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ّ
  ة��ة�&ي�الجامعات�mسNميّ رنامج�اللغة�العربيّ فاق�و�ختNف�&ي�بأوجه��ت

  دراسة�وصفية�مقارنة:�&ي�العالم�mسNمّي 

 مو����محمد�_ول�ألونبيجا

 مال$¡يا�،الجامعة��س[مية�العاPية،�دكتوراهباحث�ال

  ا�قدمة

�بحاجة��ي�وقتنا�الحاضر�إvنفإن�مسألة�بر  VWهمة�الPسائل�اPالعربية،�من�ا� ى�دراسة�وافرة�امج�تعليم�اللغة
�لك �متوقفاوتطوير�مستمر، �الدارس$ن �نوعية �مستقبل �لهم�ون �اPهيئة �ال��امج �فعالّية �مدى �من��.عdى هذا

�ل[حتفاظ� �الوحيد �غ$��العرب�هو�السبيل �من �للمسلم$ن �العربية غة
ّ
�الل �تعليم �ومن�جانب�آخر�أن جانب،

�ولهذا،�يحاول�ه�ةثقافال�س[مّية�و ة�هويالب �العريقة. غة�العربية
ّ
�تعليم�الل �البحث�معالجة�أوضاع�مناهج ذا

اللت$ن�أنشأ«�ما�منظمة�اPؤتمر��،الجامعة��س[مّية�بالّنيجرو العربية��ي�الجامعة��س[مّية�العاPية�بمال$¡يا،�
�الثقافة��س[مية �إحياء�جودة �م½�ا �لóمة��،�س[مي�لتحقيق�أهداف�عديدة، �الفطرية �العبقرية واس§�جاع

�و �،اPسلمة ��س[مية. �الوحدة ��وهذهتحقيق �اPسلم$ن �أبناء �بتثقيف �إ� �تتحقق �لن قافة�_هداف
ّ
بالث

�والعلوم��س[مّية�س[مّية �الحضارة �تطوير�السلوك�وتنمية ��ي �ومؤثرة �فّعالة �متكاملة �بمناهج �و«�يئ±�م ،�.
��ي �العربية غة

ّ
�الل �Pناهج �نموذجية �صورة �تحديد �محاولة �ك$¡�عdى

ّ
�ال§ �يكون ��ي��وسوف �الجامعية اPرحلة

�طرق� �وعdى �عل¸�ا �اPقارنة �الدراسة �بإجراء �ذلك ��س[مية، �الجامعات �ب$ن �من �اPس±�دفت$ن الجامعت$ن
م$ن��ي�العملية�الّتعليمية.

ّ
  وأساليب،�ووسائل�معينة�عdى�إيصال�اPعلومات�إvى�الّدارس$ن،�وعdى�دور�اPعل

غة�العربّية�&ي�الجام
ّ
  عة�mسNمّية�العا�ّية�بمال/�ياالفصل�#ول:�برنامج�الل

غة�العربّية�ونشرها�
ّ
ل�الجامعة��س[مّية�العاPّية�بمال$¡يا�إحدى�الجامعات��س[مّية�ال�VWتعت�Vjبتعليم�الل

ّ
تمث

غوية�_خرى�اPهّيئة�
ّ
شاطات�الل

ّ
عوب��س[مّية��ي�كل�قطر�من�أقطار�العالم،�ع���برنامج�اللغة،�والن

ّ
ب$ن�الش

تقع�الجامعة��س[مّية�العاPّية�بمال$¡يا،��ي�و�ية�س[نغور،�بسفوح��غب�فيه�من�أبناء�اPسلم$ن.لكل�من�ير 
ة�اPكرمة.�و�ي�١٩٧٧جبال�غومباك.�جاءت�فكرة�تأسيسها�عام�(

ّ
م)،��ي�مؤتمر�الّتعليم��س[مّي�اPنعقد��ي�مك

)� �١٩٨٣عام �أتت�فكرة �م)، �مال$¡يا ��ي �إس[مية �جامعة �ح$¡�اإنشاء �عdى�إvى �الواقع �بموجب�¯تفاق لتنفيذ
الشروع��ي�العملّية�ب$ن�حكومة�مال$¡يا�تحت�رئاسة�صاحب�السمّو�اPلكي�سلطان�الحاج�أحمد�شاه�اPستع$ن�
مة�اPؤتمر��س[مي،�وبعض�الّدول�أمثال�بنغ[ديش،�

ّ
با°�بن�سلطان�أبو�بكر�رعاية�هللا�اPعظم�شاه،�ومنظ

وفتحت�الجامعة�أبوا��ا�للدفعة��.)١(تان،�واPملكة�العربّية�الّسعودية،�وتركياومصر،�وليبيا،�ومالديف،�وباكس
)� �الّدارس$ن��ي �من �دار��حسان١٩٨٣_وvى �سلنجور �جايا �بتالنغ ��ي �توجد�و�.م)، V�Íالرئي� �مقّر�الجامعة �ي

�الفاخرة �اPباني �من �واPصل�،مرافق $ن
ّ
�اPصل �ل��ف�من �القدر�يتسع �عظيم �جامع �مسجد ّيات،�يتوسطها

�اPز  �الحديثة �العاPّية �الحديثةواPكتبة ��لك§�ونية �با��ت �اP[عبودة �من �عددا �يجمع V�÷ريا� �ومجمع ،،�
�مسَبحا�،والّصا�ت�الّرياضّية �يضّم �جانب�هذا ��وإvى Vþولن_� Vستوى�العالمPا� �و�سكان�Olympiqueعdى ،

عاصمة�و�ية��؛يقع�أولها��ي�مدينة�كوانتان�،جامعةالط[بي�اPتمّ$¡.�هذا�إvى�جانب�أربعة�فروع�أخرى�تابعة�لل
��،باهنغ �بعد �شرق�كو¯Pبور �٢٥٠عdى ��.كلوم§�ا �و الويقع �العاصمة، ��ي �كو¯Pبور)، �(فرع �الثاني الفرع�فرع

تس£ى�الجامعة�إvى�استعادة�دور�_مة�وقياد«�ا��ي�مجال�العلم��فرع�الرابع��ي�ني[ي.ال،�و الثالث��ي�بتالنغ�جايا

                                                           
١    International Islamic University, Postgraduate prospects,2006- 2007, Malaysia, center for postgraduate 

studies,p.8 
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قافة��س[مّية�واPعر 
ّ
�أنحاء�العالم،�وتثقيفهم�بالث فة�عن�طريق�نشر�العلوم�واPعرفة�ب$ن�أبناء�اPسلم$ن��ي

تمنح�الجامعة�طلب±�ا�الدرجات�العلمّية�اPختلفة��ي�اPرحلت$ن�البكالوريوس�والّدراسات�العليا�من�.�)١(الخالدة
ة�وبراعة�علمّية،��ي�اPيادين�اPختلفة،�وذلك�ماجست$��ودكتوراه،�وذلك�ßعداد�كوادر�من�ذوي�ثقافات�عاليّ 

�ومعاهد� �كلّيات �الجامعة �و�ي �إل¸�ا. Vينتم� VWال� �الكلية ��ي �له �اVّ¬Pء �الّنظامي �للّتعليم �الطالب �خضوع بعد
ُجعلت�اللغت$ن��نجل$¡ّية�والعربّية�لغتا�الجامعة��،ولكون�الجامعة�عاPية�متنّوعة�تتطّور�مع�تقّدم�الجامعة.

غة�العربّية،�لهذا�أّسس��ي��،الّندواتو اPحاضرات�و ،�إذ�تلقى�الّدروس�الرسميتان
ّ
غة��نجل$¡ّية�أو�بالل

ّ
إما�بالل

غات�و�عداد�ما�قبل�الجامعة
ّ
ووجد��ي�هذا�اPركز�أربعة�أقسام،�و×ي:�قسم�اللغة�العربّية،��.الجامعة�مركز�الل

�ت[  �وقسم �اP[يوّية، �اللغة �وقسم ��نجل$¡ّية، �اللغة �وقسم �الكريم. �القرآن �وة ��س[مية�أصبحت الجامعة
̄ع§�اف���ا�من�قبل�الحكومة�اPال$¡ية،�ومعادلة� إحدى�الجامعات�اPرموقة��ي�مال$¡يا�والعالم�ككّل،�وقد�تّم�
حاد�الّدوvي�للجامعات،�واتحاد�

ّ
شهادا«�ا�بشهادات�اPعاهد��ي�العالم،�أمثال�رابطة�الجامعات��س[مّية،�و¯ت

  ).٢(ث)ل(كومنواجامعات�

  mسNمية�بمال/�يا�برنامج�اللغة�العربية�&ي�قسم�اللغة�العربية�وآدا\]ا�&ي�الجامعة

)� �عام �العاPّية�بمال$¡يا �الجامعة��س[مّية ��ي غة�العربّية
ّ
�لتطوير�التخصص��ي�١٩٩٠تم�إنشاء�قسم�الل م)،

�
ً
�دورا �يؤدي �تأسيسه �وهو�منذ �العربية، �و_دبية �اللغوية �وآدا��ا�الدراسات �العربّية غة

ّ
�نشر�الل ��ي

ً
أساسيا

̄ختيارّية،�والتخّصص�الثانوي�اPتصل��،بطريقة�حديثة ̄نفتاح�عdى�عّدة�التخّصصات� وذلك�بفتح�فرصة�
�كانت�مضامينه� �لذا �وقد�خطط�ال��نامج�ليتواكب�مع�متطلبات�العصر، بمعارف�الو�ي�والعلوم��نسانية.

(ة،�واPهارات�العامة،�واPواد�التخّصصية��جبارّية�اPش§�كةمتوازنة�من�خ[ل�اPواد�_ساسيّ 
٣

لقب�برنامج�). 
غة�العربّية�وآدا��ا��ي�الجامعة��س[مّية�العاPّية��ي�اPرحلة�الجامعّية�ببكالوريوس�معارف�الو�ي��ي�

ّ
تعليم�الل

� �الساعات، �هو�نظام �الجامعة ��ي �به �اPعمول �والّنظام �وآدا��ا. �العربّية غة
ّ
�الّنظام�الل �من �الّنوع ���ذا �jويع

�عدد� �بشرط�أن���يتجاوز �ف§�ة�معّينة، ��ي �اåP¡لة �من�اPواد �مادٍة الب�أن�يختار�أية
ّ
�الط �عdى �أنه الحديث،

�الف§�ة� ��ي
ً
�ساعة �عشرة VWواثن� �والثانية، �_وvى �الف§�ة ��ي ،

ً
�ساعة �عشرة �_سبوع�سبع ��ي الساعات�اPختارة

�و_مر� خر�الذي�تج �وآدا��ا،�الثالثة. �العربّية غة
ّ
�الل �برنامج الب��ي

ّ
�للط �يسمح �هو�أنه �إليه�هنا، در��شارة

�Íى�الّتخّصص�الّرئيvإ�
ً
انوي�إضافة

ّ
،�إّما��ي�الفقه،�أو��ي��ع[م،�أو��ي�القانون،�أو��ي�Vاختيار�الّتخّصص�الث

ي�سجل�فيه�من�الّتخّصصات�العلوم�السياسّية.�ويلزم�عdى�كل�طالب�¯ل§¡ام�بمتطلبات�الّتخرج�لل��نامج�الذ
�إن�يالّرئيس �وآدا��ا. �العربية غة

ّ
�الل ��ي [ب�اPتخصص$ن

ّ
�الط �أمام �لتوف$��فرص�العمل �هذا �وكل انوّية.

ّ
�والث ة

�اPجموعة� �أربع�مجموعات: �إvى �مقسمة �بمال$¡يا �العاPّية �الجامعة��س[مّية ��ي �العربّية غة
ّ
خطط�مناهج�الل

غات�والّت[وة�و_نشطة�غ$��الّصفية،�و×ي�عبارة�عن�أربع�عشر �_وvى:�تحتوى�عdى�مواد�اPهارات
ّ
�ةالعاّمة�والل

انية�
ّ
�واPجموعة�الث �بنسبة�إvى�الوافدين. �واثن�VWعشرة�ساعة�معتمدة �اPال$¡ي$ن، �بالنسبة�إvى ساعة�معتمدة

مها
ّ
�تعل [ب

ّ
�الط �عdى �استلزم VWال� ��لزامّية �_ساسّية �اPواد ��،تشمل �إحدى �عن �عبارة �مادة.�و×ي عشرة

الثة�و×ي�اPواد�_ساسّية�لل��نامج�و×ي�عبارة�عن�ث[ث�وسّت$ن�مادة�(و 
ّ
م½�ا�للمواد��ةساع�٤٨)،�٦٣اPجموعة�الث
ساعة�الباقية�للمواد�التخصصية.�و�ي�التخصص�الثانوي،�عdى�الطالب�أن�يختار�تخّصصا���١٥ضافّية،�و

�اث
ّ
�وال§ �الو�ي �معارف �أقسام �من �قسم �أّي �من �العلوم�ثانوّيا �أقسام �أو�من ��س[مّية، �الّدراسات �أي ،

انوي�وفقا�
ّ
�نسانّية،�بكلّية�معارف�الو�ي�أو�كلّية�أخرى�بالجامعة.�وعدد�الساعات�اPعتمد��ي�الّتخّصص�الث
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الب�اPواد.�واPجموعة�الرابعة�تخّص�مواد�اPداخل�إvى�العلوم��نسانّية،�
ّ
لشروط�الكلّية�ال�VWاختار�م½�ا�الط

عبارة�عن�خمس�مواد�يختار�الطالب�م½�ا�أربع�مواد،�وإذا�اختار�مادت$ن�يكمل�مادت$ن�أخري$ن��ي�قائمة��و×ي
 مواد�غ$��أساسية.

غة�العربّية�&ي�القسم
ّ
 طريقة�تعليم�الل

�اPناهج�وكتابة� �العملّية�ال§�بوّية�وضع ��ي �من�الباحث$ن�أنه�ليس�من�اPهّم �وغ$�ها �jترى�الباحثة�ال§�بوية�م
�الّتدريس�اPناسبة��الكتب �طريقة �اPناهج�والكتب�عdى �يجب�أن�تعتمد�هذه �وإنما حسب�توج¸�ات�اPناهج،

 
ً
�تربويا �مختصون�ومعّدون �أساتذة �يتو�ها VW١(وال� �هذا). �من

ً
��،وانط[قا �عdى�أجرى�الباحث�دراسة ميدانية

�ا �التعليم �طريقة �للتعرف�عdى �الجامعة ��ي �قسمها ��ي �العربية �اللغة �تعليم �فيهطريقة �وأدرك�أن�،لسائدة
طريقة�:�،�مثلطريقة�معينة،�وإنما�يختار�اPحاضر�أية�طريقة�يراها�تناسب�مادتهاPحاضرين�ف¸�ا�لم�يستعملوا�

القواعد�وال§�جمة،�وطريقة�اPحاضرة،�وطريقة�حّل�اPشك[ت،�وطريقة�الحوار،�وطريقة�اPناقشة.�ويمكن�أن�
ال$¡يا�متقدمة�من�حيث�الوسائل�التعليمية،�Pا�تملكه�من�مخت��ات�نقول�بأن�الجامعة��س[مية�العاPية�بم

̄عتماد�عdى� علمّية�حديثة�متنّوعة�ومزّودة�بأحدث�_جهزة،�وهذا�الذي�ساعد�اPحاضرين�عdى�اللجوء�إvى�
 .)٢(الحاسبات�وأجهزة�العرض��ي�تقديم�دروسهم

  النشاطات�الNصفية�&ي�الجامعة:

غة�العربّية�وآد
ّ
ا��ا��ي�الجامعة��س[مّية�العاPّية�«�±�م�بدرجة�كب$�ة�بمساعدة�ط[به�عdى�إتقان�إن�قسم�الل

��ي� �تخّصصية �مادة �ولكو�ا �جانب، �من �الرسميت$ن �الجامعة VWلغ� �إحدى �لكو�ا �الفصيحة �العربية اللغة
� �سنة �القسم �لط[ب �العربّية غة

ّ
�بالل �والخطابة �اPناظرة �نادي ü�¤أن� �هذا �وبموجب �و ٢٠٠٠القسم. كان�م،

�اPواضيع� �الحوار�وطرح �وتقنيات �اPناظرة �عdى لبة
ّ
�الط �تدريب �خ[ل �من �الفكر�الّنقدي �بناء �منه الهدف

غة�العربّية�مما�تساعد��).٣(اPختلفة
ّ
شاطات��ضافية�العامة�ال�VWتمارس�بالل

ّ
وباßضافة�إvى�الّنادي،�فهناك�الن

�ط �لجميع �مفتوحة �و×ي �العربّية غة
ّ
�اكتساب�الل �عdى [ب

ّ
�م½�ا:الط �الجامعة �مسجد��[ب حلقات�دروس��ي

� �ومصلّيا«�ا، �الجامعةو الجامعة �مسجد ��ي �الدينّية �و الخطب �والدولية، ��قليمية �الندوات �و إقامة دورات�،
غات�_جنبّية

ّ
�الجامعة،�و تعليم�الل �و إصدار�مجلة�عربية�علمية��ي ة�والّدورية�سلسلة�اPحاضرات�_سبوعيّ ،

�و من�قبل�زوار�الجامعة ، 
ّ
،�تنظيم�رح[ت�علمية�وسياحية�إvى�بعض�اPناطق�اPال$¡ية،�و شاطات�الّرياضّيةالن

  .تنظيم�اPسابقات�العلمية،�و تنظيم�اPخيم�ال§�بوي�والثقا�ي�للط[بو 

يجر
ّ
غة�العربّية�&ي�الجامعة�mسNمّية�بالن

ّ
  الفصل�الثاني:�برنامج�الل

ل½�ر�الّنيجر�بمدينة�نيامي��ي�جمهورية�النيجر�الواقعة��ي�تقع�الجامعة��س[مّية�بالنيجر�عdى�الضفة�الغربّية�
�الّدول��س[مّية� �رؤساء �من ديدة

ّ
�للرغبات�الش

ً
�استجابة �اPؤتمر��س[مي، �منظمة �أنشأ«�ا �إفريقيا، غرب

غة�العربّية�وثقاف±�ا
ّ
�_عضاء��ي�اPنظمة�اPتمركزة�عdى�إنشاء�جامعة�إس[مّية�تقوم�بنشر�مبادئ��س[م�والل

وتس£ى�الجامعة�منذ�تأسيسها�إvى�تحقيق�مجموعة�من�_هداف�اPتمركزة��.ب$ن�شعوب�غرب�إفريقيا�ووسطها
�دي½�م،� �تحفظ�لهم VWال� �الخالدة ��س[مّية قافة

ّ
�بالث �ووسطها �إفريقيا �غرب ��ي �اPسلم$ن �تثقيف�أبناء �ي

�جي[�صالحا�يملك�وتساعدهم�عdى�اكتساب�اPعرفة�العصرّية�التقنّية�ال�VWتضمن�لهم�دنياهم �فيصبحوا ،
  قوة�الدنيا�والدين�عdى�حد�سواء.
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�الطالب��،م)١٩٨٦افتتحت�الجامعة��ي�العام�( غة�العربّية،�يحصل�ف¸�ا
ّ
وف¸�ا�كلية�الّدراسات��س[مّية�والل

غة�العربّية�)١(عdى��جازة�العالية
ّ
إنشاؤها��و×ي�من�ضمن�الكلّيات�_ربع�اPتوقع�،�ي�الّدراسات��س[مّية�والل

�ولكن�هذه�الكلية�تطورت�فيما�بعد�إvى�الكليت$ن�اPستقلت$ن�)٢(كلية�العلوم،�وكلية�الطب،�وكلية�¯قتصاد .
�يحصل�الطالب� ريعة�والّدراسات��س[مية،�وف¸�ما

ّ
�وكلية�الش �العربية�والدراسات�_دبية، �كلية�اللغة وهما

ريعة�والّدراسات�� 
ّ
غة�العربّية�والّدراسات�_دبّية.�ثم�شهدت�عdى��جازة�العالية�إما��ي�الش

ّ
س[مّية�أو��ي�الل

غة�العربّية
ّ
وقسم�الفقه��،وقسم�_دب�العربي�،هاتان�الكلّيتان�تطورا�آخر�بأن�عدلت�أقسامهما�إvى�قسم�الل

م�تحت�النظام�الجديد�تم�تعديل�٢٠٠٨/٢٠٠٩و�ي�بداية�العام�الدرا����V).٣(وقسم�القرآن�والسنة�،وأصوله
غة�العربّية�و داب،�و×ي�تحتوي�عdى�ث[ثة�أقسام�×ي�اسم�

ّ
غة�العربّية�والّدراسات�_دبّية�إvى�كلية�الل

ّ
كلّية�الل

ريعة�
ّ
�الش �كلّية �وعدلت �والحضارة، �التاريخ �وقسم �اPقارن، �_دب �وقسم �وآدا��ا، �العربّية غة

ّ
�الل قسم

ريعة�والقانون،�ال�VWتح
ّ
ريعة�والفقه،�والّدراسات��س[مّية�إvى�كلّية�الش

ّ
توي�عdى�ث[ثة�أقسام�و×ي�قسم�الش

�ثم��ي�عام�( �اPعهد�العاvي�لتكوين�_ساتذةتم�إنشا�،م)١٩٩٥وقسم�القانون،�وقسم�علوم�القرآن،. ،�وهو�ء
�الشهادة� �عdى �حصولهم �بعد �التدريس ��ي �العاvي �الدبلوم �عdى �الدارسون �فيه �يحصل �معهد �عن عبارة

غة��الجامعّية،�وفيه�ث[ث�شعٍب،�و×ي
ّ
ريعة�والعلوم��س[مّية،�وشعبة�الل

ّ
شعبة�العربّية�وآدا��ا،�وشعبة�الش

�للبنات �والّدراسات��س[مّية �كلّيت$ن�جديدت$ن�).٤(العربّية �كلّية�¯قتصاد��،و_مر� خر�أنه�تم�إنشاء وهما
علم�الحاسوب)،�وقد�وعلوم��دارة،��ي�التخّصص�(�دارة�العامة)،�وكلية�العلوم�والتقنّية،��ي�التخصص�(

ه�من��ضمن�التطورات�الجديدة�ال�VWنفذها�بالجامعة�اPدير��،م٢٠٠٩/٢٠١٠دشنتا��ي�بداية�العام�
ّ
وهذا�كل

�ثم� �عبد�الجواد�السقاط�من�اPغرب�العربي. �الحاvي�أ.د. �للّتدريب�اV;Pأنشأ م)،�وهو�١٩٨٨(��ي)٥(معهد�اقرأ
  .�)٦(وكهرباء�السيارات،�والّسباكة�والّتلحيم�يضّم�أقسام�ميكانيكا�السيارات،�وكهرباء�عامة،

قافة�
ّ
إّن�الجامعة��س[مّية�بالنيجر�كغ$�ها�من�الجامعات��س[مّية�ال�VWتس£ى�إvى�تثقيف�أبناء�اPسلم$ن�بالث

�العريقة ��س[مّية �العامة�. �أهدافها �بالّنيجر�تخدم ��س[مّية �الجامعة ��ي �العربّية غة
ّ
�الل �تعليم وفلسفة

غات�اPحلّية�ولكن�بالحروف�العربية��ي�غرب�اPتمر 
ّ
غة�العربّية�أو�بالل

ّ
�اث��س[مّي�اPدّون�بالل

ّ
كزة��ي�إحياء�ال§

الث�الهجري 
ّ
�القرن�الث ��ي �ف¸�ا �دخول��س[م �منذ �ووسطها �إفريقيا �إvى�. �الجامعة �أخرى�تس£ى ومن�ناحية

يال�القادمة�من�حركة�الّتبش$��وخطرها،�وبتعليم�العناية�الخاصة�بالّدراسات��س[مّية�وأبحا�Âا�ßنقاذ�_ج
�ثانية �لغة �أ�ا �عdى �اPنطقة ��ي �ونشرها �العربّية غة

ّ
�٧(الل �عdى�). �الجامعة ��ي غوي

ّ
�الل �ال��نامج ولذلك�يحتوي

�الّرابعة� �الّسنة �الّدارس��ي �عdى �يلزم �الذي V;Pالّتدريب�ا� �عن
ً
�فض[ �والّدراسات�_دبّية، العلوم��س[مّية

يد�به�والخضوع�له�باختياره�Åي�مجال�يوّد�أن�يتخّصص�فيه�من�الكهرباء�العاّمة،�وميكانيكا�السيارات،�الّتق
والّت��يد�والّتكييف،�والّسباكة�والّتلحيم،�وعلم�الحاسوب،�واPكتبات�وتقنية�اPعلومات،�ومعظم�هذه�العلوم�

  .تقّدم�باللغة�العربّية�الفصيحة
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  يجرmسNمّية�بالن�للغة�العربية�&ي�الجامعةبرنامج�اللغة�العربية�&ي�قسم�ا

غة�العربّية��ي�الجامعة��س[مّية�بالّنيجر�فقد�نشأ�مع�تأسيس�الجامعة�
ّ
وأما�برنامج�اللغة�العربية��ي�قسم�الل

غة�العربّية�وإتقا�ا�ح١٩٨٢��Wعام�(
ّ
م)،�وترجع�_هداف�م½�ا�إvى�مساعدة�أبناء�اPنطقة�اPسلم$ن�عdى�فهم�الل

�العربي�يستخد �ال§�اث �عن Vّالعلم� �البحث �وعند �اPجتمع، �مع �تفاعلهم �عند �الثانية، �لغ±�م �بوصفها موها
غة�العربّية

ّ
غة�العربية�لغ±�ا�).�١(�س[مي،�والّدعوة،�وتنمية�معرفة�الطالب�بالل

ّ
وÅجل�هذا�جعلت�الجامعة�الل

Pغة�العربّية�و_قسام�_خرى،�ولغة�الحوار�وا
ّ
حاضرة،�وتراÙي�هذه�_همية�و_هداف��ي�الّرسمية��ي�قسم�الل

جميع�برامجها�ومناهجها.�يشتمل�كل�برامج�تعليمّية�عdى�مناهج�معّينة�توضع�عdى�أساس�_هداف�اPخططة�
�لفلسفات�اPؤّسسة�ال�VWصممت�ال��امج�Åجلها،�ونوع�اPستفيدين�م½�ا�وبيئا«�م

ً
  .لها،�وفقا

��ي�قسم�ا �العربية غة
ّ
�الل �تعليم �به�إن�طريقة �أفاد �غ$��موحّدة�حسب�ما �بالجامعة��س[مّية �العربّية غة

ّ
لل

غة�العربية�التابعة�للجامعة�خ[ل�مقابلة�الباحث�إّياه
ّ
وحسب�تجربة�الباحث�بوصفه�خريج��،مراقب�كلية�الل

�عdى�_سئلة� �الجامعة �إجابات�أفراد�العينة�من�اPحاضرين�والط[ب��ي �عdى
ً
�واعتمادا الجامعة�من�ناحية،

Pروف�ا
ّ
�أو�للظ �Pادته �مناسبة �يراها �من�اPحاضرين�إvى�طريقٍة �كل�واحٍد �يلجأ �Åنه �الصدد، �هذا ��ي طروحة

�ب$ن�
ً
رق�اPستعملة�غالبا

ّ
�جمة،�وحّل�اPشك[ت،�اPحيطة�بحصصه،�وتتنوع�الط

ّ
طرق�اPحاضرة،�والقواعد�وال§

�العّين �معظم�أفراد رق�ال�VWشهد�لها
ّ
�واPناقشة،�ولكن�الط ات�×ي�طريقة�اPحاضرة�ال�VWتقوم�عdى�والحوار،

أساس�عرض�اPعلومات�والحقائق�الخاصة�باPوضوع�عرضا�شفوّيا،�دون�أن�تتخلل�ذلك�العرض�اPناقشات�
[ب

ّ
�-��تسود��ي�قسم�اللغة�العربية��ي�الجامعة��س[مية�بالنيجر�من�الوسائل�و .�واPداخ[ت�من�قبل�الط

باش$��والكتب�غ$��الكتب�وا�P-ح��Wوقتنا�الحاضر�
ّ
̄عتماد�عdى�الّسبورة�والط طبوعات�ال§�اثية�واPعاصرة،�و

�وليس�لهم�نصيب��ي� [ب،
ّ
�الط �عرض�الّدروس�عdى �الوسيلة�_ساسية��ي �باعتبارها �كلّيا، �اعتمادا اPوروثة

�الّصوتية، سجي[ت
ّ
�الت �مثل �_خرى ��لك§�ونية �جهاز�العرض�أو� �ت �من �الحديثة �_جهزة أو��استعمال

� vي �أو�الحاسب �اPتعددة، �أو�الوسائط �أو�اPدرجات، �اPسرح، �حرم�. ��ي ��ن§�نيت �تتوفر�الشبكة ولكن
[ب�اPالكون�للحاسبات�ال�لية�اPحمولة�الخاصة���م،�وليس�هناك�

ّ
الجامعة،�ال�VWيمكن�أن�يستفيد�م½�ا�الط

  ).٢(مهام�بحو�Âممخت���الحاسبات�العامة�ال�VWيمكن�أن�يميل�إليه�الط[ب�ßنجاز�

�والّرياضّيةو  �والثقافّية، �_كاديمّية، �النشاطات [ب
ّ
�الط �ب$ن �بالنيجر�تقيم ��س[مية والدينّية،��،الجامعة

̄جتماعّية �و �النشاطات. �هذه �ضمن �٣(ومن �واللغوية�): �العلمية �واPحاضرات �ال§�بوية �الحلقات سلسلة
�و مسجد�الجامعة�تنظيم�تدريبات�عdى��مامة�والخطابة��ي،�و و_دبية ،�إقامة�الّندوات��قليمّية�والدولّية،

سلسلة�،�و إصدار�الّدوريات�العلمّية،�و الدورات�التدريبية�ßعداد�مدر���Vاللغة�العربية�والدراسات��س[ميةو 
�_سبوعية �و اPحاضرات ،V�÷الّريا� شاط

ّ
�و الن �النيجر، �مناطق �بعض �إvى �سياحية �رح[ت �و تنظيم تنظيم�،

  .ينّيةاPسابقات�الد

  الفصل�الثالث:�ا�قارنة�ب/ن�الA.امج�التعليمّية�&ي�الجامعت/ن�ا�سÇ]دفت/ن

��س[مية� �الجامعة ��ي �العربية �اللغة �تعليم �برنامج �ب$ن �اPقارنة �الدراسة �بإجراء �الباحث �يقوم �يdي وفيما
  ج��ي�كل�م½�ما.�ي�الجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا،�ح��Wنقف�عdى�خصوصيات�هذه�ال��اموبالنيجر،�
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 الخصوصيات�&ي�الفلسفة�التعليمية •

  الجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا  الجامعة��س[مية�بالنيجر  رقم

�اPؤتمر�  ١ �توصيات �من �إنشا�èا �فكرة استمدت
  ر�بباكستان.و اPنعقد��ي��ه

�اPؤتمر� �توصيات �من �إنشا�èا �فكرة استمدت
  اPنعقد��ي�مكة�اPكرمة.

�الثقاف  ٢ �أبناء�نشر �ب$ن ��س[مية �العربية ات
  اPسلم$ن،�وتأهيلهم�بعلوم�التكنولوجيا�الحديثة

�أبناء� �ب$ن ��س[مية �العربية �الثقافات نشر
  اPسلم$ن،�وتأهيلهم�بعلوم�التكنولوجيا�الحديثة

�الدول�  ٣ ��ي �اPسلم$ن �Åبناء �خصيصا تأسست
  _فريقية�_عضاء��ي�منظمة�اPؤتمر��س[مي

�Åبناء�اPسلم$ن��ي�جميع�دول�تأسست�خصيص ا
  العالم

  )٢(الدراسة�ف¸�ا�باPقابل  )١(الدراسة�ف¸�ا�مجانا  ٤

  كلية�وث[ثة�معاهد�ومركز�إعداد�اللغات.�١٢ف¸�ا�  ف¸�ا�أربع�كليات�ومعهد�عال،�ومركزان�  ٥

�ا�الرسمية��ي�جميع�اتخذت�اللغة�العربية�لغ±  ٦
�،�ولم�تعّد�ف¸�ا�اللغة�(الفرنسيةنشاطا«�ا

  و�نجل$¡ية)�إ��لغة�أجنبية��تدرس�بوصفها�مادة.

�الرسميت$ن،� �لغت¸�ا �و�نجل$¡ية �العربية اّتخذت
�بوصفها� �تدرس VWال� �اP[يوية �اللغة �عن فض[

  مادة�من�اPواد��ضافية

  تعمل�عdى�النظام�الفصdي  تعمل�بنظام�الدراسة�السنوي�  ٧

  _سبوع�ف¸�ا�من�¯ثن$ن�ح��Wالجمعة�أيام  أيام�_سبوع�ف¸�ا�من�السبت�ح��Wالخميس  ٨

٩  �V¬وتنت� ،
ً
�صباحا �الثامنة �الساعة �من الدراسة

  الساعة�الواحدة��والنصف�ظهرا
نظام�الساعات،�قد�تكون�مادة��ي�الصباح�
  و_خرى��ي�اPساء،�حسب�اختيار�الطالب.

تتعامل�مع�نظام�_رقام�والقياس�النس��Vþي�تقويم�  ١٠
  حصيلة�الط[ب.

�بيان�القياس�النس��Vþتميل�إvى نظام�الحروف��ي
  )٣(لدرجات�حصيلة�الطالب

 

  الخصوصيات�&ي�ا�حتويات�#كاديمية •

ن��ي�إحدى�ا�ي�أربع�عشرة�مادة�ومختلفت�انن�الجامعت$ن�متفقتإ،���نامج�اللغة�العربيةاPواد�اPقررة�ل�ي�شأن�
̄خت[فات�فإنه��،�ي�بعض�مقررا«�ما�انوبما�أن�الجامعت$ن�متفقت.�عشرة�م½�ا ��يمنع�هذا�¯تفاق�من�وجود�

مقدمة�علم�اللغة/هناك�اخت[فات�واضحة�ب$ن�مفردات�مادة�مث[،�إن��ي�اPوضوعات�الواردة�تحت�كل�مادة.�
�ي�الجامعت$ن�وكذلك��ي�اPراجع�اPختارة�لها،���يوجد�هناك�أي�كتاب�تش§�ك�الجامعتان��ي�علم�اللغة�العام�

  امعة��س[مية�العاPية�مرجعا�أجنبّيا،�ولم�تَر�ذلك�الجامعة��س[مية�بالنيجر.�ي�استعماله،�وتقرر�الج
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  النشاطات�الNصفّيةالخصوصية�ب/ن� •

�حلقات�الدروس��ي� �حيث�تجمعهما �ف¸�ما، ���ا �اPعمول �النشاطات��ضافية �عdى �تتفقان �الجامعتان تكاد
�والت �الدورات �وإقامة �_سبوعية، �اPحاضرات �وسلسلة �واPخيمات�اPسجد، �العاPية، �والندوات دريبات،

ال§�بوية،�وإصدار�اPج[ت،�وتنظيم�اPسابقات�اللغوية�والدينة�باللغة�العربية،�وكذلك��ي�النشاطات�الرياضية�
اPختلفة،�إ��أن�الجامعة��س[مية�بالنيجر�تسمح�لبعض�ط[��ا��ي�قسم�الدراسات��س[مية�واللغة�العربية�

Pستقبل،�بإلقاء�الخطب�اPية�أيام�الجمعة��ي�مسجد�الجامعة،�إعدادا�لهم،�ليصبحوا�أئمة�أو�خطباء��ي�ا��ن
�،V�÷ية�الرياضية�متنوعة�وتوجد���ا�ميادين�خاصة�لكل�النشاط�الرياPوأن�نشاطات�الجامعة��س[مية�العا

ها�الط[ب�أنفسهم�وال�VWالعربية��ي�الجامعة��س[مية�العاPية�ال�VWيدير بووجود�نادي�اPناظرات�والخطابة�
 أفسح�اPجال�اللغوي�أمام�الط[ب،�وأتاح�لهم��فرصة�Pمارسة�العربية�وساعدهم�عdى�اكتساب�مهارا«�ا.

  النوا¯ي�mيجابية�والسلبية�&ي�مناهج�برنامج�تعليم�اللغة�العربية�&ي�الجامعت/ن�وطريقة�توحيدها

̄خ�،ومن�خ[ل�ما�تقدم ت[ف��ي�برنامج�تعليم�اللغة�العربية��ي�الجامعت$ن�نفهم�أن�هناك�أوجه�¯تفاق�و
�البكالوريوس��ي� �ط[ب�مرحلة �عdى �والسلبية ��يجابية �آثارها �لها VWوال� �من�حيثيات�متنوعة، اPس±�دفت$ن،
الجامعت$ن،�من�حيث�اPستوى�اللغوي،�و�دراكي،�والثقا�ي،�مما�تجعل�العلوم�اللغوية�تصبح�نسبية�اPعرفة�

�الط[ب�من ��ي��لدى �ال��نامج �تسمية �الرغم�من�¯تفاق��ي �عdى �البكالوريوس، �مرحلة ��ي �الواحد اPستوى
  �الجامعت$ن�ولقبه،�والدرجة�العلمية�ال�VWيحصل�عل¸�ا�الط[ب�بعد�اكتمالهم�ال��نامج.

  

  النوا¯ي�mيجابية:ا�طلب�#ول:�

�اPتمركز��ي� .1 ��س[ميةنشر�الثقافات��اتفاق�الجامعت$ن�من�حيث�هدف�ال��نامج �العربية بعلوم��والتأهيل،
 التكنولوجيا.

اتفاقهما�من�حيث�اPحتويات�_كاديمية،�مثل�اتفاقهما�عdى�بعض�اPواد�_ساسية�لل��نامج،�كمدخل�إvى�علم� .2
اللغة،�وعلم�اللغة�الحديث،�والنحو�وأصوله،�والصرف،�وفقه�اللغة،�والنصوص�اللغوية،�وعلم�_صوات،�

 دريبات�اللغوية.وعلم�الد�لة،�والت

وإصدار�اPج[ت،�وتنظيم��،والندوات�العلمية�،اتفاقهما��ي�بعض�النشاطات�ال[صفية،�مثل�إقامة�الدورات� .3
 اPسابقات�القرآنية،�واللغوية،�والرح[ت�العلمية.

  الجامعة�mسNمية�العا�ية�بمال/�يا�بالنوا¯ي�mيجابية�الخاصة� •

1. Pية�الجامعة��س[مية�العاPي�طالب�من�أي�قطر�إن�عاÅواصلة�دراسته�ف¸�ا.�ية،�تفتح�مجا��P 

 إن�مبادئ�الشمولية��ي�برامجها،�توسع�من�دائرة�ثقافة�الط[ب،�وتمك½�م�من�مواجهة�التحديات�العصرية. .2

إن�نظام�الساعات�ونظام�الدراسة�الفصdي،�اPعمول�به��ي�برنامج�تعليم�اللغة�العربية��ي�الجامعة،�يلعبان� .3
�م
ً
 هما��ي�تنظيم�أوقات�الط[ب،�كما�تمنحهم�الحرّية��ي�اختيار�اPواد�حسب�إراد«�م.دورا

 إن�توف$��الوسائل�التعليمية�الحديثة��ي�الجامعة�يعّد�من�النوا�ي��يجابية. .4

 أسلوب�تقويم�التحصيل�التعليم�Vللط[ب،�وطريقة�توزيع�درجاته. .5

6. � �كاستخدام �ال��نامج، �تقديم ��ي �اPستخدمة �اللغة �وضرورة�تعدد ̄ختيارية، � �اPواد �لتقديم ��نجل$¡ية اللغة
 تعليم�اللغة�اP[يوية�لط[ب�مرحلة�البكالوريوس،�مما�له�أثر�إيجابي��ي�توسيع�دائرة�ثقافة�الطالب.
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 أسلوب�تقويم�اPحاضرين�من�قبل�الط[ب .7

 توزيع�ورقة�توصيف�اPواد�عdى�الط[ب��ي�اPحاضرة�_وvى. .8

  اصة�بالجامعة�mسNمية�بالنيجر�النوا¯ي�mيجابية�الخ •

 اعتمادها�عdى�اختبار�تحديد�اPستوى�واPيول�لقبول�الط[ب� .1

جعلها�السنة�_وvى�والثانية،�سنت$ن�منهجيت$ن�لجميع�ط[ب�قسم�اللغة�العربية�والدراسات�الدينية،�حيث� .2
 ة�الثالثةيختار�الطالب�تخصصه�الدقيق�إما��ي�اللغة�العربية،�أو�_دب�العربي،��ي�السن

 اتخاذها�اللغة�العربية�لغ±�ا�الرسمية��ي�جميع�نشاطا«�ا�_كاديمية�و�دارية. .3

 توف$�ها�اPنح�الدراسية�لط[��ا. .4

 تأهيل�الط[ب�بالحرف�اليدوية،�مثل�الكهرباء�العامة،�وميكانيكا�السيارات،�والت��يد .5

  

  ا�طلب�الثاني:�النوا¯ي�السلبية

النوا�ي��يجابية��ي�برنامج�تعليم�اللغة�العربية��ي�الجامعت$ن�اPس±�دفت$ن،��وإvى�جانب�_مور�اPذكورة�من
  توجد�هناك�جوانب�أخرى�سلبية�من�ك[�ال��نامج$ن.

  النوا¯ي�السلبية�&ي�برنامج�تعليم�اللغة�العربية�&ي�الجامعة�mسNمية�العا�ية�بمال/�يا: •

 جعل�بعض�اPواد�اللغوية�_ساسية�مواد�اختيارية. .1

تماد�معظم�اPحاضرين��ي�تكليف�الط[ب�بالواجب،�عdى�تقسيمهم�إvى�اPجموعات،�والذي���يشارك�ف¸�ا�اع .2
 �ي�الغالب�معظم�أفراد�اPجموعة،�وينال�كلهم�الدرجات�اPتساوية

 إصدار�شهادة�اجتياز�مرحلة�بكالوريوس��ي�اللغة�العربية�وآد��ا�باللغة��نجل$¡ية. .3

  تعليم�اللغة�العربية�&ي�الجامعة�mسNمية�بالنيجر:النوا¯ي�السلبية�&ي�برنامج� •

 ك¿�ة�مفردات�اPواد�اPقررة�لل��نامج�ووجود�التكرار��ي�بعضها .1

 إم[ء�الدروس�من�قبل�_ساتذة�عdى�الط[ب�أثناء�الدرس� .2

3.  ��م�لدى�الط[ب،���تساعد�عdى�نجاح�الط[ب��ي�اختبارات�اPواد�اPقررة�لل
ّ
 نامجطريقة�تقويم�حصيلة�التعل

 العمل�بنظام�الدراسة�السنوي،�تج���الط[ب�عdى�التقيد�باPواد�اPقررة��ي�كل�السنة�الدراسية .4

 تقييد�الط[ب�بالدوام��لزامي�طوال�اليوم .5

 اعتماد�الجامعة�عdى�اPراجع�اPطبوعة�بوصفها�الوسيلة�الوحيدة�للحصول�عdى�العلوم .6

 ب،���من�قبل��دارة�و��من�الط[ب.عدم�وجود�اPراقبة�لتصرفات�اPحاضرين�نحو�الط[  .7

 الحلول�ا�ناسبة�لوحدة�برنامج�اللغة�العربية�&ي�الجامعت/ن�ا�سÇ]دفت/ن

ن�الحل�الوحيد�لتحقيق�الوحدة�التكاملية��ي�برنامج�تعليم�اللغة�العربية��ي�الجامعت$ن�اPس±�دفت$ن�هو�أن�إ
�امتازت VWال� ��يجابية �بالنوا�ي �الجامعت$ن �كلتا �ينقص��تستفيد �ما �م½�ما �كل �تستكمل �Wح� �_خرى، ��ا

  برنامجها��ي�تعليم�اللغة�العربية،�كأن�تراÙي�الجامعة��س[مية�بالنيجر��ي�برنامجها��ي�تعليم�العربية�ما�يdي:
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 الشمولية�والتكاملية .1

 نظام�الساعات�ونظام�الدراسة�الفصdي .2

  توف$��الوسائل�التعليمية�الحديثة�لتسهيل�مهام�ال��نامج .3

  ادة�النظر��ي�مفردات�اPواد�اPقررة�لل��نامج�ßبعادها�عن�التكرار،�و�طالة�اPملة.إع .4

 تجّنب�إم[ء�الدروس�عdى�الط[ب�أثناء�الدرس .5

 ضرورة�إعادة�النظر��ي�أسلوب�تقويم�التحصيل�التعليم�Vللط[ب .6

7.  �� نامج.تطوير�طريقة�تعليم�اللغات�_جنبية،�باعتبارها�إحدى�الوسائل�لتحقيق�أهداف�ال

 ضرورة�وجود�استمارة�تقويم�طريقة�أداء�اPحاضرين�من�قبل�الط[ب�أو�إدارة�الجامعة .8

  وباPقابل،�أن�تراÙي�الجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا��ي�برنامجها��ي�تعليم�اللغة�العربية�_مور� تية:
 إجراء�اختبار�تحديد�اPستوى�واPيول�للط[ب�اPستجدين .1

 ل�الدراسية�(الف§�ات)�للدراسات�العامة،�والباقية�للدراسات�التخصصية.��تخصيص�بعض�الفصو  .2

 قسم�اللغة�العربية�اللغة�العربية�لغ±�ا�الرسمية��ي�جميع�ع[قاته�مع�الط[ب.�اتخاذ .3

̄جتماÙي،�وعلم� .4 ضرورة�اعتبار�جميع�اPواد�اللغوية�إجبارية،�مع�تقرير�مواد�اPصادر�اللغوية،�وعلم�اللغة�
 اريíي،��ي�مرحلة�البكالوريوس.�اللغة�الت

̄ستعانة�ب��نامج�الجامعة��س[مية�بالنيجر��ي�تأهيل�الط[ب�بالحرف�اليدوية،�مثل�الكهرباء�العامة،� .5
 وميكانيكا�السيارات،�والت��يد.

  التوصيات:

ة،�وال�VWيتّم�يو.��Vالباحث�اPعني$ن�بأمور�الجامعات��س[مية�بإنشاء�الجميعة�¯تحادية�_كاديمية�العاPي
�برامجها� ��ي �والتضامن �الوحدة �بي½�ا �يحقق �مما �وغ$�ها، �و_ساتذة �واPناهج �الخ��ات �تبادل �خ[لها من

  ومناهجها،�ويعمل��ي�رفع�اPستوى�اPعر�ي�و�دراكي�لدى�طلب±�م�ويقّرب�ثقافا«�م.

  :ا�راجع

  .اPعجم�الوسيط،��القاهرة:�مادة�ال��نامجراهيم�وإخوانه،�أنيس�إب .١

 �.م)١٩٨٤ب$�وت:�دار�إحياء�العلوم،�ش$��الكلوب،��ي�تقنية�ال§�بية،�استخدام�_جهزة��ي�عملية�التعليم�والتعلم،�(ب .٢

 �.م٢٠٠٧دليل�قسم�اللغة�وآدا��ا،�الجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا،� .٣

 .١م)،�ط٢٠٠٦ص[ح�الدين�عرة�محمود،�مفهومات�اPنهج�الدرا��V،�(�القاهر:�علم�الكتب،� .٤

 .١م)،�ط٢٠٠٠بد�الفتاح�حسن�البجة،�أصول�تدريس�العربية،�(عمان:�دار�الفكر�للطباعة�والنشر�والتوزيع،�ع .٥

 .م)٢٠٠٢عبد�اPحسن�بن�عبد�العزيز�الصويغ،�اPنهج�الشرÙي��ي�الجامعات��س[مية،�(مال$¡يا:�دار�التجديد، .٦

 .٢م)،�ط١٩٧٩ة:�مكتبة�_نجلو�اPصرية�عرفات�عبد�العزيز�سليمان،�¯تجاهات�ال§�بوية�اPعاصرة،�(القاهر  .٧

 .٩عdي�عبد�الواحد�الوا�ي،�علم�اللغة،�(القاهرة:�دار��ضة�مصر�للطبع�والنشر،)،�ط .٨

 .١م)،�د.م�،�ج١٩٩١محمد�أبو�حسان،�أث$��الحضارة�العربية��س[مية��ي�نشأة�الجامعات�_وروبية،�(عّمان:� .٩
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 .١للغة�العام،�(ب$�وت:�دار�عالم�الكتب،)،�طمحمد�عdي�عبد�الكريم�الرديVj،�فصول��ي�علم�ا .١٠

 .محمد�من$��مو���،�اPرجع��ي�ال§�بية�اPقارنة،�(القاهرة:�عالم�الكتب�القاهرة،)،�د.ت .١١

̄بتدائيةم��jحبيب�وقاسم�شعبان،�تدريس�اللغ .١٢   .م١٩٨٣،�(ب$�وت:�دار�الكتاب�اللبناني،�ة�العربية��ي�اPرحلة�

 ا�نشورة�العلمية:

 .ة��س[مية�بالنيجر،�أمل�أفريقي�تتحققمنشورات�الجامع .١

 .م)٢٠٠٩منشورات�اPؤتمر�الثاني�للغة�العربية�وآدا��ا،�الجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا�(كو¯Pبور:� .٢

  .م٦/٥/٢٠١٠منشورات�الجامعة،�كلمة�مدير�الجامعة�يوم�افتتاح�فرع�الجامعة��ي�كو�لنبور،� .٣

 م.٢٠٠٦الجامعية�والدراسات�العليا،�الجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا،�منشورات�الجامعة،�برنامج�اPرحلة� .٤

  ا�جNت�العلمية:

 .م٢٠٠٩،�أغسطس�٢٥التابعة�لقسم�التطوير�الط[بي�بالجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا،�العدد��ECHOESجريدة� .١

 .م٥،�٢٠٠٩ع�اPساعدة��الط[بية،��مجلة�النشرة��خبارية�للجامعة��س[مية�العاPية،�من�إصدارات�وحدة .٢

 .م٢٠٠٧وحدة�_مة��س[مية�العاPية�بالجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا،�العدد�الثامن،�مجلة� .٣

  رجال�ا�قابلة:

 ،�للجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا.ن�شيك�رئيس�قسم�اللغة�العربية�_سبقمالدكتور�عبد�الرح .١

 سابق،�للجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا.ئيس�القسم�الر �،الدكتور�مجدي�إبراهيم .٢

 للجامعة��س[مية�العاPية�بمال$¡يا.�أحمد�كمال�نك�محمود،�نائب�اPدير�للشؤون�الط[بية،أ.د.� .٣

٤. V�Íنائب�مدير�الجامعة��س[مية�بالنيجر.�،الدكتور�إسماعيل�سي 

 �س[مية�بالنيجر.الدكتور�عdى�يعقوب،�رئيس�قسم�اللغة�العربية�بالجامعة� .٥

 .للجامعة��س[مية�بالنيجر�السيد�عي���Íنوح�سدبي�مدير�شؤون�الط[ب .٦

  الجامعة��س[مية�بالنيجر.وكليل�اPعهد�العاvي�لل§�بية�وتكوين�_ساتذة،��،الدكتور�كولباvي�هارون .٧

  ا�واقع�mلكr.ونية:

 �http://www.universite-say.ne/Arabic/prod03htm:�س[مية�بالنيجر�موقع�الجامعة .١

  ��http://www.veecos.net/portal/index.phمنشورات�النادي�ع���موقع�إن§�نت .٢

 http/www.thefreedictionary.com/programmesموقع� .٣

  .http://www.riyadhedu.org/section2/admin/up2/up2/files_1674858188.pdfموقع� .٤

 

 

 

 




