يمل وبيرتا كاات تحتويه المعا

درجة تؤد  ري إلى  رادتاي قبرة التدريس لعشر ساوات قلت ري الوثوق من معااهأ
 اقتيار اللاظ العربي الصالح لتأديته.إلى  يسر

.. حتعى أصعم  سلوم العلمي الصارم ري التعبيروكان علّي أن أتعود اتباع األ
لععي م الماععاتيم رععي ترتيععم سععينل رأا ععم إتععان الدار  أإلععى  مععن أقععرم الطععرق وأوضععح ا

 . 5نماط ي سلس. 

ن أكبععععر مثعععام وأوَضعععَحه تلععععك ا  وثمعععة تجعععارم أقعععرا كثيععععرة رعععي تععع ا الصعععددإل و 
التجربععة الجماعيععة القصععبة التععي توّررتععا لاععا جامعععة دمشععق وأسععات ت ا ماعع  أكثععر مععن 

لارديععة والجماعيععة عععحمل بمج ععودات م ا. ر ععد ااطلععق تععؤت  األسععات ة األقمسععين عامععا  
مكاايعععععات ماديعععععة محعععععدودةل للتعريعععععم رعععععي إل ورعععععي أحيااعععععا   طعععععار ظعععععروك صععععععبة وا 

... ت ا معل العلعم أا عم قعد  محاضرات م الجامعيةل وري ترجمات م ومؤلاات م وبحوث م
 ري جامعات أجابية. وا ري األصم علميا  اتكوّ 

شععععكحت  ت أحععععد يعععع,عم أن تععععؤت  الععععرواد رععععي الا ضععععة الحديثععععة لععععم يواج ععععوا م
ح ي يةإل بعم علعى الا عيت معن  لعكل ر عد واج عوا ومعا ,العوا يواج عون تحعدّيات صععبة 
ري مجام إل ا  المحاضرات باللغعة العربيعة. والمحاضعر رعي ح ي عة األمعر ي عوم با عم 

اللغعة العربيعةل مععن قعحم عمليعة ترجمعة ركريععةل إلعى  العلعم معن اللغعة التعي تَعّلمععه ب عا
عععَيغل وتركيعععم الُجَمعععم باللغعععة العربيعععةل ومج عععود علمعععي ع لعععي مبعععدع رعععي  اقتيعععار الصغ

 لتأدية تلك المعارك والمااتيمل وبالتالي للوقوع على المصطلحات العلمية.
                                                 

 .1 -5  تجربة ري العلوم ال ادسيةل الدكتور علي محمد كاممل ص5ن
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اللغعععععة بتشعععععك أن ممارسعععععة التعععععدريس الجعععععامعي والبحعععععث العلمعععععي والتعععععأليك 
العربيعععععة تعععععي الطريعععععق الوحيعععععد الععععع   يضععععععاا علعععععى بدايعععععة الطريعععععق رعععععي تاايععععع  

ارسعععععة ي يجعععععم أن تتبااتعععععا الدولعععععةإل رمعععععن قعععععحم تععععع ه الممسياسعععععة التعريعععععم التععععع
 يجععععععاد المصععععععطلحات العلميععععععةل والوصععععععوميسععععععتطيل أعضععععععا  تيئععععععة التععععععدريس إ

ععععَيغ إلععععى  لت اللغويععععة العلميععععةل مسععععتايدين مععععن ايالصغ اجععععا,ات العظيمععععة التععععي ُبعععع غ
رععععي بععععععت الجامععععععات العربيعععععة ورعععععي المجعععععامل اللغويعععععة العربيعععععة. وثمعععععة تجربعععععة 

مكااياتععععه ة العربيععععة األرداععععي: ر ععععد قععععامل ضععععمن إمجمععععل اللغعععع متواضعععععة قععععام ب ععععا
ساسعععععية التعععععي تُعععععَدر س ل بمشعععععروع ترجمعععععة الكتعععععم العلميعععععة األالماديعععععة المحعععععدودة

رعععععي السعععععاة األولعععععى رعععععي الجامععععععة األردايعععععة وجامععععععة اليرمعععععوك. راقتعععععار أحعععععدث 
رععععي مجععععام الرياضععععيات الكتععععم العلميععععة التععععي تُععععَدر س رععععي الجامعععععات األجابيععععة 

معععععن أعضعععععا  تيئعععععة  حيعععععا  والجيولوجيعععععا والاي,يعععععا ل وشعععععّكم لجااعععععا  ميعععععا  واألوالكي
تععععععععاتين  التععععععععدريس المتقصصععععععععين العععععععع ين ي ومععععععععون بالتععععععععدريس الجععععععععامعي رععععععععي

سعععععععععات ة الاعععععععععاب ين الععععععععع ين تقصصعععععععععوا رعععععععععي الجعععععععععامعتينل وجمعععععععععيع م معععععععععن األ
الجامعععععات األجابيععععة. وقععععحم بضعععععة أشعععع ر أاجعععع,ت الترجمععععةل ودرعععععت معظععععم 

عععععة. وقعععد اسعععتااد تععععؤت  األقعععوة معععن جميععععل الج عععود القّيععععرة الطباإلعععى  المشعععاريل
لت رعععععععي الجامععععععععات والمجعععععععامل اللغويعععععععة العربيعععععععةل ومعععععععن المؤلاعععععععات  التعععععععي ُبععععععع غ
والترجمععععات التععععي ُوضعععععت باللغععععة العربيععععة. حععععدثاي أحععععد تععععؤت  المتقصصععععين 

اجلتعععععرال أاعععععه راسعععععاته الجامعيعععععة رعععععي الاي,يعععععا  رعععععي إالاعععععاب ينل وقعععععد أتعععععّم جميعععععل د
تل ولعععععععم يكعععععععن أمامعععععععه إت أن يأقععععععع  اللاظعععععععة ععععععععت المصعععععععطلحاوقعععععععك أمعععععععام ب

إلععععععى  عجميععععععة بأصععععععوات ا الااشعععععع,ة كمععععععا تععععععيل أو أن يأقعععععع  ترجمععععععة التعبيععععععراأل
رعععععي  ثاعععععا  مطالعاتعععععه لم عععععام رعععععي تععععع ا المجعععععاماللغعععععة العربيعععععة. ثعععععم قعععععام: ورعععععي أ

... كااععععععععت ررحتععععععععه عظيمععععععععة حععععععععين وجععععععععد كاتععععععععم  1651 الم تطععععععععك  مجلععععععععة 
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للتعبيعععععر ععععععن المعععععدلوم المطلعععععومل راسعععععتعمل ا  الم عععععام يسعععععتعمم لاظعععععة  َحَشعععععَك 
ن تععععععع ه اللاظعععععععةل بمعععععععدلول ا المحعععععععد دل ... ل عععععععد حعععععععدثاي بععععععع لك للتاعععععععدرل أل تعععععععو

وعلعععععى كعععععّم ر عععععي كلمعععععة معجميعععععة  ... شعععععائعة و ائععععععة رعععععي لغعععععة العامعععععة عاعععععداا
 رصيحة.
ن تكععون بدايععة طريععق للاجععاا رععي ربععة مجمعاععا تجربععة متواضعععةل ارجععو أوتج

يل وبالتعععالي جعععععم اللغعععة العربيعععة لغعععة التعععدريس والبحععععث تعريعععم التعلعععيم الجعععامع
 والتأليك دون تأقير ودون تردُّد.

ال وم: إّن عملية تعريم إلى  مثلة الساب ة لكي أقُلصل د أوردُت ت ه األ
العلومل وجعم اللغة العربية لغة التدريس الجامعي والبحث العلمي والتأليك 

ممارسة الاعلية والتاسيق المستمر بين امو وتت دم عبر الت ةيملالمبدعل إاما ع
 و  اتقتصاص العلمي ري جميل الجامعات العربيةل ومؤسسات البحوث 

 العلميةل والمجامل اللغوية العربية.

كمُّ  لك يجعر  رعي تااععم مسعتمّر معن أجعم الت ع يم والتشع يم والتصعحيحل 
الحديثعة. ر عي ة اياسعااي من أجم مسايرة اللغة العربية لجميعل متطل بعات الحضعارة

عملية حي ة ااميةل وسرُّ حيات ا يكُمن ري اتستعمام والتطبيعق والممارسعة. راللغعة 
تحيا باتستعمامل وتامو بالتطبيق والممارسةل وت تحيا ري بطون الكتم ور عارس 
المعجمعععات. ورعععي تععع ه العمليعععة يمثّعععم عضعععو تيئعععة التعععدريس المكااعععة األولعععى معععن 

 حيث الااعلية والتطبيق.
 الثورة العلمية والتعريب

ل د أصبح من الح ائق الثابتة ال وم: إّن العحقة بين التامية والتربية والتعليم 
ن كععم توسععل رععي تعع ا المجععام مععن التعلععيم ا  و  إلالعععالي والجععامعي عمي ععة وجوتريععة
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يجعععم أن يعععتم  رعععي ضعععو  حاجعععات ال عععوا العاملعععةل وحاجعععات التاميعععة اتقتصعععادية 
الرريعة اياسااية  تداكك ضمن األر وري المست بمل و لواتجتماعية ري الحاض

 ري جميل جوااب ا.اياسااية  اسااي والحضارةُرقّي الاكر ايإلى  التي ت دك
مععن العععدوم الحديثعععة التعععي اجتععا,ت مرحلعععة التقلُّعععكل ودقلعععت  وقععد رأياعععا كثيعععرا  

يثعة رعي مضمار الثعورة العلميعةل كاليابعان رعي أوائعم ال عرن العشعرينل والصعين الحد
الاصك الثااي من ال رن العشعرينل قعد ررععت لعوا  العلعم للتاميعة وللمجتمعل. ومعن 
الَبَدتيات أن تدقم تاتان األمتان وبيرتما من األمم الحديثة مضعمار تع ه الثعورة 

 أن تصعم اليابعان العلمية من قحم اللغات ال وميعة. ومعا كعان معن الممكعن مطل عا  
والت ايععععات الحديثععععة إّت مععععن قععععحم لغت ععععا  ليععععه مععععن  روة العلععععممععععا وصععععلت إإلععععى 

اكمعت علعى معن التقّلعكل تر  الياباايةإل وك لك ال وم رعي الصعينل وقعد ورثعت قرواعا  
 اسااية عري ة ري ال دم.إرث ا ال ديم من حضارة إ

وكاات تع ه األمعم قعد أععادت الاظعر رعي جميعل أاظمت عا الجامعيعة والتربويعةل 
رة المععدال  قعع ة بعععين اتعتبععار مععا بعيععدة المععدا وأقععرا قصععي ووضعععت قططععا  

تتطلبععه التحععّوتت الج ريععة رععي الثععورة العلميععةل سععوا  ما ععا مععا يتعلععق بسععيطرة ا لععة 
ن والتسيير ال اتيل أم ما يتعلق بالمكااة القاصة التي  يحتّل ا البحعث العلمعيل مع

اتاجيععة. وت شععّك أن تعع ا اتتجععاه الجديععد حيععث تععو عاصععر أساسععي رععي ,يععادة اي
ععد  أاماطععا  يحععتّ  جديععدة مععن اتقتصاصععيين والاايععينإل  م علععى الاظععام التربععو  أن ُيعغ

لكتروايععععةل والعلمععععا    يععععأتي اتقتصاصععععيون بالصععععااعات ايورععععي طليعععععة تععععؤت
الباحثون ري ميعادين الكيميعا  وعلعم الحيعاة والع ّرة بصعورة قاصعةل وكع لك الاايعون 

 . 1نوالتاظيم بصورة عامةدارة والتسيير القبيرون بالوسائم الحديثة ري اي

                                                 

 .225  ااظر: التربية ري البحد العربيةل الدكتور عطاالله عبدالدائمل ص1ن
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ساسعي الع   تاطلعق ماعه م كاات اللغة ال ومية الماطلق األحواوري جميل األ
ت ه األمم جميع عا رعي ثورت عا العلميعة. رمعا كعان لشععار  العلعم للتاميعة وللمجتمعل  

معععا   معععن م ّومعععات  أن يكعععون لعععه معاعععى قعععارج اللغعععة ال وميعععةل وسعععيلة للتعبيعععرل وم و 
ّيت ععععا المميعععع,ة. ولعععع ا رأياععععا التأتيععععم اللغععععو  ألعضععععا  تيئععععة بععععداعي وتُ ركرتععععا اي وغ

التععدريس وبيععرتم مععن البععاحثين والاايععين رععي مجععام التقطععيط يحتععّم مكااععة قاصععة 
ن الثعورة العلميعة قعد إوتك ا استطيل ال وم:  .ري برام  ايعداد والتدريم المستمر

اسعانل ورعي حيعاة اي المسعتمرة أو الدائمعة رعي حيعاة تعميق ما وم التربيةإلى  أّدت
 الجامعات والمؤسسات العلمية والحضارية المقتلاة.

أن تكعون لعه  ثعاره العلميعة والحضعارية بمعع,م  وما كان ل  ا الما عوم التربعو 
 عن اللغة ال ومية.

وم  ا َوّج اعععا اظراعععا صعععوم مجتمعاعععا العربعععيل وبصعععورة قاصعععة صعععإواحعععن 
ريس جعوتر وجودتعال وجعداا أااعا عضعا  تيئعة التعدجامعاتاا العربيةل حيث يكعّون أ

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

ل لكعي تععاود مسعيرت ا ا ّيعا   وشامل ويظ عر معن جديعد عاصعر تع ه األمعة سعليما  األ
 اسااية.لعلم والحضارة ايلمبدعة ري ركم اا

ن التعريعععمل أو اسعععتعمام اللغعععة العربيعععة رعععي التعععدريس الجعععامعي رعععي جميعععل إ
ساسعية الت ايات الحديثةل تو ال اعدة األمستوياته ومجاتتهل وري البحث العلمي و 

 لععك التععي تُباععى علي ععا ركععائ, تعع ه الثععورة العلميععة الم بلععة إن شععا  اللععه. ومععن دون 
شعيا ل واعواميس طبعائل األ اعه يكعون قعد قعالكمعاعى لعهل أليصبح كم تقطعيط ت 

الت دم والرقي. وري مجعام تع ا التقطعيطل ي ّماعا رعي تع ا البحعث جااعم واحعد معن 
جوااععم قضععية التعريععمل تععو الجااععم العع   يتعلععق بكيايععة الوصععوم بعضععو تيئععة 
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لغعو  المسعتوا الإلعى  التدريس ري جامعاتاا العربيةل وتسيما ري الكليات العلميةل
 ن كعععانا  الحئعععقل لكعععي يسعععتطيل أن يعععتكّلم ويكتعععم بلغتعععه العربيعععة بشعععكم سعععليمل و 

ليعععععه جامعاتاعععععا العربيعععععة تعععععو أن يكعععععون ال عععععدك البعيعععععد الععععع   يجعععععم أن تسععععععى إ
جااعم إلى  المتقصص ري أ  علم من العلوم على معررة واسعة باللغة العربيةل

 ت ان لغة أو لغتين من اللغات العالمية الحية.إ
عضا  تيئة التدريس وَجْعل م تيم أتأإلى  لكم تقطيط ااجح ي دكت بد 

أن يرتك, على  ة العربية ري محاضرات م وأبحاث مقادرين على استعمام اللغ
ليهإل سوا  أكان  لك ري مجام إماطل ات الواقل وما يستشرره من مست بم يتطل ل 

ة قضايا معالجإلى  باا  قّطة بعيدة المدال أم قطة قصيرة األجمل ت دك
ادقم ري ج,ئيات ت ا  التحّوم ورترات اتات ام. وربما كان من المايد أن ت

حوم المقتلاة ري كم قطر من ال   تبد أن يتأثر بالظروك واأل التقطيطل
اما اعال  الموضوع من حيث الماطل ات العامة التي تَُ ّيدتا ا  أقطار العروبةل و 

ائ ا ن المسّلمات التربوية ري بامبادئ وأتداكل أصبحت تعتبرتا ُأم تاا م
 اسااي.الحضار  وال ومي واي
علععععى  موضععععوع إعععععداد أعضعععا  تيئععععة التعععدريس لغويععععا  إلعععى  يمكعععن أن ااظععععر

مرحلتين: رالمرحلة األولى تشمم إعدادتم قبم العمعم الجمعاعيل والمرحلعة الثاايعة 
 تتااوم إعدادتم ري أثاا  القدمة والعمم الجامعي.

 عي:مقبل العمل الجا لتدريس لغويا  إعداد أعضاء هيئة ا

م ح عائق مح,اعة رعي  مّ ت يقاعى علعى كعم م عت ب ضعايا اللغعة العربيعة أن يسعج 
مجععام ضعععك المث اععين العععرمل والمتقصصععين مععا م رععي شععتى العلععوم رععي لغععت م 

بعت المتقصصين ري اللغة إلى  العربية. وقد يصم ت ا الضعكل مل األسكل
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تعع ا البحععث أن اسععتبين أسععبام الضعععك وطععرق العربيععةل ولععيس مععن م متاععا رععي 
العحجل ر د أقيمت ادوات ري ت ا الموضوعل َوُوضعت توصعيات م معةل ولكا عال 

تعو أااعا ت  إليه... ولكن ما اوّد أن اشير  التااي إلى  مل األسكل تاتظر طري  ا
استطيل أن ابحث ري ضعك أعضا  تيئة التدريس الجامعيين ري اللغة العربيعة 

ععععن ضعععك طحب عععم رعععي لغععت م ال وميعععةل وبمعععع,م عععن أسعععبام الضععععك بمععع,م 
لمدرسععة: بمراحل ععا اتبتدائيععة المتراكمععة رععي تعلععيم تعع ه اللغععة ماعع  الطاولععةل وعبععر ا

ة التعدريس عضعا  تيئعة. بم ت استطيل أن ابحث ري ضعك أعدادية والثااويواي
 اللغة. عن ضعك الطلبة الجامعيين ري ت ه يضا  باللغة العربية بمع,م أ
ععععادة الاظععر بصعععورة ج ريععة رعععي تعلععيم اللغعععة العربيععة رعععي وتكعع ا ت بعععد مععن إ

جميل مراحم الدراسةل من حيث أساليم تدريس اللغة العربيةل واستقدام الت ايات 
ل ومععن قراجععا  ا  الحديثععة رععي التربيععةل ومععن حيععث الكتععام المدرسععيل مععادة وطباعععة و 

ساسعععية مسعععايرة حجعععم المععععارك األقابلياتعععه لحيعععث الما عععاج رعععي مرواتعععه وشعععموله و 
 ععدادا  إعداد المعلعم الاعاجح إ... وقبم  لك كلهل العمم على  المتسارعة ري امو تا

 .وم ايا   وعلميا   قل يا  
سععععععاسل رعايععععععة إن مرحلععععععة ايعععععععداد األولععععععى تعععععع ه تتطلععععععمل مععععععن حيععععععث األ

قا   وتعبيعععععرا   اللغعععععة العربيعععععة رعععععي مراحعععععم الطاولعععععةل اط عععععا   ل وأن تكعععععون تععععع ه وتععععع وُّ
ساسععععععععية التععععععععي ت ععععععععوم علي ععععععععا سياسععععععععة الدولععععععععة إحععععععععدا المرتكعععععععع,ات األالرعايععععععععة 

عداديععععة والثااويععععةل رععععي اظععععرة علععععى مدارسععععاا اتبتدائيععععة وايالتربويععععة. رلععععو أل ياععععا 
رعععععي جميعععععل تععععع ه  األقطعععععار العربيعععععة التعععععي درجعععععت علعععععى التعلعععععيم باللغعععععة العربيعععععة

حعععععععن اعّلعععععععم ... وسعععععععألاا أااسعععععععاا:تم ا ت ريبعععععععا   عامعععععععا   المراحعععععععمل وماععععععع  قمسعععععععين
  اتحعععععدث ععععععن اللغعععععة ....؟ واحععععن إ ح ي ععععة باللغعععععة العربيعععععة رععععي تععععع ه المراحعععععم
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اعاععععي بطبيعععععة الحععععام سععععوا اللغععععة الاصععععيحةل لغععععة ال ععععر ن الكععععريمل  العربيععععة ت
 العامم األبد  ري وحدة أمتاا ووجود كياا ا.

ن اللغععة  ل رععم عععن تعع ا السععؤامل اسععارع را ععوم: مععل األسععك كععّح ورععي الجععوا
بة قااواا  التي اعلّ  ل تعي قلعيط معن وعررعا   م ب ا جميل المواد ري ت ه المراحم المعر 

اللغععة الاصععيحة والعاميععةإل وقععد يتعععّدا األمععر  لععك رععي بعععت األحيععانل لكععي اععرا 
مدرسي اللغة العربية يدّرسون نالاحو  باللغة العاميةل أو ب ع ا القلعيط المسعت جن 

لتعليميععة الععثحث: ررعايععة اللغععة العربيععة رععي المراحععم ا...  مععن الماععردات والتعععابير
 عععا التدريسعععية ووسعععائل ا عداديعععة والثااويعععةل واتتتمعععام بتطعععوير برامجاتبتدائيعععة واي

ضرورة أساسعيةل يجعم أن توضعل رعي م دمعة الموضعوعات التعي يجعم  لالتعليمية
اايععة باللغععة أن ت ععتم ب ععا الدولععة رععي سياسععت ا التربويععة والتعليميععة. وت شععك أن الع

العربيععة علععى تعع ه الشععاكلةل واسععتقدام اللغععة الاصععيحة رععي تععدريس جميععل المععوادل 
ورععي تلععك المراحععم التعليميععة التععي تسععبق التعلععيم الجععامعيل ضععرورة أساسععية رععي 
الباعععا  اللغعععو  السعععليم لجميعععل الععع ين يا عععون الدراسعععة الثااويعععةل سعععوا  معععا م الععع ين 

 ل ين يلتح ون بالمعاتد الم اية أو الجامعات.يقرجون للحياة العملية أم أولئك ا
يشعكم األسعاس الم عم  ت ه المرحلة قبم التعليم الجعامعيعداد اللغو  ري راي

رععي تأتيععم تععؤت  العع ين سيواصععلون دراسععات مل وبالتععالي يصععبحون رععي المسععت بم 
لي تععع ه المرحلعععة أتميعععة كبعععرا رعععي ال يئعععة التدريسعععية رعععي الجامععععات. واحعععن ُاعععوْ 

اللغععو ل و لععك ألتميععة المرحلععة التربويععة التععي يجتا,تععا الاععرد رععي تكوياععه عععداد اي
الع لععععي والعععععاطايل وألن بعععععت تععععؤت  الاععععاب ين قععععد يلتح ععععون مباشععععرة بجامعععععات 
أجابية ري القارجل حيث يحصعلون علعى جميعل درجعات م العلميعة. ورعي مثعم تع ه 

يع,ة سعليمة رعي ا عم الحام يصبح إعدادتم اللغو  حتى ا اية المرحلعة الثااويعةل رك
 اللغة العربية.إلى  جابيةلمعارك التي يتعلموا ا باللغة األالعلوم وا
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رتتمثععم رععي  أمععا المرحلععة الثاايععة رععي ايعععداد اللغععو  ألعضععا  تيئععة التععدريس
التركي, على ضرورة ررل مستوا الطالم الجعامعي رعي اللغعة العربيعةل و لعك ععن 

لعتعلم اللغعةل والتركيع, علعى قواععدتا  طريق وضل ماات  متطورة وبعرام  تدريسعية
األساسعيةل وجععم محعور تعع ا البراعام  الممارسعة الاعليععة رعي مجعاتت التقصععص 
ا العلمعععي بكاايعععة ورعاليعععة. رمعظعععم أعضعععا  تيئعععة التعععدريس سعععيكواون ممعععن أا عععو 

ولى ري جامععات عربيعةل وحصعلوا علعى درجعات م الجامعيعة دراسات م الجامعية األ
ن اتتتمعام بررعل مسعتوا الطالعم  جامعات أجابية. ولع ا رع العليا المتقصصة من

الجامعيل بصورة عامةل باللغعة العربيعةل تعدك أساسعي يجعم أن تح  عه جامعاتاعا 
ن تع ا التعلعيم الجعامعي تعو الع    العربية. ت ا معن ااحيعةل ومعن ااحيعة أقعرال رع

ععّد التعلععيم اي مععدا العحقععة  ل بالمدرسععين. ومععن تاععا اععراعععداد  والثععااو ل بالبععا  ُيمغ
الجوتريعععة بععععين التعلععععيم الثعععااو  والتعلععععيم الجععععامعي والععععاليل وتسععععيما رععععي مجععععام 

 التعريم والعااية باللغة العربية.

رالتعريعععمل معععن حيعععث تعععو اسعععتقدام اللغعععة العربيعععة لغعععة للتعععدريس رعععي جميعععل 
 ر م قواعدتا الاحويةالعلومل والعااية باللغة العربية السليمةل من حيث الممارسة و 

ساسعععيةل واسعععتيعام متطلبات عععا كعععم  لعععك يكعععّون وحعععدة متكاملعععة تعععوّرر والصعععررية األ
دراك المععارك المقتلاععةل األداعى لا عم الح عائق العلميعةل وا   للطالعم الجعامعي الحعد

والتعبيععععر عا ععععا بسعععع ولة ويسععععر. ورععععي جميععععل األحععععوامل احععععن اعت ععععد أن دراسععععة 
دراسعة رعي جميعل الكليعات الاصوص العربية المقتارة يجم أن تكون محور ت ه ال

 واألقسام العلمية.

واحن ري ت ا البحث ت اريد أن اعال  ج,ئيات ت ا الما اج الع   يمكعن أن 
ري الا وت بمستوا الطالم الجامعي ري اللغعة العربيعةإل ولكعن معن  يكون أساسا  

رعععي اللغعععة العربيعععة يجعععم أن يجتعععا,ه  الماعععروت أن تحعععّدد الجامععععة مسعععتوا معياعععا  
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الجامعةل م ما كاات تقصصات م. وت شك أن مثم تع ه الدراسعة لعن جميل طلبة 
ررعععل مسعععتوا الطلبعععة العلمعععيل و,يعععادة إلعععى  تكعععون تامشعععيةل بعععم يجعععم أن تعععؤد 

كاايعععات م رعععي رعععروع تقصصعععات مإل ر عععد َيْشعععَترغط كثيعععر معععن الجامععععات العري عععة رعععي 
رعي  اعا  البحد المت دمةل عاد استقدام عضو تيئة التدريسل أن يجتعا, مسعتوا معي

تطبيعععق تععع ه إلعععى  اللغعععة التعععي سعععيدر س ب عععا. ومعععا أحوجاعععا رعععي الجامععععات العربيعععة
إلععى  السياسععةل علععى أن َاععْدَعَم ا بتاظععيم بععرام  معياععة رععي الدراسععات العليععا ت ععدك

علعى اسعتقدام  تأتيم عضعو تيئعة التعدريس الجعامعي المرت عمل لكعي يصعبح قعادرا  
ل وأن يؤقع  تع ا البعرام  وتألياعا   بحثعا  و  اللغة العربيعة رعي مجعام تقصصعهل تدريسعا  

 بالت دير واتعتبار عاد تعيين عضو تيئة التدريس ري الجامعة.

 في أثناء الخدمة إعداد أعضاء هيئة التدريس لغويا  

تح يعععق أتعععداراا رعععي مقتلعععك إلعععى  ربمعععا يمضعععي وقعععت طويعععم قبعععم أن اصعععم
ما يتبع ا معن دراسعات المراحم التعليمية: قبم المرحلة الجامعية ما ال وقحل ال و 

عليا. ولعيس رعي م عدوراا أن اضعمنل رعي المسعت بم الماظعورل أن أيعة اسعبة كبيعرة 
غعة من طحم الدراسات العليا سيسعتايدون معن تع ه البعرام  والقبعرات للتأتيعم بالل

ن الح ي ععة الواقعععة تابععن بععأن اسععبة كبيععرة مععن العربيععة. وم مععا يكععن مععن أمععرل رعع 
لجامععات رععي الوقععت الحاضععرل ولوقعت قععد يكععون رععي أعضعا  تيئععة التععدريس رععي ا

المسعععت بمل سعععتكون معععن تعععؤت  الععع ين قعععد تعععّم اسعععتقدام م رعععي الكليعععات والمعاتعععد 
 ا ااطل اععا مععن واقعاععا المريععرل حيععث يشععكو أعضععا  تيئععة التععدريس ا  والجامعععات. و 

اععه مععن الواجععمل مععل إال ععوم: إلععى  ااععا اقلععص مععن الضعععك رععي اللغععة العربيععةل ر
لية التعريم عن طريعق الممارسعة الاعليعةل أن ت عوم كعم جامععةل بعم كعّم البد  بعم

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 يتمكاععوا مععن اسععتعمام 
 العربية لغة للتدريس والبحث العلمي.

اتل عاععد تعيععين عضععو تيئععة التععدريس ري ععال أن ل ععد اشععترطت معظععم الجامععع
 علععى شعع ادة الععدكتوراه رععي مجععام تقصصععهل ثععم وضعععت شععروطا   يكععون حاصععح  
إلععى  اجععا,ات العلميععة والبحععث العلمععي مععن أجععم الترقيععة مععن مرتبععةمعي اععة رععي اي

مام حجم المعارك األساسعية الع   يت,ايعد كعم يعومل وأمعام تع ا أولكْن  ..... قراأ
 ائم ري تطّور العلومل وتسيما العلوم التطبي ية والاظريعة البحتعةل باتعت التسارع ال

الجامععععععات والمؤسسعععععات العلميعععععة معععععدعوة ألن تقطعععععط بعععععرام  محعععععددةل موج عععععة 
ألعضعععا  تيئعععة التعععدريسل معععن أجعععم تجديعععد معلومعععات م و,يعععادة رعاليعععات مل وأن ت 

رحلت عععا تتعععرك تععع ا الموضعععوع القطيعععر ل واععععد وشعععكليات جامعيعععة قعععد تجعععاو,ت م
أن بععت العلعوم إلعى  لحصعائياتل معثح  قية. راي الوقت ال   تشير ريعه ايالتاري

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

تادرععةل مععن شععأا ا أن تجعععم  ة دؤوبععا  قععد تجاو,تععا العع,من. تعع ا كلععه يسععتل,م عمليعع
أعضا  تيئة التدريس يسايرون التطورات الجديدة والاظريات العلمية الحديثعة رعي 

تعععديم مسععتمر للماععات ل وتبععديم مبععدع إلععى  مجععام تقصصععات مل وبالتععالي تععؤد 
 للكتم المعتمدة ري جميل ت ه العلوم.

معاتاععا العربيععة تعع ا تتجععاو, جا ن مععن ضععرورات الثععورة العلميععة المرت بععة أنإ
لجامععات أجابيعة  طار الت ليد  من ال واعد واألاظمةل التي ُأق  معظم ا ت ليدا  اي

ن معا تطب ععه مععن تعع ه اسعية واتقتصععادية واتجتماعيععةل وا  قعد تجععاو,ت ظروراععا السي
ت تويععة لععه. وكيععك يمكععن للت ليععد أن  التركععة يععأتي رععي كثيععر مععن األحيععان مشععوتا  

الةل حتى لو حسات الايات وأقلص ال عائمون علعى التاايع . درجة األصإلى  يرقى
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 نل معن أجعم قيام عا بعدورتا التعاريقي رعي ا ضعة تع ه إرح بد للجامعات العربيعة 
األمةل من أن تقطط وتاّا ل باعالية وبمستوا رريلل برام  علمية ولغوية وتربوية 

لى امّو ا  يةل و ت يئة أعضا  تيئة التدريس الجدد ري الجامعةل من ااحإلى  ت دك
م,دتر ومستمر ل درات أعضا  تيئة التدريس ال عدامى معن ج عة أقعرا. وت شعك 

ةل ري عصعر أن ت ا الوضل تو ترجمة عملية لما وم التربية المستمرةل أو الدائم
مّوتعععا وتطّورتعععا ت ان تععع ه الحيعععاة العلميعععة المتسعععارعة رعععي تععع ه الثعععورة العلميعععةل وا  

 اا العربية إّت من قحم لغتاا ال ومية.يمكن أن تكتسم أصالت ا ري أمت
ثاععا  القدمععة قطععيط الشععامم للتععدريم المسععتمر رععي أطععار مععن الترععي تعع ا اي

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

عربيععة رعععي أثاععا  قعععدمت م. واحععن اعت عععد أن مثععم تععع ا البراعععام  والتععأليك باللغعععة ال
ليعه العلعم الحعديث إعلى أسس علمية سليمةل ورق معا وصعم  يجم أن ُيَعّد إعدادا  

ن التطعععور السعععريل رعععي وسعععائم الت ايعععة لتعلعععيم  رعععي الاظريعععات اللغويعععة والتربويعععةإل وا 
 ويته.اللغاتل ت بد أن يغاي ت ا البراام ل وي,يد من رعالياته وحي

وربمععا كععان مععن الواجععم أن يرتكععع, التقطععيط ل عع ا البراععام  علععى ماطل عععات 
تمثّعععم سياسععععة تربويععععة ثابتععععة للدولععععةل رععععي مبعععدأ جعععععم اللغععععة العربيععععة لغععععة البحععععث 
والتععدريس رععي التعلععيم الجععامعي رععي مقتلععك مسععتوياته ومجاتتععه. وأن كععم قّطععة 

ل وااسععيا   لتععدريس علميععا  التععدريس باللغععة العربيععةل وت يئععة عضععو تيئععة اإلععى  ت ععدك
لمسعتوا ليعه معن اإوتدريبه المستمر رعي أثاعا  القدمعةل يجعم أن تح عق معا اصعبو 

مععن ما وماععا الشععامم  ليععه. وااطحقععا  إيصععام الجععامعيين العلمععي الرريععل العع   اريععد إ
اععععرا أن تعععع ا  عضععععويا   لعمليععععة التعريععععم وم ومات ععععا األساسععععية المترابطععععة ترابطععععا  

مجالين رئيسعين: رالمجعام األوم يقعّص عضعو تيئعة إلى  هالبراام  يجم أن يّتج
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مكاايعات التعي تشعّكم والمجام الثااي يقص الوسائم واي التدريس بصورة قاصدةل
ن رعاليععات عضععو تيئععة صععبة لعمليععة التعريععمل ومععن دوا ععا رعع البيئععة العلميععة الق

 التدريس تب ى جامدة محدودة.
تاظعيم دورات مركع,ة إلعى  إليعه ي دك البراعام  رعي المجعام األوم الع   أشعراا

حت اللغويععععةل ل ععععا  محاضععععرات قاصععععة بالتعريععععم والمشععععكا  رععععي اللغععععة العربيععععةل و 
ن ساسعععية رعععي الاحعععو والصعععركل والوسعععائم اللغويعععة التعععي تمّكعععوتتاعععاوم ال واععععد األ

لاععععاظ المااسععععبة للماععععاتيم والمصععععطلحات عضععععو تيئععععة التععععدريس مععععن اقتيععععار األ
ل بععالمعاى اتصعطححي الضععّيق للتعريععم. أو تعريبععا   أو اسعتاباطا   العلميعةل وضعععا  

مععن أن يرّكعع, علي ععا تعع ا  وت شععّك أن مععن أتععم تعع ه الوسععائم اللغويععة التععي ت بععد
بععدام وال لععمل والمجععا,ل والاحععتل والتوليععدل البراععام  تععي اتشععت اق بأاواعععهل واي

 إلععععى والترجمعععةل وكعععع لك التعريععععمل سعععوا  أكععععان بصععععيابة اللاعععظ بالا ععععم الصععععوتي
العربيعععة معععل تحريعععك رعععي الحعععروك والحركعععات واألو,انل لتتااسعععق وبعععاقي األلاعععاظ 

 .العربيةل أم بصيابة اللاظ بأصواته األعجمية كما تي
ن تاظعععيم الاععععدوات والحل ععععات الدراسعععية كععععي تاععععاق  ري عععا جميععععل مشععععكحت ا  و 

يجععاد الحلععوم تععدريسل وا  التعريعمل وال ضععايا الم مععة التعي يواج  ععا أعضععا  تيئعة ال
ن اسعععتعمام وسعععائم ا  معععن مععععالم تععع ا البراعععام . و  م معععا   ااسعععبةل يشعععكحن جععع, ا  الم

كثعر رعاليعةل و لعك مثعم وأ الت اية المتطورة ري التعليمل يجععم تع ا البراعام  ميسعرا  
رععععحم الراجعععععة نالايععععدوتيم  اسععععتعمام األرععععحم العلميععععة المتقصصععععةل وكعععع لك األ
ن  مععععن الوسععععائم الحديثععععة. رععععوالشععععرائحل والكتععععم العلميععععة المبرمجععععةل وبيععععر  لععععك 

عادت عا للدراسعة ومححظعة األتسجيم محاضرة علمية باللغة العربية و  قطعا  التعي ا 
ل ي وسعيلة رعالعة رعي التصعحيح  تيئة التدريس ري براام  التدريم اقترر ا عضو

... وتكعععع ا رالا ععععا  الماتععععوا والحل ععععات  العععع اتي وتاميععععة ال ععععدرة اللغويععععة السععععليمة
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واستعمام التصوير المتلاع,ل معن أجعم ت عويم األقطعا ل تشعّكم  الدراسية والتطبيقل
 م مة ري براام  تأتيم أعضا  تيئة التدريس تستقدام اللغة العربية. باودا  

 أساسععععععيا   إن تصععععععميم تعععععع ا البراععععععام  يجععععععم أن يتقعععععع  مععععععن الععععععاص محععععععورا  
تميعععععععة ن اقتيعععععععار تعععععع ه الاصععععععوص عمليعععععععة رععععععي بايععععععة األلجميععععععل رعالياتععععععهل وا  
ارس روارععععععد لغويععععععة م مععععععة رععععععي مجععععععام تقصصععععععه العلمععععععيل بحيععععععث تععععععورر للععععععد

ععععععن رصعععععاحة اللغعععععة وجمعععععام األسعععععلوم. ومعععععن قعععععحم تععععع ه الاصعععععوص  رضعععععح  
والمصععععععادر العلميعععععععة المقتعععععععارة معععععععن التعععععععراث العربعععععععيل يسعععععععتطيل عضعععععععو تيئعععععععة 

أن يععععربط العلععععم الحععععديث بجعععع وره التاريقيععععة التععععي تمتععععّد عمي ععععة  التععععدريس أيضععععا  
جااععععم إلععععى  بعععع لك ااطحقععععة األصععععالة العلميععععة رععععي تعععع ا التععععراث العربععععيل ليحّ ععععق

 ثرا  اللغو  ري التعابير والمصطلحات.اي
ودون أن اقوت ري دقائق ت ا البراعام ل ومجاتتعه العلميعة واللغويعةل ا عوم: إاعه 
من الضرور  أن ُيْعَاى بان الترجمة عاد عضو تيئعة التعدريسل ألاعه رعي ح ي عة األمعر 

عععداد محاضععراته أم رععي التععأليك والترجمععة العاديععة. متععرجم مععاتر سععوا  أكععان  لععك رععي إ
م عا ععا معررععة دقي ععةل ا  و  اععه مععن الم ععم أن يعععرك عضععو تيئععة التععدريس اللغععة التععي ُيتَععرجغ

ععععن معررعععة دقي عععة لمجعععام تقّصصعععه  وكععع لك معررعععة اللغعععة التعععي يتعععرجم إلي عععاإل رضعععح  
ا من حيث العلميل وتو موضوع الترجمة. رالترجمة ليست قضية لغوية رحسمل ولكا 

تعّم ريعه صعاحم اتقتصعاص العلمعي تتعلق باقتصاص وبمضعمون مععّينل يح الجوتر
المكااة األولىل حيث تّتضح له وحدة ح ائق العلم ودقائ ه. ول ا رمن الواجم أن اضل 

إلعععى  يكاععي أن يلجعععأ المتعععرجمل أّيععا  كعععانل المعجععم المقعععتص رععي موقععععه الطبيععععيل إ  ت
م المقتّص ت يا مه سوا صاحم اتقتصاص. ومن معجم مقتّصإل رما ي كره المعج

رعي  مسعاعدا   تاا اريد أن ا عرر أن اللغعو  بيعر المقعتّص ت يمكعن أن يكعون إّت ععامح  
عملية التعريم والترجمة. ولعّم من أعظم القدمات التي يمكن أن ي دم ا اللغويون ري 

لمث عك العربعيل ت ا المجام وضل كتعام شعامم رعي اللغعة والاحعو والصعركل ليسعتطيل ا



 29 

كما يستطيل عضو تيئة التدريس المقتص ري أ  علم من العلعومل أن يععود إليعه بعين 
ن كتعععام ا  الاياعععة والاياعععةل معععن أجعععم ت عععويم و,ن أو تصعععحيح تركيعععم لغعععو  أو احعععو . و 

ععه لمعالجععة المشععكحت اللغويععة والاحويععة والصععررية التععي  المرشععد رععي اللغععة يجععم أن يوج 
العربععي رععي حياتععه العلميععةل و لععك مععن قععحم اصععوص أدبيععة  يمكععن أن تواجععه المث ععك

 وعلمية حّية.

اجعد  لوطالما احن بصدد الحديث عن نالاصوص  العلمية: ال ديم ما عا والحعديث
قضععية ررعيعةل ولكا ععا علعى جااععم كبيعر مععن األتميعةل وتععي إلعى  معن الواجعم أن اشععير

 بية.باللغة العر  ضرورة  الشكم ل وت سيما ري الاصوص العلمية

رأسععععلوم التعبيععععر العلمععععي ي تضععععي إثبععععات حركععععات الحععععروك رععععي ا ايععععات 
الكلمعععاتل حتعععى اا عععم الماعععاتيم العلميعععة بدّقعععة إلعععى ال عععرا ل كعععم أن إثبعععات حركعععات 

 بدايات الكلمات وأوسط ا يمال اللبسل واحتمام التحريك.

وأمعععا المجعععام الثعععااي الععع   أشعععراا بليعععه سعععاب ا ل ريمعععا يقعععص البيئعععة العلميعععة 
بة المؤاتية لعملية التعريمل وبالتالي لاعاليات أعضا  تيئة التدريسل ر ا عا القص

 تتمّثم ري ال ضايا الرئيسية التالية:

أوت : إاشععا  مراكعع, علميععة متقصصععة رععي جميععل ح ععوم المعررععةإل كععأن يكععون 
تاالععك مركعع, للطععمل و قعععر لل ادسععةل ومركعع, للكيميعععا ل و قععر للاي,يععا ل وكععع لك 

. وي عععدك كعععم مركععع, معععن تععع ه المراكععع, إلعععى جمعععل األعمعععام للرياضعععياتل وتكععع ا.
العلميةل والحصعوم علعى المعلومعات والاشعرات معن مجعّحت متقّصصعة ودوريعات 
وملقصعععات وبيرتعععال وأن ي عععوم كعععم مركععع, بتصعععايك تععع ه المعععواد ووضعععع ا رعععي 

متععععددة األسعععاليم واألبعععراتل بحيعععث يحصعععر كعععّم معععا ُكتغعععمل بمقتلعععك  ر عععارس
ي معععينل أو ح ععم علمععي رععي العععالم أجمععلإل  لععك ألن اللغععات عععن موضععوع علمعع

ت ه الا ارس إلى مصعادر المعلومعات ومراجع عا وحجم عا ومكعان وجودتعال  إرشاد
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يساعد أعضا  تيئة التدريس والباحثين العلميين مسعاعدة كبيعرة. ومعن دوا عا رع ن 
كثيرا  من الوقت والج د ي تم سداإل ت ا رضح  عن ب ا  أعضعا  تيئعة التعدريس 

 ورون ري مجاتت ضّي ة وضمن إمكاايات محدودة.يد
ثاايعععا : إاشعععا  مركععع, رئيسعععي للتعريعععم والترجمعععة والاشعععرل تكعععون م متعععه ا عععم 
العلععوم والت ايععات الحديثععة إلععى اللغععة العربيععةل ريععوّرر المصععادر والمراجععل العلميععة 
باللغععة العربيععة رععي جميععل التقصصععات علععى مقتلععك مسععتويات ا. واحععن اععرا أن 

والت ايعات الحديثعةل كمعا  كراعا مثم ت ه المركع, أن ي عوم بتعريعم العلعم  من واجم
 ت بمجرد ترجمة ت ا الكتام أو  اك.

 وتاعا ت بععد معن أن اشععّدد علعى ضععرورة وجعود التعععاون التعام والتاسععيق الكامععم
بععععين تعععع ا المركعععع, الرئيسععععي وبععععين المراكعععع, العلميععععة المتقصصععععةل والجامعععععاتل 

مل اللغععة العربيععةل مععن أجععم وضععل الم ععابحت العربيععة والمؤسسععات العلميععةل ومجععا
ما ُيْسعَتحدث ما عا. ر عد دّلعت ايحصعا ات  للمصطلحات العلمية والت ايةل وتغطية

يععدياا علععى أن عععدد المصععطلحات التععي ُتْسععَتْحَدث كععم عععام يربععو علععى التععي بععين أ
 عشرين ألك مصطلح.

ت يوا,يععه رعععي  تععان تعريععم تعع ه المصععطلحات العلميععة المتسعععارعة رععي اموّ ا  و 
ت قضععّية توحيععدتا رععي الععوطن العربععيل لععئح تاشععأ لغععات علميععة مقتلاععة األتميععة إ

 اتيجة استعمام مصطلحات علمية مقتلاةإل وري ت ا ما ريه من قطر كبير.
 ا أردُت أن ا  قامعععة مثعععم تععع ا المركععع, الرئيسعععيل و ل عععد باتعععت الحاجعععة ملحعععة ي

ل دولععة مععن الععدوم  ات  َتَتَبّاععىل مععثح  أحععّدد تعع ا المشععروعل أجععداي أقععوم: ولمععا ا ت
موضعوع تأسعيس جامععة دون طلبعةل ُتْطلغعق علي عا اسعم  ال ائلةمكاايات المادية اي

 جامعة التعريم  تحشعد ري عا قيعرة العلمعا  المتقصصعينل لاتعرات دوريعةل وتكعون 
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اللغعععة العربيعععة؟! ورعععي رحعععام تعععع ه إلععععى  م معععت م ا عععم العلعععوم والت ايعععات الحديثعععة
ة العتيععدة تع ععد المععؤتمرات والل ععا ات بععين المتقصصععين لبحععث مشععكحت الجامععع

التعريععم التععي يواج وا ععا رععي أثاععا  ممارسععات م الاعليععة المبدعععةل سععوا  ما ععا معععا 
 يتعلق بالمصطلحات أم بالمصادر العلمية أم بيرتا.

ن جامعة مثم تلك الم ترحة ستدقم التاريخ الث اري والعلمي ل  ه األمة من إ
بوابععهإل تعع ا مععل العلععم أن مجال ععا الحيععو  سععيكون الععوطن العربععي كلععه رععي أوسععل أ

ما أن معن جميل أقطعارهل رعي جامعاتعه ومؤسسعاته العلميعة وطحبعه وعلمائعهل وتسعي
صععدار المجععحت العلميععة والععدوريات المتقصصععة إ بعععت أوجععه اشععاط ا العلمععي

 للعلوم المقتلاة باللغة العربية العلمية الموحدة.
 الخالصــة:

ن وطااعععععا العربعععععي ُمْ بعععععمل وت شعععععكل علعععععى ثعععععورة علميعععععةل إوقحصعععععة ال عععععوم 
تبععععععد مععععععن أن ترتكعععععع, علععععععى تعريععععععم التعلععععععيم رععععععي جميععععععل مراحلععععععه ومسععععععتوياتهل 
وجععععععععم اللغعععععععة العربيعععععععة لغعععععععة التعععععععدريس والبحعععععععث العلمعععععععي رعععععععي جميعععععععل ح عععععععوم 
المعررععععععة. إن مثععععععم تعععععع ه الثععععععورة العلميععععععة والتعليميععععععة سععععععتكون الوسععععععيلة الوحيععععععدة 

رل حيععععععث ت بععععععل علععععععى تععععععام  ا, أمتاععععععا العربيععععععة وضععععععع ا الحاضععععععلكععععععي تجتعععععع
اسععععاايةل لكععععي تأقعععع  دورتععععا رععععي المشععععاركة العلميععععة الكاملععععةل وباععععا  الحضععععارة اي

حضععععععارة أصععععععيلةل تصععععععم ماضععععععي ا بحاضععععععرتال وتاععععععدرل احععععععو مسععععععت بم ,اتععععععرل 
ورقي عععععععهل ويحتععععععّم العلععععععم بصععععععورة عامعععععععةل اياسععععععان  رتررععععععد بقصععععععوبت ا حضععععععارة
الجامعععععععات بصععععععورة قاصععععععةل المكااععععععة رععععععي المعاتععععععد و وعضععععععو تيئععععععة التععععععدريس 

... ورععععي ضععععو  تعععع ا التطععععور السععععريل رععععي  ولععععى رععععي تعععع ه الا لععععة الحضععععاريةاأل
الوسععععائم الت ايععععة للتعلععععيم رععععي جميععععل مراحلععععهل سععععَيْحدُّث تغييععععر أساسععععي رععععي دور 
أعضععععععا  ال يئععععععة التدريسععععععيةل مععععععن حيععععععث اسععععععتقدام الوسععععععائم الت ايععععععةل والتأكيععععععد 
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أااسععععععع م رعععععععي عمليعععععععة ما عععععععوم التربيعععععععة المسعععععععتمرة أو  علعععععععى مسعععععععؤولية الطعععععععحم
تطعععوير كعععّم معععا معععن شعععأاه أن يبععععث إلعععى  بعععّد معععن توجيعععه اتتتمعععام الدائمعععة. وت
 على التعّلم.

سعععتكون اللغعععة  تععع ه اتاطحقعععة العلميعععة والتربويعععةن الركيععع,ة األساسعععية رعععي ا  و 
ربعي عععن العربيعةل معن حيعث كوا ععا اللغعة التعي يسعتطيل أن يعّبععر ب عا المعواطن الع

جميعععل حاجاتعععه الحضعععارية وععععن كعععم معععا يتعلمعععه معععن مععععارك رعععي جميعععل مراحعععم 
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 

يئة التدريس ري الجامعات حوم محور أساسي تو المعلم بصورة عامة وعضو ت
والمعاتععد العليععا بصععورة قاصععة. ومععن أتععم الجوااععم التععي يجععم أن ُيْعَاععى ب ععا رععي 

عي والبحعث العلمعي عضا  تيئة التدريس لكي يتمكاوا معن التعدريس الجعامأتأتيم 
 ما يلي: باللغة العربية

عععععععع  الدولععععععععة قععععععععرارا   -1 ل رععععععععي أعلععععععععى مؤسسععععععععات ا التشععععععععريعيةل سياسععععععععيا   أن َتت قغ
رعععععي جميعععععل جععععععم اللغعععععة العربيععععة لغعععععة البحعععععث العلمععععي والتعععععدريس  بوجععععوم

عداديععععععععععة والثااويععععععععععةل والجامعيععععععععععةل والدراسععععععععععات مراحلععععععععععه: اتبتدائيععععععععععةل واي
العليعععععاإل و لعععععك لكعععععي تأقعععععع  علعععععى عات  عععععا الععععععدعم المعععععاد  والمعاعععععو  مععععععن 

 أجم تااي  ت ه الا لة التاريقية.
ولعىل ورعي جميعل مراحعم غة العربية ماع  مراحعم الطاولعة األالعااية التامة بالل -2

عععععادة الاظععععر رععععي الكتععععم المدرسععععية والماععععات ل ووسععععائم إالتعلعععيمل وضععععرورة 
التعلعععيمل وسياسعععة إععععداد المعلمعععينل رعععي ضعععو  الاظريعععات التربويعععة والوسعععائم 
الت ايععة الحديثععة. وكعع لك وجععوم جعععم اللغععة العربيععة الاصععيحة لغععة التععدريس 

ن كم معلعم من المبدأ ال ائم إ ي ت ه المراحمري جميل الموادل وأن تاطلق ر
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تو معلم للغة العربيعة. تع ا معل الحعرص علعى شعكم جميعل الكتعم المدرسعية 
 .كامح   شكح  

رعععي اللغعععة العربيعععة  ن تاعععرت الجامععععاتل رعععي جميعععل الكليعععاتل مسعععتوا معياعععا  أ -5
 لتقرُّج الطالم الجامعي ري مجام تقصصه. أساسيا   ُيْعتَبر متطلبا  

 تمكين من ياضعمّ إلى  ية ري أثاا  الدراسات العليال ت دكأن تَُاظ م دراسات لغو  -1
من أن ي وم بالبحث العلمي والتدريس الجعامعي باللغعة العربيعةل وأن ي عد ر إلي ا 

عاععد التعيععين رععي عضععوية تيئععة التععدريس  مج,يععا   مععن يا ععي تعع ا البراععام  ت ععديرا  
 الجامعي.

دريس ري الجامعة ري أثاعا  ن تَُاظ م برام  للتدريم المستمر ألعضا  تيئة التأ -5
قععععدمت مل و لعععععك لتأتيععععم أعضعععععا  تيئععععة التعععععدريس مععععن أجعععععم ال يععععام بأعبعععععائ م 
التدريسية باللغعة العربيعةل وأن تشعتمم تع ه البعرام  علعى ال ضعايا األساسعية رعي 
الاحععععو والصععععرك واللغععععةل ومشععععكحت التعريععععم والترجمععععةل و لععععك عععععن طريععععق 

معل اتسععتاادة معن وسععائم الت ايععة  محاضعرات وحل ععات واعدوات للا ععا  الماتععوال
الحديثععععة رععععي مجععععام التعلععععيمل مثععععم التصععععوير المتلاعععع,ل والاصععععوص المبرمجععععةل 

 والتسجيحتل وبير  لك.

تا أن يوضعععل رعععي أيعععد  أعضعععا  تيئعععة التعععدريس كتعععام  قعععاص باللغعععة وقضعععايا -9
سعععاليم اللغويعععةل لكعععي يكعععون مرشعععدا  يمكعععن األساسعععية رعععي الاحعععو والصعععرك واأل

 ين الاياة واألقرا من أجم التصحيح ال اتي.ليه بإالرجوع 

إاشععععا  مراكعععع, علميععععة متقصصععععة رععععي جميععععل ح ععععوم المعررععععة مععععن أجععععم َجْمععععل  -9
األعمعععام العلميعععة رعععي أتعععم اللغعععات الحيعععة ور رسعععت ال لمسعععاعدة أعضعععا  تيئعععة 

عداد محاضرات م.  التدريس ري بحوث م وا 
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مععة  دون طلبعةل  جا إاشا  مرك, رئيسي للتعريم والترجمة والاشرل وربما كعان -5
حيععث ُيْحشععد ري ععا أتععم المتقصصععين والعلمععا ل وتكععون م مععت م تعريععَم العلععوم 
صععععععدار الموسععععععوعات العلميععععععةل والمجععععععحتل الععععععدوريات  والت ايععععععات الحديثععععععةل وا 
المتقصصعععة باللغعععة العربيعععةل ليكعععون مجاُل عععا الحيعععو  جميعععل األقطعععار العربيعععة: 

ْحعععَرص علعععى أن يكعععون جميعععل بجامعات عععا ومؤسسعععات ا العلميعععة وطحب عععال وأن يُ 
مععات إل و لععك ألن شعكم أواقعر الكلتامعا   ماشعورات ا باللغعة العربيعة مشععكولة شعكح  

سعععلوم العلمعععي العععدقيقل وت سعععيما رعععي ا عععم ضعععرورة قصعععوا تتطلب عععا طبيععععة األ
إلعى  المااتيم العلميةل كما أن شكم أوم الكلمة ووسعط ا ي,يعم اللعبس. ويتحعّوم

 عادة متأصلة ري الكتابة.

ن تأتيعععم أعضعععا  تيئعععة التعععدريس لكعععي يسعععتطيعوا اسعععتقدام اللغعععة العربيعععة رعععي إ -6
ت معععن قعععحم جميعععل تععع ه إليعععه إن ُيْاَظعععر أيمكعععن  البحعععث العلمعععي والتعععدريس ت

العوامععم بصععورة كليععةل ومععن قععحم الممارسععة الاعليععة والبععد  بالتعريععم الكامععمل 
 دون تأقير أو تأجيم.

 الدكتور عبدالكريم خليفة
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