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 هاتطبيقو إدارة الربانمج املكثف العريب

 تولونج أغونج اإلسالمية احلكومية جامعة يف

أمحد نور خالص   

ونج اإلسالمية احلكوميةجتولونج أ جامعة  

إن هذا املوضوع اجلدير يكتبه الباحث على أسباب منها أن املؤسسات الرتبوية :ملخص
اإلسالمية اليوم كثريا ما تعقد الربامج املكثفة الفعالة يف ترقية جودة الرتبية و اللغة العربية 
خاصة أهنا تستخدم االسرتاتيجيات القوية ابهلدف الواضح يف مواجهة احلالة املتنافسة 

تقبل الزمان. لتكون فعالة يف هذا العصر، قد أدارت اجلامعة اإلسالمية والتوجيه يف مس
احلكومية تولونج أغونج عن وسيلة مركز اللغة برانجما مكثفا عربيا ابسرتاتيجية اجلودة، منها 
بتفوق الرسالة، وتركيز الزبون واضحا، واالسرتاتيجية لبلوغ الرسالة، ومشاركة مجيع الزابئن 

رجية يف تنمية االسرتاتيجية، وتقوية املوظفني بتحريك املانع واملساعدة داخلية كانت أم خا
إلصدار املسامهة على احلد األعلى للجامعة عرب تنمية جمموعة العمل الفعالة، وكذلك 
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تقييم وتقومي فعالية اجلامعة يف مواجهة اهلدف الذي يرجوه الزبون. و أما املشكالت اليت 
أن مقياس املهين الذي يكون مطلواب يف مجيع املهن غري  تواجهها اجملتمع األكادمي هي

حمققة عند خترج الطلبة يف اجلامعة، وبعبارة أخرى أهنا جتب أن تكون دائما يف حماولة ترقية 
وجودة شخص القيمة لدى اجملتمعخاصة يف اللغة العربية. و أما منهجية البحث هو حبث  

الظاهري. وهو جبمع -الكيفي-لوصفي(، ابستخدام املدخل اGroundedكيفي ميداين )
املعلومات على احلد األكثر عن تطبيق الربانمج املكثف العريب يف اجلامعة اإلسالمية 
احلكومية تولونج أغونج.وحضور الباحث يف هذا البحث بوصفه مشاهدا مشاركا. يف هذا 

ما البحث مبيدان البحث كان حضور الباحث فيه كباحث يعرفه الفاعل أو املخرب. أ
املخربون الذين سيدعوهم الباحث يف هذا البحث هم: مدير مركز اللغة للجامعة 
اإلسالمية احلكومية تولونج أغونج، واحملاضرون، والطالب.  واخلالصة هي أن اجلامعة 
اإلسالمية احلكومية تولونج أغونج إحدى اجلامعات اليت حتاول على ختريج املدرسني 

سنة  14العربية. وهذا بناء على األمانة يف القانون رقم  املتأهلني املتعمقني يف اللغة
أن املهين هو عمل أو نشاط يقوم به  1عن املدرسني واحملاضرين يف فصل  2005

شخص ويكون مصدر دخل احلياة الذي حيتاج إىل األهلية )الصفة املؤهلة(، واملهارة، أو 
 .تياج إىل الرتبية املهنيةالقدرة اليت توفر مقياس اجلودة أو القيمة املعينة واالح

 املهين.و ريب، الع : التطبيق، اإلدارة، الربانمج، املكثفساسيةالكلمات األ

 مقدمة

قد كثرت اجلامعات اإلسالمية إبندونيسيا اليت تتعلم اللغة العربية لغة 
واجبة لفهم القرآن واحلديث. ولكن يف التطبيق مازالت يف قلة النجاح جلعل 
الطالب قادرين على فهم اللغة العربية والتكلم هبا فعاال.ومن إحدى العوامل 

تعلم اللغة العربية. هي طول زمن الدراسة وامللل الذي يعوق رغبة الطالب ل
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ويزاد ذلك األمر بكثافة األنشطة خارج موعد املكثف، حىت يبدأ معهد 
املكثف حتويل برانجمه يكون نظاميا )غري مكثف( إبعطاء موعد الدراسة 
ساعتني إىل ثالث ساعات يف األسبوع، من هذا اجلانب قد ظهر الفشل يف 

 إجراء برانمج اللغة العربية الفعال.

ة اللغة العربية املكثفة عنصرا هاّما يف فهم العلوم أصبحت دراس
والفنون مثل التفسري و احلديث و العروض و األدب و غري ذلك منذ عصر 
ازدهار احلضارة العربية اإلسالمية يف القرن الثالث اهلجري إىل يومنا هذا. وإن 
عامليتها ظهرت واضحة عندما كانت البعثات العلمية يف خمتلف األقطار 

وروبية تؤم مراكز اإلشعاع الثقايف يف قرطبة وإشبيلية وغرانطة وفارس األ
وتلمسان والقريوان وغريها من مراكز العلم. حينئذ أصبحت اللغة العربية لغة 

 . 1العلوم والفنون و لغة التدريس والبحث ولغة املصادر العلمّية
قومات تعّد دراسة اللغة العربية املكثفة يف بالد أندونيسيا من أهم م

الثقافة اإلسالمية. وهم حيتاجوهنا يف فهم القرآن الكرمي و التفسري و األدب 
ألن اللغة العربية هي أكثر اللغات اإلنسانية ارتباطًا بعقيدة األمة وهويتها العريب. 

وشخصيتها. لذلك فال بد هلم أن ميلكوا كفاءة عربية و تكون هذه مهمة يف االتصال 
يستطيع املسلمون الذين حضروا من الدول العربية. و  هبا اليومي مع الناطقني

 . 2اإلندونيسيون أن حيصلوا على املعلومات الكثرية عن أحوال اجملتمع العريب

                                                 
 (.821ص) -القاهرة/مصر-كور, أمحد علي )الرتبية وثقافة التكنولوجيا(ذ .م1

م، ص 1989 عبد الوهاب جعفر، البنيوية بني العلم والفلسفة، دار املعارف، مصر، د.ط،2
، د.ط، رف، مصرملعا، و مصطفى السعدين، املدخل اللغوي يف نقد الشعر قراءة بنيوية، منشأة ا8

 . 11د.ت، ص 
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ىت ىف ش ارمةعو إنه يشهد اجملتمع املعاصر ثورة علمية وتكنولوجية 
م العل الجممناحىي احلياة حيث شهدت السنوات األخرية قفزات كبرية ىف 

 دليل ملتدفقة خريفية اعر وجيا، ولعل االنفجار املعرفىي اهلائل والثورة املوالتكنول
العملية  جعلت وجىعلى ذلك. والتغريات الىت  أفرزها التقدم العلمى والتكنول

ائلة تدعو ايت هحتد أمامدراسة اللغة العربية املكثفة التعليمية و خاصة عملية 
عليم ر التطويتومن هنا أيتى  إىل إعادة النظر ىف كل عناصرها ومكوانهتا.

عتبار أن ابسريع ال ابعتباره ضرورة حتمية ملواكبة التطور العلمي والتكنولوجي
بات من املتطل لتمكنم ااهلدف النهائى للتعليم هو تنمية التفكري مبا يتيح للمتعل

 املعرفية واملهارية والوجدانية ملواجهة هذه التحدايت.
د  إىل ح ثرتأتمن مكوانت عملية التعلم قد وأساليب التعليم كمكون هام 

ت فظهرت لتحدايه اكبري ابلثورة العلمية والتكنولوجية، وكان عليها أن تواجه هذ
أحدثها  ة الىتبري احلاجة إىل أساليب جديدة ىف التعليم. وملواجهة التحدايت الك

ذه اجهة همو  التقدم العلمي والتكنولوجي، فأخذت الرتبية على عاتقها ضرورة
تعددة م –جماالت  –التحدايت فظهرت مفاهيم جديدة أخذت تتعلق جبوانب 

 للرتبية حىت تواكب هذا التقدم العلمى والتكنولوجى.
لك ثرت بتأت وتعد أساليب التدريس أحد اجملاالت اهلامة للرتبية الىت

ضح ذلك ى، واتبيقاالجتاهات احلديثة سواء على املستوى الفكرى أو املستوى التط
 ثاىن يرتبطور الاحملو ورين أساسيني, احملور األول, ويرتبط ابجلانب الفكرى, على حم

 ابجلانب التطبيقى ىف املواقف التعليمية.
بصفة عامة و أساليب تعليمه دراسة اللغة العربية املكثفة ويساهم 

على وجه اخلصوص على تطوير إمكاانت الطلبة مبا ميكنه من مواجهة هذه 
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تعامل معها بفكر منظومى شامل وليس بفكر أحادى أو التحدايت اهلائلة وال
 ثنائى التوجه، وهو ما يستلزم إعداد أجيال املستقبل بذلك الفكر.

وتزيد تلك املشكلة بكفاءة معظم املدرسني من إندونيسا، حيث كانوا 
ماهرين يف قواعد اللغة العربية نظرية، ولكن من جهة الذوق اللغوي أن كفاءهتم 

ثري من مدرسي اللغة العربية يستطيعون أن يتكلموا ابللغة العربية، حمدودة جدا. ك
ولكن بدون التعبري العريب الذي ينطق به العرب. حىت يكون العرب أنفسهم عند 

 .3مساعهم التعبري اليستطيعون أن يفهموه جيدا

لنجاح  كبريا  نعاواملنهج الدراسي الذي اليتم اندماجه جيدا يكون عامال ما
لرموز ظمة واألناريب. وهو عندما وجب على الطالب أن يتعلموا أنواع املكثف الع

 همون جيدا،هم يف ريةوالقواعد وغريها، وكان تطبيقها املباشر انقصا. ومن جهة النظ
ن ن عو كانوا يبتعد  يا،ولكن عند تطبيقهم تلك اللغة شفواي كان أو حتريراي أو استماع

 األهلية املرجوة.

سة أو لدراانسق التعليم املناسب ليس يف مكان اللغة هي تطبيق، لذلك 
للغوية بيئة اال داخل الفصل، ولكن عن وسيلة التطبيق املباشر مجاعيا أو بوجود

لتكلم اتعلم  من حيث يتحاور مجيع املتعلمني بتلك اللغة، حىت يقال أن هذا أهم
 بتلك اللغة.

متعلموا تلك اللغة. وابختصار القول أن تعلم اللغة حيتاج إىل بيئة يتكلم فيها 
حيث نكون فيها ونشارك االتصال هبم فعاال. ولو كانت أحدث مؤسسة الدورة 
                                                 

(، ص. 0032، )انشرون: مكتبة الرشد، املنهج املدرسي املعاصرحسن جعفر اخلليفة، 3
22 
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السريعة للغة العربية، إذا كانت ال تستطيع تكوين البيئة العربية، فطبعا ال تستطيع 
 توليد املتخرج املاهر يف اللغة العربية.

د  تولييف حةوبعض املعاهد اإلسالمية ببلدان هذا نستطيع أن نقول انج
ونتور سالم غال الطالب املاهرين للتكلم ابللغة العربية. ذكران هنا معهد دار
يه متعلق عهد فامل فونوروغو، مكان تعلم فيه كثري من رجال هذا البلد. وجناح هذا
دة أربع عهد مامل بنجاح تكوين البيئة العربية، ألن مجيع الطالب يسكنون يف حرم

 ملدرسة اى األقل ست سنوات. وهو بعد خترجهم يفوعشرين ساعة يف اليوم عل
ان يتكلم كس ملن  لرأاالبتدائية حىت قبل دخوهلم إىل اجلامعة. وهناك تعزير حبلق ا
جة عال، فاحلايب الفلعر اابللغة اإلندونيسية. ولكن إذا اعترب أتسيس الربانمج املكثف 

 ه.بري تدإىل احملاولة املنظمة جيدا وبوجود االلتزام ملن كان يقوم ب

 مية تولونجحلكو اية تطبيقإدارة الربانجماملكثف العريب يف اجلامعة اإلسالم
 أغونج 

 البحث يدور حول أمرين النظرايت و التطبيق:

 النظرايت

 .4سلسلة تنمية إدارة الربانمج املكثف العريب
 مرحلة التحليل  .1

الربانمج املكثف العريب  (Need Assessment)التعرُّف وحتليل حاجة  .أ

                                                 
 حممودعليالسمان،التوجيهفيتدريساللغةالعربية، )القاهرة: داراملعارف، 1983م(،ص. 4123
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( مشكلة أو تعرُّف احلاجة إىل 1وكذلك تعرُّف النتيجة املرجوة: )
( تنوع املشكالت 2الربانمج املكثف على أساس الواقع أو احلقيقة، )

على أساس املدخل النظامي، وهو النظام االجتماعي، والنظام 
 كنولوجي.اإلنساين، ونظام املؤسسة، والنظام اإلعالمي، والنظام الت

رُّف ، وتعلناساحتليل الواجبة، مثال واجبة ودور الشخص أو مجاعة من   .ب
نتيجة بعريب املرجو ( تنوع حوائج الربانمج املكثف ال1النتيجة املرجوة: )

: على العمل حسب الشرط املكتوب يف حلِّّ الواجبة الذي حيتوي
املوقع الذي ( تنوع 2املعرفة، واملهارة، واملوقف عند القيام ابلواجبة. )

 هة.واجحيتاج إىل دفع إجراء الربانمج املكثف حلل املشكلة امل

ج. تعيني املشاركني أو الذين يكونون فاعلني وما الذي يكون هدف 
( معيار 2( تركيب تصنيف املشاركني )1الربانمج. النتيجة املرجوة )

مشاركي الربانمج املكثف العريب الواضح على أساس نتيجة االستعالم 
احلاجة وحل الواجبة الذي يستطيع أن يثري بدرجة تعمق اهلدف،  عن

 وتركيب املادة واختار طريقة التدريس.
 . مرحلة التنمية2

( اخللفية أو املقدمة اليت تبني أنواع 1التنمية يف املقرتح الذي حيتوي على )
( 3( بيان اهلدف املتعلق ابهلدف العام واخلاص. )2املشكالت املواجهة. )

( طريقة 4مواد الربانمج املكثف العريب حىت تستطيع حل املشكالت. ) مبادئ
( 5التدريس، وهي بيان موجز عن طريقة تدريس املواد للبلوغ إىل اهلدف. )

مدبرو ومشاركو الربانمج املكثف، وهو تصنيف ومعيار املدبرين املطلوبني وعدد 
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( العناصر األخرى من 6قبوهلم، وكذلك حل األهلية وعدد املشاركني املعيَّنني. )
 اللوجيستية مثل املبىن، وختطيط الوقت وغريمها.

 . مرحلة التصميم3
( ختطيط الربانمج 2( رمز اهلدف. )1أما إجراء التصميم فيما يلي: )
( 4( ختطيط الربانمج ووقته ومكانه. )3)عن املضمون، والطريقة، والوسيلة(. )

اسية إلجراء الربانمج املكثف بلوغ النتيجة املرجوة وهي تركيب اخلطة األس
الذي يشتمل على: )أ( اهلدف اخلاص، )ب( املبادئ وموضوع البحث، )ج( 
الطريقة والوسيلة أو تسهيالت الربانمج املكثف، )د( معيار وخطة قبول 
املشاركني، )هـ( معيار املدرس أو احملاضر وعدد االحتياج إليهم، )و( موعد 

( التعرف مبكان إجرائه، )ح( عدد التكلفة بداية التنفيذ وتفصيل موعده، )ز
 احملتاجة إليه، )ط( العنصر املساعد اآلخر.

 . مرحلة التطبيق 4
وهي إجراء الربانمج مبا كتب يف خطة الربانمج. ويف هذه املرحلة حتتاج إىل  

( كم عدد اليوم أو اللقاء يف  1سيناريو الربانمج املكثف الذي حيتوي على: )
( تفصيل سيناريو 3( كم مادة تقدم يف كل لقاء. )2يها. )كل مادة حمتاجة إل

أنشطة الربانمج املكثف أو دليل اإلجراء والدليل الصناعي الذي سيقوم 
 بتنفيذه.

 5مرحلة التقومي  .1

 تقومي إجراء الربانمج لكي توجد نقط الزايدة والضعف.

                                                 
 -الرابط) ،تعليمالعربيةلغريالناطقينبهامناهجهوأساليبهرشدأيمحدطعيمة،5

 180-178. ص)1989 -منشورااتملنظمةاإلسالميةللرتبيةوالعلوموالثقافة
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 مرحلة اإلعادة والتصحيح  .2

قيام مج للانعن وسيلة التقومي ستوجد اإلعادة ومنها سيعقد تصحيح الرب 
 بتنفيذه يف املرحلة التالية.     

 

حلكومية امية سالتطبيق إدارة الربانمج املكثف العريب يف اجلامعة اإل
 تولونج أغونج

رار الستمفقة، بعد النظر إىل إدارة الربانمج املكثف العريب الساب
ج املكثف ربانمية للالربانمج فاحلاجة إىل تعلم احلالة احلقيقاملثالية من 

رجعا يف كون مىت تالعريب يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج أغونج ح
 إصالح وبناء اإلدارة اجليدة.

بية مطبق العر  للغةاأما إجراء الربانمج املسمى مبركز اللغة قسم تنمية 
حصص  ربعأبالرابع، واخلامس للطالب يف املستوى األول، والثاين، و 

قسيم لكل حماضرة مدة تسعني دقيقة بت (،model intensive course)دراسية 
 املوعد أربع ساعات لكل لقاء يف اليوم مدة يومني.

 ي:ما يل فيأما إجراء الربانمج املكثف العريب عند إدارته سيبني
 إجراء وظيفة إدارة املنفذة يف الربانمج:  .1

 الرقم نظرية وظيفة اإلدارة مركز اللغة وظيفة اإلدارة يف
 ميةساليعقد هذا الربانمج ليكون أيقونة اجلامعة اإل

ت امعاجلااحلكومية تولونج أغونج، ولديه قيمة أعلى من 
رج تخاإلسالمية احلكومية األخرى، وكذلك توليد امل

 بية.عر املتفوق يف العلوم والدين عن وسيلة اللغة ال

 1 التنبؤ 

 2 التخطيط مهدف إىل احملاولة ليستطيع الطالب تعلم  رود برانمج
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العربية ابلتخطيط املدرج. ولكن التخطيط املخطط مييل 
إىل املفاجأة ألنه يقع قبيل بداية النشاط دون التخطيط 

 قبله.
 عدم دفالتنظيم املنفذ عادة بعيد عن اهلدف، ألن اهل

 ألن الاحلساب الدقيق من قبل، وكذلك التقومي غري فع
 نتيجة التقومي قبلها غري حمللة. 

 3 التنظيم 

ادة امل هميعقد االنتقاء ملرشح املدرس ابالهتمام إىل ف
    م.وكفاءة التدريس ليكون اهلدف جيري على ما يرا

 4 تركيب الشخصية 

من  وجيهت لتطبيق الربانمج الفعال، ينبغي أن يكون هناك
ىل إؤدي ي املدير أو الرئيس. أما التوجيه غري واضح حىت

 شيئا غري واضح أيضا.

 5 التوجيه 

 غري بقتؤثر الرائسة على العمال، بسبب التوجيه السا
 ة. طفعال، فعملية إجرائها أحياان غري مناسبة ابخل

 6 الرائسة 

ستطيع يم ينظإجراء التنسيق أحياان متغري مبعىن نتيجة الت
 تغيريها، حىت عدم املراقبة لعمل الشخصية. 

 7 التنسيق 

ته. صيهناك تشجيع كثري ألقاه املدير لرتقية عمل شخ
ن أحس واابلثناء وإعطاء اجلائزة هم يستطيعون أن يكون

 من قبل. 

 8 التشجيع 

قص نب إجراء املراقبة جيدا، ولكن مل يكن فعاال بسب
 العامل للقيام هبا. 

 9 املراقبة 

 10 اإلخبار  .انمجرب إجراء إخبار الربانمج إىل املدير عن نشاط ال

 يب:إجراء اخلطوة املفضلة لتأسيس الربانمج املكثف العر   .2

 الرقم اخلطوة املفضلة  اخلطوة املفضلة يف مركز اللغة
 1 ترقية اجلودة  مرشح املدرس عرب االنتقاء ابالعتماد على شرط، قبول 
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 وكذلك ترقية كفاءة اللغة العربية للطالب.
رصة لفاالقيام بعملية التدريس بطلب التجديد وإعطاء 

 االبتكارية للمدرس.
 2 تنمية التجديد واالبتكار 

ية، ربإجراء االتصال ابملعهد بوصفه مكان تعويد الع
 دامابلكلية لكي يكون تعليم اإلسالم ابستخوكذلك 
 العربية.

 3 بناء الشبكة التعاونية  

ق ح يكون تعيني السياسة عن إجراء وتطبيق التدريس
 استقاليل ملركز اللغة الذي يقوم به.  

تنفيذ االستقالل احمللي 
 أو اإلقليمي 

4 

 حماولة بناء الشبكة التعاونية   .3

 الرقم يةحماولة بناء الشبكة التعاون ج غونأاحملاوالت يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج 
ملشاركة ىل ام إحتاول اجلامعة على االتصال اجليد ابجملتمع وتدعوه

 لبناء التعاون بينهم.
 1 ترقية مشاركة اجملتمع  

ه ريسإعطاء الفرصة للمدرس ليلتحق دراسته لتكون جودة تد
ن يع أستطيمرتفعة، وكذلك إعطاء اجلائزة عن وسيلة البحث لكي 
 .رجهاخا يشارك يف حل مشكالت اجملتمع الصادرة يف جامعته أو

 2 ترقية اجلودة واالتصال به 

حيث كان  التعاون ابملؤسسة األخرى يدل على النتيجة اجليدة،
 كذلكو ى، املتخرج فيها حيصل على االهتمام من املؤسسة األخر 

فظ  حيفعطاء املنحة الدراسية ملن كان عنده إجناز خاصة إب
 القرآن الكرمي.

تعاون الربانمج املكثف 
 العريب 

3 

 يهافإجراء التعاون ابملؤسسات األخرى ليكون املتخرجون 
 يستطيعون أن حيصلوا على العمل بعد خترجهم فيها.

 4 ترقية كفاءة املتخرج  

ميذ تاللكي يستغوي ال اإلعالن عرب شىت املدارس عن مزاايه
 املشاركة يف التعلم هبذه اجلامعة.

 5 اإلعالن والرتويج والنشر  

سعة لواتنمية الشبكة وصلة الرحم لكي تصدر وسيلة الوصول ا
 وتستطيع أن تتنافس مع املؤسسات األخرى.

 6 ترقية وسيلة الوصول 

 7 تصوير صورة للجمهور احملاولة حلفظ السمى أو الصيت خارج اجلامعة بعقد االتصال 
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 اجليد ابجملتمع.
 8  ة تقوية قابلية وقدرات اجلامع عة.جلاماية تقوية قدرات اجلامعة برتقية وسائل وتسهيالت وقابل

 عناصر إدارة الربانمج املكثف العريب  .4

عناصر إدارة الربانمج  العناصر يف مركز اللغة قسم اللغة العربية
 املكثف العريب

 الرقم

 ،املشاركون مجيع طالب املستوى األول، والثاين
ية لعربا والرابع، واخلامس وأعطي هلم موعد خاص لتعلم

 يف الربانمج املكثف.

 1 الطالب  

ع ربتركيب الربانمج عرب املكثف بتقسيم املوعد أ
حصص يف اليوم مدة يومني، ولكل حصة تسعون 
دقيقة. يهدف هذا الربانمج لكي يكون الطالب 

ات تبار خمتعمقني يف املهارات اللغوية األربع ويف اال
 العربية للدراسات اإلسالمية لألجانب. 

 2 الربانمج املكثف العريب 

سم ق شهادة اجلامعية األوىل مناملدرس من محلة ال
ج ماللغة العربية واملفضل ملن كان قد أهنى بران

 املاجستري. 

 3 املدرس أو احملاضر  

 الوسائل التعليمية املعدة منها:
  املعمل اللغوي 

  معمل متعدد الوسائل 

   الفصل بليسيدي 

   )الشريط والفيسيدي )املسجلة الشريطية 

  )الشبكة الدولية )اإلنرتنيت 

   املعهد 

    الفصل اخلارجي 

 4 الوسائل أو التسهيالت 
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 كذلكو ة التكلفة من احلكومة بكوهنا اجلامعة احلكومي
ل من الرسوم الدراسية اليت دفعها الطالب يف ك

 مستوى. 

 5 التكلفة   

عالة، فسري ت الثقافة يف تكوين الكفاءة العربية حقيقة ال
هم و . لعدم العالقة ابملعهد الذي يسكن فيه الطالب
ن كو ييطبقوهنا يف الفصل فحسب، أما يف املعهد ال 
 دا.  ة جيويواجبا، حىت ال تستطيع أن خترج كفاءهتم اللغ

 6 الثقافة  

ال التصا تطبيق اإلدارة يف مركز اللغة غري جيد، لعدم
 رجواتخياجليد ابلكلية اليت يتعلم فيها الطالب حىت 
 ربيةلعفيها. وكذلك ابملعهد الذي ال يطبق البيئة ا
 ملإجابة لتعويد التكلم ابلعربية. وكذلك من عا
أن  ونالرائسة حىت ال يستطيع املدرسون أو احملاضر 

 يناقشوا إجراء التدريس يف الربانمج جيدا.

 7 اإلدارة  

س املادة بنظرية الوحدات، حىت يكون تدريتقدم 
يس در املهارات اللغوية يف فرصة واحدة. بداية الت

جة تيابلتخطيط، وإجراء التدريس وهنايته بتقومي ن
 التدريس.

 8 عملية التدريس  

 قيةلرت على سبيل العام كانت النتيجة انجحة لوجود ا
 مل قيقةلدابلنسبة إىل النتيجة قبلها. ولكن للنتيجة ا

تكن انجحة ألن بعض الطالب ال يزالون عدم 
 استطاعة التطبيق خارج الفصل. 

 9 النتيجة   

األثر املرجو غري فعال ألن كثريا من األقسام خارج 
قسم اللغة العربية ال تعطي الفرصة االستمرارية أو 

تدريس الدين ابستخدام اللغة العربية حىت ال يرغب 

 10 األثر   
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اللغة العربية عندهم مادة الطالب يف اللغة العربية، بل 
 دراسية فحسب.

عدم لعال ف تكوين البيئة بعد خترجهم يف مركز اللغة غري
 للغةا الطلب من كل كلية يستطيع الطالب أن يتعمقوا

 للغةا العربية، وهذا يكون سببا لعدم فعالية تدريس
 العربية.

 11 البيئة    

 إجراء سلسلة تنمية إدارة الربانمج املكثف العريب  .5

 الرقم سلسلة التنمية سلسلة التنمية يف مركز اللغة
 1 مرحلة التحليل    

أتسيس الربانمج تصوير التخطيط من اجلامعة 
ى عل اإلسالمية احلكومية تولونج أغونج اليت توجب
 مقنيمتعاملتخرجني فيها ماهرين يف الدين اإلسالمي و 

 يف اللغة العربية بوصفها لغة مساعدة هلم. 

  حتليل حوائج الربانمج
 املكثف العريب

 

 

ية مالالستيفاء اهلدف السابق، فتعطي اجلامعة اإلس
م قيالل احلكومية تولونج أغونج التفويض ملركز اللغة

 بتنفيذه.

  حتليل الواجبة 

 
 

 كثفإلعانة تنفيذه، فتعيني مشاركي الربانمج امل
 للطالب اجلدد مدة أربعة مستوايت.

  تعيني مشاركي
 الربانمج املكثف 

 

ثف مك تركيب املقرتح الذي حيتوي على تقدمي برانمج
 عريب وختطيطه مث أنشئ منه مركز اللغة. 

 2 مرحلة التنمية 

 3 مرحلة التصميم  داخلي مركز اللغة 
هم علمقام مركز اللغة برتكيب هدف املتخرجني بعد ت

 فيه ابلقدرة على املهارات اللغوية األربع.
  رمز وتعيني اهلدف 

 
 

 ختطيط الربانمج  ابستخدام كتاب املواد املختارة واالختبارات العربية 
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للدراسات اإلسالمية لألجانب مادة دراسية. وأما 
طريقة التدريس مفوضة إىل املدرس أو احملاضر حسب 

 املادة أو الوسيلة التعليمية املستخدمة. 

 املكثف العريب 

 

زمن الدراسة خمطط مدة أربعة مستوايت ومكان 
 ميةلدراسة يف الغرف الدراسية ابجلامعة اإلسالا

 احلكومية تولونج أغونج. 

  خطة الربانمج
 املكثف العريب 

 

 

  بلوغ اخلطة األساسية   .قد بلغت اخلطة األساسية حسب التصميم املركب
 4 مرحلة التطبيق  

م يو  عدد اليومني يف األسبوع من يوم اإلثنني إىل
(. يقةاجلمعة، يف كل يوم لقاءان )مخسة وأربعون دق

ج انملرب خطة التدريس مدة أربعة مستوايت كاملة عرب ا
 املكثف. 

  عدد اليوم واللقاء 

 
 

لد لمجلمن الوحدة األوىل إىل الوحدة الثانية عشرة 
 شرةالثانية عاألول، والوحدة األوىل إىل الوحدة 

ة يف اسيدر  للمجلد الثاين، واجملموع أربعة وعشرون مادة
 أربعة مستوايت.

  عدد املواد الدراسية 

 
 

 ب،لطالارتبه قسم األكادميية مباشرة اتباعا بكفاءة 
 ضر.  ااحمل وأما التقنية يف الفصل مفوضة إىل املدرس أو

  تفصيل سيناريو
نشاط الربانمج 
 املكثف العريب 

 

تقومي ال راءالتقومي أربع مرات يف السنة، ولكن إج إجراء
 بنفسه بعدم تقومي النقائص إلصالح ما بعده.

 5 مرحلة التقومي 

دم يعترب التدريس يف الربانمج املكثف رتيب. وع
 غيريتالتصحيح فعاال، بل وجود التغيري بسبب وجود 

 السياسة فحسب. 

 6 مرحلة اإلعادة والتصحيح
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 خالصة

إجراء برانمج حيتاج إىل التفكري ذي مركز )اجتماعي( ويعطي املسامهة، 
حىت تكون تنيجة التفكري يستطيع حتقيقها يف برانمج مكثف ابلرتكيز على 
اإلدارة اجليدة. إلصدار الربانمج املكثف العريب الفعال فينبغي االهتمام هبذه 

، زمن التدريس يف يااثن، وجود مجاعة عربية صافية خثرة. أوالاألشياء وهي: 
، مهة عالية رابعا، طول زمن الدراسة. اثلثاالربانمج املكثف، والرتيب، واملكتّظ. 

 غري منطفئة.
إجراء الربانمج املكثف العريب يف اجلامعة اإلسالمية احلكومية تولونج 
مازال غري جيد، بسبب وجود املشكالت يف أثناء إجرائه. وجود املشكالت 

يكون برانجما جيدا، وهو التنسيق بني العناصر يف تلك اليت توصل إىل أن 
اجلامعة بنفسها غري منفذ ويسبب هذا الربانمج يصيبه عدم االستمرار. 
وظهرت املشكلة عندما كانت املواد املدروسة غري مستمرة ومعودة يف املعهد 
الذي يسكن فيه الطالب، وكذلك استمرار كفاءة اللغة العربية عن وسيلة 

دين اإلسالمي ابستخدام اللغة العربية يف الكلية. حىت تكون رغبة تدريس ال
بعض الطالب يف اللغة العربية غري مكونة جدية بسبب أهنم يشعرون بعدم 
اللقاء أو الدراسة مرة اثنية بعد خترجهم يف هذا الربانمج. ألن اللغة تطلب 

ا أو وجود االستمرار والتعويد الذي جيب عليها املواصلة خارج مساحته
 منطقتها.

وبذلك تشدد إدارة الربانمج املكثف العريب على استيفاء حوائج 
الطالب، وإجراءها إبدارة جيدة مهدفة، جبانب أن هذا الربانمج مصمم 
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للتدريس االستمراري وكذلك بطريقة عملية تستطيع استيفاء األمل أو الرجاء، 
 حىت يكون اجلدول مرتبا مكتظا ابملنهج الدراسي املهدف.

العناصر والسلسلة من تفصيل الطرد أو الرزمة غري منفصلة تستطيع أن 
تكون حسااب يف أتسيس الربانمج املكثف العريب، ولكن ال ميتهن أيضا أمهية 

 حساب اإلدارة حىت تكون نتيجة الربانمج صائبة ومهدفة.  
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