
  بسم هللا الرحمن الرحيم

برنامج تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم والحديث الشريف للطالب 

  إلعداد الطبيب الماليزي المسلم المميز الماليزيين
  

ي  ام الدراس ي الع م  ٢٠١٠-٢٠٠٩ف دابت دكتور/ د.أ انت تاذ ال حاتة واألس د ش ور / محم  ن

اوي ة األزھ. مك دين جامع ة أصول ال اتذة بكلي ي ر المتخصصين األس ة للطالب ف الدراس

  .الوافدين

ى مجموعات صغيرة كل مجموعة  • اعلواطالب حتى  ٤٥تم تقسيم الطالب إل مع  يتف

  .من الدروس االستفادةاألستاذ ويجد الوقت للمشاركة الفعالة معھم وتعظيم 

اعتين  • ن الطالب س ة م ل مجموع اء ك تم إعط بوعياي ريف  أس ديث ش ن وح اعة دي س

 ة وساعة لغة عربي

  :الفرقة الرابعة والثانية منھج  •

و بكر : سورة الملك والقلم وعشرة أحاديث نبوية شريفة وسير الصحابة  الطالب يدرس أب

  .وغيرھم رضي هللا عنھم  عمار بن ياسر  –بالل بن رباح  –عمر بن الخطاب  –

ريم واألحاد رآن الك دريس الق الل ت ن خ ة م ة العربي دريس اللغ يتم ت تم س ه ي ا بأن ث علم ي

  .الشريفة وسير الصحابة

 :الفرقة األولى منھج  •

ة شريفة وسير بعض الصحابة الطالب يدرس   ون وخمس أحاديث نبوي ، سورة المؤمن

ريم واألحاديث الشريفة  رآن الك دريس الق علما بأنه سيتم تدريس اللغة العربية من خالل ت

  . الصحابةوسير 
  



وكيل الكلية                                  الدراسية الفرق يمنسق         البرنامج منسق 

  عميد الكلية

/ د.أ                 أسامة خليل/ د.أ              جيھان عبد القادر      / د.أ       عمر الشبراوي / د.أ

  عشسعد الدين صبري 

  مجدي عبد الفتاح/ د.أ         

  غادة المسلمي/ د .أ         

  



 

 3-2 2-1 1-12 12-11 11-10 10-9 المادة اليوم

Saturday 

physiology  B2                              Theoretical  B1                       Theoretical    B2                            Practical 

Anatomy A2                              Theoretical  C2                       Theoretical   A2      C2      Practical 

Bio  A1 Theoretical  A2                       Theoretical  A1                            Practical 

Histology  A1                       Theoretical  B1                             Practical    

  B1 B2 عربي وقرآن

Sunday 

physiology  C2   Theoretical  A2 Theoretical  B1   Practical   A1         Theoretical  

Anatomy B2   Theoretical  A1   Theoretical  B2                                  Practical    

Bio  B1      Theoretical  C2                                  Practical    

Histology A2  Theoretical   A2                                  Practical    

   A1 C2 عربي وقرآن

Monday 

physiology  A1                              Theoretical  B2                           Theoretical  A2                          Practical    

Anatomy B1                              Theoretical  C2                          Practical    B1                          Practical    

Bio B2                              Theoretical  B1                          Practical    C2                          Theoretical  

Histology C2                              Theoretical   A1                          Practical    

  4th year A2 عربي وقرآن

Tuesday 

physiology  B1     Theoretical          A2  Practical    A1      Practical    

Anatomy C2   Theoretical        A1  Practical     

Bio  A2  Theoretical        B1Theoretical  

   

A2   Practical    

Histology B2 Theoretical          B2  Practical   C2  Practical    

  



 

  بسم هللا الرحمن الرحيم
  

  تقرير عن دراسة اللغة العربية والثقافة اإلسالمية 
  جامعة الزقازيق –ن بكلية الطب البشرى يللطلبة الماليزي

  

  جامعة الزقازيق –عميد كلية الطب البشرى / السيد األستاذ الدكتور
  

  وبعد ،،،... السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

م قمـت ٢٠٠٨/٢٠٠٩فقد شرفت بالتعاون المثمر والبنـاء معكـم خـالل عـام دراسـى كامـل 

ن لمــادة اللغــة العربيــة، والثقافــة اإلســالمية مــن عقيــدة وتفســير يفيــه بالتــدريس للطلبــة المــاليزي

دم للطالـب المـاليزى جرعـة مـن العلـوم حاولت فى هـذا العـام أن أقـ. وحديث وعلوم إسالمية أخرى

اإلسالمية معتمدًا أوًال على استخراج المخزون الثقافى الموجـود لديـه كطالـب مسـلم، وثانيـًا علـى 

  . معلومات أقدمها له رابطًا إياها بالقرآن الكريم وتفسير آياته باللغة العربية

العظيمـة الموجـودة فـى وتعريف الطالب على المعانى " سورة المؤمنون"وقد قمت بتدريس 

هذه السورة وقمت بتحفيظ الطالب قدرًا كبيرًا منها ، واستعرضنا خالل تدريسها لصفات المـؤمنين 

التى ينبغى عليهم تمثلها حتى يستحقوا هذا االسم، كما استعرضنا من خـالل السـورة قصـة خلـق 

ح ، وهود ، وموسـى آدم عليه السالم وخلق اإلنسان، وكثير من قصص األنبياء كقصة سيدنا نو 

ــب عــددًا مــن األحاديــث . ، وعيســى ، وســيدنا محمــد صــلوات اهللا علــيهم أجمعــين وقــدمت للطال

كمــا تعــرف الطالــب معنــا علــى العقيــدة اإلســالمية عقيــدة التوحيــد . النبويــة الشــريفة بشــرح وافٍ 

ى اليـوم وكذا عقيدة المسلم فـ" سورة المؤمنون"الخالص الذى هو دعوة كل األنبياء كما وضحته 

. كل ذلك قدم للطالب باللغة العربية الفصحى مع توضيح بعض الفروق عن اللغة العامية. اآلخر

  .  مع إعطاء الطالب قدرًا غير يسير فى قواعد النحو والكتابة العربية

  المالحظات
وأقدم لسعادتكم بعضًا من المالحظات التى أتمنى أن تراعى فى السنوات المقبلة حتـى يتحقـق مـا 

  .صبو إليه من أن يتخرج طبيبًا ماليزيًا مسلماً ن

الحظت تقدم طالب الفرقة الثالثة على طالب الفرقة األولى فى االستيعاب عند الشـرح والتوضـيح 

  :باللغة العربية وذلك يرجع من وجهة نظرى إلى األسباب اآلتية



 

اســب لــتعلم اللغــة عــدد طــالب الفرقــة الثالثــة أقــل مــن طــالب الفرقــة األولــى وهــو عــدد من: أولهــا

حيــث يحتــاج تعلــم اللغــة إلــى مناقشــة الطالــب وســؤاله، وذلــك متعــذر بالنســبة لألعــداد . العربيــة

  .الكبيرة

تغيير مكان التدريس من مدرج إلى معمل بسبب أعمال الصيانة ال يجعـل الطالـب مسـتقرًا : ثانيها

فيـؤثر ذلـك سـلبًا . جـادةخاصة أن المادة ال تضاف لدرجاته، مما يجعله يظن أن المسـألة ليسـت 

  . على تحصيله

  .عدم وجود حافز للطالب على التفوق فى دراسة هذه المادة: ثالثا
  

  اإلقتراحات
  .طالبًا وطالبة على األكثر ٥٠أال يزيد عدد طالب المجموعة الواحدة عن  -

 .أن يخصص مدرج ثابت به أدوات العرض الالزمة للتدريس وال يتغير أثناء الدراسة -

بعضـــا مـــن الجـــوائز العينيـــة مثـــل شـــهادة تقـــدير أو خطـــاب شـــكر للطلبـــة أن يخصـــص  -

المتفوقين فى اللغة العربية حتى يكون ذلـك مشـجعًا لهـم، ودافعـا لآلخـرين للحـاق بهـم أو 

 .ما ترونه سعادتكم مناسبًا فى هذا الشأن

  المنهج المقترح للتدريس للعام القادم
    -:ما يلي الماليزيين أقترح أن يقدم للطالب

 . تفسير سورة الملك •

 .تفسير سورة القلم •

 .شرح واف لعدد عشرة أحاديث نبوية شريفة •

 .بعضًا من القصص القرآنى •

 .تعلم بعضا من قواعد النحو •

  

 عبداهللا محمد عبداهللا إسماعيل. د
  


