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 :المـقدمـة -1
فعلػ  ة )أية أمة( هي العمود الفثػري لووودهػا وبثائهػا  ثثافة األم   إف  

يتميػػػػػز ظلػػػػػ  بػػػػػىن حاػػػػػارة األمػػػػػة وتتحػػػػدد أهػػػػػدافها و ايتهػػػػػا و هػػػػذث الثثافػػػػػة تُ 
تتميػػػز األمػػػة عػػػ  ف  يف بوتثػػػة واحػػػدة عيشػػػها  و ػػػذث الثثافػػػة ينهػػػهر أفرادهػػػا

عثيػػػػػداا ومػػػػػا ينبثػػػػػة عػػػػػ  هػػػػػذث العثيػػػػػدة مػػػػػ  أحكػػػػػاـ  :سػػػػػائر األمػػػػػ . فهػػػػػي
ومعاجلات وأنظمة  وما يبىن عليها م  معارؼ وعلـو  ومػا دار مػ  أحػداث 

ذث الثثافػة انتهػ  مرتبطة  ذث العثيدة كسرية األمة وتارؼلها. فػذذا انػدثرت هػ
ة متميػػػػزة  فتبػػػػدل   ايتهػػػػا وظلػػػػ  عيشػػػػها وربػػػػوؿ وال هػػػػا  هػػػػذث األمػػػػة  ك م ػػػػ

 وزببط  يف سريها وراء ثثافات األم  األخرى. 
 

والثثافػػة اإلسػػالمية هػػي ادلعػػارؼ الػػق كانػػ  العثيػػدة اإلسػػالمية سػػببا 
كعلػػػػ   يف حبثهػػػا  سػػػػواء أكانػػػػ  هػػػػذث ادلعػػػارؼ تتاػػػػم  العثيػػػػدة اإلسػػػػالمية

يػػػػػد  أـ كانػػػػػ  مبنيػػػػػة علػػػػػ  العثيػػػػػدة اإلسػػػػػالمية مثػػػػػل الفثػػػػػه والتفسػػػػػري التوح
واحلػػػػديم  أـ كػػػػاف يثتاػػػػيها فهػػػػ  مػػػػا ينبثػػػػة عػػػػ  العثيػػػػدة اإلسػػػػالمية مػػػػ  
األحكاـ مثل ادلعارؼ الق يووبهػا االوتهػاد يف اإلسػالـ كعلػـو اللغػة العربيػة 
ومهػػطلا احلػػديم وعلػػ  األهػػوؿ  فهػػذث كّلهػػا ثثافػػة إسػػالمية ألف العثيػػدة 
هػػي السػػبحب يف حبثهػػا. وتػػاريإل األمػػة اإلسػػالمية وػػزء مػػ  ثثافتهػػا دلػػا فيػػه مػػ  
إخبػػػار عػػػػ  حاػػػاراا وعػػػػ  رواذلػػػا وتاداػػػػا وعلمائهػػػا. وتػػػػاريإل العػػػرب تبػػػػل 
اإلسػػالـ لػػيس مػػ  الثثافػػة اإلسػػالمية  بينمػػا ؽلكػػ  اعتبػػار  ػػعر العػػرب تبػػل 

اللغػػػة دلػػػا فيػػػه مػػػ   ػػػواهد تعػػػ  علػػػ  فهػػػ  ألفػػػاظ  اإلسػػػالـ مػػػ  هػػػذث الثثافػػػة
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فهػػػػػ  العربيػػػػػة وتراكيبهػػػػػا  وبالتػػػػػاع علػػػػػ  االوتهػػػػػاد وعلػػػػػ  تفسػػػػػري الثػػػػػر ف و 
 احلديم.

 
ة هػػػػي الهػػػػانت لشرهػػػػيات أفرادهػػػػا  فهػػػػي الػػػػق تهػػػػوغ وثثافػػػػة األم ػػػػ

كما تهوغ ميولػه   واألتواؿ واألفعاؿ عثلية الفرد وطريثة حكمه عل  األ ياء
فػاظ علػ  ثثافػة األمػة نفسيته وسلوكه. ولذا فذف احلو  عثليته وبالتاع تؤثر يف
فاالربػاد السػوفييق هي م  ادلسؤوليات الرئيسػة للدولػة   جملتمتوإ اعتها يف ا
ث وحػاوؿ منػت تسػرب أي فكػر رأأػاع أو ءالثثافة الشيوعية أبنا سابثاً أرضت

 أبنػػاءث علػػ  ثثافتػػه الرأأاليػػة الثائمػػة إسػػالمي إىل ثثافتػػه. والغػػرب برمتػػه رّ  
عليهػػػػا  وهػػػػنت  يػػػػاة  ووعػػػػل عيشػػػػه تائمػػػػا ومبنيػػػػاً علػػػػ  فهػػػػل الػػػػدي  عػػػػ  احل

دلنػت تسػرب الثثافػة اإلسػالمية إىل عثيدتػه وثثافتػه.   وال يزاؿ يهػنعها احلروب
منعػػ   يف أبنائهػا و الدولػة اإلسػالمية حرهػػ  علػ   ػػرس الثثافػة اإلسػػالمية و 
م  يدعو إىل فكػر  ػري مبػٍع علػ  العثيػدة اإلسػالمية يف داخػل الدولػة   ل  ك

  وسػػػتظل كػػػذل  حػػػ  اجلهػػػادالػػػدعوة و افتهػػػا إىل الػػػدوؿ واألمػػػ  بومحلػػػ  ثث
 يرث اهلل األرض وم  عليها.

 
أف تكػوف ثثافتهػا  ووم  أه  الامانات للحفاظ عل  ثثافة األمػة هػ

ربكمهػا دولػة لألمػة   وأف تكػوف ويف سػطور كتبهػا زلفوظة يف هػدور أبنائهػا
 م  أحكاـ وتوان .وفة ما ينبثة ع  عثيدة هذث الثثافة   ا. ؤوهنوترع  
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ويف سػػطور   هػػو الطريػػة حلفػػة ثثافػػة األمػػة يف هػػدور أبنائهػػا والتعلػػي 
. والتعلػػػػػي  أـ  ػػػػػري منهجػػػػػي تعليمػػػػػا منهجيػػػػػا منظمػػػػػا    سػػػػػواء أكػػػػػافكتبهػػػػػا

الدولػة  وتكػوف الدولػػة ادلنهجػي هػو التعلػي  ادلناػب  ب نظمػػة وتػوان  تتبناهػا 
واد الدراسػػػػية وطريثػػػػة الثبػػػػوؿ  وادلػػػػ . مثػػػػل ربديػػػػد سػػػػ ّ مسػػػػؤولة عػػػػ  تنفيػػػػذث

التػدريس. بينمػا يف التعلػي   ػري ادلنهجػػي  تػلؾ للمسػلم  شلارسػة التعلػػي  يف 
البيوت وادلساود والنوادي  ووسائل اإلعالـ ودور النشر ومػا  ػاكلها  دوف 
اخلاػػػوع ألنظمػػػة وتػػػوان  التعلػػػي  ادلنهجػػػي  مػػػت أف الدولػػػة يف كػػػال النػػػوع  

كػػوف إمػػا منبثثػػة عػػ  العثيػػدة اإلسػػالمية أو مسػػؤولة عػػ  األفكػػار وادلعػػارؼ لت
التعلػػػي  ادلنهجػػػي يف دولػػػة أسػػػس  ويف هػػػذا الكتيػػػحب سػػػنتناوؿمبنيػػػة عليهػػػا.  

 اخلالفة.
 
 :الخالفة وتنظيموفي دولة  سياسة التعليم -2

ف نظػػاـ التعلػػي  يف دولػػة اخلالفػػة مػػ  رلموعػػة األحكػػاـ الشػػرعية يتكػػو  
الشػػػػرعية ادلتعلثػػػػة نهجػػػػي. فاألحكػػػػاـ ادل والثػػػػوان  اإلداريػػػػة ادلتعلثػػػػة بػػػػالتعلي 

  العثيػدة وذلػا أدلتهػا الشػرعية  مثػل مػواد التػدريس والفهػل عبالتعلي  تنبثة 
فهػػي الوسػػائل يف التعلػػي  ا الثػػوان  اإلداريػػة بػػ  الطلبػػة الػػذكور واإلنػػاث. أم ػػ
اوعة يف تنفيػذ النظػاـ وربثيػة الغايػة ناألمر  واألساليحب ادلباحة الق يراها وعي 

وتنفيػػذ األحكػػاـ ه  وهػػي أمػػور دنيويػػة تابلػػة للتطػػوير والتغيػػري دبػػا يتناسػػحب منػػ
ألمػة  كمػا ؽلكػ  أخػذها شلػا الشرعية ادلتعلثة بالتعلي  وباحلاوات األساسية ل

 ُمباحة. توهل  له األم  األخرى م  ذبارب وخربات وأحباث
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حباوػػة إىل وهػػاز  وهػػذا النظػػاـ  ب حكامػػه الشػػرعية وتوانينػػه اإلداريػػة 
فيػػػػػه الكفايػػػػػة للثيػػػػػاـ بتحثيػػػػػة الغايػػػػػة األسػػػػػاس مػػػػػ  التعلػػػػػي  يف دولػػػػػة داري إ

اخلالفة  وهي بناء الشرهية اإلسػالمية  حبيػم يتػوىل هػذا اجلهػاز اإل ػراؼ 
والتنظي  وادلراتبة يف مجيت ووانحب التعلي   م  حيم وضت ادلنػاه،  واختيػار 

وذبهيػػز ادلػػدارس ادلعلمػػ  ادلػػؤهل   ومتابعػػة تثػػدـ ربهػػيل الطلبػػة وتػػرفيعه . 
 وادلعاهد واجلامعات دبا يلزمها م  سلتربات ووسائل تعليمية مالئمة.

مثدمػػة الدسػػتوري وهػػو مػػواد يسياسػػة التعلػػي ي مػػ  يمعظػػ  نػػورد فيمػػا يلػػي و 
 مشروع دستور للدولة اإلسالمية:

 

غلػػحب أف يكػػوف األسػػاس الػػذي يثػػـو عليػػه مػػنه، التعلػػي  هػػو  - ٘ٙٔادلػػادة 
فتوضػػػػػت مػػػػػواد الدراسػػػػػة وطػػػػػرؽ التػػػػػدريس العثيػػػػػدة اإلسػػػػػالمية  

مجيعهػػا علػػ  الووػػه الػػذي ال ػلػػدث أي خػػروج يف التعلػػي  عػػ  
 هذا األساس.

سياسػػػػػة التعلػػػػػي  هػػػػػي تكػػػػػوي  العثليػػػػػة اإلسػػػػػالمية والنفسػػػػػية  - ٙٙٔادلػػػػػادة 
اإلسالمية  فتوضػت مجيػت مػواد الدراسػة الػق يػراد تدريسػها علػ  

 أساس هذث السياسة.
التعلػػػي  هػػػي إغلػػػاد الشرهػػػية اإلسػػػالمية وتزويػػػد  الغايػػػة مػػػ  - ٚٙٔادلػػػادة 

النػػػاس بػػػالعلـو وادلعػػػارؼ ادلتعلثػػػة بشػػػؤوف احليػػػاة. فتجعػػػل طػػػرؽ 
التعلػػػي  علػػػ  الووػػػه الػػػذي ػلثػػػة هػػػذث الغايػػػة وسبنػػػت كػػػل طريثػػػة 

 تؤدي لغري هذث الغاية.
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ؽ يف التعلػػػػي  بػػػػ  العلػػػػـو التجريبيػػػػة ومػػػػا هػػػػو فػػػػر  غلػػػػحب أف يُ  - ٜٙٔادلػػػادة 
اضيات  وب  ادلعارؼ الثثافية. فتدرس العلػـو ملحة  ا كالري

التجريبيػػػػة ومػػػػا يلحػػػػة  ػػػػا حسػػػػحب احلاوػػػػة  وال تثيػػػػد يف أيػػػػة 
مرحلة م  مراحل التعلي . أما ادلعارؼ الثثافيػة فذهنػا تؤخػذ يف 
ادلراحػػل األوىل تبػػل العاليػػة وفػػة سياسػػة معينػػة ال تتنػػات  مػػت 

خػػذ كػػالعل  أفكػػار اإلسػػالـ وأحكامػػه. وأمػػا ادلرحلػػة العاليػػة فتؤ 
علػػػ   ػػػرط أف ال تػػػؤدي إىل أي خػػػروج عػػػ  سياسػػػة التعلػػػي  

 و ايته.
غلحب تعلي  الثثافػة اإلسػالمية يف مجيػت مراحػل التعلػي   وأف  - ٓٚٔادلادة 

ص يف ادلرحلػػة العاليػػة فػػروع دلرتلػػ  ادلعػػارؼ اإلسػػالمية  ه ػػؼلُ 
 كما ؼلهص فيها للطحب واذلندسة والطبيعيات وما  اكلها.

لفنػػػوف والهػػػناعات تػػػد تلحػػػة بػػػالعل  مػػػ  ناحيػػػة كػػػالفنوف ا - ٔٚٔادلػػػادة 
التجاريػػػة وادلالحػػػة والزراعػػػة وتؤخػػػذ دوف تيػػػد أو  ػػػرط  وتػػػد 

ة كالتهػػػػوير تلحػػػػة بالثثافػػػػة عنػػػػدما تتػػػػ ثر بووهػػػػة نظػػػػر خاه ػػػػ
 والنح  فال تؤخذ إذا ناتا  ووهة نظر اإلسالـ.

اج ػ منهػػيكػػوف منهػػاج التعلػػي  واحػػداً  وال ُيسػػما دبنهػػاج  ػػري - ٕٚٔادلػػادة 
لية مػػػػػا دامػػػػ  مثيػػػػػدة دبنهػػػػػاج ػدارس األهػػػػػػنت ادلػػػػػالدولػػػػة  وال سُبػػػػػ

الدولة  تائمػة علػ  أسػاس خطػة التعلػي   متحثثػة فيهػا سياسػة 
التعلي  و ايتػه  علػ  أالّ يكػوف التعلػي  فيهػا سلتلطػاً بػ  الػذكور 
واإلنػػػػاث ال يف التالميػػػػذ وال يف ادلعلمػػػػ   وعلػػػػ  أف ال زبػػػػتص 
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 مذهحب أو عنهر أو لوف.بطائفة أو دي  أو 
الدولػة أف  تعلي  ما يلـز لإلنساف يف معلؾ احليػاة فػرض علػ  - ٖٚٔادلادة 

  يف ادلػػػػػرحلت  االبتدائيػػػػػة فػػػػػرد ذكػػػػػراً كػػػػػاف أو أنثػػػػػ  كػػػػػل  تػػػػػوفرث ل
والثانويػػػة. فعليهػػػا أف تػػػوفر ذلػػػ  للجميػػػت رلانػػػا  ويفسػػػا رلػػػاؿ 

 ات. التعلي  العاع رلانا للجميت ب ته  ما يتيسر م  إمكاني
ايػػػل الدولػػػة ادلكتبػػػات وادلرتػػػربات وسػػػائر وسػػػائل ادلعرفػػػة يف  - ٗٚٔادلػػػادة 

 ػػػػػػري ادلػػػػػػدارس واجلامعػػػػػػات لتمكػػػػػػ  الػػػػػػذي  ير بػػػػػػوف مواهػػػػػػلة 
األحبػػػػػاث يف  ػػػػػ  ادلعػػػػػارؼ مػػػػػ  فثػػػػػه وأهػػػػػوؿ فثػػػػػه وحػػػػػػديم 
وتفسػػري  ومػػ  فكػػر وطػػحب وهندسػػة وكيميػػاء  ومػػ  اخلاعػػات 

شػػػػػد مػػػػػ  واكتشػػػػػافات و ػػػػػري ذلػػػػػ   حػػػػػ  يووػػػػػد يف األمػػػػػة ح
 اجملتهدي  وادلبدع  وادلرلع .
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 :في دولة الخـالفة ة للتعليماألىداف العام   -3
عنػػػػد وضػػػػت ادلنػػػػاه، مػػػػا للتعلػػػػي  غلػػػػحب مراعااهػػػػدفاف رئيسػػػػاف هنػػػػاؾ 
 وادلواد الدراسية:

وذلػػػ  عػػػ    الشرهػػػية اإلسػػػالمية  عثليػػػة ونفسػػػية  ألبنػػػاء األمػػػة بنػػػاءُ  -ٔ
أفكارا وسػلوكا  يف عثػوؿ الطلبػة طرية  رس الثثافة اإلسالمية  عثيدة و 

ادلنػػاه، ومنفػػذوها يف دولػػة اخلالفػػة علػػ   ونفوسػػه . لػػذا ػلػػرص واضػػعو
 ربثية هذث الغاية.

أبنػػاء ادلسػػلم  ليكػػوف مػػنه  العلمػػاء ادلرتهػػوف يف كػػل رلػػاالت  إعػػدادُ  -ٕ
احلياة سواء يف العلـو اإلسالمية )مػ  اوتهػاد وفثػه وتاػاء و ريهػا(  أو 

ة )م  هندسة وكيمياء وفيزيػاء وطػحب و ريهػا(  علمػاء يف العلـو التجريبي
ػلملػػػوف دولػػػة اإلسػػػالـ واألمػػػة اإلسػػػالمية علػػػ  أكتػػػافه  لتثتعػػػد  أكفػػػاء

 ومػػػؤثرة   فتكػػػوف دولػػػة تائػػػدةً يف العػػػام ادلركػػػز األوؿ بػػػ  األمػػػ  والػػػدوؿ
 يف فكرها واتتهادها.   ال تابعة أو عميلةدببدئها

  
 :قة التدريسطري -4

 ة للتػػػػػدريس الطريثػػػػػة الهػػػػػحيح
ُ
  عل ػػػػػ هػػػػػي اخلطػػػػػاب الفكػػػػػري مػػػػػ  ادل

تعل  والتلثي الفكري م  ا
ُ
  فالفكر أو العثل هو أداة التعلي  والػتعل   وهػذا دل

له علػ  كثػري مػ  وفّاػ تعػاىل يف اإلنسػاف كّرمػه  ػا العثػل خاهػية أودعهػا اهلل
 التكلي . سللوتاته  ووعله مناط

  واإلحسػػػػػاس  كػػػػػري( للتفالهػػػػػاح)وللعثػػػػػل مكونػػػػػات أربػػػػػت: الػػػػػدماغ 
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والواتػػػت  وادلعلومػػػات السػػػػابثة عػػػ  الواتػػػػت. والعثػػػل  أو الفكػػػػر  أو اإلدراؾ  
وووػػود  نثػػل احلػػّس بػػالواتت بواسػػطة احلػػواس إىل الػػدماغدبعػػىن واحػػد وهػػو: ي

 ي  مث إهدار احلك  عل  الواتت.معلومات سابثة يُفسر بواسطتها الواتت
ميػػة  فػػذّف يهػػل يف العمليػػة التعلفػػذذا أُريػػد نثػػل هػػذا الفكػػر ل خػػري   كمػػا ػل
كثػػػر مػػػ  وسػػػائل التعبػػػري وعلػػػ  أادلعلػػػ  ينثػػػل هػػػذا الفكػػػر للطلبػػػة بوسػػػيلة أو 

سػػبة أف زلسػػوس أو رأسػػها اللغػػة. فػػذف اتػػلف هػػذا الفكػػر عنػػد الطلبػػة بواتػػت 
هػػ     كػػ هّن يكػػوف تػػد انتثػػل إلػػيه  فكػػراً  أحسػػوا بػػه  أو أحسػػوا دبثلػػه  فذنّػػه

يثػػلف عنػده  بواتػػت زلسػوس أو ؽلكػػ  أف ػُلػػس   الػذي  توهػػلوا إليػه. واف م
نّػه ال ذب ف فهموا معػىن اجلمػل وُ ػرح  ذلػ  دوف أف يتهػوروا أي  واتػت ذلػا  ف

 ػػذث  ثلػػ  إلػػيه  معلومػػات  فيهػػبحوف  وإظلػػا نُ يكػػوف تػػد انتثػػل إلػػيه  فكػػراً 
ادلعلومات متعلم  ال مفكري . وم  هنا كاف ال بد للمعل  عنػدما ينثػل إىل 

ألذهػاف الطلبػة دبحاولػة ترهنػا بواتػت  أف يُثر ب ما فيها م  معػافٍ  أفكاراً الطلبة 
ال  منػػه أفكػػاراً  ذوهاػي خػػ زلسػػوس لػػديه   أو بواتػػت تريػػحب شلػػا ػلّسػػونه حػػ 

رلرد معلومات. وذلذا فال بُد  للمعل  أف ػلرص عل  أف غلعػل الطالػحب ػلػّس 
يووػػد هػػورة تريبػػة الواتػػت نفسػػه  علػػ  ادلعلػػ  أف حاػػور ر ّّ الواتػػت  فػػذف تعػػذ

مػػػ  ذلػػػ  الواتػػػت يف ذهػػػ  الطالػػػحب عنػػػد إعطػػػاء الفكػػػر  وذلػػػ  حػػػ  تثػػػلف 
 ادلعلومات بالواتت احملسوس أو ادلتهور عند الطالحب فتووػِد لديه فكرا.

 والفكر الذي ينثله ادلعل  إىل الطلبة يُنظر فيه:
فذف كاف له واتت زلسوس سبة أف أحّسػه الطلبػة  أو أحّسػوث حػ  نُثػل    -

 فكريا. أدركوث وتلّثوث تلّثياً  إليه   فثد
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وإف كػػػاف م يسػػػبة ذلػػػ  أف أحّسػػػوث  وم ػلّسػػػوث حػػػ  نثػػػل إلػػػيه   بػػػل    -
تهػػػوروث يف أذهػػػاهن  كمػػػا نثػػػل إلػػػيه  وهػػػّدتوث  وهػػػار لػػػه واتػػػت يف أذهػػػاهن   
كػػػ هن  أحّسػػػػوث  وسػػػّلموا بػػػػه كتسػػػليمه  بػػػػالواتت احملسػػػوس  فهػػػػ  أياػػػا تػػػػد 

 فكريا.  أدركوث وتلّثوث تلّثياً 
عنػػػػده   يهػػػػبا الفكػػػػر الػػػػذي نثلػػػػه ادلعلػػػػ  إلػػػػيه  فكػػػػراً  ويف احلػػػػالت 

وأمػػػا إف م يووػػػد للفكػػػر واتػػػت زلسػػػوس  أو واتػػػت ؽلكػػػ  أف ػُلػػػّس أنفسػػػه . 
 عند م  يُنثل إليه. عند الطلبة  ظل هذا الفكر رلرد معلومات

هػػو الواتػػت الػػذي ؽلكػػ  أف ػلس ػػه اإلنسػػاف بذحػػدى  والواتػػت احملسػػوس
ا الواتػػت ادلػػادي . أم ػػأـ معنويػػاً  سػػواء أكػػاف هػػذا الواتػػت ماديػػاً  مػػس حواسػػه اخل
الشػػػجرة بالبهػػػر  وهػػػوت العهػػػفور بالسػػػمت  ونعومػػػة الثمػػػاش كذحساسػػػه 

. وأمػا الواتػػت ادلعنػػوي   وطعػػ  العسػل بالػػذوؽبػاللمس  ورائحػػة الزهػور بالشػػ ّ 
 بنػػاءً  اً فكريػػ ه ػلسػػها إحساسػػاً فهػػو كالشػػجاعة واألمانػػة واجلػػة واخليانػػة  فذن ػػ

مثاتلة ادلسل  وثباته يف مواوهػة العػدو ر ػ   عل  مظاهرها ادلادية  فُيدرؾ أف  
الواتػػت هروبػػه مػػ  ادلعركػػة وػػة. و أف  و  ة هػػو  ػػجاعةٌ تفػػوؽ العػػدو عػػددا وعػػد  

عنهػر أساسػي  -ماديػاً كػاف أـ معنويػاً  - احملسوس أو الذي ؽلك  أف ػُلػسّ 
 إالّ به.  يف عملية التفكري  ال يكوف الفكر فكراً 

 
ُ
يف  بػػات الػػق لػػيس دبثػػدور اإلنسػػاف أف ػلّسػػها بذحػػدى حواسػػهغي  وادل
للتفكػري عػ  طريػة  والنار والعرش و ريها  فهػذث ال تكػوف زلػالً  ةالدنيا  كاجلن  
ػػػػ للتفكػػػػري عػػػػ  طريػػػػة األخبػػػػار ادلثطػػػػوع بهػػػػدتها    ا تكػػػػوف زلػػػػالً احلػػػػواس  إظل 

 كػػػػالثر ف الكػػػػر  واحلػػػػديم ادلتػػػػواتر. أم ػػػػ
ُ
بػػػػات الػػػػق زبيّػػػػل بعػػػػ  النػػػػاس غي  ا ادل
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اال ػػتغاؿ  ػػا  ووودهػػا  كػػالغوؿ  والثػػور الػػذي ػلمػػل األرض علػػ  ترنػػه  فػػذف  
ػػ نثػػل اإلحسػػاس  ػػا نثػػال تطعيػػا  فهػػي ا م ربػػس  وم يُ ال يكػػوف تفكػػريا  ألهن 

خيػػػػاؿ وخرافػػػػة  ال واتػػػػت ذلػػػػا  فيجػػػػحب أف غُلن ػػػػحب الطلبػػػػة اال ػػػػتغاؿ بػػػػالتفكري 
 فيها. 

ب الفكػػري والتلثػي الفكػري  عػػ  طريػة السػػماع أو ويف عمليػة اخلطػا
للمراِطػػػػػحب وهػػػػػو ادلعل ػػػػػ   أو واضػػػػػت ادلنهػػػػػاج  أف يسػػػػػتعمل  الثػػػػػراءة  ال بػػػػػد  

أو   مشػػافهةً  عناهػػر التفكػػري األربعػػة  فرياعػػي عنػػد سلاطبتػػه ادلػػتعل   يالطالػػحبي
ه الطالػػػػحب سػػػػابثا  التفكػػػػري  إف م ػلّسػػػػ ر لػػػػه الواتػػػػت  زلػػػػلّ كتابػػػػة  أف يهػػػػو  

ػلس ذل  الواتت  وذلػ  حبشػد كػل  ه  حبيم يشعر ادلتلثي ك ن  دتيثاً  تهويراً 
 ادلعلومات ع  ذل  الواتت  لتثريحب هورته إىل ذهنه.

واخلطػػػػاب الفكػػػػري أو التلثػػػػي الفكػػػػري يف التعلػػػػي  أو الػػػػتعل   أداتػػػػه 
عليػه هػذث األلفػاظ  مػا تػدؿي األساسية هي اللغة  دبا ربويػه مػ  ألفػاظ ومجػل و 

فػػذف أدرؾ ادلعلػػ  عليػػه هػػذث ادلعػػاف مػػ  أفكػػار.    ومػػا تػػدؿي معػػافٍ واجلمػػل مػػ  
األفكػػار    داللتهػػا علػػ  والطالػػحب هػػذث األلفػػاظ واجلمػػل وادلعػػاف  مػػ  حيػػم

ولػػذا  فػال بػػد لكػّل مػػ    .والػتعلي  الػػة يف عمليػة التعلػػي كانػ  هػذث األداة فع  
 مػ   فيسػتعمل  وواضت ادلنهاج أف يراعي احلهػيلة اللغويػة للطلبػة ادلتعلادلعل  

يسػػهل التراطػػحب الفكػػري  األلفػػاظ واجلمػػل واللاكيػػحب الػػق يفهموهنػػا  لكػػي
هػو ا ػتماؿ اخلطػاب بػ  الطػرف   ب  الطرف . ونعػع بالتراطػحب الفكػري 

 عل  عناهر التفكري األربعة.
كانػػ  أو ملفوظػػة إىل أفكػػار   ذث الطريثػػة تتحػػوؿ النهػػوص مكتوبػػةً  ػػ
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دبػػا لديػػه مػػ   ادلعلػػ ( يسػػتطيت التعبػػري عنهػػايف دمػػاغ ادلػػتعل  )كمػػا هػػي عنػػد 
دبا لديه م  مثػاييس  كػاحلالؿ واحلػراـ   التعامل معهام  مَث    و حهيلة لغوية

 والهواب واخلط .
  سػواًء أكػاف للفكػر هيػأو تلثّ  فكػر وهذث الطريثة هاحلة إلعطػاء كػل   

 م يكػ عالتة مبا رة يف ووهة النظر اخلاهػة عػ  احليػاة  ك فكػار ادلبػدأ  أـ 
. فػػػػذف كانػػػػ    كعلػػػػـو الرياضػػػػياتلػػػػه عالتػػػػة مبا ػػػػرة بووهػػػػة النظػػػػر اخلاهػػػػة

  أي ذلػا عالتػة مبا ػرة يف ووهػة النظػر اخلاّهػة عػ  ؿالنوع األوّ األفكار م  
  عالتػػة اإلنسػػاف بربػػه أو بنفسػػه أو بغػػريث  نظ  احليػػاة  أي مػػ  األفكػػار الػػق تُػػ

مػػ  سلاطبػػة  وحينهػػا ال بػػد  فػػال بػػد مػػ  ربػػ  هػػذا الفكػػر بالعثيػػدة اإلسػػالمية  
 عور ادلتعل  إىل وانحب سلاطبة فكرث  وبيػاف عالتػة هػذا الفكػر حبيػاة ادلػتعل  
يف الػػػػدنيا وا،خػػػػرة  حػػػػ  يثتنػػػػت بهػػػػحة هػػػػذا الفكػػػػر ويهػػػػبا لديػػػػه مفهومػػػػا 

اث األفكػار الهػحيحة واإلتػداـ ذُبػ ياب  سػلوكه  فتتحػرؾ فيػه مشػاعر احلػحب  
لػػػق عينتهػػػا العثيػػػدة اإلسػػػالمية  فينػػػدفت ادلنبثثػػػة عػػػ  ووهػػػة نظػػػرث اخلاهػػػة  ا

اث   وحػػ  تتحػػرؾ فيػػه مشػػاعر الكػػرث واإلحجػػاـ ذُبػػةلتحثيثهػػا بثناعػػة ومحاسػػ
ادلناتاػػة وادلرالفػػة لووهػػة نظػػرث يف احليػػاة  فينػػدفت حملاربتهػػا  ادلغلوطػػةاألفكػػار 

ورفاها. فتعلي  النّص الفكري ادلتعلة بووهة النظر  ليس ادلراد منه الوتػوؼ 
يله علػ  الواتػت نػػز لت للنص  بػل ادلػراد منػه فهػ  الػنص   فث  عىن اللغويعل  ادل

  م  الواتت ادلوتػ  ادلطلػوب منػه  ػرعاً  ادلتعلة به  م  أول أف يترذ ادلتعل  
سػػػواًء أكػػػاف بالعمػػػل أـ الػػػلؾ  فهػػػو يُػػػَدر س هػػػذا النػػػوع مػػػ  األفكػػػار لاػػػب  

ؼ الفكػػري  وإظلػػا سػػلوكه ب حكػػاـ اإلسػػالـ. فػػالتعلي  ال يكػػوف مػػ  أوػػل الػػل 
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يكػػوف مػػ  أوػػل بنػػاء الشرهػػية اإلسػػالمية عثليػػة ونفسػػية  الػػق تسػػع  لنيػػل 
 رضواف اهلل يف كل ما يهدر عنها م  أفعاؿ وأتواؿ.

  أي م  األفكار الق ليس النوع الثافكان  األفكار م  أّما إف  و 
ذلا عالتة مبا رة بووهة النظر اخلاهة كالفيزياء والكيمياء والرياضيات 

مت الكوف الذي  الطالحب للتعاملو ريها  فذهنا ُتدر س م  أول إعداد 
 سررث اهلل لإلنساف  تاؿ تعاىل:                  

          -  وتاؿ تعاىل: ٖٔاجلاثية         

                     -  ٕٔالنحل.  
العلـو التجريبية م  أول االنتفاع  ا  تعل ي  إسالميةشرهية ل   كػادلسف

األمة اإلسالمية وتااياها ادلهريية. فالعل  ال  احػدمة مهػخلريها ػرػوتس
الق يتعلمها دلعارؼ باألفكار وا ا م  أول االنتفاعطلحب لذات العل  وإظل  يُ 

 تاؿ تعاىل:  يف هذث احلياة حسحب أحكاـ اإلسالـ.اف ػاإلنس      
                    - 

 (.ٚٚالثهص )
 

 التدريس ووسائلو: أساليب -5
و كيفيػػة معينػػة للثيػػاـ فكػػرة طريثػػة لتنفيػػذها  وأمػػاّ األسػػلوب فهػػ لكػػل  
. ويف موضوع التعلي  يُػْثَهػد باألسػلوب مجيػت كيفية  ري دائمة بالعمل  وهو

مسػاعدة تالميػذث علػ  ربثيػة  أووه النشاط ادلوّوه الذي يثـو به ادلعل  بغيػةَ 
ادلػػراد وهػػو إيهػػاؿ األفكػػار وادلفػػاهي  و ػػ  ادلعػػارؼ بسػػرعة وصلػػاح.  وهنػػاؾ 
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ؼلتػػػار منهػػا مػػا يناسػػػحب ادلوتػػ  التعليمػػػي   أسػػاليحب  ػػ  يسػػػتطيت ادلعلػػ  أف
فرياعي مستوى التالميذ وؼلتار أفالها ربثيثاً للهػدؼ  مثػل أسػاليحب احلػوار 

ادلشػػػكالت والتجػػػارب والتػػػدريحب العملػػػي  ة واحملاكػػػاة وحػػػل  وادلناتشػػػة والثه ػػػ
مػػػػا ػلتػػػػاج األسػػػػلوب إىل وسػػػػيلة أو أكثػػػػر للثيػػػػاـ  وكثػػػػرياً  ادلبا ػػػػر  وهكػػػػذا. 
 ائل واألسػػػاليحب  ػػػري دائمػػػة وهػػػي تتغػػػري وتتطػػػور وتتعػػػدد تبعػػػاً بالعمػػػل  فالوسػػػ

وكما أنّه ال بػّد مػ  ووػود طريثػة لتنفيػذ واإلمكانيات.  للظروؼ واأل راص
للوسػػػػائل واألسػػػػاليحب دوراً رئيسػػػػياً يف تنفيػػػػذ هػػػػذث الطريثػػػػة.  أيػػػػة فكػػػػرة  فػػػػذف  

ئل وإسبػػػاـ الثيػػػاـ بالعمػػػل بسػػػرعة وصلػػػاح يعتمػػػد علػػػ  اإلبػػػداع يف إغلػػػاد الوسػػػا
 واألساليحب ادلناسبة للثياـ  ذا العمل.

وهػػي اخلطػػاب الفكػػري مػػ  ادلعلػػ  والتلثػػي  - مػػثالً  -فطريثػػة التعلػػي  
سابة تت  بوسائل وأسػاليحب  كػالثل  والػورؽ ال يف الفكري م  ادلتعل   كان 

ولكنهػا   اليػـو أياػا بوسػائل وأسػاليحب والكتابة  فذهنػا تػت ي  وادلشافهة والتثليد
كالهػػػػػور ادلطبوعػػػػػة وادلتحركػػػػػة    وسػػػػػائل واألسػػػػػاليحب السػػػػػابثة زبتلػػػػ  عػػػػػ  ال

واأل رطة الهوتية  والتجارب يف ادلرتربات و ريها. فعل  ادلدرسػة اسػتعماؿ 
للكيػػػػز الطريثػػػػة العثليػػػػة عنػػػػد الطلبػػػػة  ألهنػػػػا األسػػػػاس يف  وائمػػػػةاألسػػػػاليحب ادل
ويف النهاػػػػػة علػػػػػ  أسػػػػػاس اإلسػػػػػالـ  فبهػػػػػا تػػػػػػُحّل العثػػػػػدة ادلسػػػػػتنري التفكػػػػػري 

لكػػػربى عنػػػد اإلنسػػػاف  و ػػػا يكػػػو ف اإلنسػػػاف الفكػػػرة الكليػػػة الهػػػحيحة عػػػ  ا
الكوف واإلنساف واحلياة  وعما تبل احلياة الدنيا وعما بعدها  وعػ  عالتتهػا 
دبػػا تبلهػػا ومػػا بعػػدها  فيهػػل عػػ  طريثهػػا إىل العثيػػدة اإلسػػالمية  الػػق هػػي 

 أساس الدولة واألمة والنظاـ يف اإلسالـ. 
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تاسػػػت عشػػػر للمػػػيالد صلحػػػ  أوروبػػػا مث أمريكػػػا وروسػػػيا ومنػػػذ الثػػػرف ال

صلاحػػا منثطػػت النظػػري يف إغلػػاد االنثػػالب الهػػناعي  الػػذي نػػت، مػػ  أسػػلوب 
البحم العلمي  ف طلثوا عل  هػذا األسػلوب يالطريثػة العلميػةي. ومػ  حبثهػا 

ػػػيتبػػػ  أ تسػػػميتها طريثػػػة  ا هػػػحيحة وفّعالػػػة يف العلػػػـو التجريبيػػػة فثػػػ   وأف  هن 
ػػػلػػػيس خطػػػ ً   دائػػػ  يف البحػػػم. ولكػػػ  اخلطػػػ  هػػػو وعلهػػػا ا مػػػنه، معػػػ     ألهن 
ذلػ  يػؤدي إىل احلكػ  علػ  عػدـ  ألف   للتفكػري بػدؿ الطريثػة العثليػة  أساسػاً 

ووود كثري م  احلثائة وادلعارؼ  الق توهػل اإلنسػاف إىل ووودهػا بالطريثػة 
لطريثػػػػة . فاونبػػػػوة زلمػػػػد هػػػػل  اهلل عليػػػػه وسػػػػل العثليػػػػة  كووػػػػود اهلل تعػػػػاىل  

العلميػػػػػة إذف طريثػػػػػة هػػػػػحيحة ولكنهػػػػػا خاهػػػػػة بادلػػػػػادة احملسوسػػػػػة اخلاضػػػػػعة 
للتجربة فث   وذلػ  دلعرفػة حثيثػة ادلػادة وخواّهػها عػ  طريػة إوػراء ذبػارب 

األربعػػػػػة هػػػػػي األسػػػػػاس يف  عناهػػػػػرهاالطريثػػػػػة العثليػػػػػة تظػػػػػّل ب عليهػػػػػا. إالّ أف  
اء و ريهػػػا  ويف التفكػػػري  لكوهنػػػا تسػػػتعمل يف حبػػػم ادلػػػواد احملسوسػػػة كالفيزيػػػ

حبم األفكار كالعثائد والتشريت والتاريإل  ويف حبم الكػالـ كػاألدب و ػريث. 
فػػذف حهػػل وتعارضػػ  نتيجػػػة عثليػػة مػػت نتيجػػة علميػػػة عػػ  ووػػود الشػػػيء  

 تطعي.حكمها عل  ووود الشيء  تؤخذ النتيجة العثلية ألف  
ء ويثتهػػػر اسػػػتعماؿ الطريثػػػة العلميػػػة يف العلػػػـو التجريبيػػػة  كالكيميػػػا

اىل ػرها اهلل تعػػزياء للوهػػوؿ إىل حثػػائة وهػػفات مػػواد الكػػوف الػػق سػػر  ػيػػػوالف
ضػػػػم  أحكػػػػاـ   ومػػػػ  خهائهػػػػها  اف  مػػػػ  أوػػػػل االسػػػػتفادة منهػػػػاػلإلنسػػػػ

 اإلسالـ. 
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طريثػػػػػة يف التفكػػػػػري الفالسػػػػػفة ومػػػػػ  األسػػػػػاليحب الػػػػػق اعتربهػػػػػا بعػػػػػ  
وخباهػػػػػػػة اليونػػػػػػػاني  الثػػػػػػػدماء يالبحػػػػػػػم ادلنطثػػػػػػػيي  وادلنطػػػػػػػة لػػػػػػػيس طريثػػػػػػػة 

زلة البحػػػػػػػػم العلمػػػػػػػػي )الطريثػػػػػػػػة العلميػػػػػػػػة(  ػوال يرتػػػػػػػػ  إىل منػػػػػػػػ يف التفكػػػػػػػػري 
فيظػػػػػػّل ادلنطػػػػػػة أسػػػػػػلوبا مػػػػػػ  أسػػػػػػاليحب الطريثػػػػػػة العثليػػػػػػة )وهػػػػػػو بنػػػػػػاء فكػػػػػػر 
علػػػػػػػ  فكػػػػػػػػر للوهػػػػػػػوؿ إىل نتيجػػػػػػػػة( ولكنػػػػػػػه أسػػػػػػػػلوب معّثػػػػػػػد  فيػػػػػػػػه تابليػػػػػػػػة 

مػػػػػػػػػ  و اخلػػػػػػػػػداع والتاػػػػػػػػػليل  وتػػػػػػػػػد يوهػػػػػػػػػل إىل عكػػػػػػػػػس احلثيثػػػػػػػػػة  اخلطػػػػػػػػػ  و 
واسػػػػػػػػػُتعمل فيجػػػػػػػػػحب أف زباػػػػػػػػػت نتيجتػػػػػػػػػه  األفاػػػػػػػػػل ذبّنبػػػػػػػػػه. فػػػػػػػػػذف حهػػػػػػػػػل

 للطريثة العثلية.
 

ادلدرسػػػية وادلعلمػػػ   حػػػػ  اتػػػلاح الوسػػػػائل  وعلػػػ  واضػػػعي ادلنػػػػاه،
 :م  أفكار واألساليحب لتدريس أي مادة أف يراعوا ما يلي

الوسػػػػػائل واألسػػػػػاليحب  ػػػػػري دائمػػػػػة  فعلػػػػػ  ادلعلػػػػػ  أف يبػػػػػدع يف إغلػػػػػاد  -ٔ
ظػروفه   األفكار ادلثررة  مراعياً  باألساليحب والوسائل الناوعة لتفهي  الطال

 والفروؽ الفردية بينه .
احلػػػػػػػػػواس )السػػػػػػػػػمت والبهػػػػػػػػػر واللمػػػػػػػػػػس والشػػػػػػػػػ  والػػػػػػػػػذوؽ( عنهػػػػػػػػػػر  -ٕ

رئػػػػػيس مػػػػػ  عناهػػػػػر التفكػػػػػري الػػػػػق  ػػػػػا ينتثػػػػػل احلػػػػػّس بػػػػػالواتت إىل الػػػػػدماغ  
مػػػػػػػا  - اسػػػػػػػتعماؿ معظػػػػػػػ  هػػػػػػذث احلػػػػػػػواسب فعلػػػػػػ  ادلعلػػػػػػػ  أف يتػػػػػػػيا للطػػػػػػال

لػػػػػػػي  )التفكػػػػػػػري(  إف كػػػػػػػاف يف حػػػػػػػّس الواتػػػػػػػت موضػػػػػػػت التع - أمكنػػػػػػػه ذلػػػػػػػ 
تػػػػػّرب الواتػػػػػت حاضػػػػػرا عنػػػػػده  حػػػػػ  التعلػػػػػي   وإف م يكػػػػػ  حاضػػػػػراً الواتػػػػػت 

هػػػػػذا الواتػػػػػت إىل أذهػػػػػاهن   باألسػػػػػاليحب والوسػػػػػائل ادلتاحػػػػػة  حػػػػػ  يتهػػػػػوروث 
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يف أذهػػػػػػػاهن  كػػػػػػػ هن  أحّسػػػػػػػوث  ألف اإلحسػػػػػػػػاس بػػػػػػػالواتت عنهػػػػػػػر رئػػػػػػػػيس يف 
د كلمػػػػػػا وكلمػػػػػػا ا ػػػػػػلك  حػػػػػػواس أكثػػػػػػر يف حػػػػػػس الواتػػػػػػت الواحػػػػػػ التفكػػػػػػري.

تعمػػػػػػػة اإلحسػػػػػػػاس بػػػػػػػه يف نفػػػػػػػس اإلنسػػػػػػػاف  وكػػػػػػػاف حكمػػػػػػػه عليػػػػػػػه وعلػػػػػػػ  
 هفاته أكثر دتة. 

يف كتابػػػػػػػػة ادلنػػػػػػػػاه، ويف ب يلة اللغويػػػػػػػة لػػػػػػػػدى الطػػػػػػػالػهػػػػػػػػػاة احلػراعػػػػػػػم -ٖ
 سلاطبته .

مراعػػػاة خاهػػػية إدراؾ اإلنسػػػاف للهػػػيي الكليػػػة لأل ػػػياء تبػػػل إدراكػػػه  -ٗ
شلػا    أعمػاره  مػا بػ  السادسػة إىل العا ػرة مػب يلها  وخباهػة الطػالػتفاهػ

 يستووحب: 
 .تعلػػػػػي  الطلبػػػػػة الكلمػػػػػات الدالػػػػػة علػػػػػ  ادلعػػػػػاف تبػػػػػل تعلػػػػػيمه  احلػػػػػروؼ 

علػػػػػػػ  هػػػػػػػذا الواتػػػػػػػت  يُبػػػػػػػدأ  فبعػػػػػػػد أف يػػػػػػػدركوا أف هػػػػػػػذث الكلمػػػػػػػة تػػػػػػػدؿّ 
بالعمليػػػػػػػػة التحليليػػػػػػػػة للكلمػػػػػػػػة  وهػػػػػػػػي بيػػػػػػػػاف احلػػػػػػػػروؼ وادلثػػػػػػػػاطت الػػػػػػػػق 

نػػػػػػػػػػ  منهػػػػػػػػػػا الكلمػػػػػػػػػػة  وتهػػػػػػػػػػاححب العمليػػػػػػػػػػَة التحليليػػػػػػػػػػة العمليػػػػػػػػػػُة تكوّ 
كيبيػػػػػػػػػػة  وهػػػػػػػػػػي تركيػػػػػػػػػػحب كلمػػػػػػػػػػات وديػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػ  احلػػػػػػػػػػروؼ الػػػػػػػػػػق الل 

تعلموهػػػػػػػػا  وتركيػػػػػػػػحب مجػػػػػػػػل وديػػػػػػػػدة مػػػػػػػػ  الكلمػػػػػػػػات الػػػػػػػػق تعلموهػػػػػػػػا. 
 ةْرفي ػػػػػػػػاجلمػػػػػػػػت بػػػػػػػػ  طػػػػػػػػريثق تعلػػػػػػػػي  اللغػػػػػػػػة: الطريثػػػػػػػػة احلَ  وبػػػػػػػػذل  يػػػػػػػػت ّ 

 والطريثة اجُلَملية.

 ا اػػػػػػػػػػػناالظػػػػػػػػػػػاهرة تبػػػػػػػػػػػل تعلػػػػػػػػػػػيمه  مكو   ػػػػػػػػػػػياء تعلػػػػػػػػػػػيمه  هػػػػػػػػػػػفات األ
 .وخواّهها الدتيثة

 سػػػرية اإلمجاليػػػة للشرهػػػيات تبػػػل تعلػػػيمه  تفهػػػيالت حيػػػاة تعلػػػيمه  ال
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 وأعماذل .هذث الشرهيات 

 ل ػبػػػػػػػػػػػػص تػة يف النػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػاسػىن العػػػػػػػػػػػاـ واألفكػػػػػػػػػػػار األسػ  ادلعػػػػػػػػػػػػهػػػػػػػػػػػػمػيػلػتع
 تعليمه  اجلزئيات والفرعيات.
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 التعليم المدرسي
 

 أىداف التعليم المدرسي: -1
 :ة للتعلي  ادلدرسيهناؾ ثالثة أهداؼ رئيس    

بنػاء الشرهػية اإلسػػالمية  عثليػة ونفسػػية  حبيػم يكتمػػل هػذا البنػػاء  -ٔ
 مت هناية مرحلة التعلي  ادلدرسي.

تعلػػي  الطالػػحب مػػا يلزمػػه مػػ  مهػػارات ومعػػارؼ للتعامػػل مػػت بي تػػه دبػػا  -ٕ
األوهػػزة الكهربائيػػة التعامػػل مػػت فيهػػا مػػ  أدوات واخلاعػػات ورلػػاالت  مثػػل 

 و ريها. والهناعة الزراعةات أدو واإللكلونية  و 
إعداد الطالحب لدخوؿ ادلرحلة اجلامعية بتعليمػه العلػـو األوليػة الالزمػة  -ٖ

لػػػػذل   سػػػػواء أكانػػػػ  ثثافيػػػػة كاللغػػػػة العربيػػػػة والفثػػػػه والتفسػػػػري واحلػػػػديم أـ  
 .و ريها كان  علمية كالرياضيات والكيمياء والفيزياء

 

 مراحل التعليم المدرسي:  -2
مػػػػػػػػػػ  مراعػػػػػػػػػاة واتػػػػػػػػػػت  إىل مراحػػػػػػػػػػل  ال بػػػػػػػػػدّ  عنػػػػػػػػػد تثسػػػػػػػػػػي  التعلػػػػػػػػػي 

مػػػػػػ  الروػػػػػػػوع إىل    وال بػػػػػػدّ يف كػػػػػػل مرحلػػػػػػػة كػػػػػػػاف أـ بالغػػػػػػاً   الطالػػػػػػحب طفػػػػػػالً 
  عليػػػػػػػػه مػػػػػػػػ  أحكػػػػػػػػاـ يف  ػػػػػػػػ ف الطفػػػػػػػػل أو األدلػػػػػػػػة الشػػػػػػػػرعية  ومػػػػػػػػا دلّػػػػػػػػ

َ مػػػػػ  تِ  بػػػػػل البػػػػػالي  مػػػػػ  حيػػػػػم التعامػػػػػل معػػػػػه مػػػػػ  تبػػػػػل وع األمػػػػػر  ومػػػػػ  مث 
غػػػػػػػػريث يف اإلسػػػػػػػػالـ لػػػػػػػػه تنظػػػػػػػػي  عالتػػػػػػػػة اإلنسػػػػػػػػاف ب ادلعلػػػػػػػػ  وادلػػػػػػػػر   لكػػػػػػػػوف

 االلتزاـ  ا.  تية م  اخلالة ادلدبر  رب  العادل   ومطلوباً أحكاـ 
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ورة النور  ية ػعاىل يف سػوم  األدلة ادلتعلثة  ذا ادلوضوع توله ت
(٘ٛ :)                             

                        ة ػيف ا،ي تػعاىل   وتاؿا،ية
 الق تليها:                            

         وتاؿ .: « المجنون رفع القلم عن ثالثة، عن
النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي لوب على عقلو حتى يفيق، وعن المغ

يا أسماء إن المرأة » :  وتاؿ رواث أبو داوود يف سننه - «حتى يحتلم
وأ ار إىل ووهه  «صلح أن يرى منها إال ىذا وىذاتإذا بلغت المحيض لم 

وع  عطية الثرظي تاؿ: )ُعرِضنا عل  . رواث أبو داوود يف سننه - هوكفيّ 
يب يـو تريظة فكاف م  أنب  تُِتل  وم  م ينب  ُخّل  سبيله  فكن  الن

النبي  أن  »وتد روي رواث اللمذي يف سننه.   -شل  م ينب  فُرّل  سبيلي( 
  ًوع    «في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرىم لما حك م سعدا

 فوجدوه ،انظروا إلى مؤتزره»يت بغالـ تد سرؽ فثاؿ ه أُ ( أن  عثماف )
مروا » :وتاؿ  وم ينكر عليه أحد م  الهحابة. «لم ينبت فلم يقطع
وفرقوا ، اً عشر إذا بلغوا  واضربوىم عليها، إذا بلغوا سبعاً  صبيانكم بالصالة
 رواث اإلماـ أمحد يف مسندث. - «بينهم في المضاجع

األدلة تػدؿ علػ  أف الطفولػة تنتهػي إذا بلػي األطفػاؿ احللػ   أي  ثهذ
وتػد عػ  اإلسػالـ عالمػات فارتػة زلسوسػة تفهػل بػ  الطفولػة سّ  البلػوغ  

االحػػػتالـ  وعنػػػد اإلنػػػاث  العانػػػة أووالبلػػوغ  وهػػػي عنػػػد الػػػذكور ظهػػػور  ػػعر 
ودلػػػ  أياػػػا علػػػ  أنػػػه مطلػػػوب مػػػ  الػػػذي  بلغػػػوا  بلػػػوغ احلػػػي  أو احلمػػػل. 
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 احلل  أحكاـ م تك  مطلوبة منه  تبل بلوغ احلل .
لســـبع ســـنين واضـــربوىم عليهـــا  ا أبنـــاءكم بالصــالةرو م ـــ» :وتػػاؿ 
فاحلػػػػػديم يػػػػدّؿ علػػػػػ  أّف رواث اإلمػػػػاـ أمحػػػػػد يف مسػػػػندث.  - «لعشــــر ســـــنين

تبػػل بلػػوغ الطفػػػل  مػػا مرحلػػةالطفولػػة بالنسػػبة للت ديػػحب تُثسػػ  إىل مػػرحلت : 
مػػ  عمػػرث  ال يسػػتعمل فيهػػا الاػػرب يف ت ديبػػه  ألّف احلػػديم السػػنة العا ػػرة 

دوف ضػػربه  فمػػ  بػػاب أوىل أف ال  يف هػػذث السػػّ  اتتهػػر علػػ  أمػػرث بالهػػالة
  فُيثتهػػر يف ت ديبػػه علػػ  أسػػاليحب الل يػػحب ياػرب علػػ  تعليمػػه  ػػري الهػػالة

  حػػػ  البلػػػوغ بعػػػد العا ػػػرة مػػػ  عمػػػرثمػػػا ومرحلػػػة  واللهيػػػحب دوف الاػػػرب. 
إف لَػػزِـ. وال تطبػػة عليػػه احلػػدود والعثوبػػات  ُيسػػتعمل فيهػػا الاػػرب يف ت ديبػػه
فـع ر  » :وهػي مرحلػة مػا بعػد البلػوغ  لثولػه الشرعية إال بعد بلو ه احلل  
حتــى يبلــع، وعــن النــائم حتــى يســتيقظ، وعــن  القلــم عــن ثالثــة، عــن الصــبي  

رواث أبػو داوود يف سػننه. ومعػىن يرُفِػت الثلػ ي هنػا رفػػت  - «المعتـوه حتـى يبـرأ
التكلي . فذذا بلي األطفاؿ احلل  هاروا مكلفػ   ػرعا  فػذف ارتكبػوا سلالفػة 

وتبػػوا بػػ مر مػػ  الثاػػاء. وهػػذا يثتاػػي ووػػود ُتاػػاة يف مػػدارس أو حرامػػا  ع
 البالغ  ويف دور التعلي  العاع. بةالطل

م  مراعااا عنػد تثسػي   هذث األحكاـ بالنسبة للطفل وللبالي  ال بدّ 
لة ػمراحػل التعلػػي   ألف اللبيػة والت ديػػحب مػ  مسػػتلزمات التعلػي . فتمتػػد ادلرحػػ

فػػل ادلدرسػػة إىل أف يبلػػي العا ػػرة مػػ  عمػػرث  ادلدرسػػية األوىل مػػ  دخػػوؿ الط
الثانيػػة مػػ  بلو ػػه العا ػػرة حػػ  يبلػػي احللػػ   وهػػو  البػػا مػػا  ادلدرسػػية وادلرحلػػة

ادلدرسػػػية يكػػػوف يف سػػػ  اخلامسػػػة عشػػػرة يف الػػػبالد ادلعتدلػػػة ادلنػػػاخ. وادلرحلػػػة 
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 الثالثة سبتد م  اخلامسة عشرة م  عمرث ح  ينهي التعلي  ادلدرسي.
ذث األدلّػػة واألحكػػاـ تُثسػػ  مراحػػل التعلػػي  ادلدرسػػي يف علػػ  هػػ وبنػػاءً 

  ولػػيس علػػ  أسػػاس ادلػػواد الدراسػػية الطلبػػةدولػػة اخلالفػػة علػػ  أسػػاس أعمػػار 
 الق تثدمها ادلدرسة. فتثس  ادلدارس إىل ثالثة أنواع  عل  النحو التاع:

 
 الفئة العمرية المدرسة

مدرســـــــــــــــة المرحلـــــــــــــــة األولـــــــــــــــى 
 )االبتدائية(

ـــى إتمـــام مـــن إتمـــام ال سادســـة حت
 العاشرة

مدرســـــــــــــــة المرحلــــــــــــــــة ال انيــــــــــــــــة 
 )المتوسطة(

ــــى إتمــــام  مــــن إتمــــام العاشــــرة حت
 الرابعة عشرة

 حتـى إنهـاءمـن إتمـام الرابعـة عشـرة  ال ال ة )ال انوية(  ةمدرسة المرحل
 المرحلة المدرسية 

 
فػػػذذا أهنػػػ  الطالػػػحب السػػػنة العا ػػػرة مػػػ  عمػػػرث  فذنػػػه يراعػػػ  حينهػػػا أف 

النظػػر عػػ  دروػػة ربهػػيله الدراسػػي.  هػػرؼرسػػة ادلرحلػػة الثانيػػة بينثػػل إىل مد
الطالحب مرحلة البلوغ ينثل عندها إىل مدرسة م  مػدارس ادلرحلػة  وهلوإذا 

نب  الثالثػػة )مػػدارس البػػالغ ( سػػواء بلػػي هػػذث ادلرحلػػة دراسػػيا أـ م يبلػػي. وُسػػ
التعلػػي   نظػػاـ الػػدورات الدراسػػية والػػذي سػػيعمل بػػه يف إدارة كيػػ  أف    الحثػػاً 

ضػػػػم  توزيػػػػت الطلبػػػػة علػػػػ  ادلػػػػدارس حسػػػػحب ف ػػػػاا  تػػػػد يف مػػػػدارس الدولػػػػة 
 العمرية.
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(  فيػػػلؾ احلاػػػانة وريػػػاض األطفػػػاؿا التعلػػػي  تبػػػل سػػػ  السادسػػػة )أم ػػػ
للنػػػاس  إف أراد أحػػػده  أف يُنشػػػل مدرسػػػة خاهػػػة ذلػػػذا الغػػػرض فلػػػه ذلػػػ   

فيػه  ومػ  عل  أف تشرؼ الدولة عل  هذا التعلي  م  حيػم ادلػواد الدراسػية 
 حيم تثيدث بسياسة التعلي  ادلتبناة م  تبل اخلليفة. 

 

 الدورات المدرسية:  -3
تتكوف ادلراحل ادلدرسية م  س  وثالثػ  دورة مدرسػية متتاليػة  مػدة  

دورة رلموعػػة مػػػ  الوحػػدات الدراسػػػية.  دد لكػػػل  ػُلػػ. و يومػػػاً  (ٖٛ) كػػل منهػػا
ألوىل  وكلمػػػا صلػػػا يف دورة ويبػػػدأ الطالػػػحب ادلراحػػػل ادلدرسػػػية بدراسػػػة الػػػدورة ا

ت إىل الدورة الق تليهػا  حػ  ينهػي ادلراحػل ادلدرسػية وذلػ  بذهنائػه الػدورة يُرف  
أربػػػت دورات زمنيػػػة تُثسػػػ  السػػػنة اذلجريػػػة إىل السادسػػػة والثالثػػػ  بنجػػػاح.  و 
ويبػ   يعطػل فيػه الطلبػة. ة والق تليهػا ثالثػة أيػاـمتساوية يفهل ب  كل دور 

اريإل بدايػػػػػة وهنايػػػػػة كػػػػػل دورة واالسػػػػػلاحات الفاهػػػػػلة بػػػػػ  اجلػػػػػدوؿ التػػػػػاع تػػػػػ
 الدورات:
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 جدول الدورات المدرسية واالستراحات في كل  سنة:

 تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بداية الدورة الدورة

 ولاألربيع /25 /محرم1 الدورة األولى 

  ول  األربيع  من 27,26,25 استراحة 
 جمادى ال انية /22 ول األربيع /28 الدورة ال انية

دى اجمــــــــــــمــــــــــــن  24,23,22 استراحة 
 ال انية

 

 رمضان/21 جمادى ال انية /25 الدورة ال ال ة

  رمضان  من 22,21,21 استراحة 
 /ذي الحجة27 رمضان/23 الدورة الرابعة

 ٖ-ٔمػ  عيػد الفطػر إوػازة وفيهػا  استراحة
  وإوػػازة عيػػد األضػػح   ػػواؿمػػ  
 م  ذي احلجة. ٘ٔ-ٛم  

 

 
يدخل الطفل ادلدرسػة عنػد إسبامػه السػنة اذلجريػة السادسػة مػ  عمػرث. 
ولذا فذف مدارس الدولػة تسػتثبل طلبػة وػدداً يف بدايػة كػل دورة مدرسػية مػ  
دورات السػػػنة األربػػػت  أي كػػػل ثالثػػػة أ ػػػهر تثريبػػػاً. وبذمكػػػاف الطفػػػل دخػػػوؿ 

عمػرث حسػحب  السادسة مػ  ت   الدورة ادلدرسية األوىل يف أترب دورة بعد أف يُ 
 التثو  اذلجري.
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وغلوز للطالحب أف يسػليا دورة مدرسػية واحػدة فثػ  بعػد كػل ثػالث 
دورات متتاليػػة علػػ  األتػػل  وغلػػوز لػػه أف يتػػابت دراسػػته دوف اسػػلاحة. وذلػػذا 
فػػذف النظػػاـ يتػػيا للطالػػحب اجملػػد أف ينهػػي ادلرحلػػة ادلدرسػػية يف مػػدة زمنيػػة أتػػل 

احػػػه يف الػػػدورات ادلدرسػػػية دوف أخػػػذ وذلػػػ  دبتابعػػػة دراسػػػته وصل  مػػػ  أترانػػػه
فالوحػػدة الزمنيػػة للتػػدريس هػػي الػػدورة  اإلوػػازات الفهػػلية أو بالتثليػػل منهػػا.

وليس  السنة  فلكػل دورة منهاوهػا ولكػل  ( يوماً ٖٛ)ادلدرسية ادلكونة م  
 دورة طال ا.

فػػذذا تػػابت الطالػػحب دراسػػته للػػدورات ادلدرسػػية بنجػػاح ودوف أخػػذ أيػػة 
ذمكانػػػه أف ينهػػػػي الػػػدورات السػػػػ  والثالثػػػ  يف مػػػػدة تسػػػػت إوػػػازة مطلثػػػػا فب

( ويكػػوف حينهػػا تػػد أح ادلراحػػل ادلدرسػػية عنػػد إسبػػاـ ٜ=  ٗ÷  ٖٙسػػنوات )
اخلامسة عشرة م  عمرث. وإذا تابت دراسته للدورات السػ  والثالثػ  دبعػدؿ 
ثػػػػالث دورات مدرسػػػػية فثػػػػ  يف كػػػػل سػػػػنة  حبيػػػػم اعتػػػػاد أف يسػػػػليا دورة 

دورات متتاليػػة  وأح مجيػػت الػػدورات بنجػػاح  فذنػػه ينهػػي مدرسػػية كػػل ثػػالث 
(  ويكػوف حينهػا تػد ٕٔ=  ٖ÷  ٖٙحل ادلدرسية يف اثنق عشػرة سػنة )اادلر 

 أح ادلراحل ادلدرسية عند إسبامه الثامنة عشرة م  عمرث.
سػػػػػنة أو سػػػػػنت  بعػػػػػد الثامنػػػػػة عشػػػػػرة مػػػػػ   لبػػػػػةوتػػػػػد ػلتػػػػػاج بعػػػػػ  الط
فذف بلغػوا العشػري  مػ  عمػره  وم  الثالث.ية ػأعماره  إلهناء ادلراحل ادلدرس

راحل ادلدرسػػػػػية بنجػػػػػاح أُعفػػػػػوا مػػػػػ  الدراسػػػػػة ػاف العػػػػػاـ للمػػػػػػازوا االمتحػػػػػػتػػػػػػغل
ادلنهجيػػػة  وذلػػػ  اخليػػػار مػػػا بػػػ  االلتحػػػاؽ بادلعاهػػػد احِلرفيػػػة  أو إعػػػادة التثػػػدـ 
لالمتحاف العاـ فيما بعد  م  أول االلتحاؽ بالتعلي  اجلامعي بعػد صلػاحه  
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 فيه.
أنّػه يراعػي الفػروؽ الفرديػة  هػذا  عػالوة علػ  ظاـ الدورات ادلدرسػيةنو 

 يه .ه ػلرص عل  أعلية الوت  والتحهيل العلمي لدب  فذنّ لثدرات الطال
  توزيػػػػػت الػػػػػدورات السػػػػػ  ادللحػػػػػة يف  خػػػػػر الكتػػػػػاب ويبػػػػػ  اجلػػػػػدوؿ

ي  األدىن والعػػػادي والثالثػػػ  علػػػ  الف ػػػات العمريػػػة للطلبػػػة  كمػػػا يبػػػ  احلػػػدّ 
 إسبامه  ادلراحل ادلدرسية.زبروه  و الطلبة عند  ألعمار

ولتنفيػػػػػذ نظػػػػػاـ الػػػػػدورات يف الثػػػػػرى الهػػػػػغرية  يُنشػػػػػ  رلمػػػػػت مدرسػػػػػي 
مػػػػ  أوػػػػل  لبػػػةيمدرسػػػة  ػػػػاملةي بػػػ  هػػػػذث الثػػػػرى  وتُػػػؤم   وسػػػػائل نثػػػػل للط

 الوهوؿ إليه ومغادرته إىل بيوا . 
 
 مواد التدريس:  -4

 س:األساس الذي ت بنى عليو مواد التدري  4-1
العثيػػػدة اإلسػػػالمية هػػػي أسػػػاس حيػػػاة ادلسػػػل   وهػػػي وحػػػدها أسػػػاس 

أو أعماذلػػا  أوهزاػادولػة اخلالفػة  فػال يتػػ ت  ووػود  ػيء يف كيػػاف الدولػة أو 
 أو ما يتعلة  ا إال والعثيدة اإلسالمية أساس له.

وعليه  فالعثيدة اإلسالمية هػي أسػاس كػل معرفػة يتلثاهػا الطالػحب يف 
كانػػ  هػػػذث ادلعػػػارؼ شلػػػا غلػػحب أف ينبثػػػة عػػػ  العثيػػػدة دولػػة اخلالفػػػة  سػػػواء أ

اإلسػػالمية  ك فكػػار العثيػػدة واألحكػػاـ الشػػرعية  أـ كانػػ  مػػ  ادلعػػارؼ الػػق 
  ومعػػىن مثػػل التػػاريإل والعلػػـو غلػػحب أف تكػػوف مبنيػػة علػػ  العثيػػدة اإلسػػالمية

ها عل  العثيدة اإلسالمية  هو أف تكوف العثيدة اإلسػالمية مثياسػا ذلػا  ئبنا
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  ومػػػا م يناتاػػػها وػػػاز ي خػػػذث ادلسػػػل  وال يعتثػػػد بػػػهات  العثيػػػدة ال فمػػػا نػػػ
ثيػػاس ادلسػػل  يف االعتثػػاد األسػاس الوحيػػد دل أخػذث  فالعثيػػدة اإلسػػالمية هػػي

وال مػانت مػ  التعػرؼ علػ  العثائػد  والعمل  وهػي مثياسػه يف األخػذ والػلؾ.
ادلنبثثػػػة وادلعػػارؼ األخػػرى الػػق تنػػات  العثيػػدة اإلسػػالمية وزبػػال  األفكػػار 

 ثاها وازباذ ادلوت  الشرعي منها.عنها  وذل  م  اول ن
 

 مواد التدريس:أنواع  4-2
لتنميػة العثػل   علميػة معػارؼ إما ال زبرج ع  نوع :  مواد التدريس

 األفعػػػػاؿ واأل ػػػػياء مػػػػ  حيػػػػم واتعهػػػػاو  األتػػػػواؿ علػػػػ اإلنسػػػػاف لػػػػيحك   ػػػػا 
ياء والفيزياء والفل  وخواهها  وم  حيم مواءمتها لفطرة اإلنساف  كالكيم

والرياضػػػيات و ريهػػػا مػػػ  العلػػػـو التجريبيػػػة. وهػػػذث ادلعػػػارؼ لػػػيس ذلػػػا عالتػػػة 
األفعػػػاؿ و  األتػػػواؿ هػػػذثعػػػ    ػػػرعيةمعػػػارؼ  وإمػػػامبا ػػػرة ببنػػػاء الشرهػػػية. 

بيػػاف احلكػػ  الشػػرعي التكليفػػي فيهػػا  إف كػػاف واوبػػا أـ  واأل ػػياء  مػػ  أوػػل
يػػاف احلكػػ  الشػػرعي الوضػػعي إف  منػػدوبا أـ مباحػػا أـ مكروهػػا أـ حرامػػا  أو ب

كػػػػػػاف سػػػػػػببا أـ  ػػػػػػرطا أـ مانعػػػػػػا  أـ رخهػػػػػػة وعزؽلػػػػػػة  أـ هػػػػػػحيحا وبػػػػػػاطال 
وفاسدا  وهذا يكّوف العثلية اإلسالمية. فػذف اتلنػ  هػذث األحكػاـ الشػرعية 
 ػػدؼ ازبػػاذ ادلسػػل  ادلوتػػ  الشػػرعي مػػ  األ ػػياء واألفعػػاؿ واألتػػواؿ بادليػػل 

مػػػػه بالعمػػػػل إل ػػػػباع  رائػػػػزث وحاواتػػػػه وعػػػػدـ ادليػػػػل وباألخػػػػذ والػػػػلؾ عنػػػػد تيا
النفسػػػػػػية اإلسػػػػػػالمية. ومػػػػػػ  العثليػػػػػػة اإلسػػػػػػالمية والنفسػػػػػػية  فالعاػػػػػػوية تكػػػػػػو 

اإلسػػػػػالمية تتكػػػػػّوف الشرهػػػػػية اإلسػػػػػالمية  الػػػػػق ذبعػػػػػل العثيػػػػػدة اإلسػػػػػالمية 
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 أساسا لتفكريها ودليوذلا. 
 

فاإلسالـ كما طلحب م  ادلسل  أف يتفكر يف خلة الكوف واإلنساف 
 مثل توله تعاىل: واحلياة  م                 

 وتوله:   ٜٔٔ ؿ عمراف  -                
  - وتوله:   الغا ية                 

          - أحكامه طلحب م  ادلسل  أياا االلتزاـ يف   البثرة
  بثوله تعاىل: أفعاله وميوله باألحكاـ الشرعية و           

                                 

           - توله تعاىل:   و النساء          
                  -  وتوله:   ٚاحلشر     

                                - التوبة 
    وتوله:ٖٕ                           

                                
 التوبة. -

بناء وكما أنه مطلوب م  ادلدرسة أف تكوف احلاضنة األوىل ل
 رهيات إسالمية متميزة  يف عل  أهوؿ الفثه واللغة والتفسري  فذنّه 
مطلوب منها أياا أف تكوف احلاضنة األوىل لبناء  رهيات إسالمية 

العلمية كعل  الذرة والفااء والكمبيوتر. فاألمة اإلسالمية  متميزة بادلعارؼ
بكر وخالد واجلهاد ك    واحلك  يف السياسة الق أصلب  تادة أفذاذاً 
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وهالح الدي   هي األمة نفسها الق أصلب  علماء أفذاذا يف الفثه والعل   
كالشافعي والبراري واخلوارزمي واب  اذليث . فاذلدؼ م  تعلي  هذث 

بناء  رهية الطالحب اإلسالمية و ادلعارؼ مجيعها يف ادلرحلة ادلدرسية ه
العاع م   وإعدادث خلوض معلؾ احلياة العملي  أو إعدادث دلتابعة تعليمه

الالزمة لرفت مستوى األمة اإلسالمية الشرهيات ادلتميزة أول إغلاد 
الفكري والعلمي  لتكوف مؤهلة لثيادة العام  لتررج الناس كافة م  

وور الثوان  الوضعية إىل عدؿ  ات الكفر إىل نور اإلسالـ  وم ػظلم
رعية  وكذل  لتعمل عل  تسرري ما يف السموات واألرض ػاألحكاـ الش

 : تعاىلامتثاال لػثوله   عة اإلنساف ورفاهيته فيما يرضي اهللػدلنف       

                   - 
 (.ٚٚثهص )ال
 

 :ال الث حل المدرسيةافروع مواد التدريس في المر    4-3
ص نهػػو البال ػػة و الهػػرؼ و الو  نحػػوالكتابػػة و الثػػراءة و ال العربيػػة:اللغػػة  -ٔ
 و ريها.اللغوية عاو  ادلدبية و األ
الثثافػػػػة اإلسػػػػػالمية: الثػػػػر ف الكػػػػػر  والعثيػػػػػدة والفثػػػػه والسػػػػػنة النبويػػػػػة  -ٕ

 و ريها. وأفكار الدعوة اريإل اإلسالميوالتفسري والسرية وفثه السرية والت
كيميػػػػػػػػػاء الفيزيػػػػػػػػػاء و الرياضػػػػػػػػػيات و الهػػػػػػػػػارات: ادلعػػػػػػػػػارؼ و ادلعلػػػػػػػػػـو و ال -ٖ
 و ريها. عسكريال تدريحبالتجارة و الهناعة و الزراعة و الكمبيوتر و الو 
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 اللغة العربية:  4-3-1
   اللغػة العربيػة واوػحب  ػرعي علػ  كػل مسػل   فهػي لغػة اإلسػالـتعلي 
وػػزء وػػوهري يف إعجػػاز الثػػر ف  والثػػر ف ال يكػػوف تر نػػا    وهػػيولغػػة الثػػر ف

النهػػػوص    وال ؽلكػػػ  االوتهػػػاد إال  ػػػا  ألف  هإال  ػػػا  وضلػػػ  متعبػػػدوف بلفظػػػ
أف تكػػػػوف اللغػػػػة  بلفظهػػػػا. وذلػػػػذا كػػػػاف فرضػػػػاً  وػػػػاءت مػػػػ  عنػػػػد اهلل الشػػػػرعية

دولػة   وأف تكوف وحدها لغػة التعلػي  يف دولة اخلػالفةالعربية هي وحدها لغة 
الواوػػحب إال بػػه فهػػو  فووػػوب تعلمهػػا  ت مػػ  تاعػػدة : يمػػا ال يػػت ي   ػالفةاخلػػ

واوحبي.  فيجحب مراعاة إتثػاف اللغػة العربيػة يف سػائر مػواد الدراسػة ادلدرسػية 
وإلتثاهنػا ال  .ثثافيػة ـعلميػة كانػ  أ  والعالية  فهػي وعػاء األفكػار وادلعػارؼ

وتعليمهػػا  يف تعليمهػػابػػد مػػ  اسػػتعماؿ األسػػاليحب الفعالػػة والوسػػائل ادلالئمػػة 
 لتكوف لغة التراطحب ووعاء الفكر عند مجيت رعايا الدولة.

 واذلػدؼ مػػ  تعلػػي  اللغػة العربيػػة  هػػو إغلػػاد الثػدرة عنػػد الطالػػحب علػػ 
بلغػػػػة عربيػػػػة سػػػػليمة  مث زلاولػػػػة إغلػػػػاد  وخطابػػػػةً  التعبػػػػري كتابػػػػة وربػػػػدثاً و  الفهػػػػ 

اعد علػػػػػػ  فهػػػػػػ  التػػػػػػذوؽ األد  لديػػػػػػه  ألّف هػػػػػػذا التػػػػػػذوؽ األد  كمػػػػػػا يسػػػػػػ
النهػػػوص الشػػػرعية واألدبيػػػة  يووػػػد الر بػػػة عنػػػد الطالػػػحب يف االسػػػتزادة مػػػ  

 علـو اللغة العربية  ويساعدث عل  فه  الثر ف والسنة.
 اتعلمها فرض عل  الكفاية  تثـو الدولػة دبػ وأّما اللغات األخرى فذف  

دولػػة ػلثػػة هػػذا الغػػرض  كذنشػػاء معهػػد لتعلػػي  اللغػػات األونبيػػة الػػق تلػػـز ال
 ة كاللمجة و ريها. حلمل الدعوة ورعاية  ؤوف األم  
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 ال قافة اإلسالمية: 4-3-2
 العثيدة اإلسالمية:  -أ

ػ ز يف تػػدريس العثيػدة اإلسػػالمية علػػ  األفكػار األساسػػية للعثيػػدة  يرك 
 . األحكػاـ مػ  الق ينبثة عنها كل فكر إسػالمي سػواء أكػاف مػ  العثيػدة أـ

: اإلؽلػػاف بػػاهلل ومالئكتػػه وكتبػػه ورسػػله واليػػـو ا،خػػر هػػيالعثيػػدة اإلسػػالمية و 
 م  اهلل تعاىل. علاخريعلا و رّ والثااء والثدر 

  الطلبػػػػة أعمػػػػارويتػػػػدرج ادلنهػػػػاج يف تػػػػدريس أفكػػػػار العثيػػػػدة حسػػػػحب 
إىل بػػدائت خلػػة اهلل احمليطػػة  ػػ   واسػػتثارة عثػػوذل  الفتيػػة  الطلبػػة نظػػرفيلفػػ  

  وللتفكػػػػري يف دلػػػػدبر ووػػػػود اخلػػػػالة اللتفكػػػػري يف هػػػػذا اإلبػػػػداع  للوهػػػػوؿ إىل
النع  الق أعطاها اهلل وسررها لإلنسػاف  حلمػد اهلل و ػكرث علػ  هػذث الػنع  
بعبادتػػػػػػه وطاعتػػػػػػه.  إىل أف يهػػػػػػل ادلنهػػػػػػاج يف ادلراحػػػػػػل الالحثػػػػػػة إىل عػػػػػػرض 
الرباهػػػػ  الثاطعػػػػة علػػػػ  أفكػػػػار العثيػػػػدة  العثليػػػػة منهػػػػا والنثليػػػػة  كػػػػالرباه  

 وكػػػػػوف الثػػػػػر ف مػػػػػ  عنػػػػػد اهلل   ونبػػػػػوة زلمػػػػػد  العثليػػػػػة علػػػػػ  ووػػػػػود اهلل
الفكػػر وكػػالرباه  النثليػػة علػػ  ووػػود ادلالئكػػة ويػػـو الثيامػػة  مث اللكيػػز علػػ  

الثاػػاء والثػػدر وأثػػر اإلؽلػػاف  ػػا علػػ  أعمػػاؿ ادلسػػل  كاألخػػذ  ادلتعلػػة بعثيػػدة
باألسػػػػباب. مث أفكػػػػار العثيػػػػدة األخػػػػرى مثػػػػل التوكػػػػل علػػػػ  اهلل وأف األوػػػػل 

 اهلل. والرزؽ بيد
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  :وعلومه الثر ف الكر  -ب
 عل  ادلدرسة أف تغتن  فلة ما تبل س  البلػوغ فتبػدأ والتالوة احلفة  :

ويبػػدأ احلفػػة مػػ  فػػلة  بتحفػػية الطلبػػة أكػػرب تػػدر شلكػػ  مػػ  الثػػر ف الكػػر  
ىل تسػػ  ربفػػية إ للتووػػه مػػت توويػػه الطلبػػة ادلتميػػزي  يف تػػوة احلفػػة التمهيػػد

كمػا أف علػ  ادلدرسػة أف اػت  بتػدريحب الطلبػة علػ     الثر ف التابت للمدرسػة.
 إوادة تالوة الثر ف الكر  وذبويدث.

 يُبدأ بتفهي  الطلبػة الثػر ف الكػر  بالتػدري،  فيثتهػر يف أوؿ التفسري :
األمػػػر علػػػ  ادلعػػػىن العػػػاـ  و ػػػرح معػػػاف ادلفػػػردات الهػػػعبة  وربػػػ  األحكػػػاـ 

 تػػػدؿ عليهػػػػا  مث ينتثػػػػل يف الالزمػػػة للطلبػػػػة كالهػػػالة والوضػػػػوء با،يػػػات الػػػػق
األحكػػػػاـ العثائػػػػد و ادلراحػػػػل الالحثػػػػة إىل التفسػػػػري  ومػػػػا يشػػػػتمل عليػػػػه مػػػػ  

 والنسإل. وؿنػز وأسباب الالعملية  الشرعية
 
 السنة النبوية: -ج 

يُػػػػدر س الطالػػػػحب السػػػػنة النبويػػػػة منػػػػذ دخولػػػػه ادلدرسػػػػة  ويكػػػػوف ذلػػػػ  
  ذهػػ  الطفػػل حبيػػم الثريبػػة مػػ بػػاحلفة والفهػػ   وؼُلتػػار يف البػػدء األحاديػػم

  "..."بنـــي اإلســـالم علـــى  مـــس،  :يسػػػهل حفظهػػػا وفهمهػػػا  كثولػػػه 
. مث يتػػػػػدرج الطالػػػػػحب يف حفػػػػػة "..."المســـــلم أ ـــــو المســـــلم  :وتولػػػػػه 

األحاديػػػم وفهمهػػػا ومناسػػػبااا  حبيػػػم ؼُلتػػػار لػػػذل  األحاديػػػم الػػػق تتعلػػػة 
غ السػابعة فػُيحف ة عنػد بلػو  العمرية  باألحكاـ الشرعية اخلاهة بف ة الطالحب

  وػُلف ػػػُة عنػػػد ..".ســـنين"مـــروا صـــبيانكم بالصـــالة لســـبع  :مثػػػل تولػػػه 
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"رفــــع القلــــم عــــن ثالثــــة: عــــن الصــــبي حتــــى  :مثػػػػل تولػػػػه ه احللػػػػ  بلو ػػػػ
ـــع . "يـــا أســـماء، إن المـــرأة إذا بلغـــت المحـــيض ..." :  وتولػػػه "...يبل

رب  وعنػػػػد تػػػػدريس الطالػػػػحب السػػػػنة النبويػػػػة يف ادلراحػػػػل ادلدرسػػػػية ادلتثدمػػػػة  تػػػػ
 األحاديم دبناسبااا  كما ترب  باألحكاـ الشرعية ادلستنبطة منها.

 
 الفثه: -د 

يُدّرس الفثه م  خػالؿ النهػوص الشػرعية مػ  الثػر ف والسػنة  ويُعلّػ  
العلػػػ   الطالػػػحب األحكػػػاـ الشػػػرعية الػػػق تلزمػػػه حسػػػحب سػػػنه. ألف الفثػػػه يعػػػع

  فيبػػػػػدأ مػػػػػت ليةباألحكػػػػػاـ الشػػػػػرعية العمليػػػػػة ادلسػػػػػتنبطة مػػػػػ  األدلػػػػػة التفهػػػػػي
األطفػػػػػاؿ ب حكػػػػػاـ الهػػػػػالة والهػػػػػياـ و داب معاملػػػػػة الوالػػػػػدي  والنػػػػػاس دوف 
التعػػػرض لألحكػػػاـ الالزمػػػة لسػػػ  البلػػػوغ ك حكػػػاـ الغسػػػل واجلنابػػػة وأحكػػػاـ 
 احلػػػػػي  والنفػػػػػاس  فتػػػػػدرس هػػػػػذث األحكػػػػػاـ علػػػػػ  مشػػػػػارؼ مرحلػػػػػة البلػػػػػوغ 

جلػػرأة يف وكػذل  يركػػز علػػ  األحكػاـ ادلتعلثػػة بػػاألخالؽ كالهػدؽ واألمانػػة وا
كاجلهػػػػػاد وأحكامػػػػػه دراسػػػػػة الفثػػػػػه بشػػػػػكل عػػػػػاـ    إىلتػػػػػوؿ احلػػػػػة  مث ينتثػػػػػل 

مثػػػل تاعػػػدة: يال  الفثهيػػػة واإلمػػػارة وأحكامهػػػا  مػػػت دراسػػػة بعػػػ  الثواعػػػد 
ال يػػت  بالشػػبهاتي  وتاعػػدة: يمػػا  يتػػدرأ احلػػدودضػػرر وال ضػػراري  وتاعػػدة: 
 الواوحب إال به فهو واوحبي.

 
 السرية النبوية: -هػ 

ريس السػػػػرية النبويػػػػة منػػػػذ دخػػػػوؿ الطفػػػػل ادلدرسػػػػة  ويُتػػػػدرج بػػػػدأ بتػػػػديُ 
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س الطالػػحب مػػ  أوؿ دورة مدرسػػية حيػػاة در  بتدريسػػها مػػ  حيػػم التوسػػت  فيُػػ
كّلهػػا باختهػػار منػػذ والدتػػه وحػػ  وفاتػػه  ويعػػاد تدريسػػها بتوسػػت   النػػيب 
  حبيػػػم يػػػتّ  تػػػدريس السػػػرية النبويػػػة بػػػدتائثها حسػػػحب سػػػ  الطالػػػحب وتعمػػػة

ادلستنبطة منها مت إسباـ الطالحب ادلراحل ادلدرسية الػثالث   وفثهها واألحكاـ
عوة وإتامػػة الدولػػة ونشػػر ويُركػػز علػػ  مػػا دلّػػ  عليػػه مػػ  أحكػػاـ يف محػػل الػػد

 اإلسالـ.
 
 تاريإل ادلسلم : -و

الطلبػػػة كمػػػا يف تػػػدريس السػػػرية  ويتبػػػت يف تدريسػػػه مػػػا يتناسػػػحب وسػػػ ّ 
للشرهػيات اإلسػالمية  تػةالالفوالفثه  وػُلرص عل  تدريس ادلوات  اجلري ػة 

كالهػػػحابة والتػػػابع  ومػػػ  وػػػاء بعػػػده  مػػػ  احلكػػػاـ والعلمػػػاء كموتػػػ  أ  
وموتفػػه يف حػػروب الػػردة  وموتػػ  عمػػر يف   بكػر يف الػػدفاع عػػ  الرسػػوؿ

هجرتػػػه  وموتػػػ  عثمػػػاف يف سػػػرائه  وموتػػػ  علػػػي يف  ػػػجاعته  وموتػػػ  
موتػػػػ  يف هػػػػربث وربملػػػػه  وموتػػػػ  عمػػػػر بػػػػ  عبػػػػد العزيػػػػز يف عدلػػػػه  و  بػػػػالؿ

ادلعته  باهلل يف طلوتػه  وموتػ  هػالح الػدي  يف حروبػه  وموتػ  السػلطاف 
ريا يف عبػػػد احلميػػػد الثػػػاف يف زلافظتػػػه علػػػ  فلسػػػط   وموتػػػ  الثاضػػػي ُ ػػػ

عدلػه  والشػػافعي يف فثهػػه  وامحػػد بػػ  حنبػػل يف ورأتػػه  وخالػػد بػػ  الوليػػد يف 
مية عػػػ    وذلػػػ  للكيػػػز ادلفػػػاهي  اإلسػػػالطاعتػػػه  ومػػػا  ػػػاكلها مػػػ  ادلواتػػػ 

 احلياة.
س للعػػػربة والعظػػػة يف در  أّمػػػا تػػػاريإل األمػػػ  والشػػػعوب األخػػػرى  فذنػػػه يُػػػ
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ادلرحلة ادلدرسية الثالثػة  ويُػدّرس يف بعػ  الكليػات اجلامعيػة  لفهػ  عثليػات 
هػػػػا ومحػػػػل الػػػػدعوة اإلسػػػػالمية وػػػػل التعامػػػػل معأ ػػػػعوب األمػػػػ  األخػػػػرى مػػػػ  

 إليها.
 

 العلوم والمعارف والمهارات: 4-3-3
دلعػػارؼ الػػق ليسػػ  ذلػػا عالتػػة مبا ػػرة بووهػػة النظػػر يف احليػػاة  وهػػي ا

دلهػػػػارات كامبنيػػػػة عليهػػػػا   هػػػػي و ػػػػري منبثثػػػػة عػػػػ  العثيػػػػدة اإلسػػػػالمية وإظلػػػػا 
وادلعػػػارؼ الالزمػػػة مػػػ  أوػػػل إعػػػداد الطالػػػحب خلػػػوض معػػػلؾ احليػػػاة العملػػػي. 

علػـو للتعامػل مػت بي ػته   يلػزمه  مػ ف وؿ ما يُبػدأ بػه هػو تػدريس الطلبػة مػا 
ق يعيشػػػوف فيهػػػا  كاحلسػػػاب وادلعػػػارؼ العامػػػة عػػػ  األدوات وا،الت الػػػق الػػػ

ؿ  وكػػػػػذل  نػػػػػػز يسػػػػػتعملوهنا  كػػػػػا،الت الكهربائيػػػػػة واإللكلونيػػػػػة  وأدوات ادل
يف الطرتػػػات والشػػػوارع  ويراعػػػ  يف تعلػػػي  هػػػذث ادلػػػواد  هوتوانينػػػ السػػػري تواعػػػد

و ذباريػػة  وإف  البي ػػة الػػق يعػػي  فيهػػا الطلبػػة  إف كانػػ  هػػناعية أو زراعيػػة أ
كانػػ  هػػذث البي ػػػة وبليػػة أو سػػػهلية أو سػػاحلية  أو كانػػػ  حػػارة أو بػػػاردة. 
فتكوف الغايػة مػ  تعلػي  هػذث ادلػواد حػ  سػ  العا ػرة هػي سبكػ  الطلبػة مػ  

 حسحب سّنه  وحاواا . التعامل مت األ ياء احمليطة    وم  االنتفاع  ا
،  يضػػيات بفروعهػػا بالتػػدر أمػػا بعػػد سػػّ  العا ػػرة فيػػػُبدأ بتعلػػيمه  الريا

وكػػػػػذل  العلػػػػػـو األخػػػػػرى كالفيزيػػػػػاء والكيميػػػػػاء واألحيػػػػػاء والرياضػػػػػة النافعػػػػػة  
ادلهػػػارات البلػػوغ ياػػػاؼ إىل  كالسػػباحة والثفػػػز وإهػػػابة اذلػػدؼ. وبعػػػد سػػػ   

 العسكري رب  إ راؼ اجلي . التدريحب
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 الوحدات الدراسية: -5
ت دراسػػػية  تثسػػػ  كػػػل مػػػادة مػػػ  مػػػواد التعلػػػي  يف ادلدرسػػػة إىل وحػػػدا

تشػمل كػل وحػدة وػزءا زلػددا مػػ  هػذث ادلػادة حبيػم ؽلكػ  تدريسػها كوحػػدة 
. ويشػػػػرؼ خػػػػرباء يف كػػػػل   أي يف دورة واحػػػػدة( يومػػػػاً ٖٛ)يف مػػػػدة أتهػػػػاها 

يف كػػل  مػػادة مػػ  مػػواد التػػدريس علػػ  وضػػت وربديػػد ادلػػادة الواوػػحب تدريسػػها
  ادلػػادة ادلراحػػل ادلدرسػػية  كمػػا يشػػرفوف علػػ  تثسػػيدورة ويف كػػل مرحلػػة مػػ  

إىل وحػػػدات تتناسػػػحب مػػػت تػػػدرات الطلبػػػة وسػػػع عمػػػره . وتتػػػدرج وحػػػدات 
ادلػػػػػادة يف ترتيبهػػػػػا حػػػػػ  تغطػػػػػي مجيػػػػػت ادلػػػػػادة ادلطلػػػػػوب تدريسػػػػػها يف ادلراحػػػػػل 
ادلدرسػػية الػػثالث  سػػواء أكػػاف هػػذا اللتيػػحب مػػ  األسػػهل إىل األكثػػر تعثيػػدا  

خلهوهػػػػػية كمػػػػػا يف الرياضػػػػػيات والعلػػػػػـو التجريبيػػػػػة  أـ مػػػػػ  الشػػػػػمولية إىل ا
والتفػػرع كمػػا يف مػػادة السػػرية النبويػػة والتػػاريإل اإلسػػالمي. ففػػي ادلػػواد العلميػػة  
كالرياضػػػيات مػػػثال  ؽلكػػػ  أف تبػػػدأ هػػػذث الوحػػػدات بنظػػػاـ العػػػد والعمليػػػات 
احلسػػػػػابية البسػػػػػيطة كػػػػػاجلمت والطػػػػػرح  مث تتػػػػػدرج إىل الاػػػػػرب والثسػػػػػمة  مث 

لػحب يف مراحػل متثدمػة الكسور وعمليااا  فاجلرب وادلعػادالت  مث يعطػي الطا
مبػػادا التفاضػػل والتكامػػػل ومبػػادا الرياضػػػيات العليػػا  وهكػػػذا حػػ  تغطػػػي  

 كامل منهاج الرياضيات ادلثرر تدريسه يف ادلرحلة ادلدرسية.
 واءمػةوهذا يتطلحب م  واضعي ادلنهاج دلادة دراسية معينة أف يراعػوا م

يف مجيػػت ادلراحػػل إىل ادلػػادة لسػػّ  الطلبػػة  وأف يثّسػػموا ادلػػادة ادلنػػوي تدريسػػها 
سػػ  وثالثػػ  وحػػػدة علػػ  األكثػػر  كػػػّل وحػػدة يف كتػػاب ػلمػػػل رتػػ  الػػػدورة 
ادلدرسية الق يُدّرس فيها. وتد يكوف عدد الوحدات الدراسية أتّل مػ  سػ  
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وثالثػػ  وحػػدة للمػػواد الػػق يبػػدأ تدريسػػها يف دورات الحثػػة  كمػػادة الفيزيػػاء 
تتكػػوف مػػ  اثنػػق  - مػػثال - علمػػيومػػا  ػػاكلها. فمػػادة الكيميػػاء يف الفػػرع ال

يدرس الطالحب الوحدة األوىل يف الػدورة اخلامسػة والعشػري  تد عشرة وحدة  
وتتػػػػػػدرج حػػػػػػ  الػػػػػػدورة السادسػػػػػػة والثالثػػػػػػ  يف الفػػػػػػرع العلمػػػػػػي مػػػػػػ  ادلرحلػػػػػػة 

تبػػػدأ يف تػػػد ادلدرسػػػية. ومػػػادة العلػػػـو العامػػػة تتكػػػوف مػػػ  اثنػػػق عشػػػرة وحػػػدة  
 الدورة الرابعة والعشري . الدورة الثالثة عشرة وتنتهي يف 

وػلمػػػػل الكتػػػػاب رتػػػػ  الوحػػػػدة ورتػػػػ  الػػػػدورة الػػػػق يُػػػػدّرُس فيهػػػػا  ففػػػػي 
  ٕ٘/ٕ٘الدورة اخلامسة والعشري  مػثال  يػدرس الطالػحب وحػدة الرياضػيات 

  ووحػػػدة البال ػػػة ٕ٘/ٕٔ  ووحػػػدة العلػػػـو العامػػػة ٕ٘/ٖٔووحػػػدة الثواعػػػد 
   وهكذا.ٕ٘/ٙ
 
 :الدراسية مدارس الدولة ونظام الدورات  -6

ح  ؽلك  االلتزاـ باألحكاـ الشرعية ادلتعلثػة بػالتعلي  والت ديػحب  مػ  
تثسػػي  ادلػػدارس يف الدولػػة  حيػػم التعامػػل مػػت الطلبػػة حسػػحب أعمػػاره   فػػذف  

يُبىن عل  أساس معدؿ أعمار الطلبة وليس عل  الػدورات الدراسػية. فتثسػ  
ا هػػػػو مبػػػػ  يف ادلػػػػدارس حسػػػػحب هػػػػذث الف ػػػػات العمريػػػػة إىل ثالثػػػػة أنػػػػواع كمػػػػ

 اجلدوؿ التاع:
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 المدرسة الفئة العمرية الدورات المدرسية 

السادســــــــة  مــــــــن إتمــــــــام 16 - 1
 وحتى إتمام العاشرة

 األولى )االبتدائية(

من إتمام العاشـرة وحتـى  32 - 13
 إتمام الرابعة عشرة

 ال انية )المتوسطة(

مــن إتمــام الرابعــة عشــرة  36 - 25
المرحلـــــــة  حتـــــــى إنهـــــــاء

 مدرسيةال

 ال ال ة )ال انوية( 

 
وال تخـــتص المدرســـة بـــدورات مدرســـية محـــددة فقـــ ، بـــل تمتـــد 
لتشترك مع مدارس المرحلة التي تسبقها ومـدارس المرحلـة الالحقـة لهـا 
فـــي عــــدد مــــن الـــدورات وذلــــع مــــن أجــــل ضـــمان توزيــــع الطلبــــة علــــى 
المـدارس الــ الث حســب فئــاتهم العمريــة. فمدرســة المرحلــة األولــى مــن 

تعليم مخصصة لألطفال دون سن العاشرة. وعـدد الـدورات المدرسـية ال
عشــرة دورة  االتــي يكــون الطالــب قــد أتمهــا عنــد بلووــو العاشــرة ىــو اثنتــ

ـــــــي الســـــــنة    3× ســـــــنوات  4مدرســـــــية ) إال أن  دورة(،12دورات ف
الطالـــب المجـــد فـــي ىـــذه المرحلـــة يكـــون قـــد أنهـــى ســـت عشـــرة دورة 

ولػػػذا فػػػذف دورة(.  16الســـنة    دورات فـــي 4× ســـنوات  4مدرســـية )
مػػػدارس ادلػػػرحلت  األوىل والثانيػػػة تتػػػداخالف فيمػػػا بينهمػػػا بتػػػدريس الػػػدورات 

ي الالزمػػة للطلبػػة الػػذي  أعمػػاره  مػػا بػػ  التاسػػعة والثانيػػة عشػػرة  ٙٔ-ٖٔي
ي مػػثالً تػػدرس يف ادلرحلػػة األوىل للطالػػحب اجملػػد الػػذي ال يسػػليا ٘ٔفالػػدورة ي

سػػػػػنة( أي ضػػػػػم   ٜ ٖ/ٗ=  ٘ٔ/ٗ+  ٙ)أيػػػػػة دورة حيػػػػػم يكػػػػػوف عمػػػػػرث 
( نفسػػها تػػدرس يف مػػدارس ٘ٔ.  وكػػذل  فػػذف الػػدورة )أعمػػار ادلرحلػػة األوىل
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=  ٘ٔ/ٖ+  ٙادلرحلػػػة الثانيػػػة للطالػػػحب الػػػذي يسػػػليا حيػػػم يكػػػوف عمػػػرث )
 .أعمار ادلرحلة الثانيةسنًة( أي ضم   ٔٔ

  ومثػػل هػػذا يثػػاؿ عػػ  التػػداخل بػػ  مػػدارس ادلػػرحلت  الثانيػػة والثالثػػة
ي الالزمػػػػة للطلبػػػػة الػػػػذي  ٕٖ-ٕ٘فذهنمػػػػا تتداخػػػػػالف يف تدريػػػػػس الػػػػدورات ي

( مػػػػثالً ٕٛأعمػػػاره  مػػػا بػػػ  الثالثػػػة عشػػػرة والسػػػابعة عشػػػرة.  فػػػذف الػػػدورة )
تػػػػدرس يف ادلرحلػػػػة الثانيػػػػة للطالػػػػحب اجملػػػػد الػػػػذي ال يسػػػػليا أيػػػػة دورة حيػػػػم 

.  أعمػػػار ادلرحلػػػة الثانيػػػةسػػػنًة( أي ضػػػم   ٖٔ=  ٕٛ/ٗ+  ٙيكػػػوف عمػػػرث )
( نفسػػها تػػدرس يف مػػدارس ادلرحلػػة الثالثػػة للطالػػحب ٕٛوكػػذل  فػػذف الػػدورة )

سػػػػػنة( أي  ٘ٔ ٔ/ٖ=  ٕٛ/ٖ+  ٙالػػػػػذي يسػػػػػليا حيػػػػػم يكػػػػػوف عمػػػػػرث )
 ضم  أعمار ادلرحلة الثالثة.

وهكػػػذا بالنسػػػبة جلميػػػت الػػػدورات ادلتداخلػػػة بػػػ  ادلراحػػػل ادلػػػذكورة يف 
 .ٖٗاجلدوؿ السابة يف ص

 
 راحل:المواد الدراسية والم -7

كمػػػػا أسػػػػلفنا فػػػػاف التعلػػػػي  ادلدرسػػػػي يثسػػػػ  إىل سػػػػ  وثالثػػػػ  دورة 
 حسػػحب الف ػػاتمدرسػػية  وتػػوزع هػػذث الػػدورات علػػ  ثػػالث مراحػػل أساسػػية 

العمرية للطلبة وذل  م  أوػل ضػب  كػل مرحلػة باألحكػاـ الشػرعية ادلتعلثػة 
 ػػا. أمػػا مػػ  حيػػم ادلػػواد الدراسػػية  فػػاف لكػػل مرحلػػة مػػواد تدريسػػية خاهػػة 

إىل الػػػػق  مػػػػ  دورةوذلػػػػا توانينهػػػػا اخلاهػػػػة بالرسػػػػوب واللفيػػػػت )االنتثػػػػاؿ   ػػػػا 
 سػػاساألمػػواد   تليهػػا(. وتثسػػ  ادلػػواد التدريسػػية يف كػػل مرحلػػة إىل تسػػم :

 .النشاطاتادلهارات و  موادو 
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 ادلرحلة ادلدرسية األوىل:
 

 الدورات مواد األساس والنشاطاتالمهارات 
كمبيـــوتر، مهـــارات ذىنيـــة، 

 سم، مكتبةرياضة، ر 
ــــــة،  ثقافــــــة إســــــالمية، لغــــــة عربي

 رياضيات ،علوم
1 - 12 

ويف ادلرحلػػػػة ادلدرسػػػػية األوىل  يبػػػػدأ مػػػػت الطلبػػػػة منػػػػذ الػػػػدورة ادلدرسػػػػية 
األوىل معلمػػاف: أحػػدعلا يُدّرسػػه  الثثافػػة اإلسػػالمية واللغػػة العربيػػة  وثانيهمػػا 

. ومػػ  طاتوالنشػايُدّرسػه  العلػػـو والرياضػيات  ويتثاسػػ  ادلعلمػاف ادلهػػارات 
ه يف هػػػذث ادلرحلػػػة ثػػػالث دورات دراسػػػية طلبتػػػاألفاػػػل أف يبثػػػ  ادلعلػػػ  مػػػت 

 متتالية عل  األتل.
ويف مادة ادلهػارات  يعطػ  الطفػل نشػاطات تنمػي الثػدرة علػ  الػرب  
والتفكػػػػػري  مثػػػػػل تركيػػػػػحب األ ػػػػػياء وفكهػػػػػا  ويُراعػػػػػ  أف تكػػػػػوف لػػػػػبع  هػػػػػذث 

 يف الدورة. وادلهارات عالتة دبواد األساس ادلثررة النشاطات
 

 ادلرحلة ادلدرسية الثانية:
 

 الدورات مواد األساس المهارات واألنشطة
رســم، زراعــة، صــناعة، 

 .رياضة، مكتبة
ــــــــــة إســــــــــالمية ــــــــــاريخ  ثقاف ومنهــــــــــا الت

ـــــة، رياضـــــيات،  اإلســـــالمي ، لغـــــة عربي
 . كمبيوتر، علوم عامة

13-24 
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ء واألحيػػػاء ومػػػادة يالعلػػػـو العامػػػةي يف هػػػذث ادلرحلػػػة تاػػػ  مبػػػادا يف الكيميػػػا
 والفيزياء واجلغرافيا.

 
 ادلرحلة ادلدرسية الثالثة:

  ويشػػػلؾ مجيػػػت الطلبػػػة يف هػػػذث ادلرحلػػػة ٖٙ-ٕ٘ل الػػػدورات ػمػػػػوتش
فثػ   مث يلتحػة الطلبػة بعػدها  ٖٓ-ٕ٘يف ادلواد الق يدرسوهنا يف الػدورات 

 حسحب ر باا . هذث الفروع هي: ( بفروعٖٙ-ٖٔ)يف الدورات 
 الفرع الثثايف 

  ع العلمي الفر 

 أو التثػػػػػػػع )كمبيػػػػػػػوتر  ميكانيػػػػػػػ   كهربػػػػػػػاء   الفػػػػػػػرع الهػػػػػػػناعي
 اتهاالت  حلاـ أوكسج   خراطة...اخل(.

 الفرع الزراعي 

  الفرع التجاري 

 زع )لإلناث(.ػالفرع ادلن 

 
اف بػػػػػػػادلواد الػػػػػػػق تػػػػػػػدرس يف كػػػػػػػل فػػػػػػػرع مػػػػػػػ  هػػػػػػػذث ػيػػػػػػػػي بػالػػػػػػػػدوؿ التػويف اجلػػػػػػػ
 الفروع:
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 األنشطةالمهارات و  مواد األساس الدورات 
 
1 
25 25-31 

 بكل الطال
لغـــة عربيـــة،  ثقافـــة إســـالمية،
كمبيـــــــــــــــوتر،   رياضـــــــــــــــيات،

ـــــــاء،  كيميـــــــاء، أحيـــــــاء، فيزي
 .  جغرافيا

مكتبــــة، مهــــارات عســــكرية، ومــــا 
يقرره أىل الخبرة في ىذا المجال 
ومـــــــــا يتناســـــــــب مـــــــــع المنطقـــــــــة 

 .  الجغرافية
 
2 

31 - 36 
 ال قافي

لغـــة عربيـــة،   ثقافـــة إســـالمية،
ات عامــــة، كمبيــــوتر، رياضــــي

 .علوم عامة

مكتبــة، مهــارات التفكيــر بونواعــو، 
ـــا يقـــرره أىـــل الخبـــرة  عســـكرية، م
فـي ىـذا المجـال ومـا يتناسـب مــع 

 المنطقة الجغرافية
 
3 

31 - 36 
 العلمي 

لغـــة عربيـــة،  ثقافـــة إســـالمية،
كمبيـــــــــــــــوتر،   رياضـــــــــــــــيات،

ـــــــاء،  كيميـــــــاء، أحيـــــــاء، فيزي
 .جغرافيا

مكتبــة، مهــارات التفكيــر بونواعــو، 
ـــا يقـــرره أىـــل الخبـــرة عســـكر  ية، م

فـي ىـذا المجـال ومـا يتناسـب مــع 
، البحـــــــــ  المنطقـــــــــة الجغرافيـــــــــة

العلمـــي، مختبـــرات مناســـبة لكـــل 
 مادة

 
4 

31 - 36 
 الصناعي

 لغـــة عربيـــة، ثقافـــة إســـالمية،
كمبيـــــوتر، رياضـــــيات عامـــــة 
للصــــــــــناعة، علــــــــــوم عامــــــــــة 
ـــــرره أىـــــل  للصـــــناعة، مـــــا يق

 الصناعة. الخبرة في مجال

مكتبــة، مهــارات و، التفكيــر بونواعــ
ـــا يقـــرره أىـــل الخبـــرة  عســـكرية، م
فـي ىـذا المجـال ومـا يتناسـب مــع 

 .  المنطقة الجغرافية
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5 

31 - 36 
 الزراعي

 لغة عربية، ثقافة إسالمية،
كمبيــــوتر، رياضــــيات عامــــة  

للزراعـــــــــــة، علـــــــــــوم عامـــــــــــة 
مــــــا يقــــــرره أىــــــل  للزراعــــــة،

  الخبرة في مجال الزراعة

مكتبــــــــة، التفكيــــــــر بونواعــــــــو، 
ات عســـكرية، مـــا يقـــرره مهـــار 

أىل الخبـرة فـي ىـذا المجـال 
ومــــــا يتناســــــب مــــــع المنطقــــــة 

، مســــتنبت زراعــــي الجغرافيــــة
علــــــى وــــــرار المختبـــــــرات أو 

 مشتل للتدريب العملي
 
6 

31 - 36 
 التجاري

 لغـــة عربيـــة، ثقافـــة إســـالمية،
كمبيــــوتر ، رياضــــيات عامــــة 
للتجـــــــــــارة، علـــــــــــوم عامـــــــــــة 
للتجــــــارة، مــــــا يقــــــرره أىــــــل 

 ل التجارة .الخبرة في مجا
  

مكتبــــــــة، التفكيــــــــر بونواعــــــــو، 
مهـــارات عســـكرية، مـــا يقـــرره 
أىل الخبـرة فـي ىـذا المجـال 
ومــــــا يتناســــــب مــــــع المنطقــــــة 

 الجغرافية

 
7 

31 - 36 
لي نـــــــــــــــــــــز الم

 )لإلناث(
 

لغة  ،) اصة( ثقافة إسالمية
كمبيـوتر ، رياضـيات  عربيـة،

صــــحة عامــــة، علــــوم عامــــة، 
ـــــــــز الم ــــــــة الطفــــــــل، ن ل، رعاي

ا يقرره ماعية، مالحياة االجت
 أىل الخبرة.

مكتبــــــــة، التفكيــــــــر بونواعــــــــو، 
 ياطـــــــة، تصـــــــفيف الشـــــــعر، 

ــــب الم ،طــــبخ ـــــز ترتي ــــن ا ل، وم
جــال ميقــرره أىــل الخبــرة فــي 
 رعاية البيت والطفل. 
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ادلرحلػػػة ادلدرسػػػية الثالثػػػة  يعطػػػ  الطالػػػحب مػػػواد مػػػ  يف الفػػػرع الثثػػػايف 
يػػة. ويثػػرر أهػػل اخلػػربة هػػذث مػػ  الثثافػػة اإلسػػالمية واللغػػة العرب عة يف كػػل  موس ػػ

و ريها م  فػروع الثثافػة وتاريإل ادلواد م  فثه وأهوؿ وتفسري وعلـو حديم 
اإلسػػػالمية  كمػػػا يثػػػرروف ادلنػػػاه، اخلاهػػػة بفػػػروع اللغػػػة العربيػػػة الالزمػػػة ذلػػػذث 

 ادلرحلة م  ضلو وبال ة ونهوص و ريها.
لػػػـو عطػػػ  الطالػػػحب مػػػاديت الرياضػػػيات والعويف الفػػػروع  ػػػري العلميػػػة  يُ 

بشػكل مثتاػحب. ويرّكػز علػػ  ادلوضػوعات الػق تلزمػػه يف فرعػه فثػ . فيعطػػ  
مثػػػل  بالتجػػػارة ادلتعلثػػػة  ادلوضػػػوعاتطالػػػحب الفػػػرع التجػػػاري مػػػ  الرياضػػػيات 

احملاسػػػبة  وحسػػػاب الزكػػػػاة وادلواريػػػم  وحسػػػاب الػػػػربا واخلسػػػارة  وحسػػػػاب 
 .يعطػػ  مباحػػم يف اإلحهػػاء الرياضػػمسػ  الػػدفاتر وهػػنادية النثػػد  كمػا يُ 

الػػق زبػػص الهػػناعة كالرسػػ   ادلوضػػوعات الهػػناعي فيعطػػ أمػػا طالػػحب الفػػرع 
 اذلندسي واأل كاؿ ومساتطها  وحساب ادلساحات واحلجـو وهكذا.

 ادلوضػػوعاتعطػػ  طلبػػة الفػػروع  ػػري العلميػػة ويف مػػادة العلػػـو العامػػة يُ 
الػػػػػػػق تركػػػػػػػز علػػػػػػػ  دراسػػػػػػػة وسػػػػػػػ  اإلنسػػػػػػػاف واألمػػػػػػػراض والسػػػػػػػالمة العامػػػػػػػة 

ميػػة الػػق زبػػص اإلنسػػاف وتتعلػػة ببي تػػه. ويف الفػػرع الزراعػػي  وادلوضػػوعات العل
حب زراعػػػػة ػاليػػػػياػػػاؼ إىل ذلػػػ  ادلوضػػػوعات ادلتعلثػػػة بالزراعػػػة والغػػػذاء  ك س

 وهكذا. واألأدة وادلبيدات   واللبة وأنواعهاوعالوها النباتات وأمراضها
عطػػ  الطالػػحب مػػ  مػواد العلػػـو مػػا يتعلػػة بعلػػـو ويف الفػرع الهػػناعي  يُ 

واد وخواهها )كالكثافة  والكتلة(  كمػا يعطػ  تػوان  احلركػة وادليكانيكػا  ادل
 وتوان  السالمة العامة.



 51 

ويثرر أهل اخلربة ما يلـز الطالػحب يف كػل مرحلػة مػ  ادلراحػل ادلدرسػية 
 ويف كل فرع م  فروع ادلرحلة ادلدرسية الثالثة.

 
 الدولة: النجاح والرسوب في مدارس  -8

ـــــــالنجـــــــاح والرســـــــ  8-1 ى وب فـــــــي مـــــــدارس المرحلـــــــة األول
 :)االبتدائية(

إىل أخػرى. ففػي  مػ  مرحلػةزبتلػ  تػوان  النجػاح والرسػوب واللفيػت 
 األسػػػػػاس يف ذهػػػػػ  الطفػػػػػل  فػػػػػذف   تركيػػػػػز ادلػػػػػوادادلرحلػػػػػة األوىل  حيػػػػػم غلػػػػػحب 

الطالػحب ال يرفػػت إىل الػدورة التاليػػة إال عنػد صلاحػػه يف مجيػت ادلػػواد األسػػاس يف 
ه فذن ػػػواحػػػدة مػػػ  مػػػواد األسػػػاس  رسػػػحب الطالػػػحب يف مػػػادةهػػػذث ادلرحلػػػة. وإذا 

و ػيعيد دراسة مجيت مواد الدورة. فال ؽلك  نثل الطالحب إىل الػدورة التاليػة وهػ
إذا م  اإلسػػػالمية أويف مػػػادة الثثافػػػة  م يػػػنجاال ػلسػػػ  الثػػػراءة مػػػثال أو إذا 

 ة.يك  لديه الثدرة عل  إوراء العمليات احلسابية ادلثررة يف تل  الدور 

ويف حالة رسوب الطالحب يف دورة م  دورات ادلرحلة األوىل  فذف  
أخذ إوازة إال بعد عليه إعاداا يف الدورة الق تليها مبا رة   وال ػلة له 

دراسة ثالث دورات متتالية م  رسوبه... وهكذا ح  يت  مدرسة ادلرحلة 
صلاحه لالنتثاؿ  األوىل )االبتدائية(  فذذا بلي الطالحب العا رة م  عمرث دوف

إىل مدرسة ادلرحلة الثانية يادلتوسطةي  يُعرض حينها عل  تربوي  
مترهه  لينظروا يف   نه  إم ا أف يوهوا بنثله إىل ادلرحلة الثانية 

 ي ي الفه .يادلتوسطةي  وإم ا بنثله إىل مدارس خاهة برعاية بط
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 سطة(:)المتو 
  إذا رسػػػػػػحب الطالػػػػػػحب يف مػػػػػػادة واحػػػػػػدة مػػػػػػ  ادلػػػػػػواد ةادلرحلػػػػػػهػػػػػػذث  يف

ه يرفػػػػػت إىل الػػػػػدورة التاليػػػػػة وػلمػػػػػل ادلػػػػػادة معػػػػػه  حبيػػػػػم يتثػػػػػدـ األسػػػػػاس فذن ػػػػػ
 المتحاهنػػػا مػػػت امتحانػػػات مػػػواد الػػػدورة التاليػػػة  مػػػا يتػػػيا للطالػػػحب وتتػػػا كافيػػػاً 

دورات  لدراسػػة وفهػػ  ادلػػادة الػػق رسػػحب فيهػػا  كمػػا يتػػيا للمدرسػػة أف تثػػدـ
 .رسبوف فيهاييف ادلواد الق  إضافية لتثوية الطلبة

 م  م  ادلواد األساس يرسحب الطالحب يف الدورة إذا رسحب يف مادت 
ساس. أي م  مواد األمواد تل  الدورة  أو إذا تراك  عليه رسوب مادت  

م   ف يف أي  ت الطالحب إىل الدورة التالية إذا تراك  عليه إكماالال يُرف  
وصلاحه يف مجيت موادها ورات  ويرّفت الطالحب بعد إعادته الدورة الد

 باإلضافة إىل صلاحه يف ادلواد الق محلها م  الدورات السابثة. 

ويف حالة رسوب الطالحب يف دورة م  دورات ادلرحلة الثانية  فذف  
أخذ إوازة إال بعد عليه إعاداا يف الدورة الق تليها مبا رة   وال ػلة له 

اسة ثالث دورات متتالية م  رسوبه... وهكذا ح  يت  مدرسة ادلرحلة در 
الثانية يادلتوسطةي  فذذا بلي الطالحب اخلامسة عشرة م  عمرث دوف صلاحه 
لالنتثاؿ إىل ادلرحلة الثالثة يالثانويةي  يُعرض حينها عل  تربوي  
الثة مترهه  لينظروا يف   نه  إم ا أف يوهوا بنثله إىل ادلرحلة الث

 م ا بنثله إىل ادلدارس احلرفية.يالثانويةي  وإ
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 :)ال انوية( ال ال ةة النجاح والرسوب في مدارس المرحل  8-3

  يف هذث إذا رسحب الطالحب يف مادة واحدة م  ادلواد األساس
ه يرفت إىل الدورة التالية وػلمل ادلادة معه  حبيم يتثدـ فذن   ادلرحلة 

 .واد الدورة التاليةالمتحاهنا مت امتحانات م

 م  م  ادلواد األساس يرسحب الطالحب يف الدورة إذا رسحب يف مادت 
ساس. أي م  مواد األمواد تل  الدورة  أو إذا تراك  عليه رسوب مادت  

م   ف يف أي  ت الطالحب إىل الدورة التالية إذا تراك  عليه إكماالال يُرف  
وصلاحه يف مجيت موادها ة الدورات  ويرّفت الطالحب بعد إعادته الدور 

 باإلضافة إىل صلاحه يف ادلواد الق محلها م  الدورات السابثة. 

ويف حالة رسوب الطالحب يف دورة م  دورات ادلرحلة الثالثة  فذف  
أخذ إوازة إال بعد عليه إعاداا يف الدورة الق تليها مبا رة   وال ػلة له 

هكذا ح  يت  مدرسة ادلرحلة دراسة ثالث دورات متتالية م  رسوبه... و 
الثالثة يالثانويةي  فذذا بلي الطالحب العشري  م  عمرث دوف إهناء ادلرحلة 
الثالثة  أي دوف صلاحه يف الدورة السادسة والثالث  م  الدورات الدراسية  
ال ُيسما له البثاء يف ادلدرسة. فذف أراد التثدـ لالمتحاف العاـ للمراحل 

دلدرسة واز له ذل   وإف أراد االلتحاؽ بادلعاهد الق ادلدرسية م  خارج ا
 ال تشلط صلاحه باالمتحاف العاـ واز له ذل .
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 المدرسية: احلاالمتحان العام للمر  -9
ادلدرسػػية  وبعػػد إهنػػاء الطالػػحب السػػتة والثالثػػ  دورة  احػػليف هنايػػة ادلر 

 احػػػػػلبنجػػػػػاح  يتثػػػػػدـ الطالػػػػػحب المتحػػػػػاف عػػػػػاـ هػػػػػو ياالمتحػػػػػاف العػػػػػاـ للمر 
ادلدرسيةي. وؽلك  للطالحب إهناء ادلرحلة بنجاح دوف التثػدـ لالمتحػاف العػاـ  
وهنػػػػاؾ معاهػػػػد هػػػػناعية وحرفيػػػػة ال تشػػػػلط أساسػػػػا حهػػػػوؿ الطالػػػػحب علػػػػ  

 ادلدرسية. احلاالمتحاف العاـ للمر 
   يف  ػػػػػهر  دلػػػػػرة األوىلايعثػػػػػد ياالمتحػػػػػاف العػػػػػاـي مػػػػػرت  يف السػػػػػنة

.  ػػػواؿ ػػػهر يعثػػػد يف  يػػػةادلػػػرة الثانو مػػػ  كػػػل عػػػاـ  مجػػػادى األوىل 
تثػػػد  االمتحػػػاف وودولػػػه يف كػػػل عػػػاـ. ل اً وػلػػػدد أهػػػل اخلػػػربة تارؼلػػػ

ار فيمػػا إذا كػػاف يريػػد التثػػدـ لالمتحػػاف يف  ػػهر ػتػػػحب أف ؼلػالػػػوللط
  مػػػ  خػػػالؿ تسػػػجيله لالمتحػػػاف  ػػػواؿأـ يف  ػػػهر مجػػػادى األوىل 

 مسبثا.

 الثػػة  يعثػد امتحػػاف منفهػل لكػػل فػرع مػػ  فػروع ادلرحلػػة ادلدرسػية الث
فهناؾ امتحاف للفرع الثثػايف  وامتحػاف للفػرع العلمػي  و خػر للفػرع 

 الهناعي  وهكذا. ويكوف لكل فرع ودوؿ خاص به.

  يشػػػػمل االمتحػػػػاف مػػػػا درسػػػػه الطالػػػػحب يف مجيػػػػت ادلراحػػػػل الدراسػػػػػية
الػػػثالث  ولكنػػػه يلّكػػػز يف ادلػػػواد الػػػق درسػػػها الطالػػػحب يف الػػػدورات 

 (.ٖٙدورة  - ٖٔالدراسية الس  األخرية )دورة 
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 حصص ومواد التدريس: -11
يتكػػوف اليػػـو ادلدرسػػي مػػ  رلموعػػة مػػ  احلهػػص الدراسػػية  مػػدة كػػل 
منهػػػػػا أربعػػػػػوف دتيثػػػػػة  ويفهػػػػػل بػػػػػ  كػػػػػل حهػػػػػت  متتػػػػػاليت   ػػػػػس دتػػػػػائة 
 لالسلاحة. ويكوف اللتيحب اليومي للحهص الدراسية عل  النحو التاع:

 تائة.احلهتاف األوىل والثانية يفهل بينهما  س د -ٔ
 اسلاحة مداا  س عشرة دتيثة. -ٕ

 احلهتاف الثالثة والرابعة يفهل بينهما  س دتائة. -ٖ

 اسلاحة مداا ثالثوف دتيثة. -ٗ

 احلهتاف اخلامسة والسادسة. -٘

يثػػػـو أهػػػل اخلػػػربة بتوزيػػػت احلهػػػص األسػػػبوعية علػػػ  الوحػػػدات الدراسػػػية 
مػػػ   مػػػ  هػػػذث الوحػػػدات كفايتهػػػا ادلطلوبػػػة لكػػػل دورة مػػػا يكفػػػل إعطػػػاء كػػػلّ 

 الوت  الالـز لتدريسها.
 

 :التقويم المدرسي -11
إف نظاـ العمل والت ريإل يف دولة اخلالفة هػو التػ ريإل اذلجػري. تتكػوف 

يومػػا  يُطػػرح منهػػا ثالثػػة أيػػاـ لعيػػد الفطػػر ادلبػػارؾ   ٖٗ٘السػػنة اذلجريػػة مػػ  
يومػا تػوزع علػ  الػدورات  ٖٗٗ أياـ لعيد األضح   فيبث  م  السنة بعةوس

 األربت كما هو مب  يف اجلدوؿ التاع:الدراسية 
 



 55 

 
   

 
 تاريخ انتهاء الدورة تاريخ بداية الدورة الدورة

 ولاألربيع /25 /محرم1 الدورة األولى 

  ول  األربيع  من 27,26,25 استراحة 
 جمادى ال انية /22 ول األربيع /28 الدورة ال انية

  دى ال انيةاجممن  24,23,22 استراحة 
 رمضان/21 جمادى ال انية /25 ل ال ةالدورة ا

  رمضان  من 22,21,21 استراحة 
 /ذي الحجة27 رمضان/23 الدورة الرابعة

 ٖ-ٔم  عيد الفطر إوازة وفيها  استراحة
  وإوازة عيد األضح  م   واؿم  
 م  ذي احلجة. ٘ٔ-ٛ

 

مػػػ  كػػػل عػػػاـ  ودلػػػدة   ػػػرّة زلػػػرـّ احلػػػراـتبػػػدأ الػػػدورة ادلدرسػػػية األوىل يف 
  ويشػػمل ذلػػ  أيػػاـ اجلمعػػة الواتعػػة يف تلػػ  الفػػلة  كمػػا يشػػمل يومػػاً  (ٖٛ)

 (ٖٛ) فػػلة االمتحانػػات النهائيػػة لتلػػ  الػػدورة. أي تنتهػػي الػػدورة بعػػد مػػرور
أيػػػاـ مػػػ  هنايػػػة  (ٖ)مػػػ  بػػػدايتها. مث تبػػػدأ الػػػدورة التاليػػػة بعػػػد اسػػػلاحة  يومػػػاً 

 الدورة السابثة.
تميػػزة مػػ  حيػػم أهنػػا تتاػػم  الػػدورة الرابعػػة مػػ  العػػاـ دورة موػػاءت و 
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 ػػػهر رماػػػاف  كمػػػا تتاػػػم  عيػػػدي الفطػػػر واألضػػػح   وهػػػي أيػػػاـ مباركػػػة  
يسػػػتطيت بعػػػ  الطػػػالب أو بعػػػ  ادلعلمػػػ  أف ي خػػػذوا الػػػدورة كلهػػػا إوػػػازة 

وتد يستطيت البع  م  أداء فرياػة  ألداء فرياة احل، أو العمرة أو للسفر.
 ة أياـ.احل، يف إوازة عيد األضح  ادلبارؾ البالغة سبع

 
 معاىد الحرف البسيطة: -12

ومهمة هذث ادلعاهػد إعػداد طػوات  فنيػة حرفيػة يف زبههػات ال يلزمهػا عمثػا 
كالنجػػػػارة واحلػػػػدادة واخلياطػػػػة والطػػػػبإل و ريهػػػػا. وللطالػػػػحب الػػػػذي ال علميػػػػا   

ير ػػػػحب يف متابعػػػػة التعلػػػػي  ادلدرسػػػػي لسػػػػبحب مػػػػ  األسػػػػباب أف يػػػػلؾ التعلػػػػي  
رابعػػػة والعشػػػري  ويلتحػػػة  ػػػذث ادلعاهػػػد لدراسػػػة ادلدرسػػػي بعػػػد إهنائػػػه الػػػدورة ال

 أحد هذث الترههات.
وػلدد أهل اخلربة مدة الدراسة يف كل فرع م  هذث الفروع وطبيعة ادلػواد الػق 
يدرسػػػػها الطالػػػػحب وادلهػػػػارات الالزمػػػػة إلتثػػػػاف كػػػػل مػػػػ  هػػػػذث احلػػػػرؼ. وؽلػػػػنا 
 يف الطالػػػحب بعػػػد صلاحػػػه يف هػػػذث ادلعاهػػػد  ػػػهادة تسػػػم  يالشػػػهادة احلرفيػػػةي

 النجارة أو احلدادة أو اخلياطة ... .
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 يالتعليم العال

 
 و كل تعلي  نظامي بعد التعلي  ادلدرسي.: هالعاعالتعلي  

 
 أىداف التعليم العالي:  -1
ب التعلي  العػاع  والػق ح تركيز وتعمية الشرهية اإلسالمية يف طال -ٔ

ة لتهػػبا تائػػدة بنا هػػا يف مرحلػػة التعلػػي  ادلدرسػػي  واالرتثػػاء  ػػذث الشرهػػي
    وهػػػػػي الثاػػػػػايا الػػػػػق حػػػػػتّ وخػػػػػدمتها الثاػػػػػايا ادلهػػػػػريية لألمػػػػػة يف حراسػػػػػة

اإلسالـ فيها عل  ادلسلم  ازباذ إوراء احلياة أو ادلوت  ففػي  يػاب تطبيػة 
اإلسػػػػالـ كنظػػػػاـ حكػػػػ  يف احليػػػػاة  تكػػػػوف الثاػػػػية ادلهػػػػريية للمسػػػػلم  هػػػػي 

تاػػية  وػػود دولػػة اخلالفػػة فػػذف  ا يف و إتامػػة اخلالفػػة واحلكػػ  دبػػا أنػػزؿ اهلل  وأم ػػ
ثػا يف ومطب   اً األمة ادلهريية هي احملافظة عل  دولة اخلالفة وإبثاء اإلسالـ حي ػ

تبثػ  لاألمة  ومحل الدعوة إىل العام  ومنت مػا يهػدد وحػدة األمػة ودولتهػا. و 
مػػ   ال بػػد  وووػػداهنا   يف عثػػل األمػػة تنبػػه مركػػزو  ايا ادلهػػريية حي ػػةهػػذث الثاػػ
ار يف تعلػػػي  الثثافػػػة اإلسػػػالمية  الػػػػق زبػػػدـ هػػػذث الثاػػػية ادلهػػػػريية  االسػػػتمر 

جلميػػت طلبػػة التعلػػي  العػػاع بغػػ  النظػػر عػػ  زبههػػاا . هػػذا باإلضػػافة إىل 
التعمػػػػة والترهػػػػص يف دراسػػػػة الثثافػػػػة اإلسػػػػالمية  ميػػػػت فروعهػػػػا مػػػػ  فثػػػػه 

ػػػ  مػػػ  تػػػوفري مػػػا يلػػػـز مػػػ  علمػػػاء  وحػػػديم وتفسػػػري وأهػػػوؿ و ريهػػػا مػػػا ؽلك 
هػػػدي   ومػػػ  تػػػادة ومفكػػػري   ومػػػ  تاػػػاة وفثهػػػاء و ػػػريه   حػػػ  يبثػػػ  ورلت
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ة ثػػه وربػػافة عليػػه  وربملػػه إىل النػػاس كاف ػػيف األمػػة تطب   اً اإلسػػالـ وحػػدث حي ػػ
"صـنفان مـن النــاس إذا صـلحا صـلح النـاس وإذا فســدا  :باجلهػاد. تػاؿ 

ـــاس: العلمـــاء واألمـــراء"  "ال :وتػػػاؿ رواث أبػػػو نعػػػي  يف احلليػػػة.  فســـد الن
ــا َثالثًــا ث ــم  قَــ ــن  اْلَخْيــر  يـَق ول َه ــْر َواْســوَل ون ي َع ر  ـاَل َأال إ ن  َشـــَتْســوَل ون ي َعــن  الش 

يَـار  اْلع َلَمـاء "ـالش   ـَر اْلَخْيـر     َرار  اْلع َلَمـاء  َوإ ن  َ يـْ )رواث الػدارمي يف كتػاب  ْر ش 
 علماء.ادلثدمة(  فال بُد  م  االهتماـ يف إغلاد خيار ال

 
والطوات  الثادرة عل  خدمة مهاح األمة احليوية الطوات  إغلاد  -ٕ

.  )االسلاتيجية( بعيدة ادلدىو  تريبة ادلدى الثادرة عل  وضت اخلط 
وادلهاح احليوية هي ادلهاح الق يهدد فثداهنا حياة األمة  كاجلي  الثوي 

مبادأة الكفار  الثادر عل  محاية األمة والدفاع ع  مهاحلها والثادر عل 
 توفر بالثتاؿ حلمل رسالة اإلسالـ إليه . وم  مهاح األمة احليوية

احلاوات الارورية كادلياث والغذاء وادلساك  واألم  والرعاية الهحية.  
 وفعلي اً  ادلؤهل  علمياً  فالتعلي  العاع مطلوب منه أف يوود الباحث 
ت الزراعة وادلياث واألم  البتكار الوسائل واألساليحب ادلتطورة يف رلاال

و ريها م  ادلهاح احليوية  ما ؽلك   األمة م  االستمرار يف امتالؾ زماـ 
حب وتوعها رب  ت ثري الدوؿ تجنُ ذل  لواكتفائها الذايت  و بوعيها  أمرها

 الكافرة بسبحب أية مهلحة  تاؿ تعاىل:             
        - .النساء 

التعلػػػػػي  العػػػػػاع أياػػػػػا أف يووػػػػػد الطػػػػػوات  السياسػػػػػػية مطلػػػػػوب مػػػػػ  و 
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والعلميػػة ادلؤهلػػة والثػػادرة علػػ  تثػػد  الدراسػػات واالتلاحػػات اخلاهػػة برعايػػة 
 )االسػػلاتيجية( بعيػػدة ادلػػدى مهػػاح األمػػة احليويػػة  واخلاهػػة بوضػػت اخلطػػ 

 هاح.الق تلـز دولة اخلالفة خلدمة هذث ادل
 
الالزمػػة لرعايػػة  ػػؤوف األمػػة مػػ  تاػػاة وفثهػػاء وأطبػػاء الطػػوات  إعػػداد  -ٖ

. فكمػػا وإداريػػ  وزلاسػػب  وشلرضػػ  و ػػريه  وملمجػػ  ومهندسػػ  ومعلمػػ 
يف ادلعػػامالت والعثوبػػات   الدولػة ملزمػػة بذحسػاف تطبيػػة أحكػػاـ اإلسػالـأف  

طػػػرؽ ومشػػػاٍؼ مػػػة يف معا ػػػها مػػػ  ربتاوػػػه األبتػػػ م  مػػػا فهػػػي أياػػػا ُملَزمػػػة 
ومػػدارس و ريهػػا. ودراسػػة هػػذث الترههػػات فػػرض علػػ  الكفايػػة يف األمػػة  

 الووه الشرعي.عل   عل  الدولة أف توود ما ػلثثه
 

 أنواع التعليم العالي  -2
 للتعلي  العاع نوعاف رئيساف:

وهػػػػػػػو : )حيػػػػػػػم يزيػػػػػػػد فيػػػػػػػه التلّثػػػػػػػي علػػػػػػػ  البحػػػػػػػم( تعلػػػػػػػي  التلّثػػػػػػػي -أوال
اه، وزلاضػػػػػػػػرات ووػػػػػػػػداوؿ دراسػػػػػػػػية  يف  التعلػػػػػػػػي  ادلػػػػػػػػنظ  مػػػػػػػػ  خػػػػػػػػالؿ منػػػػػػػػ
فاػػػػػػػػي هػػػػػػػذا التعلػػػػػػػػي  إىل حهػػػػػػػػوؿ ويُ  .كليػػػػػػػات ووامعػػػػػػػػات تثػػػػػػػـو بػػػػػػػػذل 

اإلوػػػػػػػػػازة األوىل سػػػػػػػػػواء كػػػػػػػػػاف تعليمػػػػػػػػػه تثنيػػػػػػػػػا أـ  علػػػػػػػػػ   ػػػػػػػػػهادة الطالػػػػػػػػػحب
ي  أو يفاػػػػػػػػػي إىل  ػػػػػػػػػهادة وظيفيػػػػػػػػػا   وادلسػػػػػػػػػماة اليػػػػػػػػػـو  ػػػػػػػػػهادة يالػػػػػػػػػدبلـو

 يالليسػػػػػػػػػػػػػػػػػػانسي أودروػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ياإلوػػػػػػػػػػػػػػػػػػازة الثانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػةي  وادلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػماة اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػـو 
 يف موضوع مع  م  إحدى الكليات اجلامعية. كالوريوسييالب
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ويزيػػػد فيػػػه وهػػػو التعلػػػي  الػػػذي يلػػػي تعلػػػي  التلّثػػػي    :الػػػتعل  البحثػػػي -ثانيػػػا

  البحػػػػػم العلمػػػػػياإلبػػػػداع يف وفيػػػػه يػػػػػتعل  الطالػػػػػحب البحػػػػم علػػػػػ  التلثػػػػػي. 
العلػػـو  فيثػػػـو فيػػه باألحبػػػاث الثثافػػػة أو ويترهػػص يف فػػػرع معػػ  مػػػ  فػػروع 

  حبيػػػم يهػػل إىل فكػػرة وديػػػدة أو اخػػلاع وديػػد  ػػػري دلترههػػةالدتيثػػة وا
 ػػهادة  ويفاػػي هػػذا النػػوع مػػ  التعلػػي  إىل حهػػوؿ الطالػػحب علػػ  مسػبوَت .

  مث يادلاوسػػػػػػترييياإلوػػػػػازة العاِلميػػػػػة األوىلي  أو مػػػػػا يسػػػػػم  اليػػػػػـو  ػػػػػهادة 
يُفاػػػػي بعػػػػد ذلػػػػ  إىل  ػػػػهادة ياإلوػػػػازة العاِلميػػػػة الثانيػػػػةي يف مبحػػػػم مػػػػ  

 .يالدكتوراثيفة أو العلـو  أو ما يعرؼ ا،ف بشهادة مباحم الثثا
 
 مؤسسات التعليم العالي   -3

لتحثيػػة أهػػداؼ التعلػػي  العػػاع تثػػـو الدولػػة بذنشػػاء مؤسسػػات تتػػوىل 
 ربثية هذث األهداؼ. هذث ادلؤسسات هي:

 ادلعاهد التثنية. .ٔ

 ادلعاهد الوظيفية.  .ٕ

 اجلامعات. .ٖ
 مراكز البحم والتطوير. .ٗ
 ية.عاهد العسكر ادل .٘
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 المعاىد التقنية:   3-1
ومهمػػػػػة هػػػػػذث ادلعاهػػػػػد إعػػػػػداد طػػػػػوات  فنيػػػػػة مترههػػػػػة بالتثنيػػػػػات احلديثػػػػػة   
كتهػػليا األوهػػزة اإللكلونيػػة مثػػل أوهػػزة االتهػػاالت والكمبيػػوتر  و ريهػػا 
مػػ  ادلهػػ  الػػق ػلتػػاج تعلمهػػا إىل معػػارؼ وعلػػـو أكثػػر عمثػػا مػػ  متطلبػػات 

حب يف االلتحػاؽ  ػذث ادلعاهػد أف احلػرؼ البسػيطة. ويشػلط يف الطالػحب الرا ػ
يكوف تد أهن  ادلرحلة ادلدرسية الثالثة )أي أهنػ  سػتا وثالثػ  دورة مدرسػية( 

حل ادلدرسػية أـ م غلتػزث. ويثػرر أهػل اخلػربة اسواء اوتاز االمتحاف العاـ للمر 
الدورات ادلدرسػية وادلػدة الالزمػة لكػل مهنػة يف هػذث ادلعاهػد  كمػا يثػرر أهػل 

اد الػػػق يعفػػػ  منهػػػا الطالػػػحب إف كػػػاف تػػػد أهنػػػ  الفػػػرع الهػػػناعي يف اخلػػػربة ادلػػػو 
ادلرحلػػة ادلدرسػػية الثالثػػة. وػلهػػل الطالػػحب يف هنايػػة فػػلة دراسػػته علػػ   ػػهادة 

 يف الفرع الذي درسه. ياإلوازة األوىلي

وم  هذث ادلعاهد معاهد الزراعة والق تتبت دائػرة الزراعػة بالتنسػية مػت 
وزبهػػص لألمػػور الزراعيػػة الػػق ال ربتػػاج إىل دراسػػة دائػػرة التعلػػي  يف الدولػػة. 

وامعية وتثـو هذث ادلعاهػد بذعػداد الطػوات  ادلؤهلػة للعمػل يف الزراعػة عمليػا  
مثػػػػل فنػػػػوف الػػػػري وتنظػػػػي  زراعػػػػة احلبػػػػوب واأل ػػػػجار  مث رعايتهػػػػا بالتسػػػػميد 
والتثلػػػػي  والتطعػػػػي  و ػػػػريث  ومثػػػػل تربيػػػػة احليوانػػػػات كادلا ػػػػية والطيػػػػور  ومثػػػػل 

ادلنتجػات النباتيػػة واحليوانيػة. وػلػدد أهػػل اخلػربة ادلػواد الػػق يعفػ  منهػػا  تهػنيت
 الطالحب إف كاف تد أهن  الفرع الزراعي يف ادلرحلة ادلدرسية الثالثة.
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 المعاىد الوظيفية:   3-2
ومهمػػة هػػذث ادلعاهػػد إعػػداد الطػػوات  ادلؤهلػػة للثيػػاـ بػػبع  الوظػػائ  الػػق ال 

الطالػحب باجلامعػة. ويشػلط فػيم  يػدخل هػذث  ػلتاج العمل فيها إىل التحاؽ
حػل ادلدرسػية. اادلعاهد أف يكوف تد اوتاز  عل  األتل  االمتحاف العاـ للمر 

ويثرر أهل اخلربة  روط التحاؽ الطالحب يف كػل نػوع مػ  هػذث ادلعاهػد  كمػا 
ػلػػددوف ادلػػواد الػػق تُػػدر س يف كػػل فػػرع منهػػا  والفػػلة الزمنيػػة الالزمػػة لت هيػػل 

يف كل م  هذث ادلعاهد. وػلهل الطالحب يف هنايػة فػلة دراسػته علػ  الطالحب 
  هادة اإلوازة األوىل يف الفرع الذي درسه.

فمػػ  هػػذث ادلعاهػػد  معاهػػد إعػػداد ادلمرضػػ  وادلهػػ  الطبيػػة ادلسػػاعدة 
مثػػػل فنيّػػػي األ ػػػعة وفنيػػػي ادلرتػػػربات وفنيػػػي األسػػػناف. ومنهػػػا معاهػػػد ادلهػػػ  

الػق تلػـز إلدارة الشػركات الهػغرية وتػوع األعمػاؿ ادلالية واإلدارية البسػيطة  و 
احملاسػػػػبية اخلاهػػػػة  ػػػػا  وال يلػػػػـز دراسػػػػتها االلتحػػػػاؽ باجلامعػػػػة  مثػػػػل مسػػػػ  

 الدفاتر  والهنادية ادلالية  وحسابات الزكاة. 
ادلػؤهل  للعمػل يف ادلراحػل  وم  هذث ادلعاهد  معاهػد إعػداد ادلعلمػ 

بذعػػداد الػػدورات اخلاهػػة للػػذي  ير بػػوف  ادلدرسػػية ادلرتلفػػة  والػػق تثػػـو أياػػا
 يف العمل يف رلاؿ التدريس م  خرغلي اجلامعات. 

وتنتشر ادلعاهد يف واليات الدولة وتتنوع حسػحب حاوػات الواليػات. 
فالواليػػػػات البحريػػػػة مػػػػثال  تاػػػػ  معاهػػػػد للحػػػػرؼ البحريػػػػة  كهػػػػيد األأػػػػاؾ 

ر بالزراعػػػة شػػػتهوإهػػػالح السػػػف  وإدارة ادلػػػوانل  بينمػػػا تاػػػ  الواليػػػات الػػػق ت
 معاهد زراعية  وهكذا.



 63 

 

 :الجامعات   3-3
حػػػل ادلدرسػػػيةي أف اللطالػػػحب الػػػذي اوتػػػاز ياالمتحػػػاف العػػػاـ للمر  ػلػػػةي 

وتسػػػػػتثبل اجلامعػػػػػات الطلبػػػػػة يتثػػػػػدـ بطلػػػػػحب لاللتحػػػػػاؽ  امعػػػػػات الدولػػػػػة. 
تمد الثبػػوؿ يف زبهػػص معػػ  علػػ  األمػػور ػويعػػنة. ػ  مػػرت  يف السػػػحػػػالناو
 التالية:
العػػػػػػػػػػػػػػاـ لعالمػػػػػػػػػػػػػػات الطالػػػػػػػػػػػػػػحب يف ياالمتحػػػػػػػػػػػػػػاف العػػػػػػػػػػػػػػاـ ادلعػػػػػػػػػػػػػػدؿ  -ٔ
 حل ادلدرسيةي.اللمر 

نوعية الفرع الػذي زبهػص فيػه الطالػحب يف ادلرحلػة ادلدرسػية الثالثػة   -ٕ
 .  أـ ذبارياً  كاف أـ علمياً   ثثافياً 

عالمػػػػة الطالػػػػحب يف مػػػػواد معينػػػػة يف االمتحػػػػاف العػػػػاـ تتعلػػػػة بػػػػالفرع  -ٖ
علـو الشػرعية  مػثال  غلػحب الذي ينوي الترهص فيه. فطالحب كلية الفثه وال

أف يكوف حاهال عل  عالمات عالية يف مواد الثثافة اإلسالمية ومواد اللغػة 
العربيػػػػة  والطالػػػػحب الػػػػذي ينػػػػوي دراسػػػػة اذلندسػػػػة غلػػػػحب أف يكػػػػوف متفوتػػػػا يف 
مباحػػم الرياضػػيات والفيزيػػاء  وطالػػحب العلػػـو الطبيػػة غلػػحب أف يكػػوف متفوتػػا 

كػذا. وػلػدد أهػل اخلػربة ادلػواد ادلتعلثػة يف مباحم علـو احليػاة والكيميػاء  وه
 بكل زبهص م  زبههات اجلامعة  ومعدؿ العالمة يف كل منها.

 وتا  اجلامعة عدة كليات  مثل:
كليػػػػة الثثافػػػػة اإلسػػػػالمية وعلومهػػػػا: كالتفسػػػػري والفثػػػػه واالوتهػػػػاد  -

 والثااء والعلـو الشرعية.
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 كلية اللغة العربية وعلومها. -

ذلندسػػػػػػػػػػة ادلدنيػػػػػػػػػػة  وادليكانيكيػػػػػػػػػػة  كليػػػػػػػػػػة العلػػػػػػػػػػـو اذلندسػػػػػػػػػػية: كا -
والكهربائيػػػة  واإللكلونيػػػة  وهندسػػػة االتهػػػاالت  وهندسػػػة الطػػػرياف  

 وهندسة الكمبيوتر و ريها.

كليػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػـو الكمبيػػػػػػػػػػػػػوتر: كالربرلػػػػػػػػػػػػػة  ونظػػػػػػػػػػػػػ  ادلعلومػػػػػػػػػػػػػات   -
 وهندسة الربرليات.

: كالرياضيات والكيمياء والفيزيػاء والكمبيػوتر والفلػ   - كلية العلـو
 جليولوويا  و ريها.واجلغرافيا وا

كليػػػة العلػػػـو الطبيػػػة: كالطػػػحب والتمػػػري  والتحاليػػػل الطبيػػػة وطػػػحب  -
 األسناف والهيدلة.

كليػػة العلػػـو الزراعيػػة: كػػالعلـو الزراعيػػة النباتيػػة  والعلػػـو احليوانيػػة   -
واألمػػػػػػراض الزراعيػػػػػػة  األ ذيػػػػػػة  وتربيػػػػػػة ادلوا ػػػػػػي والػػػػػػدواو   وحفػػػػػػة

 واحليوانية. 

يػػػػػػػة واإلداريػػػػػػػة: كاحملاسػػػػػػػبة  وعلػػػػػػػـو االتتهػػػػػػػاد  ـو ادلالػلػػػػػػػػكليػػػػػػػة الع -
 والتجارة.

 وتد ُتستحَدُث كليات أخرى  أو تُدَم، حسحب احلاوة.
 

 دراسات والبحوث:مراكز ال   3-4
ومهمػػػػػة هػػػػػذث ادلراكػػػػػز هػػػػػي عمػػػػػل األحبػػػػػاث ادلترههػػػػػة والدتيثػػػػػة يف 
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ؿ سلتل  اجملاالت الثثافية والعلمية. ففي اجملاالت الثثافيػة  ُتسػِه  يف الوهػو 
عميثػػػػة سػػػػواء يف وضػػػػت اخلطػػػػ  بعيػػػػدة ادلػػػػدى )االسػػػػلاتيجيات(  إىل أفكػػػػار

واألسػاليحب يف محػل الػدعوة  عػ  طريػة السػفارات وادلفاوضػات  أـ يف الفثػػه 
واالوتهػػػاد وعلػػػـو اللغػػػة و ريهػػػا. ويف اجملػػػاالت العلميػػػة  تعمػػػل علػػػ  اخػػػلاع 

الػػػذرة  وسػػائل وأسػػػاليحب وديػػدة يف اجملػػػاالت التطبيثيػػة  كالهػػػناعات وعلػػـو
 والفااء  و ريها ما يتطلحب عمثا وزبهها يف البحم.

وم  هذث ادلراكز ما هػو تػابت للجامعػات  ومنهػا مػا هػو مسػتثل يتبػت 
إدارة التعلػػػػي  مبا ػػػػرة. ويعمػػػػل يف هػػػػذث ادلراكػػػػز العلمػػػػاء وأسػػػػاتذة اجلامعػػػػات 
وبعػػ  الطلبػػة ادلتميػػزي  الػػػذي  يُظِهػػروف أثنػػاء دراسػػػته  اجلامعيػػة تػػدرة علػػػ  

 واالخلاع والتطوير. البحم
 

 ية:العسكر مراكز ومعاىد األبحاث   3-5
ومهمتهػػػػػػا إعػػػػػػػداد الثػػػػػػػادة العسػػػػػػػكري   وتطػػػػػػػوير وسػػػػػػػائل وأسػػػػػػػاليحب 
عسػػػكرية لتحثيػػػة إرهػػػاب أعػػػداء اهلل وأعػػػداء ادلسػػػلم . وتتبػػػت هػػػذث ادلعاهػػػد 

 وادلراكز أمري اجلهاد.

 إجازات وشهادات التعليم العالي:  -4
العاع يف ادلعاهد ادلهنية التثنيػة  ػهادة ُتسػم   ؽُلنا م  اوتاز التعلي  -ٔ

 ياإلوازة األوىلي يف االتهاالت أو يف الكمبيوتر أو يف...
ؽُلػػنا مػػ  اوتػػاز التعلػػي  العػػاع يف معهػػد مػػ  ادلعاهػػد الوظيفيػػة  ػػهادة  -ٕ

 ُتسم  ياإلوازة األوىلي يف التعلي  أو يف التمري  أو يف...



 66 

تلثي يف كليػػػة مػػػ  كليػػػات اجلامعػػػة ؽُلػػػنا مػػػ  اوتػػػاز التعلػػػي  العػػػاع بػػػال -ٖ
مػػػػػا يعػػػػػادؿ حاليػػػػػا دروػػػػػة   ػػػػػهادة تسػػػػػم  ياإلوػػػػػازة الثانيػػػػػةي  وهػػػػػي

 البكالوريوس أو الليسانس.

ؽُلػػػػنا مػػػػ  اوتػػػػاز ادلرحلػػػػة األوىل يف التعلػػػػي  البحثػػػػي  ػػػػهادة تسػػػػم   -ٗ
 ياإلوازة العادلية األوىلي  وهي ما يعادؿ دروة يادلاوستريي حاليا. 

الثانيػػػػة يف التعلػػػػي  البحثػػػػي  ػػػػهادة تسػػػػم  ؽُلػػػػنا مػػػػ  اوتػػػػاز ادلرحلػػػػة  -٘
 ياإلوازة العادلية الثانيةي  وهي ما يعادؿ دروة يالدكتوراثي حاليا. 
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 المالحق:

ودوؿ يب  توزيت أعمار الطالب عل  الدورات ادلدرسية. ويظهر 
اجلدوؿ َحّدْيِ   يثت معظ  الطلبة بينهما. األوؿ ؽلثل طالبا يدرس الدورات 

دوف أخذ أية إوازة خالؿ دراسته )ؽلّثل يف اجلدوؿ  بنجاح الس  والثالث 
سنوات   ٜدبربت أسود(  وبالتاع فذف الطالحب ينهي ادلرحلة ادلدرسية يف 

وهي أتل فلة زمنية إلهناء ادلراحل ادلدرسية الثالث. واحلد ا،خر ؽلثل طالبا 
وينجا  ي خذ دورة دراسية كذوازة كل عاـ )ؽلث ل يف اجلدوؿ دبربت رمادي(

سنة هجرية.  ٕٔ  وبالتاع فهو ينهي ادلرحلة ادلدرسية يف يف الدورات كلها
وما ب  هذي  احلدي  يثت معظ  الطلبة )ؽلثل ذل  بادلربعات ادلرططة 

 ُتطريا(.
أما الطلبة الذي  ال يستطيعوف إهناء ادلرحلة ادلدرسية يف اثنق عشرة 

كرر أو  ري ذل   سنة لسبحب م  األسباب كادلرض  أو الرسوب ادلت
فيسما ذل  البثاء يف ادلدرسة ح  يبلغوا العشري  م  عمره . ويشمل 

 سنة( هذث احلالة. ٕٓ – ٚٔالعمود األخري يف اجلدوؿ )م  
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