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A critical view of Arabic curriculum as a requirement for medical schools, Gezira University
ABSTRACT We compared the present Arabic syllabus used in Gezira University Medical School with 
previous ones. We also surveyed students and Arabic professors in medical sciences on their views on 
the content and teaching/evaluation procedures and how these contributed to students’ understanding 
of the medical science syllabus. The current syllabus was designed to provide students with Arabic 
language skills with particular reference to scientific language. The students’ opinions differed regarding 
their understanding of clinical medicine and their interaction with patients and also the benefits to them 
of research procedures and reporting. The professors considered the syllabus was adequate to achieve 
its aims but emphasized the importance of varying teaching methods and evaluation. 

بجامعة  الطب  كلية  يف  حاليًا  س  يدرَّ الذي  العربية  اللغة  مقرر  بمقارنة  الدراسة  هذه  يف  الباحثون  قام  اخلالصة: 
اجلزيرة مع املقررات السابقة. كام قاموا بتقصيِّ آراء الطالب وأساتذة اللغة العربية يف كليات العلوم الصحية حول 
العلوم  ملقررات  الطالب  استيعاب  الطرق يف  والتقيـيم، وكيف أسهمت هذه  التدريس  املقررات وطرق  حمتوى 
م املقرر احلايل هبدف تزويد الطالب بمهارات اللغة العربية، مع الرتكيز عىل اللغة العلمية. وقد  الطبية. وقد ُصميِّ
بفائدة  يتعلق  ما  يف  وكذلك  املرىض،  مع  وتفاعلهم  الرسيري  للطب  بفهمهم  يتعلق  ما  يف  الطالب  آراء  تفاوتت 
إجراءات البحث والتبليغ بالنسبة هلم. ويرى األساتذة أن املقررات مناسبة لألغراض التي وضعت من أجلها، 

وأكدوا مع ذلك أمهية تنويع طرق التدريس والتقيـيم.

Regard critique sur le programme d’études en arabe obligatoire dans les écoles de médecine 
de l’Université de Gezira
RÉSUMÉ Nous avons comparé le programme d’études en arabe actuellement appliqué dans les 
écoles de médecine de l’Université de Gezira avec les précédents. Nous avons également demandé 
aux étudiants et aux professeurs de médecine en langue arabe comment ils percevaient le contenu 
et les procédures d’enseignement et d’évaluation, et comment ceux-ci permettaient aux étudiants de 
mieux comprendre le programme de sciences médicales. L’objectif du programme en vigueur était 
de permettre aux étudiants d’acquérir des compétences axées sur le langage scientifique en langue 
arabe. Les étudiants ne partageaient pas tous les mêmes opinions quant à leur compréhension de la 
médecine clinique et leur relation avec les patients, et aussi quant aux avantages que représentent pour 
eux les procédures et la communication en matière de recherche. Les professeurs considéraient que le 
programme remplissait correctement son objectif mais soulignaient l’importance de varier les méthodes 
d’enseignement et les mécanismes d’évaluation.
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املقدمة
ال خيفي عىل أحد أمهية اللغة القومية يف تدريس العلوم بكل أنواعها. فهي غالبًا ما تكون لغة األم وتدخل 
يف وجدان أطفاهلا منذ والدهتم. وهى أيضًا اللغة املستعملة يف املجتمع عندما يشب األطفال عن الطوق. 
ولكننا نجد أن هذه اللغة يف معظم األحيان تكون عامية دارجة. وبدخول الطفل يف التعليم النظامي يبدأ 
اجلامعية.  املرحلة  إىل  ينتقل  ثم  ومن  العام،  تعليمه  يكمل  حتى  بالتدريج  فنوهنا  ويتعلم  اللغة  دراسة  يف 
وهنا يواجه بأحد احتاملني إما أن تكون الدراسة بلغته القومية وإما بلغة أجنبية وهي يف معظم األحيان 

اإلنكليزية أو الفرنسية - وهذا الوضع متليه ظروف كثرية أمهها نوع االستعامر الذي كان يف بالده.
لذا  العربية.  اللغة  ذلك  بام يف  اللغات عمومًا  الطالب يف  األخرية ضعف  السنوات  لوحظ يف  وقد   
السودانية كأحد مطلوبات  العربية يف اجلامعات  اللغة  القرن املايض تقرر تدريس  ومنذ مطلع تسعينات 
وزارة التعليم العايل، خاصة بعد صدور قرار تعريب الدراسة. وقد تبنت جامعات كثرية قرار التعريب 
بحمد  اجلزيرة  جامعة  وكانت  الطب.  كليات  خاصة  الصحية،  العلوم  كليات  باستثناء  كلياهتا  معظم  يف 
اهلل من اجلامعات القليلة يف السودان التي نفذت قرار التعريب يف مجيع كلياهتا بام يف ذلك كليات العلوم 
الصحية. يف البداية مل جتد مقررات اللغة العربية احلامس والقبول املناسبني وسط أعداد كبرية من الطالب 
واألساتذة، لذا عقدت عدة لقاءات عمل لدراسة هذا األمر نتج عنها تطوير مقررات اللغة العربية لتؤدي 
األهداف املنشودة منها. ويستعرض الباحثون يف هذه الورقة آراء طالب كليات العلوم الصحية وكذلك 
قوا  ـّ آراء أساتذة مقررات اللغة العربية يف هذه املقررات ومدى حتقيقها لتلك األهداف.علاًم بأهنم قد وث

جتربة التعريب وأثرها عىل الطالب يف كليات العلوم الصحية بجامعة اجلزيرة ]5,1[.

أهداف الدراسة
1. وصف مقررات اللغة العربية احلالية ومقارنتها مع املقررات السابقة. 

2. حتديد آراء الطالب يف مقررات اللغة العربية من حيث املضمون وطرق التدريس والتقويم ومدى
مسامهتها يف استيعاهبم ملناهج العلوم الصحية والطبية.  

سون مقررات اللغة العربية لطالب العلوم الصحية والطبية حول 3. استطالع آراء األساتذة الذين يدريِّ
املقررات احلالية ومتطلبات تطويرها.  

منهجية الدراسة
مكان الدراسة كليات العلوم الصحية والطبية بجامعة اجلزيرة، وهي حسب األقدمية كاآليت:

- كلية الطب )1975م(.
- كلية الصيدلة )1996م(.

- كلية العلوم الطبية التطبيقية )1997م(
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- كلية علوم املختربات الطبية )1998م(.
- كلية طب األسنان )2000م(. 

إطار الدراسة
الدفعة 25 من كل كلية والتي أكملت مقررات اللغة العربية احلالية واملقررات الطبية والصحية املتخصصة 

حسب الكلية، )العدد الكيل 340 طالب(.

حجم العينة وطريقة العينة
25 من كل كلية كعنقود مستقل، وتم اختيار ٢5 طالبًا بالطريقة العشوائية  تم اعتبار الطالب يف الدفعة 

البسيطة من كل عنقود.

طرق مجع املعلومات
بَِعْت الطرق التالية يف مجع املعلومات: اتُّ

1. مراجعة وحتليل كتيبات مقررات اللغة العربية )السابقة واحلالية( وذلك بغرض حتديد التطور الذي
تمَّ من حيث املحتويات وطرق التدريس والتقيـيم.  

2. مجع املعلومات من الطالب عن طريق استامرة صممت بحيث تساعد عىل حتقيق أهداف الدراسة. 
3. إجراء مقابالت مع أساتذة مقررات اللغة العربية املعنيني حاليًا بتدريس طالب كليات العلوم

الصحية والطبية )عددهم 5(.   

النتائج واملناقشة 

املناهج السابقة
تم وضع منهج اللغة العربية )16 ساعة معتمدة( هلذه الكليات يف العام الدرايس 1991/1990م يف الفصول 

الدراسية األوىل، وذلك لتحقيق هدفني أساسني ومها هدف عام وهدف خاص أو وظيفي:

)أ( اهلدف العام
1. ربط الطالب باللغة العربية الفصحى وتراثها ونتاجها الفكري والعلمي.

2. رفع كفاءة الطالب يف اللغة العربية من حيث فقهها والتخاطب والكتابة هبا بمستوى جيد.
3. إكساب الطالب املهارة يف توظيف اللغة العربية يف املعارف املختلفة وتذوقه للنواحي اجلاملية يف

النصوص اللغوية.  
نه من 4. تزويد الطالب باملهارات اللغوية املتقدمة لتعينه عىل فهم ما يتلقاه من علوم ومعارف، ومتكيِّ

التعبري السليم.  
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)ب( األهداف اخلاصة
1. مساعدة طالب القطاع الطبي عىل استيعاب مواد ختصصاهتم والتعبري عنها بلغة سليمة.

2. تقويم اللسان والقلم من األخطاء الشائعة يف الكتابة واخلطابة، وذلك بتدريبهم عىل اإلمالء
املوافق للقواعد واألصول الفنية، واالرتقاء بملكاهتم يف نطق احلروف من خمارجها الصحيحة.  

3. ترسيخ املصطلح العلمي ومبادئ الرتمجة العلمية. 
وحتقيقًا هلذه األهداف جاءت مفردات املنهج بصورة تفي بحاجة الطالب يف الكليات املعنية، بحيث 
يستطيع من خالهلا فهم ما يتلقاه من نصوص مواده العلمية ولتجويد أدائه الكتايب ملقابلة متطلبات إجابة 
االمتحان وكتابة التقارير والبحوث العلمية، وكذلك لتجويد أدائه الشفوي ليتمكن من احلديث بطالقة 

يف املحافل األكاديمية سائاًل أو جميبًا أو ناقدًا أو حمارضًا.
وكانت مفردات املناهج عىل النحو التايل:

1. مفردات الفصلني األول والثاين، روعي فيها أن يكتسب الطالب املهارات األساسية للغة كالقراءة
واالستامع والتكلم، حيث جاءت املفردة للفصل األول تعنى باألصوات اللغوية نطقًا وجتويدًا  

وذلك بالرتكيز عىل البنية الترشحيية ألجزاء النطق وخمارج احلروف. وجاءت املفردة للفصل الثاين  
وهي تعنى بتجويد األداء الكتايب بتدريب الطالب عىل اإلمالء املوافق للقواعد واألصول الفنية  

حتى يتمكن من الكتابة الصحيحة دون حلن أو أخطاء.  
2. مفردات الفصل الثالث: تعنى بالدارسة التطبيقية، فالفصل الثالث يعنى بطرائق كتابة التقارير

العلمية مع استعراض بعض النصوص ذات الصلة بالقطاع الصحي والطبي.  
3. أما الفصل الرابع واألخري فجاء إلعداد الطالب الستيعاب منهج البحث العلمي يف كليات القطاع
الصحي والطبي حيث جاءت مفردات هذا املنهج تعنى بضوابط الرتمجة وكتابة البحث العلمي يف  

جماالت العلوم الصحية والطبية.  
  استمر تنفيذ هذا املنهج ملدة عرش سنوات، هذا وقد وجد التدريس باللغة العربية يف كليات القطاع 
الطبي جتاوبًا كبريا من الطالب واألساتذة. ولعل االستبانة التي أجريناها من قبل عىل عينة من طالب 
للتقويم  خيضع  اجلزيرة  بجامعة  املناهج  نظام  أن  وبام   .]6,3[ إليه  ذهبنا  ما  إىل  واضح  دليل  القطاع  هذا 
ُعِقَدْت حلقة عملية )ورشة عمل( يف أوائل  املستمر من قبل اللجان املتخصصة عىل نحو ما رأينا، فقد 
عام 2000م اشرتك فيها لفيف من أساتذة اللغة العربية وأساتذة القطاع الطبي. وكان من نتائج هذه احللقة 
َلْت املقررات األربعة وأدخلت عليها التعديالت التي أوصت هبا احللقة العملية ويف ما ييل  العملية أن ُعديِّ

استعراض هلذه املقررات:

اسم املقرر: املهارات اللغوية

أهداف املقرر
- إتقان الكتابة والتعبري

- استخدام اللغة
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- القدرة عىل تدارك األخطاء 
- القدرة عىل الكتابة والتعبري

- استخدام اللغة استخدامَا صحيحَا جمودَا يوظفه يف حياته الدراسية والعملية 
- كتابة الرسائل والتقارير واملقاالت، وإلقاء اخلطب واملحارضات، وإدارة الندوات وحلقات

النقاش...الخ.  

مفردات املقرر
1. عنارص االتصال اللغوي:

)أ( الكالم )ب( االستامع )ج( القراءة )د( الكتابة  
2. ضوابط الرسم الكتايب:

)أ( التذكري بالقواعد األساسية لإلمالء )ب( عالمات الرتقيم )ج( املخترصات ورموزها الكتابية  
)د( مكتبة اإلمالء )هـ( التطبيق العميل  

3. دراسة األصوات اللغوية العربية خمارجها وصفاهتا.
4. دراسة تركيب الكلامت وبنائها الرصيف. 

5. اجلملة تعريفها، رشوطها، بناؤها وأنواعها.
6. الفقرة: تعريفها، رشوطها وبناؤها.

7. بعض األخطاء الشائعة يف األصوات والكلامت وتركيب اجلمل.

اسم املقرر: الكتابة وفنون التعبري

أهداف املقرر
1. إجادة الطالب غري املتخصص للغة العربية من حيث التواصل والتخاطب والكتابة.

2. تلبية حاجة الطالب غري املتخصص إىل تصحيح فهمه ملا يتلقاه من نصوص مواده العلمية.
3. جتويد األداء اللغوي الشفوي لتمكني الطالب من احلديث يف املحافل العلمية بعربية فصحى

وحتسني قدرته يف التفكري والفهم السليم بلغة عربية.  
4. متكني الطالب من التعبري وكتابة التقارير واملقاالت والبحوث.

مفردات املقرر
- نشأهتا ومفهومها وفلسفتها - وظائف اللغة )االتصال، املعنى والتعبري(.

- نشأة الكتابة اخلطية وتطور اخلط العريب.
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نشأة الكتابة الفنية

)أ( النثر وأنواعه )نثر عادي، نثر علمي، نثر فني(
1. النثر العادي: )كتابة التقارير وصياغتها(

- أنواع التقارير )تقرير األداء - تقرير مجع احلقائق - التقرير الفني(
- مواصفات التقرير ومكوناته.

2. النثر العلمي
عنارص الكتابة العلمية )إدارية، هندسية، ...الخ(.

3. النثر الفني )التعبري(:
- صفات الكتابة اجليدة )الوحدة أو التجانس( ختري األلفاظ.

- إطار الكتابة )الفاحتة أو املقدمة، الوسط والغرض، اخلامتة(.
- عنارص الكتابة )الفكر، العاطفة، األسلوب واخليال(.

اسم املقرر: املعاجم واملصطلحات

أهداف املقرر
1. تعريف الطالب بأنواع املعاجم وطرق استخدامها.

2. إطالع الطالب عىل اجلهود التي بذلت يف تعريب املصطلحات وطرق صياغتها.
3. متكني الطالب من أسس وضع املصطلح العلمي.

4. تعريف الطالب خصائص اللغة العربية ومنهجها يف التوليد واالشتقاق والتجديد ومعرفة جذور
الكلامت.  

5. متكني الطالب من استخدام املوسوعات العلمية.

املفردات
- التعريف باملعاجم ووظائفها، أنواع املعاجم، طرق استخدامها.

- تطور التأليف املعجمي وسامت هذا التطور - الفروق بني املعاجم احلديثة والقديمة.
- صياغة املصطلح.

- التعريب وجهود النحاة يف إخضاع املعرب للصيغ العربية.
- مسرية املصطلح العلمي.

- معاجم مصطلحات العلوم يف كتب الرتاث العريب.
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- طرق وضع املصطلح.
- جهود املجامع العلمية يف املصطلح، توحيد املصطلح العلمي العريب.

اسم املقرر: نصوص تطبيقية

األهداف
1. متكني الطالب من قراءة بعض النصوص اللغوية التطبيقية املتصلة بتخصصه يف الغالب.

2. تعويده عىل إمكانية إعداد املادة العلمية بنفسه مستفيدَا من دراسته يف املقررات اللغوية األخرى.

املفردات
ختتار النصوص من بني مجلة نصوص معدة مسبقَا بحيث تناسب ختصص الطالب.

نتائج استبيان الطالب

استيعاب العلوم الطبية والصحية
أكثر الطالب استفادة )جيد إىل ممتاز( من مقررات اللغة العربية يف استيعاب العلوم األساسية هم طالب 
كلية العلوم الطبية التطبيقية )70.5%( يليهم طالب كلية طب األسنان )40%( وأخريًا طالب كلية الطب 

.)%16(
العربية،  للغة  ا مقررات  من  االستفادة  تدنت  فقد  )اإلكلينيكية(  الرسيرية  العلوم  أما 
املستفيدين  أكرب  أيضا  هم  التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  طالب  وكان  استيعاهبا.  يف  عامة،  بصورة 
السلوكية  االجتامعية  للعلوم  بالنسبة   .)%13.1( املختربات  علوم  كلية  طالب  وأدناهم   )%58.8(
لطبية  ا املختربات  علوم  كلية  طالب  لدى  بارزًا  لعربية  ا للغة  ا مقررات  دور  كان   فقد 

)76.3%( يليهم طالب كلية طب األسنان )%65(.

التواصل مع األطر الصحية، واملرىض وذوهيم وأفراد املجتمع
حقق طالب كلية العلوم الطبية التطبيقية أعىل نسبة من االستفادة من مقررات اللغة العربية يف التواصل 
مع مجيع الفئات املذكورة عىل التوايل: األطر الصحية )64.6%( املرىض وذوهيم )73.5%(، أفراد املجتمع 

.)%75.8(
األسنان  طب  ييل:  كام  املختلفة  الصحية  األطر  مع  للتواصل  بالنسبة  املتبقية  الكليات  طالب  وتواىل 

)50%( علوم املختربات الطبية )21.5%(، كلية الطب )16%( والصيدلة )%14.1(.
استفادة  تدرجت  فقد  الصحية  املؤسسات  يف  وذوهيم  املرىض  مع  التواصل  عىل  للمقدرة  بالنسبة 
طالب الكليات املختلفة بعد طالب كلية العلوم الطبية التطبيقية كام ييل: طب األسنان )40%( كلية الطب 

)32%(، كلية الصيدلة )18.8%( وأخريًا كلية علوم املختربات )%8.6(.
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اللغة  مقررات  من  طالهبا  استفادة  إىل  بالنسبة  أيضا  الثانية  املرتبة  يف  األسنان  طب  كلية  ترتيب  جاء 
العربية يف مقدرهتم عىل التواصل مع أفراد املجتمع حيث بلغت نسبة الطالب الذين قيموا هذه االستفادة 
املختربات  علوم  كلية  وأخريًا   )%32( الطب  فكلية   ،)%37.6( الصيدلة  كلية  تلتها   ،%60 ممتاز(   - )جيد 

الطبية )%30.1(.

إجراء البحوث
أقر 87% من طالب كلية العلوم الطبية التطبيقية باستفادهتم بدرجة )جيدة - ممتازة( من مقررات اللغة 
العربية يف إجراء البحوث، تالهم طالب كلية طب األسنان )50%(، ثم كلية الصيدلة )23.3%( تليها كلية 

الطب )16%( وأخريا كلية علوم املختربات الطبية )%8.6(.

كتابة التقارير
األسنان  طب   ،)%52.2( التطبيقية  الطبية  العلوم  كلية  ييل:  كام  املختلفة  الكليات  طالب  استفادة  كانت 

)40%(، الطب )20%(، علوم املختربات الطبية )12.9%( وأخريًا كلية الصيدلة )%4.7(.

تقديم الندوات
كان طالب كلية العلوم الطبية التطبيقية يف املرتبة األوىل من حيث استفادهتم من مقررات اللغة العربية يف 
تقديم الندوات )75.4%(، تالهم طالب كلية طب األسنان )60%( ثم كلية الطب )20%(، يليهم طالب 

كلية الصيدلة )18.8%( ثم طالب كلية علوم املختربات الطبية )%17.2(.

استخدام املكتبات
 كانت أعىل نسبة استفادة من مقررات اللغة العربية يف استخدام املكتبة بني طالب كلية العلوم الطبية التطبيقية 

)81.4%(، يليهم طالب كلية طب األسنان )40%( ثم طالب كلية علوم املختربات الطبية )%21.5(.
أما بالنسبة للمكتبة اإللكرتونية فإن االستفادة من مقررات اللغة العربية كانت عمومًا متدنية وجاء 
ترتيب طالب الكليات املختلفة يف االستفادة منها كام ييل: طب األسنان )35%(، العلوم الطبية التطبيقية 

)17.8%( كلية الصيدلة )9.4%(، كلية الطب )%4(.
يمكن تلخيص آراء الطالب حول املشاكل املتعلقة هبذه املقررات فيام ييل:

- إرصار كثري من أساتذة املقررات التخصصية يف الفصول الدراسية املتقدمة عىل التدريس
وامتحان الطالب باللغة اإلنكليزية.  

- قلة إحساسهم بمالءمة املقررات مع املقررات الطبية والصحية وقلة ارتباط مقررات اللغة
العربية مع املقررات املتخصصة ومواكبتها للتطور يف هذه العلوم، إضافة إىل النقص الشديد يف  

املراجع العربية.  
- تقييم الطالب يتم حاليا بواسطة أستاذ واحد هو مدرس املادة، واألفضل أن يدرس أي مقرر

بواسطة أكثر من أستاذ وأن يتم تقييم الطالب بواسطة أكثر من أستاذ كذلك.   
- طرق التعليم والتعلم املستخدمة حاليًا قليلة التحفيز للطالب باعتامدها بصورة كبرية عىل
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املحارضات واالمتحانات التحريرية.  
- أوقات التدريس )يف الفرتات املسائية( غري مناسبة.

آراء أساتذة اللغة العربية

مقررات اللغة العربية السابقة
س أي مهارات املقرر األول: حيتوى عىل نحو ورصف يدرسان بطرق تقليدية. ال تدرَّ

املقرر الثاين: خاص بالتعبري وكان عبارة عن رسد تارخيي.
املقرر الثالث: خاص باملعاجم وال حيتوى عىل أساسيات الرتمجة والتعريب.

املقرر الرابع: خاص بالنصوص األدبية البحتة.

مقررات اللغة العربية احلالية 
بدأ تطبيق املقررات اجلديدة بعد تطويرها لطالب الدفعة )23(. وقد متت االستعانة يف وضعها بمناهج 
اللغة العربية يف بعض اجلامعات السودانية وبآراء اخلرباء السودانيني املختصني من جامعة اجلزيرة وتلك 

اجلامعات. تقلص عدد الساعات املعتمدة إىل 8 ساعات.

حمتويات املقررات
املحتويات احلالية للمقرر كافية حسب األهداف املعلنة لتلك املقررات، وقد تم اختيارها بعناية لتساعد 
الطالب يف استيعاب املقررات املتخصصة )مقررات العلوم الطبية والصحية( عند تدريسها باللغة العربية 

دعاًم لسياسة التعريب باجلامعة.
أجل  من  املتخصصة(  املقررات  مواد  )من  نصوص  باختيار  شخصية(  )بمبادرات  األساتذة  يقوم 
التدريب التطبيقي للطالب عليها يف خمتلف املجاالت مثل : تعريب املصطلحات، كيفية صياغة املصطلح 

العلمي، استخراج املحسنات اللفظية والبالغية،...الخ.
اللغوية  املختارة إضافة إىل اجلوانب  النصوص  التأصيل عند دراسة  انتباه الطالب إىل جوانب  لفت 

بتلك النصوص.

طرق التعليم والتعلم
قبل البدء يف تنفيذ املنهج اجلديد كانت املحارضة هي الوسيلة األساسية لتدريس هذه املقررات، ومنذ البدء 
أصبح  الطالبية كوسيلة جديدة، وحاليا  املدارسة  الندوات وحلقات  أدخلت  احلالية  املقررات  تنفيذ  يف 
الطالب يستخدمون الوسائط املتعددة يف التقديم وأظهروا مقدرات جديدة يف استخدام التقانة املتطورة 
يف العرض. من مشاكل املقررات أن األنشطة التعليمية يتم تنفيذها يف هناية اليوم الدرايس ويف كثري من 
الكليات  6:30 مساء( حيث يكون الطالب مرهقني. ويف بعض   - 4:30 األحيان يف املساء )من الساعة 
)علوم املختربات( ال تتوفر أي خدمات للطالب يف هذه األوقات )مثل خدمات الكافيرتيا واملكتبة(. ذكر 
معظم األساتذة مشكلة األعداد الكبرية للطالب وأحيانًا مجع دفعتني من كليتني خمتلفتني. بعض األسئلة 
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املراجع يف كليات  التفكري واالستنتاج. هناك نقص يف  أحيانًا تكون ضعيفة وغري منهجية وال حتفز عىل 
العلوم الصحية ولكنها متوفرة يف كليات الرتبية والتي توجد يف مواقع أخرى من اجلامعة.

طرق وأدوات التقييم
40% من الدرجة الكاملة ألي  60% وأعامل السنة  الطرق احلالية جيدة حيث أن االمتحان النهائي يمثل 

مقرر.
جيب اإلبقاء عىل إدراج نتائج مقررات اللغة العربية عند حساب املعدل الرتاكمي للطالب حيث أن يف 
دوا أداءهم هبذه املقررات، فتكون بذلك ذات فائدة للطالب )بتحسني معدله  ذلك حتفيزًا للطالب ليجويِّ

الرتاكمي( أكثر من كوهنا نقطة عبور فقط.
ومن مشاكل هذه املقررات عدم التزام مجيع أساتذة العلوم الطبية والصحية بالتدريس باللغة العربية 
خاصة يف الفصول الدراسية املتقدمة وباألخص يف تدريس العلوم الرسيرية، بل أن هؤالء األساتذة ال 

يوجهون الطالب إىل املخاطبة أثناء الندوات وحلقات املناقشة أو كتابة التقارير باللغة العربية السليمة.
الكثري من أساتذة العلوم الصحية والطبية ليس هلم أي علم أو دراية بأهداف مقررات اللغة العربية 
الرامية إىل مساعدة الطالب يف استيعاب املقررات الصحية املتخصصة ويف التخاطب نطقًا وكتابة باللغة 
الرافضني للتعريب يلجأون يف بعض األحيان للتقليل  العلوم الصحية  العربية السليمة. قلة من أساتذة 

من أمهية مقررات اللغة العربية والتقليل من أمهية املصطلحات العربية.

التوصيات
- استخدام املزيد من الطرق املحفزة للطالب مثل: العمل يف جمموعات، التامرين اجلامعية

والفردية، التطبيق العميل، األوراق البحثية.  
- االهتامم باللغة العربية السليمة )كتابًة وختاطبًا( أثناء األنشطة األكاديمية املختلفة ملقررات

العلوم الصحية والطبية متضمنًا التدقيق اللغوي للتقارير والندوات وحلقات املدارسة  
الطالبية.  

- تنوير أساتذة املقررات املتخصصة بأهداف وحمتويات مقررات اللغة العربية وإرشاكهم يف
تنفيذها بحضور الندوات وحلقات املدارسة واملشاركة يف تقييم الطالب حتى حيرص هؤالء  

األساتذة عىل إلزام الطالب بأساليب كتابة التقارير وتقديم الندوات وحلقات املناقشة مع  
سالمة اللغة العربية يف كليهام.  

- إحياء املكتبة العربية وتوفري املراجع احلديثة باللغة العربية.
- توفري التقنيات احلديثة من أدوات ووسائل التعليم والتعلم.

- تشجيع التنظيامت الطالبية عىل تبني تنظيم لقاءات عمل ومؤمترات حملية داعمة لتعريب
العلوم الصحية والطبية.  

- زيادة الساعات املعتمدة للمقررات احلالية. 
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