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 جهود التعريب يف التعليم العايل
 جامعة دمشق منوذجا  

 ()لبانة مشّوحاألستاذة الدكتورة 

نو الهػروف أن جانػث دنشق كاىج رائدة فِ حػرّب الخػلْم الجانػِ، 

ث طدب الشدام، وٌدِ ىدَاة التػض أىً غيددنا حسستدج كلْد ّجٍلًلكو نا كد 

فِ غٍد التلطان غتد الحهْد، كان الخدرّس فٍْدا  3001جانػث دنشق، غام 

آىذاك ةاللغث الخركْث. إّّل أن الهصطلحات الطتْدث الخدِ كاىدج نتدخ دنث فدِ 

نياٌج كلْث الطب فِ اسطيتَل كاىج فِ نػظهٍا نتخلاةً ندو اللغدث الػرةْدث، 

هيظهدث لػدام الهددّر الدّو إحتدان أوللدَ نا ذكره التْد كهال الإلُ اسخياداً 

الهؤستدات الصدحْث الػاهاىْدث الحدّادث فدِ »الهؤحهر اإلسالنِ فدِ كخاةدً 

وّلحلداً، أبدتحج نيداٌج كلْدث «. الهتخشفْات وكلْث طب الشدام –سَرّث 

طب الشام حدّرس كانلث ةاللغث الػرةْث. وٌكذا ةلْج إلُ َّنيا ٌدذا، لخصدت  

 و رائدةَ حػرِّب الخػلِْم الجانػِ ةدوِن نيازع.جانػثُ دنشَق نيذ ذاك الحْ

وةها أن الػرةْث كاىج اللغثَ الخِ حُددّرُس فٍْدا الػلدَم الطتْدث، كدان ّل ةدد ندو 

حسلِْف كخٍب ونراجَع طتٍْث جانػٍْث ةاللغث الػرةْدث، لخغطدِ كافدثَ نلدررات الهيٍدا  

                                                 

() غضَ نجهع اللغث الػرةْث ةدنشق. 

 م.90/6/9032ورد التحد إلُ نجلث الهجهع ةخارّخ  
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ٙي ٬ػؾًق ا١٣ذػًت كا٧٣ؿاصػٓ دأ٣ٲٛػةن ثػة٧٣ٕ٪ٯ  ا٣ؽراقٰ. كثُجٲٕح ا٣عةؿض ٥٣ ٱ٨١ دأ٣ٲ

ٓى أص٪جٲحو دؼىىٲح. ا٣ؽٝٲٜ ٧٤١٤٣ح ثٞؽر ٦ة ٠ةف ٩ٞٺن   كدؿص٧ح ١٣ذت ك٦ؿاص

ك٨٦ ا٣ٺٚخ أف ظؿ٠ح ا٣ذأ٣ٲٙ ا٧٤ٕ٣ػٰ كا٠جذ٭ػة ٔ٪ةٱػح ٚةاٞػح ثكػٺ٦ح ا٤٣٘ػح 

٣ػحض كاٵقػ٤ٮبي ق٤كػةنض كا٣نػؿحي ـكص٧ةؿ اٵق٤ٮب. ٚأدًخ ا٤٣٘ح ي ٚٲ٭ة ٔؿثٲػحن ص

ٌُؿق ص٭ةثػؾة  دٝٲٞةنض كا٧٣ٞةوؽي كاًعح. ك٨٦ ٦ؤ٣ٛةت ا٣ُت ٰٚ ا٣سٺزٲ٪ٲةت ٦ة ق

ؾٱ٨ ٠ة٩ػخ ٠ذةثةد٭٧ػة ا٣ُجٲػح أٝػؿب إ٣ػٯ ٤  ٦ؿمؽ ػةَؿ كظك٪ٰ قجط ا٣ ٨٦ أ٦سةؿ

اٵدب ا٣ؿٚٲٓ ثض٧ةؿ أق٤ٮث٭ة كٔؾكثح ٣٘ذ٭ة. ز٥ صةء صٲ٢ إثؿا٬ٲ٥ ظٰٞ ك٦ع٧ػؽ 

٧عةق٪ٰ ا٣ؿاٲف ا٣عة٣ٰ ٧٣ض٧ٓ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ. ا٬٣ٲس٥ ا٣ؼٲةط ك٦ؿكاف 

ا٣ٕػة٣ٰ ٬ػٮ ك٠ةف اٷ٩ضةز اٵْٔػ٥ آ٩ػؾاؾ ٚػٰ ٦ضػةؿ دٕؿٱػت ا٤ٕ٣ػٮـ كا٣ذ٤ٕػٲ٥ 

ا٣ؾم ٝةـ ٤ٔٯ ك٫ًٕ أقػةدؾة ٠جػةر ٦ػ٨ أ٦سػةؿ ظكػ٪ٰ « ا٧٣ٕض٥ ا٣ُجٰ ا٧٣ٮٌظؽ»

قجط ك٦ع٧ؽ ٬ٲس٥ ا٣ؼٲػةط ك٦ػؿكاف ا٧٣عةقػ٪ٰض إًػةٚح إ٣ػٯ ز٤ػح ٦ػ٨ ا٧٤ٕ٣ػةء 

ا٧٣ض٧ٕٲٲ٨ ٨٦ ٦ىؿ كا٣ٕؿاؽ ٨٦ أ٦سةؿ ٦ع٧ؽ ا٣ض٤ٲ٤ٰ ك٦ع٧ؽ أظ٧ؽ قػ٤ٲ٧ةف. 

د٤ذػ٫ َجٕػةت ز٥  2:84 كٝؽ أدٯ ٬ؾا ا٧٣ٕض٥ ا٣ؾم َجٓ ك٩نؿ ٧٤٣ؿة اٵك٣ٯ ٔةـ

(ض أدٯ ز٧ػؿة ص٭ػٮد ظسٲسػح ك٧ٔػ٢ 7::2ك 2:94ك 2:89زٺث ٤ٔٯ ا٣ذٮا٣ٰ )

راقغ ثػأف ا٣ٕؿثٲػح ٣٘ػح ظٲػحض ٝػةدرة ٤ٔػٯ ٦ٮا٠جػح ٠ػ٢ دٕجٲؿان ٨ٔ إٱ٧ةف دؤكبض 

ا٣ٕىٮر ك٢٠ ا٣٘ةٱػةتض كأف دٮظٲػؽ ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٣ُجٲػح قػجٲ٢ أ٠ٲػؽ ٣ذػٮَٲ٨ 

٣ُجٰ ا٧٣ٮظؽ ا٧٣ؿصٓ اٵكؿ ا٣ػؾم ا٥٤ٕ٣ كدؿقٲغ ا٧٣ٛة٬ٲ٥.. كٹ ٱـاؿ ا٧٣ٕض٥ ا

ـى ٨ إ٣ٲ٫ كٱي ؿ٠ى ٱي   ـ ث٧ة صةء ٚٲ٫ ٰٚ ٤ٔٮـ ا٣ُت كا٣جٲٮ٣ٮصٲة.٤ذ

٠ؾ٣ٟ ٩ضؽ ٦ؤ٣ٛةت ٧٤ٔٲح ٰٚ ا١٣ٲ٧ٲةء دؿصػٓ إ٣ػٯ د٤ػٟ ا٣ٛذػؿةض ٠ذج٭ػة 

٩ضؽ أٱٌةن ٰٚ وث٤٘ح ٔؿثٲح رٚٲٕح أقةدؾة أصٌٺء ٨٦ أ٦سةؿ ا٣ؽ٠ذٮر ص٧ةؿ ا٣ٌٛؿا. 

ذٮل ٧٤ٔػػٰ ك٣٘ػػٮم رٚٲػػٓ ٧٠ؤ٣ٛػػةت ا٣٭٪ؽقػػح ٠ذجػػةن ك٦ؿاصػػٓ صة٦ٕٲػػح ث٧كػػ

ٝؽكرةض كقٮاق ٨٧٦ ٠ة٩ػخ ٣٭ػ٥ ٦كػة٧٬ةت ْٔٲ٧ػح ٚػٰ ا٣ؿزاؽ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ 

دٕؿٱت ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٤ٕ٣ٲح كا٣ذنجٌر ثذٕؿٱت ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ. ك٦ة ٦ؤ٣ٛةد٭٥ 
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إٹ د٣ٲ٢ ٝةَٓ ٤ٔٯ أف ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ح ي ٥٤ٔ ثٞؽر ٦ة ٬ػٰ ٣٘ػح أدب كػُةثػح 

إذا ٮا٠جح ا٣ذُٮر ا٣كؿٱٓ ٤٣عؿ٠ح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ٕة٧٣ٲػح كثٺٗحض كأ٩٪ة ٝةدركف ٤ٔٯ ٦

 اصذ٭ؽ٩ة ٧٠ة اصذ٭ؽ ق٤ٛ٪ة ا٣ىة٣ط.

ٚػٰ ٤٧ٔٲػح ا٣ذٕؿٱػت ٣ٲىػجط دػؽرٱف د٦نػٜ  كقؿٔةف ٦ة دٮقٕخ صة٦ٕػح

ا٣ٞة٩ٮف ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲحض كثة٣ذة٣ٰ ٠ةف ٹ ثؽ ٨٦ دأ٣ٲٙ ٠ذت ٚػٰ ا٣ٞػة٩ٮف ث٧ؼذ٤ػٙ 

ٌٛػخ ثة٣ٞػة٩ٮف ٚؿك٫ٔض ك٬ٰ أ٠سؿ ٨٦ أف دعىٯ ٰٚ ٬ؾق ا٣ٕضة٣ح. ٚ٭٪ػ ةؾ ٠ذػت أ٣ً

اٷدارم ا٣ؾم ك٣ؽ ث٧ٛ٭ٮ٫٦ ا٧٣ٕةوؿ ٰٚ ٚؿ٩كة ثٕؽ ٝٲػةـ ا٣سػٮرة ا٣ٛؿ٩كػٲحض كٚػٰ 

ص٤ ٭ػة ٦ػ٨ ا٣ٞػٮا٩ٲ٨ ا٣ٛؿ٩كػٲحض كٚػٰ ا٣ٞػة٩ٮف  ٝٮا٩ٲ٨ ا٣ذضةرة ا٣جعؿٱػح ا٧٣كػذ٤٭٥

ك٨٦ أ٥٬ ا١٣ذت ا٧٣ؤ٣ٛح ٚٲ٫ ٰٚ صة٦ٕح د٦نٜ: ا٣ٮقػٲٍ ٚػٰ ا٣عٞػٮؽ  ضا٣ذضةرم

أوػٮؿ ا٧٣عة٧٠ػةت »ض ك2:74ُة٠ٰ ك٩٭ةد ا٣كػجةٰٔ ٔػةـ ا٣ذضةرٱح ٣ؿزؽ اهلل أ٩

. ك٠ػؾ٣ٟ :٨٦2:9 ٦٪نٮرات صة٦ٕح د٦نٜ ٔػةـ « ٰٚ ا٧٣ٮاد ا٧٣ؽ٩ٲح كا٣ذضةرٱح

ا٣ٞػة٩ٮف ا٣ؽقػذٮرم »ا٣ٞة٩ٮف ا٣ؽقذٮرمض كٚٲ٫ أ٣ٌٙ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٠ػةؿ ٗػة٣ٰ ٠ذػةب 

٦ػ٨  ك٬٪ػةؾ ٔػؽده. :٨٦2:9 ٦ُجٮٔةت صة٦ٕػح د٦نػٜ ٔػةـ « كا٣٪٥ْ ا٣كٲةقٲح

٧ؿصٕٲح ا٣ٞٲ٧ح ٵقػةدؾة صة٦ٕػح د٦نػٜ ٚػٰ ا٣ٞػة٩ٮف ا٣ػؽك٣ٰ ا٣ٕػةـ ا٧٣ؤ٣ٛةت ا٣

ا٣ؿقػ٧ٲح اٹدٛةٝٲػةت ا٣ؽك٣ٲػح أك  ٧ةك٨٦ أ٥٬ ٦ىةدر٬ ضكا٣ٞة٩ٮف ا٣ؽك٣ٰ ا٣ؼةص

ٗٲؿ ا٣ؿق٧ٲح أظ١ػةـي ا٧٣عػة٥٠ ثىػؽًد ٌٝػةٱة  ٧ةا٧٣ٕة٬ؽاتض ك٨٦ أ٥٬ ٦ىةدر٬

٬ػؾا  ذاًت و٤حو ثة٣ٞة٩ٮف ا٣ؽك٣ٰ ا٣ؼةصض ك٨٦ أ٥٬ ٦٪نٮرات صة٦ٕح د٦نٜ ٚػٰ

ض ك٠ذػةب «ا٣ٞة٩ٮف ا٣ػؽك٣ٰ ا٣ؼػةص ا٣ض٪كػٲح»ا٧٣ٲؽاف ٠ذةب ا٣ؽ٠ذٮر ٚؤاد دٱت 

 ضٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲػح ثؽ٦نػٜ ان ٌٔٮا٣ؾم ٠ةف  ضا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ٔـٱـ م١ؿم

ا٧٣ؤ٣ٛةت ا٣ٕؿثٲح ا٣ذػٰ ٩نػؿد٭ة ٠ة٩خ ٠ؾ٣ٟ «. ٦ؽػ٢ إ٣ٯ ا٣ٞة٩ٮف ا٣ؽك٣ٰ ا٣ٕةـ»

١٠ذػةب ٬ةمػ٥ ا٣ٞةقػ٥ صة٦ٕح د٦نػٜ ٠سٲػؿة ٚػٰ ٦ٮًػٮٔةت ا٣ٞػة٩ٮف ا٧٣ػؽ٩ٰ 

ك٬٪ةؾ ٠ذت ٚػٰ «. ا٧٣ؽػ٢ إ٣ٯ ٥٤ٔ ا٣ٞة٩ٮف»ك« ٦عةًؿات ٰٚ ا٣ٞة٩ٮف ا٧٣ؽ٩ٰ»

ٝػػة٩ٮف ا٣ٕٞٮثػػةت كا٤ٕ٣ػػٮـ ا٣ضـااٲػػح ا٧٣كػػذ٧ؽة ٦ػػ٨ ا٣ٞػػٮا٩ٲ٨ ا٣ٛؿ٩كػػٲح ١٠ذػػةب 
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٤٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣ٮ٬ةب ظٮ٦ػؽ ا٣ػؾم أوػجط « ا٧٣ٌٛى٢ ٰٚ مؿح ٝة٩ٮف ا٣ٕٞٮثةت»

ض ك٠ذػةب ٌٔػٮ ا٧٣ض٧ػٓ ا٣ػؽ٠ذٮر ٔجػٮد ٚٲ٧ة ثٕؽ ٌٔٮان ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

٦ػػ٨ ٦٪نػػٮرات صة٦ٕػػح د٦نػػٜ أٱٌػػةن. ك٣ػػؽٱ٪ة ٚػػٰ « ٝػػة٩ٮف ا٣ٕٞٮثػػةت»ا٣كػػٌؿاج 

ا٣ذنػػؿٱٕةت »ا٣ذنػػؿٱٕةت اٹصذ٧ةٔٲػػح ٦ؤ٣ٛػػةت صة٦ٕٲػػح ٬ة٦ػػح ٦٪٭ػػة ٠ذػػةب 

كٝؽ وؽر ٔػ٨ صة٦ٕػح  ض٧٣ؤ٫ٛ٣ ا٣ؽ٠ذٮر ٚةركؽ ا٣جةمة« اٹصذ٧ةٔٲحض ٝة٩ٮف ا٢٧ٕ٣

 .2:91د٦نٜ ٔةـ 

٦ٕح كازدٱةد ٚؿكٔ٭ة ا٧٤ٕ٣ٲحض ٩نُخ ظؿ٠حي ا٣ذػأ٣ٲٙ ٚػٰ ك٦ٓ دٮقٓ ا٣ضة

ٚةٗذ٪خ ا١٧٣ذجح ا٣ٕؿثٲح ث٧ؤ٣ٛةت ٚػٰ   ٦ؼذ٤ٙ ٚؿكع ا٤ٕ٣ٮـ كظٞٮؿ ا٧٣ٕؿٚح

ا٣ُت كا٣٭٪ؽقح ثنذٯ ٚؿكٔ٭ة ا٣ـرأٲػح كا٧٣ؽ٩ٲػح كا٧ٕ٧٣ةرٱػح كا٧٣ٲ١ة٩ٲ١ٲػح 

ي  ٚػٰ ٛخ ٠ذت ٰٚ ا٤ٕ٣ٮـ اٵقةقٲح ا٣ؿٱةًٲح كا٣ٛٲـٱةاٲحض ك٠ذت ٣  كا١٣٭ؿثةاٲح. أ

ا١٣ٲ٧ٲةء كاٹٝذىةد. كا٣ٲػٮـ ٦ػة زا٣ػخ ظؿ٠ػح ا١٣ذةثػح ا٧٤ٕ٣ٲػح ٩نػُح ٚ٭٪ػةؾ 

دىؽر٬ة صة٦ٕح د٦نٜ ٰٚ ا٣ُت كا٣٭٪ؽقح كا٤ٕ٣ٮـ  ق٪ٮٱ ةٔنؿات ا٧٣ؤ٣ٛةت 

 ا٣جٲبٲح كاٷدارة كا٣ذ٪٧ٲح ا٧٣كذؽا٦ح كٗٲؿ٬ة...

٣ح دٕؿٱػػت ا٤ٕ٣ػػٮـ أك٧٦ػػة قػػةٔؽ ا٣ضة٦ٕػػح ٤ٔػػٯ ا٧٣ٌػػٰ ٝػػؽ٦ةن ٚػػٰ ٦كػػ

بح ا٣ذنؿٱٕٲح ا٣ؽا٧ٔح ض ٚٞؽ أدخ ا٣٪ىٮص ا٣ٞة٩ٮ٩ٲح ٣ذػ٪٥ْ كد٤ٕٲ٧٭ة كصٮد ا٣جٲ

٤٧ٔٲح دأ٣ٲٙ ا١٣ذت كا٧٣ؿاصٓ ا٣ضة٦ٕٲح كدٕؿٱت ا٤ٕ٣ػٮـ ٤٠٭ػة ثػٺ اقػذس٪ةء. 

ٌْػ٥ آ٣ٲػح َجةٔػح ا١٣ذػت ا٣ضة٦ٕٲػح  3112ٚٞة٩ٮف ا٧٣ُجٮٔةت ا٣ىػةدر ٔػةـ  ٩

ـى ا٧٣ذؿ ٥ٌْ ا٣نؿكطى ا٧٣ٞٲؽةى ٣٭ة كظؽد ا٣عٮاٚ دجػحى كإوؽاًر٬ة كإػؿاًص٭ةض ٧٠ة ٩

 ٤ٔ3117ٯ ا٣ذأ٣ٲٙ. كأدٯ ٝة٩ٮف د٪ْٲ٥ ا٣ضة٦ٕةت ٣ٲػ٪ه وػؿاظح ٚػٰ ٔػةـ 

٤ٔٯ أف ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٬ػٰ ٣٘ػح ا٣ذ٤ٕػٲ٥ض ك٣ٲٞػٌؽـ ٣ٶقػذةذ ا٣ضػة٦ٰٕ اٷَػةر 

ا٧٤ٕ٣ٰ كا٣عةٚـ اٵ٠ةدٱ٧ٰ ٤ٔٯ ا٣ذأ٣ٲٙض ك٠ةف ثة٣ذػة٣ٰ ػُػٮة ٦ذٌٞؽ٦ػح ٤ٔػٯ 

ح ك٦ػة ٱذؿدػت َؿٱٜ دٕؿٱت ا٤ٕ٣ٮـ. إذ إف دأ٣ٲٙ ا١٣ذػت كا٧٣ؿاصػٓ ا٣ضة٦ٕٲػ

٤ٔٯ ذ٣ٟ ٨٦ ٢ٞ٩ ا٤ٕ٣ٮـ كدٕؿٱت ا٧٣ىػ٤ُعةت كدؿص٧ػح ٠ذػت ذاًت ٝٲ٧ػح 
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٧ةن ٰٚ اٹػذىةص ا٣ػؽٝٲٜض ٗػؽت ٝٲ   ٕؽ ٦ؿصٕةن ٧٤ٔٲ ة٧٤ٔٲح رٚٲٕح ٱ٨١٧ أف د

مؿَةن ٹز٦ةن ٨٦ مؿكط ا٣ذؿٝٲح اٵ٠ةدٱ٧ٲحض إًةٚح إ٣ٯ ٩نؿ ٔؽد ٦ػ٨ ا٣جعػٮث 

كٝػؽ مػضٓ ا٣ٞػة٩ٮف ٤ٔػٯ ٧ح. ٬ػؾا ا٧٤ٕ٣ٲح اٵوٲ٤ح ٰٚ ٦ضٺت ٧٤ٔٲح ٦ع١  

ثعكػػت ا٧٣ٕػػةٱٲؿ « ٦ضـٱػػح»ٙ ١٦ةٚػػأة ا٣ذػػأ٣ٲٙ ا٧٤ٕ٣ػػٰض إذ روػػؽ ٧٤٣ؤ٣ ػػ

 ا٧٣ع٤ٲحض كق٧ط ثذ٘ٲٲؿ ا١٣ذةب ا٣ضة٦ٰٕ أك دٕؽٱ٫٤ ٦ؿة ٢٠ أرثٕح أٔٮاـ.

كثعكت إظىةءات ٦ؽٱؿٱح ا١٣ذػت كا٧٣ُجٮٔػةت ٚػٰ صة٦ٕػح د٦نػٜض ثٕػؽ 

ض ٝة٦ػخ 3121ـ ظذػٯ ٔػة ٦3112ػ٨ ٔػةـ  وؽكر ٝة٩ٮف ا٧٣ُجٮٔةتض أم أذجةران 

ٚػٰ ا٤ٕ٣ػٮـ  دؼىىػٲ ةصة٦ٕح د٦نٜ ثُجةٔح ك٩نؿ ٩عٮ ٦بذٲ٨ كز٧ة٩ٲح كزٺزٲ٨ ٠ذةثةن 

ٰٚ ا٤ٕ٣ػٮـ ا٣ُجٲػحض ك٦بػح  ف ٠ذةثةن صة٦ٕٲ ةا٣ُجٲح كا٣٭٪ؽقٲح كظؽ٬ةض ٦٪٭ة قذح كقجٕٮ

ف ٠ذةثةن ٰٚ مػذٯ ٚػؿكع ا٤ٕ٣ػٮـ ا٣٭٪ؽقػٲح. ٤٠٭ػة أ٣ٌٛػخ ثة٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح ٮكقذح كقذ

ك٦ؿاصٓ أص٪جٲحض دُجٲٞةن ٣كٲةقح دٕؿٱت ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕػة٣ٰ. ٦ػ٨ ٬ػؾق ثةٹقذٕة٩ح ث١ذت 

ا١٣ذت ٦ة ٱؽٌرس ٰٚ ٤٠ٲػح ا٣ُػتض ك٬ػٰ ٠ذػت ٚػٰ ا٣ُٛٲ٤ٲػةت ا٣ُجٲػحض كأ٦ػؿاض 

كأ٦ػؿاض ا٣٘ػؽد ا٣ىػ٥ كاٹقػذٞٺبض كاٵكٔٲح ا٣ؽ٦ٮٱح كصؿاظذ٭ة  ص٭ةز ا٣٭٥ٌ

ح ك٥٤ٔ ا٣ٮرازػحض كا٣ذنػؼٲه ا٣نػٕةٰٔ كا٣ذىػٮٱؿ ا٣ُجٞػٰض كا٧٣ٕة٣ضػح ا٣نػٕةٔٲ

٣ٶكراـض ك٥٤ٔ اٵدكٱح ا٣كؿٱؿمض ك٥٤ٔ ا٧٣٪ةٔح كا٧٣٪ةٔح ا٧٣ؿًٲحض ك٤ٔػ٥ ا٣ض٪ػٲ٨ 

ا٣ُجٰض ك٥٤ٔ ا٣ؼ٤ٲحض ك٤ٔػ٥ ا٣٪كػش ا٣ؼػةص كا٣ٕػةـض ك٤ٔػ٥ ا٣ٮرازػحض كا٣ذنػؿٱط 

ا٧٣ؿًٰ ا٣ٕػةـض كدنػؿٱط ا٣ػؿأس كا٣ٕ٪ػٜ كا٣ض٭ػةز ا٣ٕىػجٰ ا٧٣ؿ٠ػـم كأٌٔػةء 

كٝػؽ  .…اض ا٣ؼ٧ضٲػحا٣عٮاسض كا٣ضؿاظح ثأ٩ٮأ٭ةض كا٣ُػت ا٣ٮٝػةاٰض كاٵ٦ػؿ

 أذي٧ًؽت ٚٲ٭ة ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ُجٲح ٧٠ة كردت ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ُجٰ ا٧٣ٮٌظؽ.

١٠ذةب ٨ٚ رق٥ اٵق٪ةف ك٩عذ٭ةض  ك٦٪٭ة ٦ة ٱؽٌرس ٰٚ ٤٠ٲح َت اٵق٪ةف

ا٣ذٕٮٱٌةت ا٧٣ذعؿ٠ح ا٣ضـاٲحض ك٥٤ٔ اٵظٲػةء ا٣ؽٝٲٞػحض كٚٲـٱٮ٣ٮصٲػة ا٣ٛػ٥ ك

ٱٌػػةت ا٧٣ذعؿ٠ػػح ا١٣ة٤٦ػػح كاٵقػػ٪ةفض ك٦ػػؽاكاة اٵقػػ٪ةف ا٣ذؿ٦ٲ٧ٲػػحض كا٣ذٕٮ
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٘ث، واىخػٔٗضات اىٔسٓ٘ث اىفه٘ث، وغيمً اىلي٘مث واىخػٔٗضات اىٍخطرنث اىفه  

 .…اىِسز اىػام ِغيً واىخهاذر، واىٍرشد اىػٍيٖ فٖ

ى فج نخب ٌَ ٌرو غيً حأذ٘ر األدوٗث، وغيً اىلي٘ث، وفٖ ني٘ث اىص٘دىث، أ  

يممً اىِتممات، واىهٍ٘٘ممال اىخطي٘ي٘ممث، واىت٘ٔىٔس٘مما اىِتاح٘ممث، وغيممً اىػلمماك٘ر وغ

 …اىخعت٘لٖ ونٍ٘٘ال اىػلاك٘ر، واىٍراكتث اىدوائ٘ث واىهٍ٘٘ال اىدوائ٘ث

 2010ضخمٕ غمام  2001ف ف٘ٓما ٌِمع غمام ى  أٌا ني٘ث اىِٓدسث اىٍدُ٘ث، فلد أ  

شممالات، وحطي٘ممو ٌِٓمما نخمماب ٌ٘هاُ٘ممم ا ُ ُطممٔ سممتػث وذ ذممَ٘ نخاةمماا ساٌػ٘ مما

اىٍِشآت غ٘ر اىٍلررة، وُظرٗات اىخلع٘ط، وٌلاوٌث اىٍٔاد، واىٍرسع فمٖ أسم  

حطي٘ممث اىٍ٘مماه اىٍاىطممث، واىطسمماب ا ُشممائٖ ىيٍلمماظِع واىػِاةممِر اىلرسمماُ٘ث 

اىٍسمميطث، وحلِ٘ممات اىممرم، وحصممًٍ٘ غِاةممر اىٍِشممآت اىٍػدُ٘ممث، واىشممٔائ  

اىِفاٗمات اىصميتث، واىٍرسمع فمٖ  اىصفائط٘ث اىٍػدُ٘ث واىخطي٘و اىيمدن، وٌػاىشمث

اىشممدران اتسممخِادٗث وا اُممات اىسممٔائو اىت٘خُٔ٘ممث، واىخعت٘لممات اىِٓدسمم٘ث ىػيممً 

اىسهٔن وٌتادئ غيً اىخطرٗم، وٌ٘هاُ٘م اىسٔائو، واىشرٗان ذو اىسمعص اىطمر، 

 وِْدسث األساسات واىٍِشآت اىٍعٍٔرة، واىرم واىصرف.

أرةػمٔن  2001ف ٌِمع غمام ى مأ  وأٌا فٖ ني٘ث اىِٓدسث اىٍ٘هاُ٘ه٘ث، فلمد 

ر ةج ف٘ٓا ٌفاًْ٘ اىس ٌث اىٍِٓ٘ث، وغئم إىهخروُ٘مات اىلمدرة  نخاةاا ساٌػ٘ ا غ 

اىهٓرةائ٘ث، واتضخٍال وا ضصمال، واىخرٌٔدِٗاٌ٘مم، واىمدتئو واىٍرتخمات، 

وا ىهخروُ٘ات اىصِاغ٘ث، وحصًٍ٘ اٙتت واعٔط ا ُخما،، وغيمً اىٍمٔاد 

 …ىطرارٗث، وٌطاناة اىدارات ا ىهخروُ٘ثوِْدسخٓا، واٙتت ا

فج ىٍِاْشٓا نخب غمدة ٌِٓما اتحصماتت وفٖ ني٘ث اىِٓدسث اىٍػئٌاح٘ث، أ ى  

 اىركٍ٘ث، وا شارات واىِظً، وأارزٌ٘ات اىتطد اىعن٘ث، واىعنال اىصِػٖ...

وِْا ت ةد ٌَ اىخِّٔٗ ةاىخػاون اىٔذ٘ق اىلمائً ةمَ٘ ساٌػمث دٌشمق واىشٍػ٘مث 



 624 جَْد التعسٓب يف التعلٔه العالٕ جامع٘ دمظل منْذجا ـ د. لباى٘ مظْح

٣ٲٙ كا٣٪نػؿ ٚٲ٭ػة ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣كٮرٱح ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲح ا٣ذٰ دػؿأس ٣ض٪ػح ا٣ذؿص٧ػح كا٣ذػأ

دجةٔػػةن ٠ػػ٢ ٦ػػ٨ ٩ةاػػت راػػٲف صة٦ٕػػح د٦نػػٜ ٤٣نػػؤكف ا٧٤ٕ٣ٲػػح آ٩ػػؾاؾ ا٣ػػؽ٠ذٮر 

ا٧٣ض٧ٰٕ ٦ٮٜٚ دٔجٮؿض كراٲف صة٦ٕح د٦نٜ آ٩ؾاؾ ا٣ؽ٠ذٮر كااػ٢ ٦ٕػٺ. كٝػؽ 

أػؾت ٬ػؾق ا٤٣ض٪ػح ٤ٔػٯ ٔةدٞ٭ػة رٚػؽ ا١٧٣ذجػح ا٣ٕؿثٲػح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح ثػة٧٣ؿاصٓ 

٤ٲػةت ا٣٭٪ؽقػح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح ٚػٰ ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ٞٲ٧حض كدٔػ٥ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ٚػٰ ٠

٪ٲػخ ثػؽ٥ٔ ا٤٧ٕ٣ٲػح ا٣ذ٤ٕٲ٧ٲػح ٚػٰ ٤٠ٲػةت ٔي ك. ض ك٬ٰ ٤٠ٲةت ظؽٱسح ٩كػجٲ ةا٣ُٞؿ

ا٣٭٪ؽقح ا١٣٭ؿثةاٲػح ثذـكٱػؽ٬ة ثػة٧٣ؿاصٓ ا٧٤ٕ٣ٲػح ا٣عؽٱسػح. كٝػؽ ٧ٔػؽت ٣ض٪ػح 

ا٣ذؿص٧ح كا٣ذأ٣ٲٙ كا٣٪نؿ ٰٚ ا٣ض٧ٕٲح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣كٮرٱح ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲػح إ٣ػٯ دؿص٧ػح 

َيجًٕػخ ٔػؽة أ٦٭ةت ا١٣ذت ا٣ٕة ٧٣ٲح ا٣ىةدرة ٰٚ ٬ؾا ا٣ع٢ٞض ػةوح د٤ػٟ ا٣ذػٰ 

٦ؿات كا٣ذٰ دؽٌرس ٰٚ أرٝٯ ا٣ضة٦ٕةت ٰٚ ا٣ٕة٥٣. ٣ٞؽ كًػٕخ ا٤٣ض٪ػح ٩ىػت 

دؿص٧ح ٦ؿصٓ ٧٤ٔػٰ ٬ػةـ ١٣ػ٢ ٦ٞػؿر دٮٚٲؿ ٔٲ٪ٲ٭ة دعٞٲٜ ٬ؽؼ ٦عؽد أٹ ك٬ٮ 

دؼىىٰ ٨٦ ٦ٞؿرات ا٣ؼُح ا٣ؽرقٲح ٰٚ ٤٠ٲةت ا٣٭٪ؽقػح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح كأٝكػةـ 

٣كػؿٔح دُػٮر ٬ػؾا ا٣عٞػ٢  ضعٮاقٲت. ك٥٣ ٱ١ػ٨ ٬ػؾا ثػةٵ٦ؿ ا٣كػ٭٬٢٪ؽقح ا٣

 3121-3116ا٧٤ٕ٣ٰ. ك٣ٞؽ أوؽرت ٣ض٪ح ا٣ذؿص٧ح ٚػٰ ا٣ض٧ٕٲػح ثػٲ٨ ٔػة٦ٰ 

 دؿص٧ةت ٣كذح ٠ذت ٦ؿصٕٲح ٔة٧٣ٲح ٬ٰ:

ـ ا٣ذن٘ٲ٢ض كادىةٹت ا٧٣ُٕٲةت كا٣عٮاقٲتض كا٣ذ٧ٕٲح ا٣ذُجٲٞٲحض  ٦ٛة٬ٲ٥ ٩ْة

 ٣٘ةت ا٣جؿ٦ضح. ا٣جؿ٦ضٲةتض كأقفي  رؤٱح صؽٱؽةض ك٬٪ؽقح - كا٣ؾ٠ةء ا٣ى٪ٰٕ

يػؾؿ ٚػٰ وػ٪ةٔح  كٝؽ أٚةد ا٧٣ذؿص٧ٮف أٱ٧ة ٚةاؽة ٨٦ ا٣ض٭ؽ ا١٣جٲؿ ا٣ؾم ث

٥ً ا٧٣ىػ٤ُعةت ا٣٭٪ؽقػٲح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲػح ا٣ىػةدر ٔػ٨ ا٣ض٧ٕٲػح ا٧٤ٕ٣ٲػح  ضى ٦ٕي

 ا٣كٮرٱح ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲح.

ٔي  كظؿوةن  ؽ ثنػأف ا٣ذػؽٝٲٜ ا٧٤ٕ٣ػٰ ً٭ػ٤ٔٯ دٝح ا٣ذؿص٧ح كقٺ٦ح ا٤٣٘ػحض 

ض ٧٠ػة ٔ٭ػؽ ٘ذٲ٨ ا٧٣ىػؽر كا٣٭ػؽؼ إدٞة٩ػةن دة٦ ػةٮ٦ةدٲٲ٨ ٱذٞ٪ٮف ا٣٤٣ؼجؿاء ٤ٕ٦

ؽ ثة٣ذؽٝٲٜ ا٤٣٘ٮم ٧٣ؼذىٲ٨  ٣٭٥ ٧٤ٔ٭٥ ا٣٘ـٱؿ ثة٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح كٝٮأؽ٬ة ٱىٍن٭ى
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كأقة٣ٲج٭ة أ٦سةؿ ا٣ؽ٠ذٮر ١٦ػٰ ا٣عكػ٪ٰ كاٵقػذةذ ٦ػؿكاف ا٣جػٮاب ك٠ٺ٧٬ػة 

 ٌٔٮ ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ.

ا٣ذػأ٣ٲٙ كا٣ذؿص٧ػح كا٣ذٕؿٱػت كا٣٪نػؿ  ٦ؿ٠ػـٱ٤ٌُٓ ك٨٦ ص٭ح أػؿلض 

ثػؽكر ٠جٲػؿ ٚػٰ ح ٤٣ذؿثٲح كا٣سٞةٚػح كا٤ٕ٣ػٮـض ٧٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲاثؽ٦نٜ ا٣ؾم ٱذجٓ 

٤٧ٔٲح دٕؿٱت ا٤ٕ٣ٮـ ثةٹقذٕة٩ح ثٕؽد ٠جٲؿ ٨٦ أقػةدؾة صة٦ٕػح د٦نػٜ. ك٣ٞػؽ 

أوؽر ا٧٣ؿ٠ـ ٔؽدان ٨٦ ا١٣ذت ا٧٣ذؿص٧ػح ا٣ذػٰ دٕػؽ ٦ؿاصػٓ ٧٤ٔٲػح أقةقػٲح 

ٲح ٰٚ ا٣ضة٦ٕػةت ا٣ٕؿثٲػحض ١٠ذػةب ثعػٮث ا٤٧ٕ٣ٲػةتض دؽ٥ٔ ا٤٧ٕ٣ٲح ا٣ذ٤ٕٲ٧

كاٹٝذىػػةد ا٣٭٪ؽقػػٰض كأقػػف دع٤ٲػػح ا٧٣ٲػػةقض ك٤ٔػػ٥ اٵدكٱػػح ا٣كػػؿٱؿمض 

 كا٧٤١٣ةت ا٧٣كةٚؿةض كٗٲؿ٬ة.

ٝةـ ١٦ذت د٪كٲٜ ا٣ذٕؿٱت ٰٚ ا٣ؿثػةط ثذ٤١ٲػٙ ٔػؽد ٦ػ٨ أقػةدؾة صة٦ٕػح ك

 د٦نٜ ثإٔؽاد ٦ٕض٥ ٦ى٤ُعةت ا٣٭٪ؽقح ا٧٣ؽ٩ٲح.

١ذت ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣ذٰ دىؽر٬ة صة٦ٕح د٦نٜ دعذٮم ك٨٦ ا٣ضؽٱؿ ذ٠ؿق أف ا٣

ك٬ػؾا ٝٮاا٥ ٦ى٤ُعٲح ٠ة٤٦ح ٦ٓ ٦ٞةثٺد٭ة اٵص٪جٲح ثة٤٣٘ح ا٣ذٰ أػؾت ٔ٪٭ػةض 

 ٣ض٭ٮد ا٣ذٰ دجؾؿ ٣ذٕؿٱت ا٧٣ى٤ُط.ٰٚ ا إق٭ة٦ةن صؽٱ ة ٱٕؽ  اٵ٦ؿ 

٦ػػة دعٞػػٜ دكف ٦كػػذٮل  ٱْػػ٢ٌ ؿ٥ٗ كٚػػؿة ا١٣ذػػت ا٧٤ٕ٣ٲػػح ا٧٣ذؿص٧ػػحض ثػػ

٥ ٍٞ ٕةب ٤ٔٯ ثٕي ٬ؾق ا١٣ذت ا٣ضة٦ٕٲح أظٲة٩ةن قي إذ ٧٦ة ٱي   ا٣عةصح كا٧ُ٣ٮح

إ٣ٯ ًٕٙ ٚػٰ أك ق٤ٮث٭ةض ك٬ؾا ٦ؿدٌق إ٣ٯ ا٣ذكٌؿع ٰٚ اٷ٩ضةزض أ٣٘ذ٭ة كر٠ة٠ح 

اٵ٦ػؿ ظػؽا ثة٣ضة٦ٕػح إ٣ػٯ امػذؿاط  ك٬ؾا ٙ أك ا٧٣ذؿص٥ ا٤٣٘ٮٱح٦ٞؽرة ا٧٣ؤ٣  

ا٣عىٮؿ ٤ٔٯ ٦ٮاٚٞح ا٧٣ؽٜٝ ا٤٣٘ٮمض ك٬ٮ ٦ػ٨ أقػةدؾة ٝكػ٥ ا٤٣٘ػح ا٣ٕؿثٲػح 

 ةض ٝج٢ ا٣نؿكع ثُجةٔح ا١٣ذةب.كآداث٭

ك٨٦ ص٭ح أػؿلض أك٣خ صة٦ٕح د٦نٜ ٦كأ٣ح إٔؽاد ا٧٣ذؿص٥ كا٣ذؿص٧ةف 

إظؽاث ٝكػ٥ ٤٣ذؿص٧ػح ٚػٰ ٩ْػةـ ا٣ذ٤ٕػٲ٥ ٯ ٣إا٬ذ٧ة٦ةن ٠جٲؿانض ك٬ٮ ٦ة ظؽا ث٭ة 
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ة واىتػرٗ   ف ٖ فضالً غَ دبئٌٖ اىتأْ٘و واىتخطص فٖ اىترحٍ  ،اىٍفتٔح

 نو ٌَ كصٍٖ اىيغة اىفرُص٘ة واإلُخي٘زٗة.

ألٍْ٘ ة اىترحٍ ة فٖ ٌ٘ادَٗ اىتػرٗ ، وإدراناً ٌِٓا  وألن حاٌػة دٌشق رائدة  

رف واىتٔاض و اىػيٍ ٖ واىتلِ ٖ واىتفاغ و اىرض ار  ب َ٘ األٌ ً، افٖ ُلو اىٍػ

بٍ ا ٗتليه ّ ٌؤْيَ٘ وف ق اىٍػ اٗ٘ر اىدوى٘ ة،  اء٘ىتراحٍة أنف وُظراً ىيراحة اىٍاشة

ذىم ٌ َ دك ة األداء وأٌاُ ة اىِل و وش رغة اإلُخ از، وذرض اً ٌِٓ ا غي ٕ  أْ٘ و 

ٌترحٍَ٘ كادرَٗ غيٕ اىرفاظ غيٕ ٌهاُ ة اىيغ ة اىػرب٘ ة وذٍاٗتٓ ا ٌ َ اىتش ّٔٗ، 

 ئبُ  د  غٍ  دت إى  ٕ إذ  داث اىٍػٓ  د اىػ  اىٖ ىيترحٍ  ة واىترحٍ  ة اىفٔرٗ  ة اى  ذ  

ُٖ فّ٘ فٖ ٌليع اىػ ا  اى . وك د ر ِرج  ذت ٕ 2000-2002دراش ٖ اىتدرُٗس اىفػي

اىٍاحص ت٘ر ف ٖ  ة ش ٓادةثِائٖ٘ اىيغة ٌَ ذٍياىٌتتاى٘ة ٌَ اىٍترحٍَ٘  اى٘ٔ  دُفػات  

 بطرٗة.: اىترحٍة واىترحٍة اىفٔرٗة واىترحٍة اىصٍع ةاالرتطاضات  اىثالث

اىترحٍ ة ٌ َ وإى ٕ اىيغ ة  ِٓ ٔ  بٔاك عإض افة ىي -اىٍػٓ د أْداف  وٌَ

 - طرائق  ػيٍ٘٘ة ذدٗث ةاغتٍاد  يٍػاٗ٘ر اىدوى٘ةى اً وفل ٌؤْية   أُُطر   خرٗج اىػرب٘ة و

ف ٖ  أْ٘ و اىل الب األحاُ   اى رافهَ٘ ف ٖ  ل ٔٗر ٌػ رفتًٓ باىيغ ة  اىٍصاٍْةُ 

اىػرب٘ة بهػدٗٓا اىثلافٖ واىرض ار ، واالر ل اء باىهر ل اىػيٍ ٖ ف ٖ ٌخ االت 

 ٓا نافة.اىترحٍة واىتػرٗ  واىٍطليد وطرائق  ػيً٘ اىترحٍة اىفٔرٗة بفروغ

ن اىترحٍ ة اىتخطط ٘ة ألٗلهو اىٍػٓد ررٗخَ٘ ٌَ نافة االرتطاض ات و

َ اىٍت رحً ٌ َ إدرا  ٍه   ٌػرفة غٍ٘لة باىػيً اىذ  ٗترحً فّ٘ بٍ ا ٕ ىإ رتاج 

لاب.  ٗػتٍد اىٍػٓد آى٘ات كه ٔ  ودالالت اىٍطليرات وٌلاضد  اىِص  أو اىخ 

اٌتر ان  ررٗ ر  ف ٖ  ف٘شترط غيٕ اىٍتلدٌَ٘ بليهات اُتصاب احت٘ از ،ضارٌة

اىيغة اىػرب٘ة واىيغة األحِه٘ة األوىٕ، اإلُخي٘زٗ ة أو اىفرُص ٘ة. وٗػت ز  ٌص تلهالً، 

َم   أٗض اً ؤْ ٌا ُص غيّ٘ ٌشروع الئرت ّ اىداري٘ ة اىخدٗ دة، ارته ارم اىٍتل دٌ٘
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ةاللغث األجيتْةث الااىْةثو ونةو ّزخةاز ٌةخا ار ختةار األول ّاةت لةً الخ ة    إلةُ 

ْث الخِ حزري أنا  لزان نو األساحخِة الهخخصَْو والهخةرجهَْو اله اةالت الشفٍ

نعاّْر ارىخ اء حفرضٍا رؤّخيا للخرجهث علُ أىٍةا لْتةج وو ةالكفاّثالهشٍَِد لٍم 

للرزق ووسةْلث للخكتةب ة ة ر نةا ٌةِ عانةء إ يةاء  ا  نَردنزرد نٍيث حهارس 

قفو وعلْةً وأداة اىفخةا  وحاةا ،لغَي وفكري، وإسٍا  ح ْ ِ فِ ى ء الهعرفةث

اء  علُ الصعْ ّو اللغَي والهعرفةِ، ر أن فإن علُ الهخرجم أن ّهارس دورا  ةي  

ّكَن نعَل ٌ   للغث وحشَّش للفكةرو وٌةخا حا ّة ا  نةا أنلةُ علةُ الهعٍة  

نياٌزً وأسالْتً، الخِ حٍ ف إلُ حطَّر كفةاءات الهخةرجم فةِ لغخةِ الهصة ر 

خةرجهْو  ْةَرّو علةُ لغةخٍم سَاء، والارص علُ حأٌْء ن والٍ ف علُ ح   

العرةْث، أنْيْو علٍْا، قةادرّو عية  الااجةث علةُ إ يابٍةا ةهصةطلاات حة دي 

ٍا الخوق التلْمو  الهعيُ ال قْت، ر حخرج عو ال ْاس ور ََّهزُّ

جانعةث دنشةت ةختةرة أسةاحخحٍا فةِ عهلْةث حتةٍم وأ ْرا  ولْس آ را ، 

الهعاٌة  العرةْةث كزانعةث حأٌْء الهخرجم العرةِ فِ الع ّ  نو الزانعات و

نكةةان رلخ ةةاء وٌةةِ  ،اإلسةةكي رّث والهعٍةة  العرةةةِ للخرجهةةث فةةِ الز ابةةر

التاحاْو فِ علم الخرجهث ّختادلَن فِ رحاةٍا الختةرة والهشةَرة وّخة اولَن 

وفةةِ إاةةكالْات حعرّةةب  ،فةةِ نيٍزْةةات الخرجهةةث وأدواحٍةةا ونشةةكالحٍا

الهعرفث وحعلةْم اللغةات  الهصطلح العلهِ وحَحْ ه، ودور الخرجهث فِ ى ء

 وسَاٌا نو الهَضَعات الٍانثو

لهاةث نةَج ة عةو نكاىةث الخرجهةث والخعرّةب فةِ جانعةث ٌةخه وةع ، 

 ،نيظَنث نخكانلث للخعلةْم العةالِ فةِ سةَرّثنو دنشت، ونا ٌِ إر ىهَذج 

آنيج ةأٌهْث اللغةث األ  فةِ حةَ ْو الهعرفةث، وقة رة لغخيةا العرةْةث ة َالتٍةا 

بصٍا اراةخ اقْث والخَلْ ّةث علةُ نَاكتةث العلةَ ، واحخةَاء وأوزاىٍا و صا

 نتخز احً، واليٍَض ةأعتابًو


