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Shafruddin Tajuddin

PDF
619-634

االحتجاج بإجماع أھل اللغة على المسائل األصولیة
سلیمان بن محمد النجران

PDF
635-660

البنیة المفھومیة للمصطلح القرآنى مفردات الراغب األصفھاني نموذجا
السید مصطفى عبید

PDF
661-682

برھانیة السكاكي في كتابھ مفتاح العلوم
Daud Lintang

PDF
683-690

علم الحساب في القرآن أساس التقدم والحضارة
طاھر عقیل زھراء مماد

PDF
691-716

الزمن المستقبل فى القرآن الكریم دالالتھ وتراكیبھ : دراسة موضوعیة عن آیات یوم القیامة
Arifuddin Arifuddin

PDF
717-732

دور الممارسة اللغوّیة في إكساب العبارات العربّیة لدى األطفال تجربة میدانیة لألطفال المالیویین
Rita Febrianta dkk

PDF
773-784

THEMATIC SENTENCE FORMS AND NOUN CLAUSES IN THE
ARABIC LANGUAGE: AN INTRODUCTION TO SYSTEMIC
FUNCTIONAL LINGUISTICS

PDF
1204-1219
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Muhammad Yunus Anis, Eva Farhah, Muhammad Farhan
Mujahidin

-واقع اللغة العربیة في جنوب تایلند -والیة فطاني أنموذجا
Fouad Larhzizer

PDF
785-789

دور اللغة العربیة فى التربیة
Anis Budiriyanto Sudarmadi Putra

PDF
790-804

تكوین البیئة اللغویة في تعلیم اللغة العربیة معھد ”الحدیثة" ومعھد "السلف" على ضوء المھارة الكالم
مائة رحمواتي

PDF
805-819

تعلیم اللغة العربیة لألطفال على أساس األناشید الطفلیة اإلندونیسیة المترجمة إلى العربیة
ُمَھْیَبان ُزبیدة

PDF
820-833

دراسة وتحلیل تنوع المناھج السریعة لقراءة كتب التراث فى أندونیسیا
مصلحین سلطان

PDF
834-840

فعالیة استخدام القصص كلعبة لغویة في ترقیة مھارة الكالم (بحث تجریبي في معھد "ابن مسعود"
(اإلسالمي للبنات بكندنجان بنجار ماسین

فطویة نور

PDF
841-851

"(Bamboo Dancing)جعل تعلیم القراءة فعاال ومجدا عبر نموذج "رقص بامبو
Muhammad Alfan

PDF
852-858

نموذج تدریس النحو لمھارة الكتابة العربیة
Sahkholid Nasution dkk

PDF
860-872

التكاملیة كمدخل الجدید في تنمیة قدرة الطلبة في فھم النصوص العربیة الدینیة
إیمان سلیمان

PDF
874-886

في تطویر مھارة القراءة لطالبات فصل الخامس بكلیة المعلمات اإلسالمیة SQ3R تنفیذ استراتیجیة
بمھد دار السالم كونتور للبنات األول

Ifa Rodifah Nur Fairuz Subakir

PDF
887-896

نموذج تعلیم اللغة العربیة في عصر األلفي بالمدخل اإلتصالي الرقمي
Rini, Partomuan Harahap Noza Aflisia

PDF
897-907

قیادة المدرسة في ممارسة مھارة الكالم في المدرسة الثانویة "السلفیة الشافعیة" تبوئیرنج جومبانج
أحمد صالح الدین داود عبید هللا

PDF
908-922

استراتیجیة استیعاب مھارة االستماع والكالم في عصر الرقمنة
معصمة معصمة

PDF
923-935

استراتیجیات التعلم وتأثیرھا في مھارة القراءة
یویون زنیرة

PDF
937-950

المشكالت فـي كتابة الرسالة الجامعیة بلغة العربیة (دراسة حالة لشعبة تدریس اللغة العربیة بجامعة
(سالتیجا اإلسالمیة الحكومیة سنة 2018

Ulfah susilawati

PDF
951-963

تنفیذ تعلّم مادة الخّط العربي بالطریقة الحمیدیة للمستوى الثانوي
Riza Nurlaila, Imam Bahroni Nur Hadi Ihsan

PDF
964-968

التعلیم في استیعاب الطلبة على مفردات وأثره في اإلنشاء (بحث وصفي تحلیلى في قسم تعلیم اللغة
(العربیة بالمعھد العالي التربوي جامعة الھالل سجلى

شریفة رحمي رزقي سھیمي

PDF
969-980

التناسب بین میول الطلبة ومستوى كفائتھم اللغویة في السیطرة على اللغة العربیة في قسم تعلیم اللغة
العربیة بجامعة الرانیري اإلسالمیة الحكومیة بندا أتشیھ

Buhori Muslim Dara Mubshirah

PDF
981-994

تأثیر اإلنشاء األسبوعي في تنمیة مھارة اإلنشاء لطالبات الفصل الثاني بمعھد دار السالم كونتور للبنات
الحرم األول

PDF
995-1007

محو األمیة : وجھة جدیدة في تعلیم قراءة اللغة العربیة
أیفا لطیفة فوزیا

PDF
1008-1016

مشكالت طرق تدریس اللغة العربیة في المعاھد التقلیدیة في إندونیسیا بین الواقع واألمل (دراسة
(تطبیقیة في معھد مفتاح الھدي نموذجا

Lina Marlina

PDF
1035-1049

لدى طلبة تعلیم اللغة (Think-Pair-Share)تعلیم القراءة باستخدام أسلوب فكر وزاوج وشارك
العربیة في كلیة التربیة وتأھیل المدرسین بجامعة إمام بنجول اإلسالمیة الحكومیة

Ilya Husna, Fauzana Annova Neli Putri

PDF
1050-1061

تحلیل األخطاء واجراءات عالجھا PDF
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Abdul Hafidz Zaid Rustamaji 1062-1073

في ترقیة مھارة الكالم counseling learning method فرق بین طریقة المباشرة وطریقة
في تعلیم اللغة العربیة

فیغادیالن رامبي أبد هللا شجاع

PDF
1074-1089

NILAI-NILAI EDUKASI DALAM PENOKOHAN ADZ-DZILLU AL-
ASWAD KARYA NAJIB KAILANI: ANALISIS STRUKTURAL SASTRA

Ooh Hodijah, Yani Rohmayani Ade Kosasih

PDF
1090-1103

تعلیم العربیة فى المعاھد اإلسالمیة (الباسنترین) بإندونیسیا بین اآلمال والمحاذیر
أسیب مزید تمام

PDF
1104-1114

نمو الكلمات من كلمة الى كلمة واحدة على طریقة النقل المكانى
أبو سفیان یاني رحمیاني

PDF
1115-1134

RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE AND THINKING
ACTIVITIES AS WELL AS RELATIONSHIP BETWEEN LANGUAGE
AND CULTURE

Fahruroji Fahruroji

PDF
1401-1416

اتجاھات الطلبة نحو االختبار التحصیلي الالورقي في عصر الثورة الصناعیة الرابعة
Nur Qomari

PDF
1477-1485

دور اللغة العربیة في تنمیة المجتمع اإلندونیسي ولغتھم
أغوس سوفریاتنا علي مصطفى

PDF
1417-1434

بحث عن كتاب توحید بیان األلف للشیخ حسن تفسیر
على مھدي

PDF
1349-1362

المعاجم العربیة اإلندونیسیة بین واقع صناعة المعجم وأمل المستخدمین منھا
بشیوني إمام الدین

PDF
1135-1147

تصمیم الوسائل التعلیمیة لمادة البالغة ببرنامج لكطورا إینسبیر
Mabruroh, Aulia Gustiana Abdul Hafidz Zaid

PDF
1485-1494

AMBIGUITY MEANING IN THE TRANSLATION OF اللجین الدانى SYEIKH
ABDUL QODIR AL-JAILANI (470 H-561 H) CHAPTER 1 مناقب
WORKS SYEIKH JA'FAR BIN HASAN BIN ‘ABDIL KARIM AL-
BARZANJIYYU: PHILOLOGICAL STUDY AND SEMANTIC STUDY

Eka Kurnia Firmansyah Mariana Alawiyah

PDF
1149-1154

الشیخ الحاج عبد الرحمن أمبؤ دالي وجھوده في تعلیم اللغة العربیة في شرق إندونیسیا
ھنیئة أندي محمد أكمل

PDF
1435-1442

(نمیة العقلیة وتحسین مرافق الجیش الوطني إلندونیسیا (مفھوم لقمان الحكیم للتوجیھ واإلرشاد
Titin Hurhayati Ma’mun, Ikhwan Uus Rustiman

PDF
1363-1385

عصر الثورة الصناعیة الرابعة : تفعیل إستفادة تكنولوجیا الحدیثة في تعلیم اللغة العربیة تجارب في
اكادیمیة فیصل لَتْدِرْیب وِاْسِتَشاَرة العربیة في منطقة فنجالینجان بندونج بمحافظة جاوا الغربیة –
إندونیسیا – نموذجا

Uus Rustiman, Titin Nurhayati Ma’mun Nurina Dyah Putrisari

PDF
1495-1500

مفھوم األخطاء اللغویة والفرق بینھا وبین األغالط
Imam Bahroni, Hibatul Wafi Rahmat Mulya Nugraha

PDF
1155-1160

ANALISIS RESPON SANTRI TERHADAP PEMBELAJARAN TEKS –
TEKS AGAMA BERBAHASA ARAB MELALUI PROGRAM-PROGRAM
MULTIMEDIA KEAGAMAAN BAGI PARA SANTRI DI PONDOK
PESANTREN AN-NIDZOM SUKABUMI SEBAGAI IKHTIAR
MEREDUKSI RADIKALISME AGAMA

Nandang Nursaleh, M. Sutirman, Titin Nur Ade Kosasih

PDF
1501-1510

CAMPUR KODE DALAM NAMA ORANG DI KABUPATEN
MANDAILING NATAL (TINJAUAN SOSIOLINGUISTIK)

Rahlina Muskar

PDF
1443-1456

KAITAN ALQURAN DENGAN METODE PEMBELAJARAN BAHASA
ARAB YANG INOVATIF

Yani Rohmayani

PDF
1389-1900

MENGUNGKAP AJARAN ISLAM DALAM KITAB TARIKAT
SUMEDANG UNTUK HARMONISASI KEHIDUPAN

Ade Kosasih, Tb Ace Fakhrullah Ooh Hodijah

PDF
1457-1472

تعدیة األفعال بحروف الجر في القرآن الكریم الجزء الثالثین (دراسة تحلیلیة عن معاني حروف الجر PDF
1180-1191
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(التي تعدي األفعال
أوكتارینا یوسرى

النظم كقناة توریث تعالیم االسالم فى المجتع السندوى بجاوى الغربیة أنموذجا
حزبینى حزبینى

PDF
1473-1477

التطور الداللي في اللغة العربیة
Zahrani Najmuddin H. Abd. Safa

PDF
1192-1203

THEMATIC SENTENCE FORMS AND NOUN CLAUSES IN THE
ARABIC LANGUAGE: AN INTRODUCTION TO SYSTEMIC
FUNCTIONAL LINGUISTICS
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 حامعت ألاصهش ألاهذوهِعُا والىمىرج()سئاظت 

Peran Pimpinan Universitas dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Bahasa Arab 

(Studi Kasus di Universitas Al Azhar Indonesia) 
 

Faisal Hendra, Intan Rembulan
(Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab, Universitas Al Azhar Indonesia) 

 

 

ABSTRAK 

 

Rektor dan para pimpinan universitas memegang peranan yang sangat strategis dalam mengelola 

berjalannya pendidikan di program studi yang ada di satu perguruan tinggi. Secara personal 

disamping rektor harus memiliki kompetensi keilmuan yang baik, dia juga harus memiliki 

kompetensi dalam kepemimpinan, yang dapat mendorong seluruh komponen universitas untuk bisa 

bekerja total dalam mendidik para mahasiswa, dia juga harus memiliki visi untuk kemajuan 

universitas, dan konsisten dengan visinya, akan tetapi tetap demokratis dan menghargai pandangan 

para koleganya. Rektor harus mampu menciptakan suasana yang kondusif untuk para dosen dan 

karyawan dalam bekerja, juga mampu menciptakan suasana yang nyaman untuk para mahasiswa 

dalam belajar.
 
Selanjutnya, rektor harus memiliki sikap dedikatif untuk universitas yang menjadi 

tanggung jawabnya, dia bekerja dengan totalitas bagi kemajuan kampusnya, termasuk dalam 

memfasilitasi seluruh program studi yang ada, dalam operasional pendidikan maupun dalam 

rintisan pengembangan pendidikan. Muncul pertanyaan untuk Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab 

di Universitas Al Azhar Indonesia, bagaimana Pola komunikasi yang dikembangkan oleh Rektorat 

UAI dengan Fakultas dan Program Studi yang berjalan selama ini?. Apa bentuk kebijakan yang 

diambil oleh Rektorat dan dampaknya dalam peningkatan mutu pembelajaran bahasa Arab di Prodi 

Bahasa dan Kebudayaan Arab UAI?. Serta bagaimana komitmen Prodi Bahasa dan Kebudayaan 

Arab dalam meningkatkan Mutu Pembelajaran Bahasa Arab di Prodi Bahasa dan Kebudayaan Arab 

UAI dari kebijakan yang sudah diambil oleh Rektorat UAI. 

Makalah ini akan mencoba untuk menjawab pertanyaan diatas, terkait dengan sejauh mana peran 
pimpinan Universitas arau rektorat dalam mendukung dalam mendukung pelaksanaan dan 
pengelolaan pembelajaran Berbahasa Arab di Perguruan Tinggi,  studi kasus yang diangkatkan 
sebagai data makalah ini adalah Rektorat Universitas Al Azhar Indonesia. 
 
Kata kunci: peran, pimpinan, mutu, pembelajaran, bahasa Arab 
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 ملخص البحث

 

ئن سؤظاء الجامعاث ًمليىن دوسا اظتراجُجُا في ئداسة العملُت الخعلُمُت باألكعام اإلاىحىدة في الجامعت. 

فشئِغ الجامعت البذ أن ًيىن ضاخب هفاءة علمُت حُذة، باإلغافت ئلى أن ًيىن فُه هفاءة الشئاظت، التي ًخمىً 

ل بطىسة مشغُت لتربُت الؿالب. وهزلً البذ أن جىهً لذًه سؤي بها مً دفع حمُع عىاضش الجامعت على العم

م عمله.  ش الجامعت، وأن ًيىن مخمعيا بهزه الشؤي، مع مشاعاة سوح الذًملشاؾُت واخترام آساء فٍش  لخؿٍى

ُىت ألعػاء هُئت الخذَسغ واإلاىظفين في جأدًت واحبهم، وأن  ِّن بِئت ُمعِّ
فشئِغ الجامعت مؿالب بأن ًيى 

دا للؿالب في العملُت الخعلُمُت، وأن ًيىن له مىكف ًدعم بالتربُت ليافت عىاضش الجامعت التي ًيهئ حىا  مٍش

ًترأظها، فهى ٌعمل بيل حهذه مً أحل جلذم حامعخه، بما في رلً ججهيز الىظائل الالصمت لجمُع ألاكعام في حعُير 

ش الخعلُم. هىا ظإاٌ مؿشوح  للعم اللغت العشبُت وزلافتها بجامعت ألاصهش العملُت الخعلُمُت أو في مداوالث جؿٍى

 العمذاء مع ألاهذوهِعُا ألاصهش الجامعت سئعاء بين ًذًشها التي الخىاضل ألاشياٌ وان هُفؤلاهذوهِعُت وهى: 

في جدعين حىدة حعلم اللغت العشبُت في  وأزشهاسئِغ الجامعت  ًخخزها التيما هي العُاظت و  ألاكعم؟ والشئِغ

لافت العشبُت بجامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُت؟. وهُف التزام اللعم بمخابعت العُاظاث التي ًدبعها كعم اللغت والث

 سئِغ الجامعت لخدعين حىدة حعلم اللغت العشبُت في كعم اللغت والثلافت العشبُت بالجامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُت؟.

سئاظت الجامعت في دعم ظير ًداٌو هزا البدث أن ًجُب عً ألاظئلت العابلت، التي جخعلم بمذي دوس 

عملُت حعلُم اللغت العشبُت وئداستها في الجامعت. أما الحالت التي جم حعُُنها للذساظت فهي خالت سئاظت حامعت ألاصهش 

 ؤلاهذوهِعُت. 

 

 اليلماث اإلافخاخُت: دوس، سئاظت، حىدة، حعلُم، اللغت العشبُت 

 

 ملذمت

اتهم الاحخماعُت اإلاخفاوجت. ألن الخعلُم الجُذ ظىف ًىلذ حُال الخعلُم مهم وهى خاحت ول ئوعان في حمُع مع خٍى

ا. وحىد حُل عالي في الجىدة ال ًمىً فطلها عً ألادواس اإلاخخلفت اإلاىحىدة في مإظعت الخعلُمُت، أخذها دوس  كٍى

ىًما بعذ كادة الجامعاث الزًً ًخعاوهىن مع حمُع العىاضش اإلاىحىدة إلوشاء هظام حعلُمي حُذ، والزي ًخدعً ً

 .ًىم

في جىلُذ الجىدة العالُت في الخعلُم العالي، هىان خاحت ئلى الخعاون بين اللادة ، ألن حىدة الخعلُم ال 

عشف كائذ الخعلُم العالي عادة  ٌُ ًدذدها شخظ واخذ. العذًذ مً ألاؾشاف لها دوس وجترابـ مع بعػها البعؼ. 

ت العمل بمفشده، خُث ٌعاعذه هىاب الشئِغ الجامعت والزًً باظم الشئِغ الجامعت. هما ال ًمىً للشئِغ الجامع

هم حضء مً كُادة الجامعت. على معخىي أعػاء هُئت الخذَسغ، ًىحذ أشخاص مإهلىن للُادة اليلُاث 

واللعم، اإلاعشوفت باظم العمذاء. في خين أن اللادة على معخىي اللعم الزًً ًخدىمىن في الخعلُم الدشغُلي 

ً والؿالبعلى معخىي اللعم   باظم اللعم. عىذها فلـ ختى اإلاداغٍش
ً
 .، ٌشاس ئليها عادة

ًمىً جطيُف حمُع ألاؾشاف اإلاشاسهت في ؤلاششاف على الخعلُم أعاله هلادة. ألنها مجمىعت مً 

ألاشخاص الزًً ًخدملىن اإلاعإولُاث التي حعمل مًعا للخلذم في الجامعت، ولخدلُم الجىدة ٌشبه اللائذ بعلعلت 
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 " والمأمول الواقع بين: والتربية الحضارة في العربية اللغة دور تعزيز" 
 

 .ؿع بل مترابؿت مع بعػها البعؼال جىل

، وخاضت في كعم اللغت والثلافت العشبُت،  (UAI) هزا هى ما ًىؿبم على حامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُت

بجامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُت التي حععى دائًما ئلى ئخذار حغُيراث واختراكاث مً أحل ئعذاد  الخعلُم الجُذ. مً 

ب على حمُع اللادة أن ًخعاون بعػهم مع البعؼ. ًجب جىفُز العذًذ مً أحل جدلُم حىدة الخعلُم العالي، ًج

العملُاث في جدلُم الجىدة  العالُت، بما في رلً ئوشاء همـ اجطاٌ مفخىح، بذًءا مً اللُادة على معخىي اللعم 

 .ئلى اللُادة على معخىي الجامعت، ودعم بعػها البعؼ، ال ظُما في وغع العُاظت

هماؽ الخىاضل لشئاظت حامعت ألاصهش في جدعين حىدة حعلم اللغت العشبُت في كعم حششح هزه الىسكت أ

 عً أمثلت للعُاظاث التي اجخزتها  سئاظت
ً
والتي أزشث على جدعين حىدة  الجامعت اللغت والثلافت العشبُت، فػال

شف مذي التزام كعم اللغت الخعلم في كعم اللغت والثلافت العشبُت في حامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُت. وفي النهاًت ظُع

 .والثلافت العشبُت بدماًت العُاظاث التي اجخزها سئِغ الجامعت

 

 إلاطاز الىظسي 

ت التي حشيل أظاط هزه الىسكت    :فُما ًلي ظيششح لبعؼ الذساظاث الىظٍش

 

 الدوز 

وأدواسه في الحُاة.  البشش وائىاث احخماعُت ال ًمىً فطلهم عً وائىاث أخشي. وبالؿبع ليل ئوعان أًًػا اخخالفاجه

عني مطؿلح الذوس في "كامىط اللغت  ولخلم خُاة حُذة، ًجب أن ًلعب ول ئوعان دوسه وفًلا لزلً. َو

ؤلاهذوهِعُت الىبير"  الالعب اإلامثل في اإلاعشخُت )ألافالم (، وهي أداة مً اإلاخىكع أن جيىن مخىافشة عىذ أشخاص 

 .أصحاب مياهت في اإلاجخمع

(، فان الذوس هى جىكع ئوعاوي معلذ 2871دواس عىذ الخرراء، كاٌ أبى أخمذي )في خين أن جدذًذ ألا 

خطشفىن في مىاكف معُىت بىاًء على وغعهم ووظائفهم الاحخماعُت. في  لت التي ًجب أن ًخطشف بها ألافشاد ٍو للؿٍش

أي شخظ  ( هى عملُت دًىامُىُت للىغع )الحالت(. ئرا ماسط122-121: 1008خين أن الذوس عً ظىواهخى )

 .خلىكه والتزاماجه وفًلا إلاىكفه، فاهه ًإدي دوسه

مً اإلاعىىين أعاله، ًمىً ضُاغت أن الذوس عباسة عً ظلعلت مً العلىهُاث اإلاعُىت الىاججت عً مىكف 

ا، 
ً
معين. ظىف جإزش شخطُت الشخظ أًًػا على هُفُت جىفُز هزا الذوس. الذوس الزي جلعبه في الجىهش لِغ فشك

ل مً ًلعبه كادة اإلاعخىي ألاعلى وألاوظـ أوألادوى، هفغ الذوس. ًمىً أن هلخظ أن الذوس هى خُث ظُيىن لي

 .مىكف أو ظلىن ًخىكعه هثير مً الىاط أو مجمىعاث مً ألاشخاص لشخظ لذًه وغع أو مىكف معين

 

 (Pemimpin dan Pimpinan) اللائد والصعيم

". ومع رلً، pimpinغت ؤلاهذوهِعُت ولهما أضل واخذ. أال وهى "هما ولمخان  بالل Pimpinan و  Pemimpinاليلماجان 

 .ًمىً اظخخذام ولخا اليلمخين في ؤلاهذوهِعُت إلاعاهين مخخلفين

الضعُم على معىُين، هما "الشخظ الزي ًلىد" و "الخعلُماث" أو "ؤلاسشاداث". ولماث   Pemimpinًدخىي ولمت  

Pimpinan  الت ، ًيىن اللائذ هدُجت لعملُت اللُادة ، وهزلً الخىحُه هى هدُجت لها عالكت باللُادة. في هزه الح

لها أًػا معنى آخش، وهى "مجمىعت مً اللاداث".     Pimpinanعملُت البىاء أو البىاء هي هدُجت عملُت البىاء. وولمت 
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أو  rapat pimpinan بشيل شائع في الخعبيراث مثل احخماعاث اللُادة pimpinanفي هزا اإلاعنى، ًخم اظخخذام ولمت 

 مع رلً، حعني الحشفان ؤلاخيران الضائذان pimpinan unitأو كادة الىخذاث   unsur pimpinanعىاضش اللُادة 
ً
. وجمشُا

ٌعني "مجمىعت البدش" و     lautan"مجمىعت"، أي "مجمىعت مً اللادة" مثل ولمت   anٌعنى  pimpinعلى ولمت 

daratan ."مجمىعت ألاسع" 

أو اللائذ هى الشخظ الزي ًمخلً اإلاهاساث واللىة، خاضت   pemimpin(، فان 22: 2883سجىهى )وكاٌ وا

ً لللُام بأوشؿت معُىت بشيل مشترن، مً أحل  اإلاهاساث واإلاضاًا في مجاٌ واخذ، ختى ًخمىً مً الخأزير على آلاخٍش

(، فان 144: 2872ن الخىظُمي" )جدلُم هذف واخذ أو عذة أهذاف. وفًلا إلاا كاله مفخاخها، في هخابه "العلى 

pemimpin   اللائذ هى شخظ لذًه كذسة على اللُادة ، مما ٌعني أن لذًه اللذسة على الخأزير على أشخاص أو

 مجمىعاث أخشي بغؼ الىظش عً الىُفُاث.

اث، والتي جبذأ مً معخىي الجامعت )اإلاذًش pimpinanأما اللادة ) ( في الخعلُم العالي لها عذة معخٍى

لجامعت(، ومعخىي اليلُت )العمُذ( ومعخىي ألاكعم )سئِغ كعم(. ًشجبـ حمُع اللادة ببعػهم البعؼ في ا

 جىفُز بشهامج اليلُت وفًلا لذوسهم ووظُفتهم.

 

 الجىدة

  kualitasجأحي بمعنى  mutu، فان ولمت wikipediaفي اللامىط ؤلاهذوهِس ي الىبير، الجىدة هي كُمت أو ششؽ. بِىما في 

ة التي هي معخىي حُذ أو س يء أو دسحت مً ش يء ما. في خين أن حعٍشف الجىدة عىذ الخرراء، بما في رلً الجىد

Crosby  الزي ًىظ على أن الجىدة جخىافم مع ما هى مؿلىب أو مىخذ )مؿابم للمخؿلباث(، وهى ما ًخىافم مع

 معاًير الجىدة اإلادذدة معبًلا ، ول مً اإلاذخالث واإلاعالجت وؤلاخشاج.

هي ششؽ دًىامُيي ًخعلم باإلاىخجاث وساخت العمل والعملُاث  Davisو  Graviي خين أن حىدة عىذ  ف

 واإلاهام باإلغافت ئلى البِئاث التي جلبي أو جخجاوص جىكعاث العمالء.

هي معخىي حُذ أو س يء   mutuمً بعؼ الخعاٍسف اإلازوىسة أعاله، ًمىً للباخث أن ٌعخيخج أن الجىدة 

ا بالخعلُم العالي، فان حىدة الخعلُم العالي هي معخىي حُذ أو  ٌشير ئلى معُاس 
ً
مدذد معبًلا للخلُُم. ئرا وان مشجبؿ

ظيئ في أي حامعت، جم جدذًذها وفًلا إلاعاًير الخعلُم العالي. ئما مً معاًير مإظعت جلُُم الجامعت أو جلُُم مً 

 .اإلاهخمين به واللائمين بشيل مباشش في اليلُت حُذ أو غير حُذ

 

 حعليم اللغت العسبيت

فه بيلمت "الخذَسغ" ًأحي أضال مً ولمت  " علم" التي حعني ؤلاسشاداث لألشخاص مً  - ajarالخعلُم الزي ًخم حعٍش

فهم ئلى حاهب البادئت " أي الخعلُم"، مما ٌعني   pengajaranفي آخش اليلمت  فخطبذ"   an" و ئغافت peأحل  حعٍش

ذون الخعلم.العملُت والحشهت وهُفُت الخذ  َسغ أو حعلُم الؿالب ًٍش

الخعلُم هى عملُت جفاعل الؿالب مع اإلاعلمين ومىاسد الخعلم في بِئت حعلُمُت. الخعلُم هى معاعذة ًلذمها 

اإلاعلمىن بدُث ًمىً أن جدذر عملُت اهدعاب اإلاعشفت واإلاعشفت، وئجلان الىفاءة والشخطُت، وحشىُل اإلاىاكف 

 عنى آخش ، الخعلم عملُت حعاعذ الؿالب على الخعلم حًُذا.واإلاعخلذاث لذي الؿالب. بم

م  الخعلُم هى "عملُت جفاعل الؿالب مع اإلاعلمين 1002لعام  10وفي اللاهىن هظام الخعلُم الىؾني سكم 
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ش الخفىير ؤلابذاعي  شها مً أحل جؿٍى ومىاسد الخعلم في بِئت حعلُمُت". الخعلم هعملُت حعلُمُت ًلىم اإلاعلمىن بخؿٍى

مىىه جدعين اللذسة على بىاء معشفت حذًذة هجهذ ا لزي ًمىً أن ًدعً مهاساث الخفىير لذي الؿالب، ٍو

 لخدعين ؤلاجلان الجُذ للمىغىع.

بشيل عام، فان مفهىم الخعلم هى عملُت الخفاعل بين الؿالب واإلاعلمين ومىاسد الخعلم في بِئت حعلُمُت 

ىماث. الخعلم هى معاعذة ًلذمها اإلاعلمىن بدُث ًمىً أن جدذر جػم اإلاعلمين والؿالب الزًً ًدبادلىن اإلاعل

عملُت اهدعاب اإلاعشفت واإلاعشفت، وئجلان الىفاءة والشخطُت، وحشىُل اإلاىاكف واإلاعخلذاث لذي الؿالب. بمعنى 

 آخش، حعٍشف الخعلم هى عملُت إلاعاعذة الؿالب على الخعلم حًُذا.

مً لغاث العالم التي شهذث الخؿىس الاحخماعي في اإلاجخمع  وفي الىكذ هفعه، حعذ اللغت العشبُت واخذة

خ فاللغت العشبُت  جيشأ مً عائلت اللغت العامُت، وهي مجمىعت مً اللغاث التي  والعلىم. وعىذ دساظت الخاٍس

شة العشبُت )الششق  حعخخذمها الشعىب التي حعِش خٌى نهشي دحلت والفشاث والعهٌى العىسٍت وشبه الجٍض

 ألاوظـ(.

م جفعير حعلم اللغت العشبُت على أهه مداولت لخعلُم الؿالب اللغت العشبُت مع اإلاعلم همِعش مً خالٌ ًخ

 جىظُم عىاضش مخخلفت للحطٌى على ألاهذاف التي ًخعين جدلُلها في الخعلم.

 

 .مع عميد الكلياث وزئيس ألاكسم في الجامغت زئاست الجامعتهمط الاجصال بين 

بىاؤه في حامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُت بين سئِغ الجامعت وهىابه في ئداسة الخعلُم  ئن همـ الخىاضل الزي جم

العالي والحمذ هلل كذ ظاس بشيل حُذ. الاجطاالث اإلافخىخت اإلاخبادلت راث معنى ًلىم بها سئِغ الجامعت، كبل 

واخذ مفشوع  اجخار كشاس، ألامش الزي حعل اللشاساث جيىن كشاساث صحُدت ظلُمت مشترهت، ولِغ مً مىبع

ومىخىب مً أعلى ئلى أظفل، جم اجخار اللشاس على مخخلف اإلاذخالث والاعخباساث. الخىاضل اإلافخىح الزي ؾىسه 

كادة الجامعت، ال ًخم فلـ في احخماعاث خاضت، ولىً أًًػا ًخم سؤٍخه في العذًذ مً الفشص في الحشم الجامعي، 

 وفي الاحخماعاث الشظمُت وغير الشظمُت.

الجامعت في مىخذي سظمي وفًلا إلاعُاس العمل اإلاىخذ  سئاظتًخم جىفُز اللشاس النهائي الزي اجخزجه بالؿبع 

اإلاعمٌى به، بعذ البذء في الىهج الشظمي بالؿبع. فُما ًلي بعؼ أشياٌ الاجطاٌ التي كام بها سئِغ الجامعت وهائب 

ء ألاكعام في ئداسة العملُاث الخعلُمُت في الشئِغ الجامعت  و اإلاذًش الخىفُزي الخعلُمي مع العمُذ و  سؤظا

الجامعت، وجدذًذا في كعم اللغت والثلافت العشبُت، ولُت العلىم ألاوعاهُت، بجامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُا. ومً بين 

 أهماؽ الاجطاٌ اإلاؿبلت في اجخار اللشاساث على الىدى الخالي:

 

ام في اجخماع املدزاء املخىسع ألخر اللسازاث الاجصاالث املخدزجت من خالل العمداء وزؤساء ألاكس .1

  .الاستراجيجت التي جخم اجخاذها في مسخىي الجامعت والكلياث وألاكسم املىجىدة

عىذ اجخار اللشاساث النهائُت اإلاخعللت باللشاساث راث الؿبُعت ؤلاظتراجُجُت، لً ًخخز كادة الجامعت 

 ًخم جىفُز ههج خاص 
ً
سظمي وغير سظمي. ههج غير سظمي في شيل احخماع غير كشاساث مً حاهب واخذ، أوال

سظمي بين سئِغ الجامعت، عمذاء اليلُاث وسؤظاء ألاكعام في وغع مشجاح، مثل اإلاىاكشت اإلادذودة 

والغذاء اإلاشترن وغيرها مً الفشص. زم عىذما ًخخز اللشاس النهائي، ًذعى سئغ الجامعت العمُذ و سئِغ 

ً اللعم راث الطلت لحػىس احخما ع اللُادة اإلاىظعت لالظخماع ئلى ألاساء النهائُت مً اإلاشاسهين الحاغٍش
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واللشاس النهائي الىاحب اجخارها. الخىاضل مثل هزا لِغ فلـ إلداسة عملُاث كعم اللغت والثلافت 

 العشبُت، ولىً أًًػا لجمُع الىخذاث في حامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُت. 

ت وهائب زئيس الجامعت مع عمداء الكلياث وزؤساء ألاكسم الخىاصل املباشس بين زئيس الجامع .2

 املخعلم بدشغيل الخعليم في اللسم.

باليعبت لألشُاء التي حعخمذ بشيل أهثر جدذًًذا على اللعم، ًمىً للشئِغ الجامعت دعىة بشئِغ اللعم 

عت ًلذم اكتراًخا مباششة لعلذ احخماع إلاىاكشت اإلاشىالث الحالُت، أو ًأحي سئِغ اللعم ئلى سئِغ الجام

ًخعلم باإلداسة الدشغُلُت للعم الجخار كشاس. مً اإلاشاول اإلاعشوغت، ًلىم سئِغ الجامعت بخدلُلها 

ودساظتها مً خالٌ ئششان هائب سئِغ الجامعت واإلاذًش اإلاعني، زم ًلشس بعذ رلً وفًلا لللػاًا التي جمذ 

عم بدىفُزها وفًلا لللشاساث التي جم مىاكشتها على معخىي اللعم، وبعذ حعشغه للخلف، ًلىم الل

 اجخارها بالفعل.

 

 .الخىاصل املباشس للخىفير الخلني للخعلم مع هائب زئيس الجامعت و / أو املدًسيت / الىحدة ذاث الصلت .3

ئرا واهذ هىان أشُاء مخعللت باإلداسة الفىُت أو عملُاث مشيلت جم جدذًذها على معخىي سئِغ 

م دعىة هائب الجامعت، فُمىً علذ اح  ًبذأ هزا الاحخماع عً ؾٍش
ً
خماع فني حشغُلي ليشاؽ ما. عادة

سئِغ الجامعت و / أو الىخذاث راث الطلت اإلاشاسهت في الخىفُز الفني لليشاؽ. ئرا واهذ هىان معألت 

راث ؾبُعت ظُاظُت، فان هائب سئِغ الجامعت ٌعشع ألامش على سئِغ الجامعت للمىافلت علُه زم ًخم 

 لُخم جىفُزه. مخابعخه

 

 سياست زئيس الجامعت في جحسين جىدة حعلم اللغت العسبيت في جامعت ألاشهس إلاهدوهيسيت.

ا وشأ  ًُ ب ش بشامج كعم اللغت والثلافت العشبُت بجامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُا. كذم اللعم بشهامًجا ججٍش في ئداسة وجؿٍى

ً و غير رلً مً مً الذاخلُت اللعم، والزي حاء مً هخائج الذساظت وملترخ اث اللعم والؿالب واإلاداغٍش

اإلاطادس. عالوة على رلً، جمذ معالجت اإلاذخالث بىاظؿت اللعم، وخُث اعخرر الررهامج اإلالترح حًُذا ومىاظًبا 

للخىفُز، ظىاء واهذ ألاوشؿت راث ؾبُعت أوادًمُت أو أوشؿت غير دكُلت أوادًمُت، أو واهذ ظُاظاث حشغُلُت أو 

ش اللعم. ئرا ظهش الاكتراح، فمً الػشوسي ؾلب كشاس مً العمُذ وسئِغ الجامعت، زم اظتراجُجُت ًى  مُت لخؿٍى

ظُلىم اللعم بىلل هزا ألامش ئلى احخماع خاص مع عمُذ ولُت العلىم ألاوعاهُت، أو ًمىً ئخػاسه ئلى احخماع 

 على معخىي سئعاء الجامعت.

ن أًًػا العذًذ مً العُاظاث التي ولذث مً ئلى حاهب الررامج التي اهبثلذ مً اللعم، واهذ هىا

الذساظاث ؤلاظتراجُجُت التي أحشاها سئعاء الجامعت، ول مً سئِغ الجامعت وهىاب اإلاذًش الجامعت. مً خالٌ 

ادة الخعاون، مما ًإدي ئلى جلذم  ظلؿت مذًش الجامعت هشئِغ للجامعت، ًيىن لشئِغ الجامعت الحم والالتزام في ٍص

ش الل عم في حامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُت، بما في رلً كعم اللغت والثلافت العشبُت. وان هىان ؾفشة هبير لخؿٍى

أهجبذ بشامج حذًذة على اإلاعخىي الجامعي، هما واهذ هىان اختراكاث جخعلم فلـ باللعم معُىت. مً بين 

ين حىدة حعلم اللغت أشياٌ ظُاظت سئِغ حامعت ألاصهش  ؤلاهذوهِعُت الزي له جأزير على بشهامج العمل وجدع

 العشبُت في اللعم اللغت والثلافت العشبُت هي:



33 | Faisal Hendra, Intan Rembulan 

 

 " والمأمول الواقع بين: والتربية الحضارة في العربية اللغة دور تعزيز" 
 

 

حشجيع كسم اللغت والثلافت العسبيت على جحليم اختراكاث جدًدة في كل من السياساث وبسامج  .2

 .العمل في جحسين هىعيت حعلم اللغت العسبيت

ا وزًُلا بلُم ؤلاظالم التي جؿبم في حامعت
ً
ألاصهش  ؤلاهذوهِعُت، ًأمل سئِغ  واللعم الزي ًشجبـ اسجباؾ

جب أن جدبع ظُاظت  الجامعت خًلا أن ًخؿىس كعم اللغت والثلافت العشبُت في اإلاعخلبل بشيل أفػل، ٍو

حعل مادة العشبُت همادة عامت ئلضامُت لؿالب الجامعت الزًً دسظىا في حمُع ألاكعم اإلاىحىدة في 

لب مً اللعم أن حامعت ألاصهش  ؤلاهذوهِعُت، هى دلُل واخذ على 
ُ
دعم سئِغ الجامعت للغت العشبُت. ؾ

ش أفياسه لشفع وجدعين حىدة الخعلم في اللعم. ما خذر ختى آلان، جمذ جشحمت  ًيىن أهثر ابخياسا في جؿٍى

م وغع بشامج اظتراجُجُت، ليل مً الخعلُم  ؾلب وجىكعاث سئِغ الجامعت مً كبل اللعم عً ؾٍش

ش الخعاون والررامج اإلابخىشة ألاخشي. والبدث وخذمت اإلاجخمع، باإلغافت  ئلى ججشبت جؿٍى

 

 جكليف طالب كسم اللغت والثلافت العسبيت بالخحدث باللغت العسبيت كل ًىم الجمعت في كل ألاسبىع. .1

جخمثل العُاظت التي جلف ئلى حاهب كعم اللغت والثلافت العشبُت الزي ًيخهجه سئِغ الجامعت في أهه 

الزًً ًذسظىن في كعم اللغت والثلافت العشبُت اظخخذام اللغت العشبُت ولغت  ًخؿلب مً حمُع الؿالب

جىاضل مؿلىبت ول ًىم حمعت. للذ وان لهزه العُاظت جأزير ئًجابي على اللعم في حشجُع وجدفيز ؾالب 

جب أن ًخدذزىا اللغت العشبُت في  شها في اللعم ، ٍو اللعم على حعل ظُاظت سئِغ الجامعت لخؿٍى

جامعي ًىم الجمعت وأًام أخشي مع اللعم، لِغ فلـ هعُاظت مً سئِغ الجامعت فدعب، الحشم ال

ولىً جمذ جشحمخه أًًػا ئلى ظُاظاث خالُت للؿالب الزًً هم أعػاء في مىظمت الؿالبُت داخل 

( في ئؾاس بشهامج عملهم اإلاعمى "الُىم العشبي". HIMASAالجامعت التي حعمى حمعُت ؾالب ألادب العشبي )

ت لؿالب حامعت ألاصهش  في الىكذ هفعه، هما ًؿلب سئِغ الجامعت أًًػا الخدذر باللغت ؤلاهجليًز

ا. ظُاظخان لذعم حعلم اللغت ألاحىبُت في حامعت ألاصهش   ًُ ألاهذوهِعُت وألاوادًمُين ول ًىم زالزاء أظبىع

ت والعشبُت.  ؤلاهذوهِعُت ؛ ؤلاهجليًز

 

 ديجت للغت العسبيت مع جامعت عين شمس باللاهسة.املىافلت على جىفير بسهامج هلل الى .2

، العُاظت التي وان لها جأزير هبير في جدعين حىدة حعلم اللغت العشبُت في كعم اللغت 1027في عام 

والثلافت العشبُت في حامعت ألاصهش  ؤلاهذوهِعُت هي اجفاق سئِغ الجامعت بشأن اكتراح الشعبت إلخذار 

للاهشة لخعلُمهم  فطال دساظُا واخذا في حامعت عين شمغ، بمطش. جلذم في ئسظاٌ الؿالب ئلى ا

اهػمىا جدذ ساًت الخعاون بين حامعت عين شمغ، اللاهشة وظفاسة حمهىسٍت ئهذوهِعُا في مطش، مع 

حامعاث  4( في حامعت غاجح مادي. ًدػش هزا الررهامج ؾالب مخخاسون مً FIBولُت العلىم ألاوعاهُت )

عها في حامعت UAIو  UIN Surabayaو  UNPADو  UPI و UGMفي ئهذوهِعُا:  . حمُع الذوساث التي جم جذَس

ل اللُمت واعخماد للذوسة الذساظُت التي ًأخزها الؿالب في خشمهم  عين شمغ، اللاهشة، ًخم جدٍى

ادة اهخمام الؿالب باإلاداغشاث  الجامعي للذساظت في ئهذوهِعُا. الخأزير ؤلاًجابي لهزا الررهامج هى ٍص

لعشبُت في حامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُت وصٍادة الحماط للؿالب في حعلم اللغت العشبُت. هفغ الررهامج ظِخم ا

 ، والعىىاث الخالُت.1028جىفُز الخؿت أًػا في عام 
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املىافلت على جىكيع مركسة الخفاهم مع الجامعت السعىدًت إلالكتروهيت في اسخخدام املىاد الخعليميت  .3

 إجادة اللغت العسبيت.ومعداث اخخباز 

م، هي اإلاىافلت على 1027واهذ ئخذي العُاظاث التي اجخزها سئِغ حامعت ألاصهش  ؤلاهذوهِعُت في عام 

حامعت أخشي في ئهذوهِعُا مع الجامعت ؤلالىتروهُت،  34جىكُع حعاون حعلُمي في حعلم اللغت العشبُت مع 

اع، اإلاملىت العشبُت الععىدًت. ظُاظت باإلاملىت العشبُت الععىدًت، والتي ًىحذ لها مىخب س  ظمي في الٍش

ا وحعضص خماظت الؿالب لخعلم اللغت العشبُت، مع حمُع الدعهُالث التي جلذمها  ًُ حعؿي جأزيًرا ئًجاب

 الجامعت ؤلالىتروهُت باإلاملىت العشبُت الععىدًت للجامعاث اإلاخعاوهت.

 

لين الرًن سيدخلىن إلى كسم اللغت سياست جخفيض السسىم الدزاسيت للطالب الجدد املحخم .4

 .والثلافت العسبيت

ال ًمىً الخجاهل عىه، اظدىاًدا ئلى اإلاعخىي الاكخطادي للؿالب الزًً ًخخاسون كعم اللغت العشبُت 

اث اكخطادًت مخىظؿت ئلى مىخفػت،  واللعم اإلاخخاس للذساظت في ئهذوهِعُا، بشيل عام هىان معخٍى

، وافم سئِغ الجامعت، بعذ جللي 1026ش مً أظش كادسة. مىز عام على الشغم مً وحىد البعؼ آلاخ

ملترخاث مً كعم اللغت والثلافت العشبُت واليلُت، على جخفُؼ الشظىم الذساظُت في كعم اللغت 

، للذخٌى ئلى الجامعت. وان مً الطعب في البذاًت كبٌى هزه   سظىم الذخٌى
ً
والثلافت العشبُت، وجدذًذا

ل الحشم الجامعي، ولىً بعذ مشوس عامين على الخىالي، وان ما  العُاظت ألنها ظخإزش  على مذخالث جمٍى

ادة في عذد الؿالب الزًً دخلىا الى حامعت ألاصهش في عام  ادة، وواهذ هىان ٍص  مً رلً هى الٍض
ً
خذر بذال

ذد اسجفع ع 1027شخًطا، وفي عام  35، بلغ عذد الؿالب الجذد في كعم اللغت والثلافت العشبُت 1026

ادة في عذد  57الؿالب ئلى  أمل أن ًضداد هزا العذد في اإلاعخلبل. بؿبُعت الحاٌ، فان الٍض شخًطا، ٍو

الؿالب اإلالخدلين بلعم اللغت والثلافت العشبُت في حامعت ألاصهش  ؤلاهذوهِعُت ال ًشحع فلـ ئلى اهخفاع 

ً اإلاشئُين على هدى متزاًذ وئهجاصاث سظىم الالخداق، بل ئهه ًخأزش أًًػا بجىدة الخعلُم اإلاتزاًذة واإلادا غٍش

 زم للذ فضث في اإلاعىذ. 1024الؿالب، باإلغافت ئلى اعخماد اللعم، والزي مىز عام 

 

 .8102( لعام MUNASBA Iوافم على جىفير هدوة املؤجمس الىطني للغت العسبيت ) .5

الجامعت هذوة واخذة جمثل ظبعت عشش عاًما على الخىالي، ال ًخػمً كعم اللغت والثلافت العشبُت في 

ت  ا للعم. على عىغ اللعم اإلامازلت في ئهذوهِعُا التي لذيها بالفعل أوشؿت ظىٍى ا ظىىًٍ ًُ ا ئلضام
ً
وشاؾ

ئلضامُت. بعذ ئحشاء الذساظاث واإلالترخاث مً اليلُاث واللعم لعلذ هذوة وؾىُت ًجب أن جىفزها اللعم 

ذعم ج ىفُز هزا اليشاؽ باليامل مً خالٌ ئششان حمُع ول عام، ًىافم سئِغ الجامعت على الفىس ٍو

ً والؿالب لىخابت ألاعماٌ  ادة خماظت اإلاداغٍش اإلايىهاث في الجامعت ًخمثل جأزير هزا الاجفاق في ٍص

العلمُت وجلذًم الىذواث اإلاىحىدة، ظىاء على معخىي الجامغت، ظىاء واهذ وؾىُت أو دولُت. مً اإلالشس 

وهىزا جم الخخؿُـ له في  Munasba IIجدذ اظم  1028ي في دٌعمرر مشة أخش  Munasba Iعلذ بشهامج 

 العام الخالي.
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 " والمأمول الواقع بين: والتربية الحضارة في العربية اللغة دور تعزيز" 
 

الحضىز في مخخلف ألاوشطت التي دعا إليها سفساء الدول العسبيت في جاكسجا، على اسخعداد السخلبال  .6

 .الضيىف والخعاون مع ألاكادًميين واملمازسين والشسكاء من الشسق ألاوسط

صهش  ؤلاهذوهِعُت اإلاخعلم بخدعين حىدة حعلم اللغت العشبُت في كعم اللغت ظهش دعم سئِغ حامعت ألا 

ض الخىاضل مع العالكاث التي جخعلم بالعشبُت  والثلافت العشبُت، هي ظُاظت الجامعت في فخذ وحعٍض

ً وألاوادًمُين مً الذٌو  ً الضائٍش اساث مً ظفشاء الششق ألاوظـ واإلاداغٍش وؤلاظالم، مثل جللي ٍص

التي صاسث حامغت ألاصهش ألاهذوهِعُا، باإلغافت ئلى الخعاون الشائذ مع اإلاىظماث ؤلاظالمُت ألاخشي،  العشبُت

ض عالكاث حُذة مع سابؿت العالم ؤلاظالمي باإلاملىت  اسة سظمُت مً شُخ ألاصهش الشٍشف، وحعٍض مثل جللي ٍص

بُت الخعاوهُت ألاخشي. ع الخجٍش ئن جأزير هزا الخعاون له ؾابع  العشبُت الععىدًت، والعذًذ مً اإلاشاَس

مباشش، مثل جىفير فشص الحج والعمشة للؿالب اإلاخفىكين، ومعاعذة هخب اإلاىخباث العشبُت، وفشص 

ب الذاخلي في ظفاسة الششق ألاوظـ في حاهشجا، والعذًذ مً اإلاشافم ألاخشي. هىان أًًػا جأزير  الخذٍس

شي بشيل مباشش، ولىً له جأزير  ًُ ل. الخعاون الزي ال   ئًجابي في اإلاعخلبل، على اإلاذي اللطير والؿٍى

   

املىافلت على جىفير الخعاون بين كليت العلىم ألاوساهيت في جامعت ألاشهس إلاهدوهيسيت و كليت ألاداب  .7

 .والعلىم ألاوساهيت بجامع شسيف هداًت هللا جاكسجا و كرلك مع جامعت غاجح مادي

خل والخاسج على خذ ظىاء، وان سئِغ حامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُت في افخخاح الخعاون الخعلُمي في الذا

ل ول كعم وولُت للذساظت وئكامت حعاون حعلُمي للعم اللغت والثلافت العشبُت، لذعم  مىفخًدا للغاًت وظه 

بشهامج عمل الررهامج الذساس ي، وان سائًذا على ألاكل في مششوعين سائذًً حعاوهُين على معخىي الىلي، 

التي أضبدذ اإلاظلت اللاهىهُت لررامج هلل الذسوط مع  UGMعاون مع ولُت العلىم ألاحخماعُت وهما الخ

حامعت عين شمغ، اللاهشة، بمطش، والخعاون مع ولُت ألادب والعلىم ؤلاوعاهُت، حامعت شٍشف هذاًت 

شائذة مع الررامج هللا، حاهشجا في شيل الىخابت واليشش في اإلاجالث اإلاعخمذة، والعذًذ مً أشياٌ الخعاون ال

 الذساظُت ألاخشي.

 

 .حاضس في أوشطت طالب كسم اللغت والثلافت العسبيت .8

ومً أشياٌ دعم سئِغ الجامعت الزي وان له جأزير ئًجابي هبير على ؾالب كعم اللغت والثلافت العشبُت 

ىفزها اإلاىظماث في حامعت ألاصهش  ؤلاهذوهِعُت وان خػىس سئِغ الجامعت في العذًذ مً الررامج التي ج

. خػشث سئِغ الجامعت فعالُاث الؿالب الافخخاخُت، وفخدذ اإلاعابلاث، HIMASAالؿالبُت بما في رلً 

وغالًبا ما سافم وشاسن بيشاؽ في ألاوشؿت التي كام بها الؿالب، ؾاإلاا أهه لم ًخعاسع مع الجذٌو 

 الشظمي لشئِغ الجامعت.

 

أزير ئًجابي في جدعين حىدة حعلم اللغت العشبُت في كعم اللغت هزه بعؼ أشياٌ ظُاظت الجامعت التي لها ج

والثلافت العشبُت، بجامعت ألاصهش ألاهذوهِعُا، وهىان جلً التي لها جأزير مباشش على الررهامج، والبعؼ آلاخش ًإزش 

هثيرة لم  بشيل مباشش على العُاظاث التي ًدبعها سئِغ الجامعت واليلُاث واللعم. ال جضاٌ هىان ظُاظاث أخشي 

 هىخبها في وسكخىا هزه.
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 التزام كسم اللغت والثلافت العسبيت لخحسين جىدة حعلم اللغت العسبيت بالجامعت

بعذ رلً، هىلل شيل التزام كعم اللغت والثلافت العشبُت بمخابعت العُاظاث التي ًدبعها سئِغ حامعت ألاصهش 

 م. مً بين الالتزاماث التي جم جىفُزها:ؤلاهذوهِعُت لخدعين حىدة حعلم اللغت العشبُت في اللع

 .. التزام اللسم في إدازة ألاوشطت ألاكادًميت2

ًلتزم كعم اللغت والثلافت العشبُت بجامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُا بيل حهىد لخدعين حىدة حعلم اللغت 

في الطف،  العشبُت بخىفير ألافػل لؿالب في حمُع اإلاجاٌ ألاوادًمي، ظىاء وان اكامت بشامج الخعلُم

وهزلً الررامج البدثُت وبشامج خذمت اإلاجخمع وغيرها مً الررهامج. والحمذ هلل حعالى، جظهش  آلان في 

حامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُا سوح الخىافغ بين الؿالب وؤلاهجاصاث التي ًمىً أن هفخش بها هي مً مىالُذ 

 أو اإلاعخىي الىؾني ختى إلاعخىي الذولي. الؿالب، ظىاء على اإلاعخىي اإلادلي لجامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُت 

 

 .. الالتزام في زيادة جطىيس بسامج جدًدة1

وان الالتزام الخالي الزي أظهشه بلعم إلاخابعت ظُاظت سئِغ حامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُت هى شجاعت كعم 

ين هىعُت حعلم في ئحشاء دساظاث الخىمُت، والابخياساث وئعذاد بشامج حذًذة وان لها جأزير ئًجابي على جدع

اللغت العشبُت للؿالب في اللعم. مً بين ألاشياٌ الشائذة واإلاخلذمت للعم اللغت والثلافت العشبُت في 

ل الىدُجت لخعلُم اللغت العشبُت مع حامعت عين  حامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُت ما ًلي: جىفُز بشامج جدٍى

ل كُم UGMحخماعُت شمغ، اللاهشة، بمطش، جدذ مظلت الخعاون مع ولُت العلىم ألا  ، خُث ًخم جدٍى

الذسوط الخاضت بهم ئلى ائخماهاث ًأخزها الؿالب في كعم اللغت والثلافت العشبُت، جىفُز الىذوة 

( ، وهزلً العذًذ مً الررامج Munasba IIالىؾىُت الشائذة للعم، جدذ اظم اإلاإجمش الىؾني العشبي )

 الاظتراجُجُت ألاخشي.

 

 .لطالب، سىاء املىظماث الشخصيت أو الطالبيت. الالتزام في جىجيه ا3

ت  شيل آخش مً أشياٌ التزام بشهامج الذساظت في جلذًم ألافػل للؿالب هى في شيل خذماث ئداٍس

ً في ال باحشاء اإلاشاكبت  لعم،ومعاعذة مً ألاوشؿت اإلاىفزة. للذ جم الاجفاق على كُام اإلاداغٍش

في ئؾاس مىظمتهم. عالوة على رلً، شجع اللعم  والخىحُه في جىفُز ألاوشؿت الؿالبُت الخاضت

ششث في 
ُ
ً على جلذًم اإلاعاعذة للؿالب لُيىهىا شجعا في الىخابت وضىع مطىفاث علمُت و إلاداغٍش

الىذواث وألاوشؿت العلمُت ألاخشي، وهزلً اإلاعاعذة في أوشؿت خذمت اإلاجخمع. وباإلاثل، الخىحُه 

 وشؿت التي جىفزها اللعم والؿالب.واإلاعاعذة في اختراكاث حذًذة مخخلفت في ألا

 

 الىخائج

 مً هخائج الخدلُل الزي أحشي في هزه الذساظت، ًمىً اظخخالضها على الىدى الخالي:

لخدعين حىدة الخعلُم في الخعلُم العالي، ًجب أن ٌعخمذ على أهماؽ الخىاضل الجُذة، ول مً سئِغ  . 2

اث الجامعت وهائب سئِغ الجامعت  ئلى حمُع اإلاجاال  ث أدهاه، بما في رلً اللعم واليلُاث واإلاذًٍش

 ووخذاث الخىفُز الفىُت ألاخشي.
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ً والؿالب في كعم اللغت والثلافت العشبُت في حامعت  . 1 هجهذ لخدعين الجىدة، وجدلُم ئهجاصاث اإلاداغٍش

غ حامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُت، أضذس سئِغ الجامعت ظُاظاث مخخلفت  تهخم باداسة اللعم . فلذ ششع سئِ

لا مخجها ئلى الطىاب، وهى ما أظهش بالخأهُذ  ألاصهش ؤلاهذوهِعُت  في جدلُم ظُاظت حُذة وظلً ؾٍش

 
ً
 ووؾىُا

ً
ً والؿالب، مدلُا هخائج مع وحىد العذًذ مً الررامج الجذًذة اإلابخىشة ومع ئهجاصاث اإلاداغٍش

.
ً
 ودولُا

ِعُت كادسة على جشحمت العُاظاث التي وغعها سئِغ كعم اللغت والثلافت العشبُت في حامعت ألاصهش ؤلاهذوه . 2

حامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُت في شيل بشامج عمل واهجاصاث مبخىشة تهذف ئلى جدعين هىعُت حعلم اللغت 

 العشبُت في حامعت ألاصهش ؤلاهذوهِعُت.

 

 شكس وجلدًس

هزه اإلالالت بشيل النهائي، وخاضت في نهاًت هزه اإلالالت، هلذم شىشها وجلذًشها لجمُع مً ظاهم في ئهماٌ هخابت 

عُت واإلاشهض البدىر في الجامعت   Lembaga Penelitian dan)للعم اللغت ولثلافت العشبُت بجامعت ألاصهش ؤلاهذَو

Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UAI),  لخلذًم وسكت بدثىا كبل ، على وافت اإلاعاعذاث مادًت وغير اإلاادًت

 م.1028مش الذولي لخعلُم اللغت العشبُت بجامعت باحاحاسان، باهذوج، حاوي الغشبُت، اإلاشاسهىا في اإلاإج
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