


ة ـرآنيـلمية القـررات المعاهد العــقـم
ةـيـويمـرات تقـنظ  

لملتقى العلمي األول للمعاهد العلمية القرآنية  ورقة  مقدمة  ل

)خمرجات املعاهد العلمية القرآنية: الواقع واملأمول(

الذي ينظمه مـعــهــد اإلمــام الشـــاطــبـي بجــدة 

 إعداد

 د. إبراهيم بن صالح بن عبد اهلل الحميضي
بقسم القرآن وعلومه في جامعة القصيم األستاذ المشـارك  
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ةـقدمـمـال  

, إف احلمد هلل ضلمده كنستعينو, من يهده اهلل فال مضل لو, كمن يضلل فال ىادم لو
صلى اهلل عليو  ,, كأشهد أف زلمدان عبده كرسولوإال اهلل كحده ال شريك لوال إلو كأشهد أف 

 أما بعد:  . ى آلو كصحبو كسلم تسليمان كثريان كعل
, كإعداد ادلعلمني كة لتعليم  القرآف الكرمي كعلوموكادلناىج ادلبار  ,من الوسائل الناجحة فإف

 ادلعاىد كادلدارس القرآنية, اليتذه ادلهنة الفاللة   إنااء هب كادلعلمات األْكَفاء الذين يقوموف
هبا, كسدَّت فراغان  يف العصر احلالر يف بالد كثرية, كنفع اهلل  -بفضل اهلل  -انتارت

.الاريف كاسعان يف ىذا اجملاؿ
ة من أمهها كجود ادلقررات الدراسية احمْلَكم ,كإف لنجاح ىذه ادلعاىد كجودهتا أسبابان متنوعة

كأصالتها, كحسن عرلها  استيعاب ادلادة العلمية,حتقيق األىداؼ الًتبوية, ك  اليت جتمع بني
 .ادللتحقني هبا كترتيبها, كمناسبتها دلستول الطالب

على عدد من مقّررات ىذه ادلعاىد كرأيت فيها بعض ادللحوظات العلمية  كقد اطَّلعت  
لبط ادلسار ادلنهجي الصحيح ك  سينها,كادلنهجية, كلذلك أحببت اإلسهاـ يف تطويرىا كحت

من خالؿ ادلااركة هبذه الورقة ادلوجزة  ها,معاجلة اخللل الواقع يف بعضها, ك للكتابة كالتأليف في
 يف ىذا ادللتقى ادلبارؾ.

الكبري كما أذكره يف ىذه الورقة كجهات نظر قابلة للنقاش كادلراجعة, كال تقلل من اجلهد  
 كمراجعتها. ,ادلااركوف يف إعدادىا الذم بذلو اإلخوة

, كخادتة, كىي كما يلي:كمخسة مطالب مقدمة,على ىذه الورقة اتمل كست
ادلقدمة: كفيها أمهية ادلولوع, كأىداؼ الكتابة فيو.

.اجليد ادلقرر مسات ادلطلب األكؿ:
.ادلقررات ادلطلوبة يف ادلعاىد القرآنيةادلطلب الثاين: 
 .زلتول كمفردات ادلقررات ادلطلب الثالث:
 .ادلقررة كادلراجع الكتب ادلطلب الرابع:

ادلطلب اخلامس: ادلراجعة كالتقومي.
 اخلادتة: كفيها أىم النتائج, مع التوصيات. 
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من مقررات؛ ألف كمل أ شر إىل مزايا ما اطلعت عليو  كقد اختصرت الكالـ فيما كتبت,
ء مجيع مقررات معاىد ادلملكة لضيق الوقت, لكين مل أستطع استقرا ذلك ىو األصل, علمان أين

اطلعت على عدد كبري من مقررات معاىد البنني كالبنات يف مناطق سلتلفة, كتارَّفت 
 ., كشاركت يف بعض اللجاف ادلكلفة بتقييم مقرراهتابالتدريس, كالتدريب يف عدد منها

, كعلى كل حاؿ ىي ت متعددةالعتبارا ىذا كمل أسمِّ ادلعاىد اليت استدركت  على مقرراهتا
 مناور يف الابكة العادلية. مطبوع, كبعضها موجودة عندم, كبعضها

 كأحب أف أ شري إىل جهدين متميزين يف ىذا اجملاؿ, كمها:
مقررات معهد البياف التابع للمركز اخلريم لتعليم القرآف بالرياض, كقد أعدىا فريق متخصص  -ٔ

 .لك سعودمن أساتذة جامعة ادل

معهد اإلماـ الااطيب جبدة, اليت أعدىا, كحكَّمها عدد من ادلختصني األكفاء يف  مقررات -ٕ
 ختصصات متنوعة.

كمع جودة ىذين العملني كحسن إعدادمها فإنو ال يلـز سالمتهما من كل كجو, كصالحيتهما   
رات للتطبيق يف مجيع ادلعاىد الرجالية كالنسائية, كينبغي االستفادة منهما حىت يتم إعداد مقر 

 جديدة كفق معايري مهنية عالية.
,  على تيسريه إعداد ىذه ادلااركة الوجيزة يف ىذا اجملاؿ الاريف , أمحد اهلل كيف اخلتاـ
جهوده النوعية ادلتميزة يف تعليم القرآف  على مـعــهــد اإلمــام الشـــاطــبـي جبــدةكما أشكر 

الكرمي, كإعداد ادلدرسني األْكفاء ذلذه الوظيفة الاريفة, كمن ذلك تنظيم ىذا ادللتقى ادلبارؾ. 
  أف يوفقنا مجيعان خلدمة كتابو العزيز إنو قريب رليب. كأسأؿ اهلل 

 كتبه             
 د. إبراىيم بن صاحل بن عبد اهلل احلميضي 

 األستاذ ادلاارؾ بقسم القرآف كعلومو   
 يف جامعة القصيم               

                                                                          @gmail.com0341Ib 
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 الجيد المقرر : سماتالمطلب األول
ادلقرر اجليد الذم تتوفر فيو ادلعايري العلمية كالًتبوية, لو أثر بالغ يف حتصيل الطالب, كرفع   

مستواىم ادلعريف كالًتبوم؛ كلذلك ينبغي دلن يقـو بإعداد ادلقررات الدراسية أف يعرؼ خصائص 
 يف ىذا اجملاؿ.كمسات ادلقرر اجليد, كيستفيد من الدراسات كاألحباث كاخلربات 

التنبيو على أف الدراسات احلديثة تػ َفرِّؽ  راجليد ََيْد   أك احملتول ياف مسات كمبادئ ادلقررقبل ب ك
 بني ادلنهج الدراسي, كادلقرر الدراسي.

حتت  ,كل دراسة أك نااط أك خربة يكتسبها أك يقـو هبا التلميذفادلنهج الدراسي ىو: "  
 .(ٔ)"أك خارجوسواء أكاف يف داخل الفصل  ,إشراؼ ادلدرسة كتوجيهها

لتحقيق  ,مجيع اخلربات التعليمية ادلخططة كادلوجهة من ادلدرسةىو "كعرفو بعضهم بقولو:   
 .(ٕ)"األىداؼ التعليمية

كأما ادلقرر الدراسي فهو: "ادلولوعات الرئيسة كالفرعية اليت مت اختيارىا بناءن على أىداؼ   
 .(3) "يةادلنهج, كديثلها الكتاب الذم تقًتحو كتقـو بتطويره اجلهة الًتبوية الرمس

, كطرؽ التدريس, , كاخلططفادلنهج إذف: أعم كأمشل من ادلقرر, فهو يامل األىداؼ  
 التعليم, كالتقومي, فضالن عن الكتاب ادلقرر.ككسائل 

 سيكوف احلديث ىنا عن ادلقرر الدراسي. ك  
القرآنية,  كمن خالؿ الرجوع إىل كتاب إعداد ادلناىج كادلقررات, كشلارسة التعليم يف ىذه ادلعاىد

 :(ٗ)ديكن إمجاؿ أىم مسات ادلقرر اجليد فيما يلي كيف اجلامعة
 . األصلية ادلعتمدةكادلراجع  كتوثيقها من ادلصادر كحداثتها, صدؽ ادلعلومة, كصحتها,  (1

                                                                                                                                                                                                         
كىذا تعريف )استيفاف ركميين(, انظر مناىج الًتبية الريالية بني النظرية كالتطبيق, لعلي الديرم كآخرين. , دار  (1)

 ـ.ٖٜٜٔالفرقاف,, إربد, الطبعة األكىل 
, مكتبة الاقرم, الرياض, ٕٔكىذا تعريف )"تايلور(, انظر ختطيط ادلناىج كتطويرىا, للدكتور إبراىيم احلارثي ص   (ٕ)

 ىػ.ٜٔٗٔالطبعة األكىل 
 ق.ٕٙٗٔمطابع احلسيين احلديثة, اذلفوؼ, الطبعة الثانية  ,ٕٕص ادلناىج الدراسية, للدكتورة مها العجمي,  (ٖ)
ىػ, ك ٜٕٗٔكما بعدىا. دار الزىراء الرياض, الطبعة األكىل  ٕٛٓلدكتور حسن مسلم ص انظر ادلناىج الدراسية ل (ٗ)

كما بعدىا, كادلناىج الدراسية, للدكتورة مها العجمي, مرجع  ٔٛحتليل مضموف ادلناىج ادلدرسية, مرجع سابق, ص 
 .ٚٚٔسابق, ص
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األمهية, كيقصد بذلك مكانة ادلعلومة بالنسبة للمجاؿ ادلعريف, أك التخصص العلمي,  (2
 نها ادلنهج.ماليت تض الًتبوية كحاجة الطالب إليها, كأثرىا عليو, كمدل حتقيقها لألىداؼ

احملتول شامالن دلتطلبات كوف كاألصالة كالعمق؛ حيث ي بني الاموؿ, , كاجلمعالتوازف (3
 عن احلاو, كاالستطراد الذم ال حاجة إليو. , بعيدان ادلنهج

كالع مرية,  ,تلبية احتياجات الطالب, كمراعاة اىتماماهتم كماكالهتم, كمستوياهتم العقلية (4
 كادلعرفية.

 , مالئمان للواقع ادلعاصر.للطالب مرتبطا باحلياة العملية ادلستقبليةادلقرر أف يكوف  (5
 أف يكوف مالئمان  للوقت أك الساعات ادلخصص, كقدرات ادلدرس, كإمكانات ادلدرسة. (6
 سهل العبارة, حسن التبويب كالتنظيم. أف يكوف كالحان, (7
 . (1)اإلخراج مجيل, جيد الطباعة أف يكوف (8
كىذه اخلصائص ينبغي مراعاهتا عند تأليف مقرر جديد أك تطويره, أما إذا كانت ظركؼ   

ادلعاىد ال تسمح بتأليف مجيع ادلقررات, فهنا ال بد من االعتماد على كتب كمقررات سابقة, 
, ائص السابقةصاختيار ما حتقق فيو أكرب قدر من اخلىذه ادلعاىد يف كىنا َيب أف جتتهد 

خاصة  , كال يًتؾ األمر الجتهاد مدرس أك مدرسة ادلادة,ادلختصني يف ذلك كاستاارة بعض
 كما سيأيت.  كأف كثريان منهم من ادلتعاكنني غري الثابتني,

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                         
 كىناؾ معايري كخصائص أخرل تتعلق مبواد معينة. (ٔ)
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 في المعاهد القرآنية طلوبةالمقررات المثانياً: 
معاىد قرآنية, كغالبها افتتح إلعداد معلمي  -كما يظهر من امسها كأىدافها-ىذه ادلعاىد  

, كال سيما مقررات العاـ ادلواد تبعان ذلذا اذلدؼىذا يتطلب حتديد كمعلمات القرآف الكرمي, ك 
 الدبلـو العايل. 

 ادلقررات الدراسية أنواع: ك   
 ., كالقرآف الكرمي, كالتجويدفهناؾ مقررات ختصصية إجبارية -
ترب مساعدة يف بناء الطالب العلمي, كمكملة للمواد , كتعتكميلية كىناؾ مقررات  -

 .األساسية, كاحلديث, كالعقيدة, كاللغة العربية
, ديكن إدراجها يف اخلطة الدراسية, كىي ادلواد اخلارجة عن رلاؿ كىناؾ مقررات اختيارية  -

التخصص, لكنها تليب حاجات أك اىتمامات بعض الطالب, مثل ادلهارات اإلدارية, أك 
 .ية األسريةالًتب

ادلناىج كادلقررات ختدـ  ,غري منهجية كبرامج ررات ىناؾ زلالرات كدركسكإىل جانب ىذه ادلق 
 .الدراسية, كتكسب الطالب بعض ادلهارات كادلعلومات ادلفيدة

كعند كلع ادلقررات ينبغي مراعاة ىذا التدرج حبيث ال تزاحم ادلواد  التكميلية  ادلواَد   
 التخصصيَة.

ىنا حتديَد ىذه ادلواد, كما حتتاجو من ساعات, ككيف تقسم على  الباحث مقصود كليس  
من أىل اخلربة من ختصصات سلتلفة, كما حيتاج  دراسية؛ فإف ىذا حيتاج إىل فريقادلستويات ال

أيضان إىل حتليل منهجي, كمسح ميداين ذلذه ادلعاىد, كمستويات كظركؼ طالهبا, كقياس 
  ذلك من األدكات الالزمة إلعداد ادلقرر اجليِّد علميان كتربويان.سلرجاهتا السابقة, كغري

ليست عمليةن  كحتديد مفرداهتا ادلقررات الدراسية اليت ينبغي أف يتعلمها الطالب إف اختيار  
سهلة, بل ىناؾ عدد من األسئلة اليت َيب أف صليب عليها بولوح قبل القياـ هبذه ادلهمة, مث 

 .(ٔ)ويات كالًتكيز على األىم, كتأخري أك إلغاء غري ادلهم ال بد من ترتيب األكل
 يف ىذا اجلانب ادلآخذ التالية: كعند النظر يف كثري من مقررات ىذه ادلعاىد تبني يل عليها  
كأصولو,  ,كالتفسري  ,زامحت ادلواد التكميلية  كالفقو كاحلديث كالعقيدة ادلواَد التخصصية (ٔ

                                                                                                                                                                                                         
 .ٕٗ, ٗادلناىج كتطويرىا, للدكتور إبراىيم احلارثي ص انظر ختطيط (ٔ)
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العقيدة مثالن يف بعض ادلعاىد لعف  ساعات مادة علـو كعلـو القرآف؛ حيث خصص دلادة 
القرآف. كخصص دلادة الفقو يف معهد آخر أكثر شلا خصص دلادة التفسري, كقررت مواد أخرل 
كإف كانت ساعاهتا قليلةن لكنها كانت على حساب ادلقررات األصلية, كرمبا كانت عبئان زائدان 

رية, ألسرية, كالثقافة اإلسالمية, كادلهارات اإلداعلى الطالب, كالسرية النبوية, كالًتبية ا
اك ألبتة يف أمهية ىذه ادلواد, كحاجة الطالبة إليها, كاحلاسب اآليل, كغريىا, كالباحث ال ي

آف الكرمي كعلومو, لكن عند تزاحم ادلصاحل كادلهمات يقدـ األىم, كىو ىنا مقررات القر 
الطالبة ما  دلذكورة اختيارية خيتار الطالب أكه ادلواد ا, كديكن أف تكوف ىذكمهارات تدريسو

ترغبو كحتتاجو منها, كال تلـز هبا كلها, كما ديكن أخذ ىذه العلـو كادلهارات عن طريق 
 الدكرات الصيفية, كاألناطة غري ادلنهجية.

مائة  يف عدد من ادلعاىد كنتيجة لكثرة ادلواد تضخَّمت ساعات ىذه ادلعاىد حيث بلغت   
مبعدؿ مخس كعارين ساعة يف األسبوع, كىذا العدد كبري جدان يف  ـو يف سنتني,ساعة للدبل

كال سيما يف الدبلـو العايل ادلخصص للجامعيات كاجلامعيني, خاصة إذا علمنا أف ىناؾ  ,رأيي
 مقرر حفظ قرآين مكثَّف, كىناؾ حبوث ككاجبات كامتحانات حتتاج إىل كقت كجهد.

القرآف يف بعض عات ادلقررة لبعض ادلواد قلية جدان؛ حيث خصص دلادة علـو االسأف  (ٕ
% فقط من رلموع الساعات, ٕتاف فقط خالؿ أربعة فصوؿ دراسية مبعدؿ ادلعاىد ساع

% فقط من رلموع ٕكخصص للمهارات اللغوية يف معهد آخر ساعة كاحدة مبعدؿ
 ىذه ادلواد. الساعات, فماذا تغين ىذه الساعة أك الساعتاف يف مثل

دة لذلك, حيث قلة الساعات احملد درلت بعض ادلعاىد بني مقررين يف التخصص مع (ٖ
درلت بني علـو القرآف كأصوؿ كمناىج التفسري ككلعت ذلا ساعتني اثنتني فقط, كأدخل 

التفسري كمناىجو يف مادة التفسري مع قلة ساعاهتا, كىذا ال يسوغ يف  د آخر أصوؿَ همع
 ادلقابل فرَّقت بني مقررين متقاربني مثل علم النفس الًتبوم, كعلم معاىد متخصصة, كيف

 .تعليم القرآف , كمهارات تعليم القرآف, كتاريخنفس النمو
, خلت مقررات بعض ادلعاىد من مواد أساسية كالتفسري, كأصولو, كمهارات تدريس القرآف (ٗ

ة التَّدبُّر , كمل يكن من ؛ حيث استبدؿ أحد ادلعاىد مادة التفسري مبادكآداب حامل القرآف
مفردات ىذه ادلادة أك مراجعها ما يتعلق بالتفسري, كيف معهد آخر قررت مهارات التدريس 

 العاـ كخصص ذلا ساعة كاحدة فقط.
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كثري من ادلعاىد لديها دبلوماف, دبلـو عايل للجامعيني, كدبلـو تأىيلي خلرَيي ادلرحلة  (٘
كبعض الدبلومات العالية سنة  عاىد للبنات,كذلك ىناؾ معاىد للبنني, كم الثانوية,

ا من حيث توصيف بينه كالحة كمل يتبنيَّ يل فركؽ منهجية كاحدة, كبعضها سنتاف,
 ادلقررات كزلتواىا.
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 ثالثاً: محتوى المقررات
كافية بعد توصيف ادلقررات كحتديدىا ال بد من العناية مبفرداهتا كمضموهنا, حبيث تكوف  

زلققةن للهدؼ ادلناود منها,  بالقدر ادلطلوب للطالب, مناسبة للمستول العلمي كالع ْمرم لو,
 للوقت ادلتاح ذلا. مناسبة

إف للكتاب ادلدرسي دكران كبريان كأثران مهمان يف التعليم, كاالرتقاء بادلستول العلمي كالًتبوم   
 .(ٔ)كادلهارم للطالب

 ما يلي:ادلقررات  يات بعضزلتو  بعضكشلا الحظتو على   
مطبوع  دة العلمية يكوف مبنيان على كتابأف توصيف ادلا من ادللحوظات العامة  -1

مع تصرؼ  ,ماهور يف نفس التخصص, فهي عبارة عن عناكين مباحث ذلك الكتاب
 يسري.

, لكن أف يعتمد على ملؤلَّف  لؤلفات ادلطبوعة يف توصيف ادلقررال بأس باالستفادة من ادلك 
 ىذا غري مقبوؿ. كاحد,

علمية,حيث تركت مباحث أساسية يف نقص كبري يف ادلادة ال اىناؾ مقررات فيه -2
 . , كادلكي كادلدين, كأسباب النزكؿ يف مقرر علـو القرآفادلقرر

جها إال طالب الدراسات العليا مولوعات فرعية رمبا ال حيتا يف بعض ادلقررات أ درجت  -3
يف بعض علـو القرآف, كأثر , كمناقاة شبهات ادلستارقني األقساـ العلمية ادلتخصصةيف 

 . يف األحكاـ العقدية كالتاريعية العقدم الداللة اللغوية
مثل  ىناؾ مولوعات كمتطلبات مقررة ال تتالءـ مع  كمية الساعات ادلخصصة ذلا, -4

 ساعات يف األسبوع دلادة القرآف ص مخسحيث مت ختصي مقدار احلفظ يف كل فصل,
. مع أف مقرر احلفظ سبعة أجزاء كنصف يف الفصل الواحد ,يف بعض ادلعاىد الكرمي
دراسة أكثر مولوعات علـو القرآف يف ساعتني أك ثالث فقط مع تضمُّن بعضها  كمثل

ألصوؿ التفسري, أك التعريف بعلم القراءات, كمن ذلك دراسة أكثر أبواب النحو يف 
 ة.ساعتني, أك ادلهارات اللغوية يف ساعة كاحد

                                                                                                                                                                                                         
دار صفا, عماف, الطبعة ,انظر حتليل مضموف ادلناىج ادلدرسية, للدكتور عبد الرمحن اذلامشي, كالدكتور زلسن عطية  (ٔ)

 .ٓٛ-ٜٚص , ىػٕٖٗٔاألكىل 
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بعض يف مقررات  األىداؼ, كعند التأمل صلد أف ررَكلعت ادلعاىد أىدافان لكل مق  -5
اليت تتضمن الوفاء مبجاالت معينة, كلذلك مل تفتقد الصياغة ادلهنية,  بعض ادلعاىد

 حتقق الغرض ادلطلوب.
, كيالحظ أنبعضها غري مناسب؛إما صادر يرجع إليها الطالب فيوذ يِّل كل مقرر مب -6

قدديان, كقد صدر بعده ما ىو أفضل منو صياغة كمضمونان, أك ألنو غري مطبوع  لكونو 
 كالرسائل العلمية, أك ألنو يف ختصص دقيق.
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 رابعاً: الكتب المقررة
مناسب يتضمن ىذه  مدرسي بعد توصيف كحتديد مفردات ادلقرر ينبغي أف يلؤلف كتاب 

ادلفردات, كيضاؼ إليو ما يتطلبو من دترينات, كرسومات توليحية كغريىا, مع العناية حبسن 
 التنسيق, كجودة الطباعة, كمجاؿ اإلخراج.

باالستفادة من الكتب ادلطبوعة ادلتوافقة مع نفس ادلقرر مع إجراء بعض  عند احلاجةكال بأس   
من  فيها سيوافقوف على ما يطرح عليهمالتعديالت اليت يتطلبها منهج ادلعهد, كأحسب أف ملؤل

 تعديالت كإلافات تراىا اللجنة ادلكلَّفة بذلك.
جلأت بعض ادلعاىد إىل تقرير بعض الكتب غري ادلناسبة, إما لضعفها, أك عدـ مشوذلا,  كقد  

 طباعتها كإخراجها. كترتبها, أك رداءة أك صعوبة أسلوهبا,أك لعف تنظيمها
, أك أمايل يلقيها على الطالب, كىذه يف ساتذة إىل تقرير مذكرةكأحيانان يلجأ بعض األ  

 لكتب.الغالب ال تقل درجة عن تلك ا
ما كاف زلكمان زلرران التدريس اجلامعي أف ادلقرر كل كقد تبني يل من خالؿ التجربة العملية 

اإلخراج كالطباعة كاف استيعاب الطالب لو أكثر,  متقن ,حسن الًتتيب جيد الصياغة
 كانتفاعهم بو أعظم, كدرجاهتم يف امتحانو أعلى.

ـ تركو الجتهاد ادلدرس الذم يقـو رر, كعدكلذلك ال بد من االىتماـ مبولوع الكتاب ادلق  
 .بتدريسػو

األكفاء لتأليف حينما استكتب عددا من ادلختصني جبدة  الااطيباإلماـ كقد أحسن معهد  
 .الدراسية لطالبو بعض ادلقررات

كأظن أف احلاجة ماسَّة إىل تأليف مقررات دراسية متميزة للمعاىد القرآنية للبنني كالبنات,  
يكتب ذلا القبوؿ  عتماد ادلناىج, كحتديد ادلقررات, كاختيار احملتويات, كلعل اهلل كذلك بعد ا

يف العصر احلالر  كاالنتاار يف أصقاع األرض؛ فإف ادلعاىد القرآنية قد انتارت بفصل اهلل 
 يف مجيع البلداف اإلسالمية, بل يف الدكؿ الغربية. 

دم على الطالب كالطالبات؛ حيث إف مث إف تأليف ىذه ادلقررات سيخفف العبء ادلا  
 , غالية الثمن.ادلتداكلة أسعار بعض الكتب الدراسية
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 خامساً: المراجعة والتقويم
توصيفان كتأليفان متخصصوف أكفاء, كأف يسند كل  الدراسية ادلقررات يقـو بإعداد ينبغي أف   

مث ي عرض بعد مقرر إىل أىلو ادلتمكنني فيو كيػ َفضَّل أف يكونوا فريقان يتألف من ثالثة فأكثر, 
 ذلك على جلنة أخرل دلراجعتو كحتكيمو كإقراره.

وظات كما ينبغي مراجعة كتطوير ادلقررات كمعرفة مدل حتقيقها ألىدافها, كالنظر يف ملح   
حوذلا, كاالستفادة شلا يستجد من حبوث كدراسات يف  كالطالب كمقًتحات ادلعلمني كادلارفني 

 كل مقرر, كما ىو معلـو كمطبق يف كثري من اجلامعات ككزارات الًتبية كالتعليم.
كتعاكف  ,هد معني, لكن إذا احتدت اجلهودعقد يكوف ىذا ادلنهج م كلفان كشاقان إذا قاـ بو م  

,  كشكلت جلاف ماًتكة سيكوف ىذا األمر يسريان بإذف اهلل  القرآنية ف على ادلعاىدالقائمو 
تفيد منها مئات ادلعاىد القرآنية للرجاؿ كالنساء يف سكال سيما إذا علمنا أف ىذه ادلقررات سي

 مناطق كبالد سلتلفة.
فردية من خالؿ اطالعي على عدد من مقررات ادلعاىد كجدت أهنا تقـو على جهود ك   

كل فصل دراسي تبعان لتغري ادلعلمني الذين يكونوف يف   زلدكدة, كقد تتغري ىذه ادلقررات يف
 ختصني.ادلكرمبا غري  ,الغالب من ادلتعاكنني

كبعض ىذه ادلقررات مت حتكيمها من قبل شخصيات متنوعة, لكن اإلشكاؿ أف بعض ىلؤالء   
ؿ, كمهندسني, كعاملني يف كظائف قضائية احمَلكِّمني غري سلتص, كقد رأيت أمساء رجاؿ أعما

كحقوقية,مل ديارسوا التدريس يف ىذه ادلعاىد كال يف غريىا, كما أف بعض احملكمني اكتفى 
باالطالع السريع عليها كمل يبِد أم ملحوظة يف تقوديها كمراجعتها حىت إنو مل ينتبو لسقوط 

 ادلواد!. مجيعَ  كَّمَ و: حَ لع أما امسبعض الكلمات أك األسطر أك تكرارىا, كبعضهم ك  
م, كلطريقة التحكيم, كأف تعد استمارات كالواجب أف يكوف ىناؾ معايري دقيقة للمحكِّ   

 خاصة بذلك, كما ىو متبع يف بعض ادللؤسسات العلمية.
ل, كالكماؿ ع رلة للنقص كاخللكأخريان يقاؿ: إف العمل البارم مهما ب ذؿ فيو من ج هد   

نساف أف الذم ال يأتيو الباطل من بني يديو كال من خلفو, لكْن على اإل ادلطلق لكتاب اهلل 
 ,كيسلك السبل ادلوصلة إىل ىذه الغاية, كباهلل التوفيق. َيتهد يف إتقاف عملو
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 اخلـامتـة

 مجل ماديكن أف أ ,ىذه النظرات السريعة يف مقررات ادلعاىد القرآنية كيف اخلتاـ, كبعد 
 إليو فيما يلي: توصلت

أمهية توصيف ادلقررات الدراسية للمعاىد القرآنية, كاإلعداد اجليد ذلا, كفق ادلعايري العلمية  (ٔ
 . ادلعركفة كالًتبوية

الًتكيز على ادلقررات التخصصية كإعطاؤىا الساعات الكافية ذلا, كعدـ مزامحتها أمهية   (ٕ
ماؿ مواد التخصص بادلواد التكميلية, بل تكوف األخرية يف حدكد الوقت ادلتاح, بعد استك

 .حقَّها

, كتوفريىا للطالب مقررات ادلعاىد القرآنية احلاجة إىل إعداد, كتأليف, كطباعة (ٖ
 .كالطالبات رلانان, أك بأسعار مناسبة

 حباجة ماسة إىل تعديل كمراجعة كتطوير. لمعاىد القرآنيةأف كثريان من ادلقررات احلالية ل (ٗ
 ينةن لنا على حتقيق ىذا اذلدؼ النبيل:كىذه بعض التوصيات اليت أرجو أف تكوف مع

تكوين جلاف متخصصة موحدة, إلعداد كتأليف كتطوير ادلقررات الدراسية جلميع  .ٔ
ادلعاىد القرآنية يف ادلملكة, مع مراعاة تنوع مستويات, كبرامج, كأىداؼ ادلعاىد, 

 كإعداد دليل إرشادم للمعلم دلعاجلة الفركؽ ادلختلفة بني ادلعاىد.

على ادلتخصصني األكفاء, يف إعداد كحتكيم ادلقررات الدراسية, يف ادلعاىد االعتماد  .ٕ
 .القرآنية

 االستفادة من اجلهود السابقة يف ىذا اجملاؿ, سواء كانت داخل ادلملكة أك خارجها. .ٖ

طباعة ادلقررات الدراسية ادلكتملة, كتوزيعها على ادلعاىد القرآنية, كادلكتبات العامة  .ٗ
 ا على الوسائط األكًتكنية.كالتجارية, كتصميمه

 تكوين جلنة دائمة دلراجعة, كتقومي, كتطوير ادلقررات الدراسية يف ادلعاىد القرآنية. .٘

أؤكد ما ذكرتو ابتداءن أف ىناؾ جهودان كبرية تبذؿ يف ىذا اجملاؿ, لكن قلة كيف اخلتاـ:  
 ادلستول ادلناود.ادلوارد ادلالية كالبارية, يف ادلعاىد حيوؿ دكف كصوؿ مقرراهتا إىل 

 رليب. قريب وفقنا مجيعان خلدمة كتابو الكرمي, كاتباعو, كاالنتفاع بو, إنوأف ي كأسأؿ  
 كصلى اهلل على نبينا زلمد كعلى آلو كصحبو أمجعني. ,كاحلمد هلل رب العادلني
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 فهرس املوضوعات

 

 رقم الصفحة الموضوع

 ٕ ادلقدمة

 ٗ .اجليد ادلقرر خصائص ادلطلب األكؿ:

 ٙ .ادلقررات ادلطلوبة يف ادلعاىد القرآنيةادلطلب الثاين: 
 ٜ .زلتول ادلقررات ادلطلب الثالث:
 ٔٔ .الكتب ادلقررة ادلطلب الرابع:

 ٕٔ ادلطلب اخلامس: ادلراجعة كالتقومي.
 ٖٔ اخلادتة

 ٗٔ فهرس ادلولوعات
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