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ُ:املـقدمـةُ-1
فعلا  ئهاا  ة )أية أمة( هي العمود الفقري لوجودها وبقاثقافة األم   إن  

بااااىن ح ااااارت األماااااة وتتحاااادد أهاااادافها و ايتهااااا ويتميااااز  ااااا  هااااذث الثقافااااة تُ 
تتمياااز األماااة عااا  ف  يف بوتقاااة واحااادت عيشاااها  و اااذث الثقافاااة ينهاااهر أفرادهاااا

عقياااااداا وماااااا ينبثاااااة عااااا  هاااااذث العقيااااادت مااااا  أحكاااااام  :ساااااائر األمااااا . فهاااااي
م  أحاداث ومعاجلات وأنظمة  وما يبىن عليها م  معارف وعلوم  وما دار 

مرتبطة  ذث العقيدت كسريت األمة واترخيها. فإذا انادثرت هاذث الثقافاة انتها  
ة متمياااازت  فتباااادل   ايتهااااا و اااا  عيشااااها و ااااو  وال هااااا  هااااذث األمااااة  ك م اااا

 وختبط  يف سريها وراء ثقافات األم  األخرى. 
 

والثقافااة اإلسااالمية هااي املعااارف الااق كاناا  العقياادت اإلسااالمية سااببا 
كعلاااا   حبثهاااا  سااااواء أكاناااا  هاااذث املعااااارف تت اااام  العقيااادت اإلسااااالميةيف 

التوحياااااد  أم كانااااا  مبنياااااة علااااا  العقيااااادت اإلساااااالمية مثااااال الفقاااااه والتفساااااري 
واحلااااديم  أم كااااان يقت اااايها فهاااا  مااااا ينبثااااة عاااا  العقياااادت اإلسااااالمية ماااا  
األحكام مثل املعارف الق يوجبها االجتهاد يف اإلساالم كعلاوم اللغاة العربياة 
ومهااطلا احلااديم وعلاا  األهااو   فهااذث كلإهااا ثقافااة إسااالمية ألن العقياادت 
هااي الساابحب يف حبثهااا. واتريااإل األمااة اإلسااالمية جاازء ماا  ثقافتهااا ملااا فيااه ماا  
إخباااار عااا  ح ااااراا وعااا  رجالاااا و ادااااا وعلمائهاااا. واترياااإل العااارب  بااال 

 باال  اإلسااالم لاايس ماا  الثقافااة اإلسااالمية  بينمااا عكاا  اعتبااار  ااعر العاارب
ملاااا فياااه مااا   اااواهد تعااا  علااا  فهااا  ألفاااا  اللغاااة  اإلساااالم مااا  هاااذث الثقافاااة
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فهاااااا  العربياااااة وتراكيبهاااااا  والتااااااال علااااا  االجتهااااااد وعلاااااا  تفساااااري القااااار ن و 
 احلديم.

 
ة هااااي الهااااانت لشرهاااايات أفرادهااااا  فهااااي الااااق تهااااو  وثقافااااة األم اااا

تهو  ميولاه  كما  واأل وا  واألفعا  عقلية الفرد وطريقة حكمه عل  األ ياء
نفسيته وسلوكه. ولذا فإن احلفا  علا  ثقافاة األماة و  عقليته والتال تؤثر يف
فاال ااد الساوفييق هي م  املسؤوليات الرئيسة للدولاة   جملتمتوإ اعتها يف ا
ث وحاو  منات تسارب أي فكار رأ اال أو ءالثقافة الشيوعية أبنا سابقاً أرضت

 أبناااءث علاا  ثقافتااه الرأ اليااة القائمااة رّب   إسااالمي إىل ثقافتااه. والغاارب برمتااه
عليهااااا  وهاااانت  علاااا  فهاااال الاااادي  عاااا  احليااااات  وجعاااال عيشااااه  ائمااااا ومبنياااااً 

ملنات تسارب الثقافاة اإلساالمية إىل عقيدتاه وثقافتاه.   وال يزا  يهنعها احلروب
منعا   يف أبنائهاا و الدولة اإلساالمية حرها  علا   ارس الثقافاة اإلساالمية و 
إىل فكر  اري مبا ع علا  العقيادت اإلساالمية يف داخال الدولاة  م  يدعو  ل  ك

  وساااتظل كاااذل  حااا  اجلهاااادلااادعوت و ومحلااا  ثقافتهاااا إىل الااادو  واألمااا  ا
 يرث هللا األرض وم  عليها.

 
أن تكاون ثقافتهاا  ووم  أه  ال ماانت للحفا  عل  ثقافة األماة ها

 كمهاا دولاة ماة لأل  وأن تكاون ويف ساطور كتبهاا حمفوظة يف هدور أبنائهاا
 وفة ما ينبثة ع  عقيدت هذث الثقافة م  أحكام و وان .  ا. ؤوهنوترع  
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ويف سااطور   هااو الطريااة حلفااة ثقافااة األمااة يف هاادور أبنائهااا والتعلااي 
. والتعلاااااي  أم  اااااري منهجاااااي تعليماااااا منهجياااااا منظماااااا    ساااااواء أكاااااانكتبهاااااا

الدولااة  وتكااون الدولااة املنهجااي هااو التعلااي  املن ااب  ونظمااة و ااوان  تتبناهااا 
القبااااو   واملااااواد الدراسااااية وطريقااااة  . مثاااال  ديااااد ساااا إ مسااااؤولة عاااا  تنفيااااذث

التاادريس. بينمااا يف التعلااي   ااري املنهجااي  تااار للمساالم  يفارسااة التعلااي  يف 
البيوت واملساجد والنوادي  ووسائل اإلعالم ودور النشر وما  ااكلها  دون 

نهجاااي  مااات أن الدولاااة يف كاااال الناااوع  اخل اااوع ألنظماااة و اااوان  التعلاااي  امل
مساؤولة عا  األفكاار واملعاارف لتكاون إماا منبثقاة عا  العقيادت اإلساالمية أو 

التعلاااي  املنهجاااي يف دولاااة أساااس  ويف هاااذا الكتياااحب سااانتناو مبنياااة عليهاااا.  
 اخلالفة.

 
ُ:اخلالفةُوتنظيمهيفُدولةُُسياسةُالتعليم -2

جمموعااة األحكااام الشاارعية  ن نظااام التعلااي  يف دولااة اخلالفااة ماا يتكااو  
الشاااارعية املتعلقااااة املنهجااااي. فاألحكااااام  والقااااوان  اإلداريااااة املتعلقااااة التعلااااي 

  العقيادت ولاا أدلتهاا الشارعية  مثال ماواد التادريس والفهال عالتعلي  تنبثة 
فهااي الوسااائل يف التعلااي  ا القااوان  اإلداريااة باا  الطلبااة الااذكور واإلانث. أم اا

جعة يف تنفيذ النظاام و قياة الغاياة اناألمر  حة الق يراها ولي واألساليحب املبا
وتنفيااذ األحكااام منااه  وهااي أمااور دنيويااة  ابلااة للتطااوير والتغيااري  ااا يتناسااحب 

ألماة  كماا عكا  أخاذها يفاا الشرعية املتعلقة التعلي  واحلاجات األساسية ل
 ُمباحة. توهل  له األم  األخرى م  جتارب وخربات وأحباث
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حباجااة إىل جهااا   وهااذا النظااام  وحكامااه الشاارعية و وانينااه اإلداريااة 
فياااااه الكفاياااااة للقياااااام بتحقياااااة الغاياااااة األسااااااس مااااا  التعلاااااي  يف دولاااااة إداري 

اخلالفة  وهي بناء الشرهية اإلساالمية  حبيام يتاوىل هاذا اجلهاا  اإل اراف 
واختياار  والتنظي  واملرا بة يف مجيت جوانحب التعلي   م  حيام وضات املنااه  

املعلماا  املااؤهل   ومتابعااة تقاادم  هاايل الطلبااة وتاارفيعه . وجتهيااز املاادارس 
 واملعاهد واجلامعات  ا يلزمها م  خمتربات ووسائل تعليمية مالئمة.

مقدماااة الدساااتورا وهاااو ماااواد اسياساااة التعلاااي ا مااا  امعظااا  ناااورد فيماااا يلاااي و 
 مشروع دستور للدولة اإلسالمية:

 

ن يكااون األساااس الااذي يقااوم عليااه ماانه  التعلااي  هااو جيااحب أ - 170املااادت 
العقيااااادت اإلساااااالمية  فتوضااااات ماااااواد الدراساااااة وطااااار  التااااادريس 
مجيعهااا علاا  الوجااه الااذي ال راادث أي خااروع يف التعلااي  عاا  

 هذا األساس.
سياساااااة التعلاااااي  هاااااي تكاااااوي  العقلياااااة اإلساااااالمية والنفساااااية  - 171املاااااادت 

ة الاق ياراد تدريساها علا  اإلسالمية  فتوضت مجيات ماواد الدراسا
 أساس هذث السياسة.

الغاياااة مااا  التعلاااي  هاااي إجيااااد الشرهاااية اإلساااالمية وتزوياااد  - 172املاااادت 
النااااس العلاااوم واملعاااارف املتعلقاااة بشاااؤون احلياااات. فتجعااال طااار  
التعلاااي  علااا  الوجاااه الاااذي رقاااة هاااذث الغاياااة و نااات كااال طريقاااة 

 تؤدي لغري هذث الغاية.
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  يف التعلااااي  باااا  العلااااوم التجريبيااااة ومااااا هااااو فاااار  أن يُ جيااااحب  - 174املاااادت 
ملحة  ا كالرايضيات  وب  املعارف الثقافية. فتدرس العلوم 
التجريبيااااة ومااااا يلحااااة  ااااا حسااااحب احلاجااااة  وال تقيااااد يف أيااااة 
مرحلة م  مراحل التعلي . أما املعارف الثقافية فإهناا تؤخاذ يف 

ينااة ال تتنااا   ماات املراحاال األوىل  باال العاليااة وفااة سياسااة مع
أفكااار اإلسااالم وأحكامااه. وأمااا املرحلااة العاليااة فتؤخااذ كااالعل  
علااا   ااار  أن ال تاااؤدي إىل أي خاااروع عااا  سياساااة التعلاااي  

 و ايته.
جيحب تعلاي  الثقافاة اإلساالمية يف مجيات مراحال التعلاي   وأن  - 175املادت 

ص يف املرحلااة العاليااة فااروع ملرتلاا  املعااارف اإلسااالمية  ه ااخيُ 
 ما خيهص فيها للطحب والندسة والطبيعيات وما  اكلها.ك

الفناااون والهاااناعات  اااد تلحاااة العلااا  مااا  انحياااة كاااالفنون  - 176املاااادت 
التجارياااة واملالحاااة والزراعاااة وتؤخاااذ دون  ياااد أو  ااار   و اااد 

ة كالتهااااوير تلحااااة الثقافااااة عناااادما تتاااا ثر بوجهااااة نظاااار خاه اااا
 الم.والنح  فال تؤخذ إذا ان    وجهة نظر اإلس

اع ايكااون منهاااع التعلااي  واحااداً  وال ُيسااما  نهاااع  ااري منهاا - 177املااادت 
لية مااااا داماااا  مقياااادت  نهاااااع ادارس األهااااانت املاااااالدولااااة  وال ُ اااا

الدولة   ائماة علا  أسااس خطاة التعلاي   متحققاة فيهاا سياساة 
التعلاي  و ايتااه  علاا  أالإ يكااون التعلااي  فيهااا خمتلطاااً باا  الااذكور 

 يف التالمياااااذ وال يف املعلمااااا   وعلااااا  أن ال ختاااااتص واإلانث ال
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 بطائفة أو دي  أو مذهحب أو عنهر أو لون.
الدولاة أن  تعلي  ما يلزم لإلنسان يف معار احليات فارض علا  - 178املادت 

  يف املااااارحلت  االبتدائياااااة فااااارد ذكاااااراً كاااااان أو أنثااااا  كااااالإ  تاااااوفرث ل
ويفساااا جماااا   والثانوياااة. فعليهاااا أن تاااوفر ذلااا  للجميااات جمااااان 

 التعلي  العال جماان للجميت و ه  ما يتيسر م  إمكانيات. 
ايااال الدولاااة املكتباااات واملرتاااربات وساااائر وساااائل املعرفاااة يف  - 179املاااادت 

 ااااااري املاااااادارس واجلامعااااااات لتمكاااااا  الااااااذي  ير بااااااون مواهاااااالة 
األحبااااااث يف  ااااا  املعاااااارف مااااا  فقاااااه وأهاااااو  فقاااااه وحاااااديم 

سااة وكيمياااء  وماا  اخااعااات وتفسااري  وماا  فكاار وطااحب وهند
واكتشاااااافات و اااااري ذلااااا   حااااا  يوجاااااد يف األماااااة حشاااااد مااااا  

 اجملتهدي  واملبدع  واملراع .
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ُ:يفُدولةُاخلـالفةُةُللتعليماألهدافُالعامَُُّ-3
عنااااد وضاااات املناااااه  مااااا للتعلااااي  جيااااحب مراعااهاااادفان رئيسااااان هنااااار 

 واملواد الدراسية:
وذلااا  عااا    نفساااية  ألبنااااء األماااةالشرهاااية اإلساااالمية  عقلياااة و  بنااااءُ  -1

طرية  رس الثقافة اإلسالمية  عقيدت وأفكارا وسلوكا  يف عقاو  الطلباة 
املناااه  ومنفااذوها يف دولااة اخلالفااة علاا   ونفوسااه . لااذا راارو واضااعو

  قية هذث الغاية.
أبناااء املساالم  ليكااون ماانه  العلماااء املرتهااون يف كاال جماااالت  إعاادادُ  -2

م اإلسالمية )م  اجتهااد وفقاه و  ااء و ريهاا(  أو احليات سواء يف العلو 
يف العلوم التجريبية )م  هندسة وكيمياء وفيازايء وطاحب و ريهاا(  علمااء 

رملاااون دولاااة اإلساااالم واألماااة اإلساااالمية علااا  أكتاااافه  لتقتعاااد  أكفااااء
 ومااااؤثرت   فتكااااون دولااااة  ائاااادتً يف العااااام املركااااز األو  باااا  األماااا  والاااادو 

 يف فكرها وا تهادها. أو عميلة   ال اتبعة بدئها

  
ُ:قةُالتدريسطريُ-4

 الطريقة الهحيحة للتدريس 
ُ
  والتلقي علإ  هي اخلطاب الفكري م  امل

ُتعلإ  الفكري م  ا
  فالفكر أو العقل هو أدات التعلي  والتعل   وهذا العقل مل

له عل  كثري م  وف إ  تعاىل يف اإلنسان كرإمه  ا خاهية أودعها هللا
 التكلي . اته  وجعله منا خملو 

  واإلحسااااااس   للتفكااااري(الهااااااح)وللعقاااال مكااااوانت أربااااات: الاااادما  
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والوا ااات  واملعلوماااات الساااابقة عااا  الوا ااات. والعقااال  أو الفكااار  أو اإلدرار  
ووجااود  نقاال احلااسإ الوا اات بواسااطة احلااواس إىل الاادما  عااىن واحااد وهااو: ا

 إهدار احلك  عل  الوا ت.ا  مث معلومات سابقة يُفسر بواسطتها الوا ت
ميااة  فااإنإ يفااإذا أُريااد نقاال هااذا الفكاار ل خااري   كمااا رهاال يف العمليااة التعل

كثااار مااا  وساااائل التعباااري وعلااا  أاملعلااا  ينقااال هاااذا الفكااار للطلباااة بوسااايلة أو 
ساابة أن حمسااوس أو رأسااها اللغااة. فااإن ا ااان هااذا الفكاار عنااد الطلبااة بوا اات 

هاا     كاا هنإ يكااون  ااد انتقاال إلاايه  فكااراً  هأحسااوا بااه  أو أحسااوا  ثلااه  فإنإاا
الااذي  توهاالوا إليااه. وان م يقااان عنااده  بوا اات حمسااوس أو عكاا  أن ُرااس  

نإاه ال إون فهموا معاىن اجلمال وُ ارح  لا  دون أن يتهاوروا أي  وا ات لاا  ف
 ااذث  قلاا  إلاايه  معلومااات  فيهاابحون  وإ ااا نُ يكااون  ااد انتقاال إلاايه  فكااراً 

علم  ال مفكري . وم  هنا كان ال بد للمعل  عنادما ينقال إىل املعلومات مت
ألذهان الطلباة  حاولاة  رهناا بوا ات  أن يُقرإ ب ما فيها م  معانع  الطلبة أفكاراً 

ال جمرد  منه أفكاراً  ذوهااأيخ حمسوس لديه   أو بوا ت  ريحب يفا رسإونه ح 
ل الطالاااحب راااسإ معلوماااات. ولاااذا فاااال بُاااد  للمعلااا  أن رااارو علااا  أن جيعااا

الوا اات نفسااه  علاا  املعلاا  أن يوجااد هااورت  ريبااة ح ااور ر ّإ الوا اات  فااإن تعااذ
مااا  ذلااا  الوا ااات يف ذهااا  الطالاااحب عناااد إعطااااء الفكااار  وذلااا  حااا  تقاااان 

 املعلومات الوا ت احملسوس أو املتهور عند الطالحب فتوجا د لديه فكرا.
 والفكر الذي ينقله املعل  إىل الطلبة يُنظر فيه:

فإن كان له وا ت حمسوس سبة أن أحسإه الطلبة  أو أحسإاوث حا  نُقال    -
 فكراي. أدركوث وتلقإوث تلقإياً  إليه   فقد
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ااااوث حاااا  نقاااال إلاااايه   باااال    - ااااوث  وم رسإ وإن كااااان م يساااابة لاااا  أن أحسإ
تهاااوروث يف أذهااااهن  كماااا نقااال إلااايه  وهااادإ وث  وهاااار لاااه وا ااات يف أذهااااهن   

به كتسليمه  الوا ت احملسوس  فه  أي ا  د أدركوث ك هن  أحسإوث  وسلإموا 
 فكراي.  وتلقإوث تلقإياً 

عنااااده   يهاااابا الفكاااار الااااذي نقلااااه املعلاااا  إلاااايه  فكااااراً  ويف احلااااالت 
وأما إن م يوجد للفكر وا ت حمسوس  أو وا ت عك  أن ُرسإ عند أنفسه . 

 عند م  يُنقل إليه. الطلبة  ظل هذا الفكر جمرد معلومات
ااه اإلنسااان  حاادى  ا اات احملسااوسوالو  هااو الوا اات الااذي عكاا  أن رس 

ا الوا اات املااادي . أم ااأم معنااوايً  سااواء أكااان هااذا الوا اات مااادايً  حواسااه اخلمااس 
الشاااجرت البهااار  وهاااوت العهااافور السااامت  ونعوماااة القماااا  كإحساساااه 

. وأمااا الوا اات املعنااوي   وطعاا  العساال الااذو اللمااس  ورائحااة الزهااور الشاا إ 
 بناااءً  فكاارايً  ه رسااها إحساساااً فهااو كالشااجاعة واألمانااة واجلااة واخليانااة  فإن اا

مقاتلة املسل  وثباته يف مواجهاة العادو ر ا   عل  مظاهرها املادية  فُيدرر أن  
الوا اات هروبااه ماا  املعركااة جااة. و أن  و  ت هااو  ااجاعة  تفااو  العاادو عااددا وعااد  

عنهار أساساي  -ان أم معناوايً مادايً كا - احملسوس أو الذي عك  أن ُرسإ 
 يف عملية التفكري  ال يكون الفكر فكراً إالإ به. 

 
ُ
يف  بااات الااق لاايس  قاادور اإلنسااان أن رسإااها  حاادى حواسااهغي  وامل

للتفكاري عا  طرياة  والنار والعر  و ريها  فهذث ال تكاون حماالً  ةالدنيا  كاجلن  
اااا خبااااار املقطااااوع بهااااد ها   للتفكااااري عاااا  طريااااة األ ا تكااااون حمااااالً احلااااواس  إ  

 كااااالقر ن الكاااار  واحلااااديم املتااااواتر. أم اااا
ُ
بااااات الااااق ختيإاااال بعاااا  الناااااس غي  ا امل
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اال اتغا   ااا  وجودهاا  كاالغو   والثااور الاذي رماال األرض علا   رناه  فااإن  
اا نقاال اإلحساااس  ااا نقااال  طعيااا  فهااي ا م  ااس  وم يُ ال يكااون تفكااريا  ألهن 

فيجااااحب أن جُين ااااحب الطلبااااة اال ااااتغا  التفكااااري  خيااااا  وخرافااااة  ال وا اااات لااااا 
 فيها. 

ويف عملية اخلطااب الفكاري والتلقاي الفكاري  عا  طرياة الساماع أو 
للمراط اااااحب وهاااااو املعلإ ااااا   أو واضااااات املنهااااااع  أن يساااااتعمل  القاااااراءت  ال باااااد  

أو   مشااافهةً  عناهاار التفكااري األربعااة  فرياعااي عنااد خماطبتااه املااتعلإ   االطالااحبا
اااا ر لااااه الوا اااات  حماااالإ يهااااوإ  كتابااااة  أن  ه الطالااااحب سااااابقا  التفكااااري  إن م رسإ

رس ذل  الوا ت  وذلا  حبشاد كال  ه  حبيم يشعر املتلقي ك ن  د يقاً  تهويراً 
 املعلومات ع  ذل  الوا ت  لتقريحب هورته إىل ذهنه.

واخلطاااااب الفكااااري أو التلقااااي الفكااااري يف التعلااااي  أو الااااتعل   أداتااااه 
علياه هاذث األلفاا   ماا تاد ي ا  ويه ما  ألفاا  ومجال و األساسية هي اللغة   

فااإن أدرر املعلاا  عليااه هااذث املعاااف ماا  أفكااار.    ومااا تااد ي معااانع واجلماال ماا  
األفكااار    داللتهااا علاا  والطالااحب هااذث األلفااا  واجلماال واملعاااف  ماا  حياام

ماا  ولااذا  فااال بااد لكاالإ   .والااتعلي  الااة يف عمليااة التعلااي كاناا  هااذث األدات فع  
   وواضت املنهاع أن يراعاي احلهايلة اللغوياة للطلباة املتعلما   فيساتعملاملعلإ  

يسااهل التراطااحب الفكااري  األلفااا  واجلماال والااكيااحب الااق يفهموهنااا  لكااي
هاو ا اتما  اخلطااب با  الطارف   ب  الطرف . ونع  التراطاحب الفكاري 

 عل  عناهر التفكري األربعة.
كاناا  أو ملفوظااة إىل أفكااار   وو مكتوبااةً ذث الطريقااة تتحااو  النهاا اا
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 ااا لديااه ماا   يف دمااا  املااتعل  )كمااا هااي عنااد املعلاا ( يسااتطيت التعبااري عنهااا
 ا لديه م  مقاييس  كااحلال  واحلارام   التعامل معهام  مثم    و حهيلة لغوية

 والهواب واخلط .
   ساواًء أكاان للفكارهياأو تلقإ  فكار وهذث الطريقة هاحلة إلعطاء كلإ   

 عال ة مبا رت يف وجهة النظار اخلاهاة عا  احلياات  ك فكاار املبادأ  أم م يكا 
. فااااإن كاناااا    كعلااااوم الرايضااااياتلااااه عال ااااة مبا اااارت بوجهااااة النظاااار اخلاهااااة

  أي لا عال اة مبا ارت يف وجهاة النظار اخلاهإاة عا   النوع األوإ األفكار م  
أو بنفسااه أو بغااريث     عال ااة اإلنسااان بربااهنظإ  احليااات  أي ماا  األفكااار الااق تُاا

ماا  خماطبااة  فااال بااد ماا  رباا  هااذا الفكاار العقياادت اإلسااالمية  وحينهااا ال بااد  
 عور املتعل  إىل جانحب خماطبة فكرث  وبياان عال اة هاذا الفكار حبياات املاتعل  
يف الاااادنيا وا،خاااارت  حاااا  يقتناااات بهااااحة هااااذا الفكاااار ويهاااابا لديااااه مفهومااااا 

اث األفكاار الهاحيحة واإل ادام جُتا ي ب  سلوكه  فتتحارر فياه مشااعر احلاحبإ  
املنبثقاااة عااا  وجهاااة نظااارث اخلاهاااة  الاااق عينتهاااا العقيااادت اإلساااالمية  فينااادفت 

اث   وحاا  تتحاارر فيااه مشاااعر الكاارث واإلحجااام جُتااةلتحقيقهااا بقناعااة ومحاساا
املنا  ااة واملرالفااة لوجهااة نظاارث يف احليااات  فيناادفت حملاربتهااا  املغلوطااةاألفكااار 

النصإ الفكري املتعلة بوجهة النظر  ليس املراد منه الو اوف  ورف ها. فتعلي 
يله علا  الوا ات نااز لت للانص  بال املاراد مناه فها  الانصإ   فق  عل  املعىن اللغوي

  م  الوا ت املو ا  املطلاوب مناه  ارعاً  املتعلة به  م  أجل أن يترذ املتعلإ  
األفكاااار ل اااب   ساااواًء أكاااان العمااال أم الاااار  فهاااو يُااادمر س هاااذا الناااوع مااا 

ساالوكه وحكااام اإلسااالم. فااالتعلي  ال يكااون ماا  أجاال الاااف الفكااري  وإ ااا 
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يكااون ماا  أجاال بناااء الشرهااية اإلسااالمية عقليااة ونفسااية  الااق تسااع  لنياال 
 رضوان هللا يف كل ما يهدر عنها م  أفعا  وأ وا .

  أي م  األفكار الق ليس النوع الثافكان  األفكار م  أمإا إن  و 
عال ة مبا رت بوجهة النظر اخلاهة كالفيزايء والكيمياء والرايضيات  لا

مت الكون الذي  الطالحب للتعاملو ريها  فإهنا ُتدر س م  أجل إعداد 
 سررث هللا لإلنسان   ا  تعاىل:    ُ  ُ ُ ُ  ُ  ُ ُ

  ُ  ُ  ُ  -  تعاىل:   و ا  13اجلاثية    ُ  ُ  ُ

    ُ   ُ     ُُ    ُ   ُ    ُ  -  12النحل.  
العلوم التجريبية م  أجل االنتفاع  ا  تعل ي  إسالميةشرهية ك ل  ااملسف

. فالعل  ال األمة اإلسالمية و  اايها املهريية احادمة مهاخلريها اراوتس
الق يتعلمها األفكار واملعارف  ا م  أجل االنتفاعطلحب لذات العل  وإ   يُ 

  ا  تعاىل:  يف هذث احليات حسحب أحكام اإلسالم.ان ااإلنس   ُ ُ
  ُ ُ ُ   ُُُ ُ   ُ ُ   ُ  - 

 (.77القهص )
 

ُالتدريسُووسائله:ُليبأساُ-5
فكاارت طريقااة لتنفيااذها  وأماااإ األساالوب فهااو كيفيااة معينااة للقيااام  لكاالإ  
. ويف موضوع التعلي  يُاْقهماد األسالوب مجيات كيفية  ري دائمة العمل  وهو

مسااعدت تالمياذث علا   قياة  أوجه النشا  املوجإه الذي يقوم به املعل  بغياةم 
هي  و اا  املعااارف بساارعة وواااح.  وهنااار املااراد وهااو إيهااا  األفكااار واملفااا
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أساااليحب  ااا  يسااتطيت املعلااا  أن خيتاااار منهااا ماااا يناسااحب املو ااا  التعليماااي  
فرياعي مستوى التالميذ وخيتار أف لها  قيقاً للهدف  مثل أسااليحب احلاوار 

املشاااكالت والتجاااارب والتااادريحب العملاااي  ة واحملاكاااات وحااالإ  واملنا شاااة والقه ااا
مااااا رتاااااع األساااالوب إىل وساااايلة أو أكثاااار للقيااااام  وكثاااارياً  املبا اااار  وهكااااذا. 

 العمااال  فالوساااائل واألسااااليحب  اااري دائماااة وهاااي تتغاااري وتتطاااور وتتعااادد تبعااااً 
وكما أنإه ال بدإ ما  وجاود طريقاة لتنفياذ واإلمكانيات.  للظروف واأل راو

للوسااااائل واألساااااليحب دوراً رئيسااااياً يف تنفيااااذ هااااذث الطريقااااة.  أيااااة فكاااارت  فااااإن  
إ اااام القياااام العمااال بسااارعة ووااااح يعتماااد علااا  اإلباااداع يف إجيااااد الوساااائل و 

 واألساليحب املناسبة للقيام  ذا العمل.
وهااي اخلطاااب الفكااري ماا  املعلاا  والتلقااي  - مااثالً  -فطريقااة التعلااي  

سابة تات  بوساائل وأسااليحب  كاالقل  والاور  ال يف الفكري م  املتعل   كان 
ولكنهاا   الياوم أي اا بوساائل وأسااليحب كتابة  فإهناا تات ي وال واملشافهة والتقليد

كالهااااور املطبوعااااة واملتحركااااة     ختتلاااا  عاااا  الوسااااائل واألساااااليحب السااااابقة
واأل رطة الهوتية  والتجارب يف املرتربات و ريها. فعل  املدرسة اساتعما  

لاكيااااز الطريقااااة العقليااااة عنااااد الطلبااااة  ألهنااااا األساااااس يف  وائمااااةاألساااااليحب امل
ويف النه اااااة علااااا  أسااااااس اإلساااااالم  فبهاااااا تااااااُحلإ العقااااادت املساااااتنري تفكاااااري ال

الكاااربى عناااد اإلنساااان  و اااا يكاااوإ ن اإلنساااان الفكااارت الكلياااة الهاااحيحة عااا  
الكون واإلنسان واحليات  وعما  بل احليات الدنيا وعما بعدها  وعا  عال تهاا 

  الااق هااي  ااا  بلهااا ومااا بعاادها  فيهاال عاا  طريقهااا إىل العقياادت اإلسااالمية
 أساس الدولة واألمة والنظام يف اإلسالم. 
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ومناااذ القااارن التاسااات عشااار للمااايالد وحااا  أوروا مث أمريكاااا وروسااايا 
واحااا منقطاات النظااري يف إجياااد االنقااالب الهااناعي  الااذي ناات  ماا  أساالوب 
البحم العلمي  ف طلقوا عل  هاذا األسالوب االطريقاة العلمياةا. وما  حبثهاا 

ااايتبااا  أ تساااميتها طريقاااة  يحة وفعإالاااة يف العلاااوم التجريبياااة فقااا   وأن  ا هاااحهن 
ااا  دائااا  يف البحااام. ولكااا  اخلطااا  هاااو جعلهاااا ا مااانه  معااا   لااايس خطاااً   ألهن 

ذلا  ياؤدي إىل احلكا  علا  عادم  ألن   للتفكاري باد  الطريقاة العقلياة  أساسااً 
يقاة وجود كثري م  احلقائة واملعارف  الق توهل اإلنسان إىل وجودهاا الطر 

. فالطريقاااة العلمياااة إذن طريقاااة ونباااوت حمماااد العقلياااة  كوجاااود هللا تعااااىل  
هاااحيحة ولكنهاااا خاهاااة املاااادت احملسوساااة اخلاضاااعة للتجرباااة فقااا   وذلااا  

الطريقاة  ملعرفة حقيقة املادت وخواهإها ع  طرية إجاراء جتاارب عليهاا. إالإ أن  
  لكوهناا تساتعمل يف األربعاة هاي األسااس يف التفكاري عناهرهاالعقلية تظلإ ب

حبم املواد احملسوسة كالفيزايء و ريها  ويف حبم األفكار كالعقائاد والتشاريت 
والتاااريإل  ويف حباام الكاااالم كاااألدب و اااريث. فااإن حهااال وتعارضاا  نتيجاااة 
 عقليااااة ماااات نتيجااااة علميااااة عاااا  وجااااود الشاااايء  تؤخااااذ النتيجااااة العقليااااة ألن  

  طعي.حكمها عل  وجود الشيء 
  الطريقة العلمية يف العلوم التجريبية  كالكيمياء ويقتهر استعما

اىل ارها هللا تعزايء للوهو  إىل حقائة وهفات مواد الكون الق سر  اياوالف
ضم  أحكام   وم  خهائهها  ان  م  أجل االستفادت منهاالإلنس

 اإلسالم. 
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طريقة يف التفكري الفالسفة وم  األساليحب الق اعتربها بع  
ي  القدماء االبحم املنطقيا  واملنطة ليس طريقة يف وخباهة اليوانن

زلة البحم العلمي )الطريقة العلمية(  فيظلإ املنطة اوال ير   إىل من التفكري 
أسلوا م  أساليحب الطريقة العقلية )وهو بناء فكر عل  فكر للوهو  إىل 

اخلداع والت ليل  و د اخلط  و نتيجة( ولكنه أسلوب معقإد  فيه  ابلية 
م  األف ل جتنإبه. فإن حهل واسُتعمل و وهل إىل عكس احلقيقة  ي

 فيجحب أن خت ت نتيجته للطريقة العقلية.
املدرساااية واملعلمااا   حااا  ا اااااح الوساااائل  وعلااا  واضاااعي املنااااه 

 :م  أفكار واألساليحب لتدريس أي مادت أن يراعوا ما يلي
إجياد الوسائل واألساليحب  ري دائمة  فعل  املعل  أن يبدع يف  -1

ظروفه   األفكار املقررت  مراعياً  باألساليحب والوسائل الناجعة لتفهي  الطال
 والفرو  الفردية بينه .

احلواس )السمت والبهر واللمس والش  والذو ( عنهر رئيس م   -2
عناهر التفكري الق  ا ينتقل احلسإ الوا ت إىل الدما   فعل  املعل  أن 

يف حسإ  - ما أمكنه ذل  - حلواساستعما  معظ  هذث اب يتيا للطال
عنده  ح  التعلي   حاضراً الوا ت موضت التعلي  )التفكري(  إن كان الوا ت 

 رإب هذا الوا ت إىل أذهاهن   األساليحب الوا ت حاضرا وإن م يك  
والوسائل املتاحة  ح  يتهوروث يف أذهاهن  ك هن  أحسإوث  ألن اإلحساس 

وكلما ا اك  حواس أكثر يف حس  كري.الوا ت عنهر رئيس يف التف
الوا ت الواحد كلما تعمة اإلحساس به يف نفس اإلنسان  وكان حكمه 
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 عليه وعل  هفاته أكثر د ة. 
يف كتابة املناه  ويف ب يلة اللغوية لدى الطالاهاات احلاراعم -3

 خماطبته .
مراعات خاهية إدرار اإلنسان للهيغ الكلية لأل ياء  بل إدراكه  -4

يفا  ما ب  السادسة إىل العا رت م  أعماره  ب ها  وخباهة الطاليلاتفاه
 يستوجحب: 

 .فبعد  تعلي  الطلبة الكلمات الدالة عل  املعاف  بل تعليمه  احلروف
عل  هذا الوا ت  يُبدأ العملية التحليلية  أن يدركوا أن هذث الكلمة تد إ 

لكلمة  ن  منها اللكلمة  وهي بيان احلروف واملقاطت الق تكوإ 
وتهاححب العمليةم التحليلية العمليُة الاكيبية  وهي تركيحب كلمات 
جديدت م  احلروف الق تعلموها  وتركيحب مجل جديدت م  الكلمات 

 ةْرفيإ  اجلمت ب  طريقق تعلي  اللغة: الطريقة احلم  الق تعلموها. وبذل  يت إ 
لية.  والطريقة اجلُمم

 ا وخواهإها اانعليمه  مكوإ  الظاهرت  بل ت ياء تعليمه  هفات األ
 .الد يقة

  تعليمه  السريت اإلمجالية للشرهيات  بل تعليمه  تفهيالت حيات
 وأعمال .هذث الشرهيات 

 ل تعليمه  اباص  اة يف النايااساىن العام واألفكار األسا  املعاهامايالاتع
 اجلزئيات والفرعيات.
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ُالتعليمُاملدرسي
 

ُأهدافُالتعليمُاملدرسي:ُ-1
 :هنار ثالثة أهداف رئيسة للتعلي  املدرسي   

بنااء الشرهاية اإلسااالمية  عقلياة ونفساية  حبياام يكتمال هاذا البناااء  -1
 مت هناية مرحلة التعلي  املدرسي.

تعلااي  الطالااحب مااا يلزمااه ماا  مهااارات ومعااارف للتعاماال ماات بي تااه  ااا  -2
يااة األجهازت الكهرائالتعامال مات فيهاا ما  أدوات واخااعاات وجمااالت  مثال 

 و ريها. والهناعة الزراعةأدوات واإللكاونية  و 
إعداد الطالحب لدخو  املرحلة اجلامعية بتعليمه العلاوم األولياة الال ماة  -3

لاااذل   سااااواء أكاناااا  ثقافيااااة كاللغاااة العربيااااة والفقااااه والتفسااااري واحلااااديم أم  
 .و ريها كان  علمية كالرايضيات والكيمياء والفيزايء

 

ُسي:مراحلُالتعليمُاملدُرُُ-2
ماااااااااا  مراعااااااااااات وا اااااااااات  عنااااااااااد تقسااااااااااي  التعلااااااااااي  إىل مراحاااااااااال  ال باااااااااادإ 

ماااااا  الرجااااااوع إىل    وال باااااادإ يف كاااااال مرحلااااااة كااااااان أم الغاااااااً   الطالااااااحب طفااااااالً 
  عليااااااااه ماااااااا  أحكااااااااام يف  اااااااا ن الطفاااااااال أو األدلااااااااة الشاااااااارعية  ومااااااااا دلإاااااااا

بااااال الباااااالغ  مااااا  حيااااام التعامااااال معاااااه مااااا   بااااال ول األمااااار  ومااااا  مث م مااااا     
تنظااااااااي  عال ااااااااة اإلنسااااااااان بغااااااااريث يف اإلسااااااااالم لااااااااه  املعلاااااااا  واملاااااااار   لكااااااااون

 االلتزام  ا.  تية م  اخلالة املدبر  ربإ  العامل   ومطلواً أحكام 



2ُ4 

ورت النور  ية اعاىل يف ساوم  األدلة املتعلقة  ذا املوضوع  وله ت
(58 :)      ُ ُ   ُ     ُ  ُ   ُ     ُ

   ُ ُ  ُ    ُ ُ  ُ ُ  ة ايف ا،ي تاعاىل   و ا ا،ية
 الق تليها:   ُ  ُ    ُ ُ    ُ       ُ  ُ    ُ

  ُ ُ   ُ   و ا .: «ُث ُعن ُالقلم ُرفع ُعن اجملنونُالثة،
النائمُحىتُيستيقظ،ُوعنُالصيبُحىتُاملغلوبُعلىُعقلهُحىتُيفيق،ُوعنُ

ايُأمساءُإنُاملرأةُإذاُبلغتُ» :  و ا  رواث أبو داوود يف سننه - «حيتلم
رواث  - هوأ ار إىل وجهه وكفيإ  «صلحُأنُيرىُمنهاُإالُهذاُوهذاتاحمليضُملُ

 ا : )ُعر ضنا عل  النيب يوم  ريظة وع  عطية القرظي . أبو داوود يف سننه
فكان م  أنب   ُت ل  وم  م ينب  ُخلإ  سبيله  فكن  يف  م ينب  فُرلإ  

ُملاُحكَّمُسعداُ ُالنيبُُأنَُّ»و د روي رواث الامذي يف سننه.   -سبيلي( 
ُكانُيكشفُعنُمؤتزرهم يت بغالم ه أُ ( أن  وع  عثمان )  «يفُبينُقريظة

ُإىلُمؤتزرهانظُر» د سر  فقا   وم ينكر  «فوجدوهُملُينبتُفلمُيقطعُ،وا
ُابلصالة» :و ا   عليه أحد م  الهحابة. ُصبيانكم ُبلغواُُمروا إذا

رواث  - «وفرقواُبينهمُيفُاملضاجع،ُاُ عشُرإذاُبلغواُُواضربوهمُعليها،ُسبعاُ 
 اإلمام أمحد يف مسندث.

حللا   أي األدلة تاد  علا  أن الطفولاة تنتهاي إذا بلاغ األطفاا  ا ثهذ
س إ البلو   و اد عا  اإلساالم عالماات فار اة حمسوساة تفهال با  الطفولاة 

االحاااتالم  وعناااد اإلانث  العاناااة أووالبلاااو   وهاااي عناااد الاااذكور ظهاااور  اااعر 
ودلااا  أي اااا علااا  أناااه مطلاااوب مااا  الاااذي  بلغاااوا  بلاااو  احلاااي  أو احلمااال. 
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 احلل  أحكام م تك  مطلوبة منه   بل بلو  احلل .
ـــ» :و اااا   اُأبنـــاءكمُابلصـــالةُلســـبعُســـنلُواضـــربوهمُعليهـــاُرُوم 
فاحلاااااديم ياااااد إ علااااا  أنإ رواث اإلماااااام أمحاااااد يف مساااااندث.  - «لعشـــــرُســـــنل

 باال بلااو  الطفااال  ماااا مرحلااةالطفولااة النساابة للت ديااحب تُقسااا  إىل ماارحلت : 
ماا  عماارث  ال يسااتعمل فيهااا ال اارب يف  ديبااه  ألنإ احلااديم الساانة العا اارت 
 تهاار علاا  أماارث الهااالت دون ضااربه  فماا  اب أوىل أن ال يف هااذث الساا إ ا

  فُيقتهاار يف  ديباه علاا  أساااليحب الا يااحب ي ارب علاا  تعليمااه  اري الهااالت
  حااا  البلاااو  بعاااد العا ااارت مااا  عمااارثماااا ومرحلاااة  والاهياااحب دون ال ااارب. 

إن لمااز م. وال تطبااة عليااه احلاادود والعقااوات  ُيسااتعمل فيهااا ال اارب يف  ديبااه
فـعُرُ » :إال بعد بلو ه احلل  وهاي مرحلاة ماا بعاد البلاو   لقولاه  الشرعية

حــىتُيبلــع،ُوعــنُالنــائمُحــىتُيســتيقظ،ُوعــنُُالقلــمُعــنُثالثــة،ُعــنُالصــيبُ 
رواث أبااو داوود يف سااننه. ومعااىن ارُف اات القلاا ا هنااا رفاات  - «املعتــوهُحــىتُيــ أ

وا خمالفاة التكلي . فإذا بلغ األطفا  احلل  هاروا مكلفا   ارعا  فاإن ارتكبا
أو حرامااا  عو بااوا وماار ماا  الق اااء. وهااذا يقت ااي وجااود ُ  ااات يف ماادارس 

 البالغ  ويف دور التعلي  العال. بةالطل
م  مراعااا عند تقساي   هذث األحكام النسبة للطفل وللبالغ  ال بدإ 

لة امراحاال التعلااي   ألن الابيااة والت ديااحب ماا  مسااتلزمات التعلااي . فتمتااد املرحاا
ية األوىل ماا  دخااو  الطفاال املدرسااة إىل أن يبلااغ العا اارت ماا  عماارث  املدرساا
الثانيااة ماا  بلو ااه العا اارت حاا  يبلااغ احللاا   وهااو  البااا مااا  املدرسااية واملرحلااة

املدرساااية يكاااون يف سااا  اخلامساااة عشااارت يف الااابالد املعتدلاااة املناااا . واملرحلاااة 
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 املدرسي.الثالثة  تد م  اخلامسة عشرت م  عمرث ح  ينهي التعلي  
علاا  هااذث األدلإااة واألحكااام تُقساا  مراحاال التعلااي  املدرسااي يف  وبناااءً 

  ولاايس علاا  أساااس املااواد الدراسااية الطلبااةدولااة اخلالفااة علاا  أساااس أعمااار 
 الق تقدمها املدرسة. فتقس  املدارس إىل ثالثة أنواع  عل  النحو التال:

 
ُالفئةُالعمريةُاملدرسة

مـــــنُإلـــــامُالسادســـــةُحـــــىتُإلـــــامُُبتدائية مدرسةُاملرحلةُاألوىلُ)اال
ُالعاشرة

منُإلامُالعاشرةُحىتُإلـامُالرابعـةُُمدرسةُاملرحلةُالثانيةُ)املتوسطة 
ُعشرة

ُحـــىتُإ ـــاءمـــنُإلـــامُالرابعـــةُعشـــرةُُالثالثةُ)الثانوية ُُةمدرسةُاملرحل
ُاملرحلةُاملدرسيةُ

ُ
حينهاااا أن  فاااإذا أهنااا  الطالاااحب السااانة العا ااارت مااا  عمااارث  فإناااه يراعااا 

النظاار عاا  درجااة  هاايله الدراسااي.  هاارفينقاال إىل مدرسااة املرحلااة الثانيااة ب
الطالحب مرحلة البلو  ينقل عندها إىل مدرسة م  مدارس املرحلة  وهلوإذا 

نب  الثالثااة )ماادارس البااالغ ( سااواء بلااغ هااذث املرحلااة دراساايا أم م يبلااغ. وُساا
لااذي ساايعمل بااه يف إدارت التعلااي  نظااام الاادورات الدراسااية وا كياا  أن    الحقاااً 

ضاااام  تو ياااات الطلبااااة علاااا  املاااادارس حسااااحب ف اااااا   ااااد يف ماااادارس الدولااااة 
 العمرية.
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(  فياااار احل اااانة ورايض األطفاااا ا التعلاااي   بااال سااا  السادساااة )أم ااا
للنااااس  إن أراد أحاااده  أن يُنشااال مدرساااة خاهاااة لاااذا الغااارض فلاااه ذلااا   

حيام املاواد الدراساية فياه  وما   عل  أن تشرف الدولة عل  هذا التعلي  م 
 حيم تقيدث بسياسة التعلي  املتبنات م   بل اخلليفة. 

 

ُالدوراتُاملدرسية:ُُ-3
تتكون املراحل املدرسية م  س  وثالث  دورت مدرساية متتالياة  مادت  

دورت جمموعااة ماا  الوحاادات الدراسااية.  دد لكاالإ  ُراا. و يوماااً  (83) كاال منهااا
درسااية بدراسااة الاادورت األوىل  وكلمااا وااا يف دورت ويباادأ الطالااحب املراحاال امل

ت إىل الدورت الق تليها  ح  ينهاي املراحال املدرساية وذلا   هنائاه الادورت يُرف  
أربااات دورات  منياااة تُقسااا  السااانة الجرياااة إىل السادساااة والثالثااا  بنجااااح.  و 

ويبا   يعطال فياه الطلباة. ت والق تليهاا ثالثاة أايممتساوية يفهل ب  كل دور 
اجلااااادو  التاااااال اترياااااإل بداياااااة وهناياااااة كااااال دورت واالساااااااحات الفاهااااالة بااااا  

 الدورات:
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ُجدولُالدوراتُاملدرسيةُواالسرتاحاتُيفُكل ُسنة:

 اتريخُانتهاءُالدورة اتريخُبدايةُالدورةُالدورة

 ولاألربيعُ/25ُ/حمرم1 الدورةُاألوىلُ

ُُولُُاألربيعُُمن27،26،25ُُاسرتاحةُ
 مجادىُالثانيةُ/22 ولُاألربيعُ/28 رةُالثانيةالدُو

ُُدىُالثانيةامجمن24،23،22ُُُاسرتاحةُ
 رمضان/20 مجادىُالثانيةُ/25 الدورةُالثالثة

ُُرمضانُُمن22،21،20ُُاسرتاحةُ
 /ذيُاحلجة27 رمضان/23 الدورةُالرابعة

 3-1ماا  عيااد الفطاار إجااا ت وفيهااا ُاسرتاحة
وإجااا ت عيااد األضااح     ااوا ماا  
 م  ذي احلجة. 15-8م  

ُ

 
يدخل الطفل املدرسة عند إ اماه السانة الجرياة السادساة ما  عمارث. 
ولذا فإن مدارس الدولة تستقبل طلباة جادداً يف بداياة كال دورت مدرساية ما  
دورات الساانة األرباات  أي كاال ثالثااة أ ااهر تقريباااً. و مكااان الطفاال دخااو  

السادسة م  عمارث حساحب  ت   أن يُ  الدورت املدرسية األوىل يف أ رب دورت بعد
 التقو  الجري.
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وجيو  للطالحب أن يسايا دورت مدرسية واحادت فقا  بعاد كال ثاالث 
دورات متتاليااة علاا  األ اال  وجيااو  لااه أن يتااابت دراسااته دون اسااااحة. ولااذا 
فااإن النظااام يتاايا للطالااحب اجملااد أن ينهااي املرحلااة املدرسااية يف ماادت  منيااة أ اال 

وذلااا   تابعاااة دراساااته وواحاااه يف الااادورات املدرساااية دون أخاااذ   مااا  أ راناااه
فالوحاادت الزمنيااة للتاادريس هااي الاادورت  اإلجااا ات الفهاالية أو التقلياال منهااا.

وليس  السنة  فلكل دورت منهاجهاا ولكال  ( يوماً 83)املدرسية املكونة م  
 دورت طال ا.

أخااذ أيااة فااإذا اتباات الطالااحب دراسااته للاادورات املدرسااية بنجاااح ودون 
إجاااا ت مطلقاااا فبإمكاناااه أن ينهاااي الااادورات السااا  والثالثااا  يف مااادت تسااات 

( ويكااون حينهااا  ااد أح املراحاال املدرسااية عنااد إ ااام 9=  4÷  36ساانوات )
اخلامسة عشرت م  عمرث. وإذا اتبت دراسته للدورات الس  والثالث   عاد  

ا دورت ثااااالث دورات مدرسااااية فقاااا  يف كاااال ساااانة  حبياااام اعتاااااد أن يساااااي
مدرسااية كاال ثااالث دورات متتاليااة  وأح مجياات الاادورات بنجاااح  فإنااه ينهااي 

(  ويكاون حينهاا  اد 12=  3÷  36حل املدرسية يف اثنق عشرت سنة )ااملر 
 أح املراحل املدرسية عند إ امه الثامنة عشرت م  عمرث.

سنة أو سنت  بعد الثامنة عشرت م   لبةو د رتاع بع  الط
فإن بلغوا العشري  م  عمره  وم  ية الثالث.ااء املراحل املدرسأعماره  إلهن

راحل املدرسية بنجاح أُعفوا م  الدراسة اان العام للماا وا االمتحاتاجي
أو إعادت التقدم   ول  اخليار ما ب  االلتحا  املعاهد احل رفية  املنهجية

معي بعد واحه  م  أجل االلتحا  التعلي  اجلا  لالمتحان العام فيما بعد
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 فيه.
أنإاه يراعاي الفارو  الفردياة  هاذا  عاالوت علا  نظام الدورات املدرسيةو 

 يه .ه ررو عل  أمهية الو   والتحهيل العلمي لدب  فإنإ لقدرات الطال
  تو يااااات الااااادورات السااااا  امللحاااااة يف  خااااار الكتااااااب ويبااااا  اجلااااادو 

األدىن والعاااادي  ي والثالثااا  علااا  الف اااات العمرياااة للطلباااة  كماااا يبااا  احلااادإ 
 إ امه  املراحل املدرسية.خترجه  و ألعمار الطلبة عند 

ولتنفياااااذ نظاااااام الااااادورات يف القااااارى الهاااااغريت  يُنشااااا  جممااااات مدرساااااي 
مااا  أجااال  لباااةامدرساااة  ااااملةا بااا  هاااذث القااارى  وتُاااؤم   وساااائل نقااال للط

 الوهو  إليه ومغادرته إىل بيوا . 
 
ُموادُالتدريس:ُُ-4

ُت بىنُعليهُموادُالتدريس:األساسُالذي4-1ُُُ
العقيااادت اإلساااالمية هاااي أسااااس حياااات املسااال   وهاااي وحااادها أسااااس 

أو أعمالاا  أجهزااادولة اخلالفاة  فاال يتا ت  وجاود  ايء يف كياان الدولاة أو 
 أو ما يتعلة  ا إال والعقيدت اإلسالمية أساس له.

 وعليه  فالعقيدت اإلسالمية هي أساس كال معرفاة يتلقاهاا الطالاحب يف
دولااة اخلالفااة  سااواء أكاناا  هااذث املعااارف يفااا جيااحب أن ينبثااة عاا  العقياادت 
اإلسالمية  ك فكاار العقيادت واألحكاام الشارعية  أم كانا  ما  املعاارف الاق 

  ومعااىن مثاال التاااريإل والعلااوم جيااحب أن تكااون مبنيااة علاا  العقياادت اإلسااالمية
مية مقياساا لاا  ها عل  العقيدت اإلسالمية  هو أن تكون العقيدت اإلسالئبنا
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  وماااا م ينا  اااها جاااا  أيخاااذث املسااال  وال يعتقاااد باااهفماااا ان ااا  العقيااادت ال 
قيااس املسال  يف االعتقاااد األسااس الوحيااد مل أخاذث  فالعقيادت اإلسااالمية هاي

وال ماانت ما  التعارف علا  العقائاد  والعمل  وهي مقياسه يف األخاذ والاار.
سااالمية وختااال  األفكااار املنبثقااة واملعااارف األخاارى الااق تنااا   العقياادت اإل

 ق ها واختاذ املو   الشرعي منها.عنها  وذل  م  اجل ن
 

ُموادُالتدريس:أنواع4-2ُُ
لتنمية العقل   علمية معارف إما ال خترع ع  نوع :  مواد التدريس

 األفعا  واأل ياء م  حيم وا عهاو  األ وا  عل اإلنسان ليحك   ا 
لفطرت اإلنسان  كالكيمياء والفيزايء والفل   وخواهها  وم  حيم مواءمتها

والرايضيات و ريها م  العلوم التجريبية. وهذث املعارف ليس لا عال ة 
األفعا  و  األ وا  هذثع    رعيةمعارف  وإمامبا رت ببناء الشرهية. 

بيان احلك  الشرعي التكليفي فيها  إن كان واجبا أم  واأل ياء  م  أجل
مكروها أم حراما  أو بيان احلك  الشرعي الوضعي إن   مندوا أم مباحا أم

كان سببا أم  رطا أم مانعا  أم رخهة وعزعة  أم هحيحا واطال 
وفاسدا  وهذا يكوإن العقلية اإلسالمية. فإن ا ان  هذث األحكام الشرعية 
 دف اختاذ املسل  املو   الشرعي م  األ ياء واألفعا  واأل وا  امليل 

واألخذ والار عند  يامه العمل إل باع  رائزث وحاجاته وعدم امليل 
النفسية اإلسالمية. وم  العقلية اإلسالمية والنفسية  نالع وية تكو 

اإلسالمية تتكوإن الشرهية اإلسالمية  الق جتعل العقيدت اإلسالمية 
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 أساسا لتفكريها ومليولا. 
 

واإلنسان  فاإلسالم كما طلحب م  املسل  أن يتفكر يف خلة الكون
 واحليات  م  مثل  وله تعاىل:       ُ ُ  ُ    ُ      

 و وله:   191   عمران  - ُُ  ُ  ُ   ُ  ُ   ُ
  - و وله:   الغا ية    ُ ُ ُ    ُ   ُ    ُ

    ُ   ُ  - أحكامه طلحب م  املسل  أي ا االلتزام يف   البقرت
  بقوله تعاىل: أفعاله وميوله األحكام الشرعية و  ُ   ُُ   ُ

  ُ  ُ  ُ  ُ    ُ ُُ  ُ ُ   ُ   ُ ُ   ُ

   ُ    ُ  - وله تعاىل:   و النساء    ُ  ُ ُ
   ُ  ُ ُ  ُ   ُ  -  و وله:   7احلشر ُ    ُ

     ُ     ُ     ُ ُ   ُ    ُ  ُ  ُ  -  التوبة
    و وله:23  ُ  ُ    ُ ُ    ُ   ُ     ُُ

   ُ  ُ  ُ    ُ     ُ     ُ  ُ ُ   ُ  
 التوبة. -

تكون احلاضنة األوىل لبناء  وكما أنه مطلوب م  املدرسة أن
 رهيات إسالمية متميزت  يف عل  أهو  الفقه واللغة والتفسري  فإنإه 
مطلوب منها أي ا أن تكون احلاضنة األوىل لبناء  رهيات إسالمية 

العلمية كعل  الذرت والف اء والكمبيوتر. فاألمة اإلسالمية  متميزت املعارف
واجلهاد ك   بكر وخالد  واحلك  ةيف السياس الق أوب   ادت أفذاذاً 
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وهالح الدي   هي األمة نفسها الق أوب  علماء أفذاذا يف الفقه والعل   
كالشافعي والبراري واخلوار مي واب  اليث . فالدف م  تعلي  هذث 

بناء  رهية الطالحب اإلسالمية و املعارف مجيعها يف املرحلة املدرسية ه
العال م   وإعدادث خلوض معار احليات العملي  أو إعدادث ملتابعة تعليمه

الال مة لرفت مستوى األمة اإلسالمية الشرهيات املتميزت أجل إجياد 
الفكري والعلمي  لتكون مؤهلة لقيادت العام  لتررع الناس كافة م  

جور القوان  الوضعية إىل عد   ات الكفر إىل نور اإلسالم  وم اظلم
رعية  وكذل  لتعمل عل  تسرري ما يف السموات واألرض ااألحكام الش

 : تعاىلامتثاال لاقوله   عة اإلنسان ورفاهيته فيما يرضي هللااملنف   ُ ُ

  ُ ُ ُ    ُُ ُ ُ   ُ ُ   ُ  - 
 (.77قهص )ال
 

ُ:الثالثُحلُاملدرسيةافروعُموادُالتدريسُيفُاملُر4-3ُُُ
و نهااو البال ااة و الهاارف و الو  نحااوالكتابااة و القااراءت و ال العربيااة:اللغااة  -1
 و ريها.اللغوية عاج  املدبية و األ
الثقافااااة اإلسااااالمية: القاااار ن الكاااار  والعقياااادت والفقااااه والساااانة النبويااااة  -2

 و ريها. وأفكار الدعوت اريإل اإلسالميوالتفسري والسريت وفقه السريت والت
كيميااااااااااء الفيااااااااازايء و الرايضااااااااايات و الهاااااااااارات: املعاااااااااارف و املعلاااااااااوم و ال -3
 و ريها. عسكريال تدريحبالتجارت و الهناعة و الزراعة و الكمبيوتر و الو 
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ُاللغةُالعربية:4-3-1ُُ
   اللغاة العربياة واجاحب  ارعي علا  كال مسال   فهاي لغاة اإلساالمتعليا
جاازء جااوهري يف إعجااا  القاار ن  والقاار ن ال يكااون  اار ان    وهاايولغااة القاار ن

النهااوو    وال عكاا  االجتهاااد إال  ااا  ألن  هإال  ااا  و اا  متعباادون بلفظاا
أن تكون اللغة العربية  بلفظها. ولذا كان فرضاً  جاءت م  عند هللا الشرعية

دولااااة   وأن تكااااون وحاااادها لغااااة التعلااااي  يف دولااااة اخلاااااالفةهااااي وحاااادها لغااااة 
الواجااحب إال بااه فهااو  فوجااوب تعلمهااا  ت ماا   اعاادت : امااا ال ياات ي   االفةاخلاا

واجحبا.  فيجحب مراعات إتقان اللغاة العربياة يف ساائر ماواد الدراساة املدرساية 
وإلتقاهناا ال  .ثقافياة معلمياة كانا  أ  والعالية  فهي وعاء األفكاار واملعاارف

وتعليمهااا  يف تعليمهااابااد ماا  اسااتعما  األساااليحب الفعالااة والوسااائل املالئمااة 
 لتكون لغة التراطحب ووعاء الفكر عند مجيت رعااي الدولة.

 والادف ما  تعلااي  اللغاة العربيااة  هاو إجياااد القادرت عنااد الطالاحب علاا 
بلغااااة عربيااااة سااااليمة  مث حماولااااة إجياااااد  وخطابااااةً  التعبااااري كتابااااة و ااااد ً و  الفهاااا 

اعد علاااااا  فهاااااا  التااااااذو  األد  لديااااااه  ألنإ هااااااذا التااااااذو  األد  كمااااااا يساااااا
النهاااوو الشااارعية واألدبياااة  يوجاااد الر باااة عناااد الطالاااحب يف االساااتزادت مااا  

 علوم اللغة العربية  ويساعدث عل  فه  القر ن والسنة.
 اتعلمها فرض عل  الكفاية  تقوم الدولة  ا وأمإا اللغات األخرى فإن  

دولااة رقااة هااذا الغاارض  كإنشاااء معهااد لتعلااي  اللغااات األجنبيااة الااق تلاازم ال
 ة كالامجة و ريها. حلمل الدعوت ورعاية  ؤون األم  
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ُالثقافةُاإلسالمية:4-3-2ُ
 العقيدت اإلسالمية:  -أ

ز يف تادريس العقيادت اإلساالمية علا  األفكاار األساساية للعقيادت  يرك  
 . األحكاام ما  الق ينبثة عنها كل فكر إسالمي ساواء أكاان ما  العقيادت أم

: اإلعااان او ومالئكتااه وكتبااه ورسااله واليااوم ا،خاار هاايالعقياادت اإلسااالمية و 
 م  هللا تعاىل. مهاخريمها و رإ والق اء والقدر 

  الطلبااااة أعمااااارويتاااادرع املنهاااااع يف تاااادريس أفكااااار العقياااادت حسااااحب 
إىل باادائت خلااة هللا احمليطااة  اا   واسااتثارت عقااول  الفتيااة  الطلبااة نظاارفيلفاا  

  وللتفكااااري يف ملاااادبر وجااااود اخلااااالة اللتفكااااري يف هااااذا اإلبااااداع  للوهااااو  إىل
النع  الق أعطاها هللا وساررها لإلنساان  حلماد هللا و اكرث علا  هاذث الانع  
بعبادتااااااه وطاعتااااااه.  إىل أن يهاااااال املنهاااااااع يف املراحاااااال الالحقااااااة إىل عاااااارض 
الرباهاااا  القاطعااااة علاااا  أفكااااار العقياااادت  العقليااااة منهااااا والنقليااااة  كااااالرباه  

 وكاااااون القااااار ن مااااا  عناااااد هللا   ونباااااوت حمماااااد  العقلياااااة علااااا  وجاااااود هللا
الفكاار وكااالرباه  النقليااة علاا  وجااود املالئكااة ويااوم القيامااة  مث الاكيااز علاا  

الق اااء والقاادر وأثاار اإلعااان  ااا علاا  أعمااا  املساال  كاألخااذ  املتعلااة بعقياادت
األسااااباب. مث أفكااااار العقياااادت األخاااارى مثاااال التوكاااال علاااا  هللا وأن األجاااال 

 هللا. والر   بيد
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  :وعلومه القر ن الكر  -ب
 عل  املدرسة أن تغتن  فات ما  بل س  البلاو  فتبادأ والتالوت احلفة  :

ويباادأ احلفااة ماا  فااات  بتحفااية الطلبااة أكاارب  اادر يفكاا  ماا  القاار ن الكاار  
ىل  ساا   فااية إ للتوجااه ماات توجيااه الطلبااة املتمياازي  يف  ااوت احلفااة التمهيااد

كماا أن علا  املدرساة أن اات  بتادريحب الطلباة علا     القر ن التابت للمدرسة.
 إجادت تالوت القر ن الكر  وجتويدث.

 يُبدأ بتفهي  الطلباة القار ن الكار  التادري   فيقتهار يف أو  التفسري :
األمااار علااا  املعاااىن العاااام  و ااارح معااااف املفاااردات الهاااعبة  وربااا  األحكاااام 

 تااااد  عليهااااا  مث ينتقاااال يف الال مااااة للطلبااااة كالهااااالت والوضااااوء ا،ايت الااااق
األحكااااام العقائااااد و املراحاااال الالحقااااة إىل التفسااااري  ومااااا يشااااتمل عليااااه ماااا  

 والنسإل. و ناز وأسباب الالعملية  الشرعية
 

 السنة النبوية: -ع 
يُدر س الطالحب السنة النبوية منذ دخوله املدرسة  ويكون ذل  

  ذه  الطفل حبيم القريبة م احلفة والفه   وخُيتار يف البدء األحاديم
ُ» :يسهل حفظها وفهمها  كقوله  ُمخس، ُعلى ُاإلسالم   «...بين

ُ» :و وله  ُاملسلم ُأخو . مث يتدرع الطالحب يف حفة «...املسلم
األحاديم وفهمها ومناسبااا  حبيم خُيتار لذل  األحاديم الق تتعلة 

  السابعة فُيحف ة عند بلو   العمرية األحكام الشرعية اخلاهة بف ة الطالحب
ُ» :مثل  وله  ُلسبع ُابلصالة ُصبيانكم   وُرف ُة عند «...سنلمروا
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ُحىتُ» :مثل  وله ه احلل  بلو  ُالصيب ُعن ُثالثة: ُعن ُالقلم رفع
. وعند «ايُأمساء،ُإنُاملرأةُإذاُبلغتُاحمليضُ...» :  و وله «...يبلع

رب  األحاديم تدريس الطالحب السنة النبوية يف املراحل املدرسية املتقدمة  ت
  ناسبااا  كما ترب  األحكام الشرعية املستنبطة منها.

 
 الفقه: -د 

يُدرإس الفقه م  خال  النهوو الشرعية م  القر ن والسنة  ويُعلإ  
العل   الطالحب األحكام الشرعية الق تلزمه حسحب سنه. ألن الفقه يع 

  فيبدأ مت ليةاألحكام الشرعية العملية املستنبطة م  األدلة التفهي
األطفا  وحكام الهالت والهيام و داب معاملة الوالدي  والناس دون 
التعرض لألحكام الال مة لس  البلو  ك حكام الغسل واجلنابة وأحكام 
 احلي  والنفاس  فتدرس هذث األحكام عل  مشارف مرحلة البلو  

جلرأت يف وكذل  يركز عل  األحكام املتعلقة األخال  كالهد  واألمانة وا
كاجلهاد وأحكامه دراسة الفقه بشكل عام    إىل و  احلة  مث ينتقل 

مثل  اعدت: اال  الفقهية واإلمارت وأحكامها  مت دراسة بع  القواعد 
ال يت  الشبهاتا  و اعدت: اما  اتدرأ احلدودضرر وال ضرارا  و اعدت: 
 الواجحب إال به فهو واجحبا.

 
 السريت النبوية: -ها 

ريس السااااريت النبويااااة منااااذ دخااااو  الطفاااال املدرسااااة  ويُتاااادرع باااادأ بتااااديُ 
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س الطالااحب ماا  أو  دورت مدرسااية حيااات در  بتدريسااها ماا  حياام التوساات  فيُاا
كلإهااا اختهااار منااذ والدتااه وحاا  وفاتااه  ويعاااد تدريسااها بتوساات   الناايب 
  حبيااام يااات إ تااادريس الساااريت النبوياااة باااد ائقها حساااحب سااا  الطالاااحب وتعماااة

املستنبطة منها مت إ ام الطالحب املراحل املدرسية الثالث   وفقهها واألحكام
عوت وإ امااة الدولااة ونشاار ويُركااز علاا  مااا دلإاا  عليااه ماا  أحكااام يف محاال الااد

 اإلسالم.
 
 اتريإل املسلم : -و

الطلباااة كماااا يف تااادريس الساااريت  ويتبااات يف تدريساااه ماااا يتناساااحب وسااا إ 
للشرهايات اإلساالمية  تاةالالفوالفقه  وُررو عل  تدريس املوا   اجلري ة 

كالهاااحابة والتاااابع  ومااا  جااااء بعاااده  مااا  احلكاااام والعلمااااء كمو ااا  أ  
ومو فااه يف حاروب الااردت  ومو ا  عماار يف   بكار يف الادفاع عاا  الرساو 

هجرتاااه  ومو ااا  عثماااان يف سااارائه  ومو ااا  علاااي يف  اااجاعته  ومو ااا  
مو اااا  يف هاااربث و ملااااه  ومو ااا  عماااار بااا  عباااد العزيااااز يف عدلاااه  و  باااال 

املعتها  او يف ووتاه  ومو اا  هاالح الادي  يف حروبااه  ومو ا  الساالطان 
ريا يف عباااد احلمياااد الثااااف يف حمافظتاااه علااا  فلساااط   ومو ااا  القاضاااي ُ ااا

عدله  والشاافعي يف فقهاه  وامحاد با  حنبال يف جرأتاه  وخالاد با  الولياد يف 
مية عااا    وذلااا  لاكياااز املفااااهي  اإلساااالطاعتاااه  وماااا  ااااكلها مااا  املوا ااا 

 احليات.
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س للعاااربت والعظاااة يف در  أمإاااا اترياااإل األمااا  والشاااعوب األخااارى  فإناااه يُااا
املرحلة املدرسية الثالثة  ويُادرإس يف بعا  الكلياات اجلامعياة  لفها  عقلياات 

 ها ومحل الدعوت اإلسالمية إليها.جل التعامل معأ عوب األم  األخرى م  
 

ُالعلومُواملعارفُواملهارات:4-3-3ُ
املعااارف الااق ليساا  لااا عال اة مبا اارت بوجهااة النظاار يف احليااات  وهاي 

ملهااااارات كامبنيااااة عليهااااا   هااااي و ااااري منبثقااااة عاااا  العقياااادت اإلسااااالمية وإ ااااا 
واملعاااارف الال ماااة مااا  أجااال إعاااداد الطالاااحب خلاااوض معاااار احلياااات العملاااي. 

علاوم للتعامال مات بي اته   يلازمه  ما ف و  ماا يُبادأ باه هاو تادريس الطلباة ماا 
لااق يعيشااون فيهااا  كاحلساااب واملعااارف العامااة عاا  األدوات وا،الت الااق ا

   وكاااااذل  نااااااز يساااااتعملوهنا  كاااااا،الت الكهرائياااااة واإللكاونياااااة  وأدوات امل
يف الطر اااات والشاااوارع  ويراعااا  يف تعلاااي  هاااذث املاااواد  هو وانينااا الساااري  واعاااد

أو جتاريااة  وإن  البي ااة الااق يعااي  فيهااا الطلبااة  إن كاناا  هااناعية أو  راعيااة 
كانااا  هاااذث البي اااة جبلياااة أو ساااهلية أو سااااحلية  أو كانااا  حاااارت أو اردت. 
فتكون الغاية ما  تعلاي  هاذث املاواد حا  سا  العا ارت هاي  كا  الطلباة ما  

 حسحب سنإه  وحاجاا . التعامل مت األ ياء احمليطة    وم  االنتفاع  ا
   يضاايات بفروعهااا التاادر أمااا بعااد ساا إ العا اارت فياااُبدأ بتعلاايمه  الراي

وكاااااذل  العلاااااوم األخااااارى كاااااالفيزايء والكيميااااااء واألحيااااااء والرايضاااااة النافعاااااة  
املهااارات البلااو  ي اااف إىل  كالسااباحة والقفااز وإهااابة الاادف. وبعااد ساا إ  

 العسكري    إ راف اجلي . التدريحب
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ُالوحداتُالدراسية:ُ-5
ات دراساااية  تقسااا  كااال ماااادت مااا  ماااواد التعلاااي  يف املدرساااة إىل وحاااد

تشمل كل وحادت جازءا حماددا ما  هاذث املاادت حبيام عكا  تدريساها كوحادت 
. ويشااارف خااارباء يف كااال   أي يف دورت واحااادت( يومااااً 83)يف مااادت أ هااااها 

يف كاال  مااادت ماا  مااواد التاادريس علاا  وضاات و ديااد املااادت الواجااحب تدريسااها
ي  املااادت املراحاال املدرسااية  كمااا يشاارفون علاا  تقساادورت ويف كاال مرحلااة ماا  

إىل وحااادات تتناساااحب مااات  ااادرات الطلباااة وسااا  عماااره . وتتااادرع وحااادات 
املااااادت يف ترتيبهااااا حااااا  تغطااااي مجيااااات املااااادت املطلاااااوب تدريسااااها يف املراحااااال 
املدرسااية الااثالث  سااواء أكااان هااذا الاتيااحب ماا  األسااهل إىل األكثاار تعقياادا  

اخلهوهاااااية كماااااا يف الرايضااااايات والعلاااااوم التجريبياااااة  أم مااااا  الشااااامولية إىل 
والتفاارع كمااا يف مااادت السااريت النبويااة والتاااريإل اإلسااالمي. ففااي املااواد العلميااة  
كالرايضااايات ماااثال  عكااا  أن تبااادأ هاااذث الوحااادات بنظاااام العاااد والعملياااات 
احلساااااابية البسااااايطة كااااااجلمت والطااااارح  مث تتااااادرع إىل ال ااااارب والقسااااامة  مث 

الاحب يف مراحال متقدماة الكسور وعمليااا  فاجلرب واملعادالت  مث يعطاي الط
مبااادا التفاضاال والتكاماال ومبااادا الرايضاايات العليااا  وهكااذا حاا  تغطااي  

 كامل منهاع الرايضيات املقرر تدريسه يف املرحلة املدرسية.
 واءماةوهذا يتطلحب م  واضعي املنهاع ملادت دراسية معينة أن يراعوا م

يف مجياات املراحاال إىل  املااادت لساا إ الطلبااة  وأن يقسإااموا املااادت املنااوي تدريسااها
ساا  وثالثاا  وحااادت علاا  األكثاار  كااالإ وحاادت يف كتاااب رمااال ر اا  الااادورت 
املدرسية الق يُدرإس فيها. و د يكون عدد الوحدات الدراسية أ لإ م  سا  
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وثالثاا  وحاادت للمااواد الااق يباادأ تدريسااها يف دورات الحقااة  كمااادت الفياازايء 
تتكااون ماا  اثنااق  - مااثال - لعلماايومااا  اااكلها. فمااادت الكيمياااء يف الفاارع ا

يدرس الطالحب الوحدت األوىل يف الدورت اخلامسة والعشاري   د عشرت وحدت  
وتتااااادرع حاااااا  الااااادورت السادسااااااة والثالثااااا  يف الفاااااارع العلماااااي ماااااا  املرحلااااااة 

تبااادأ يف  ااد املدرسااية. ومااادت العلاااوم العامااة تتكااون مااا  اثنااق عشاارت وحااادت  
 الدورت الرابعة والعشري .  الدورت الثالثة عشرت وتنتهي يف

ورمل الكتاب ر   الوحدت ور   الدورت الق يُدرإُس فيها  ففي الادورت 
  25/25اخلامساااااة والعشااااااري  مااااااثال  ياااااادرس الطالااااااحب وحاااااادت الرايضاااااايات 

  ووحاادت البال اااة 12/25  ووحاادت العلاااوم العامااة 13/25ووحاادت القواعااد 
   وهكذا.6/25
 
ُ:الدراسيةُمدارسُالدولةُونظامُالدوراتُُ-6

ح  عك  االلتزام األحكام الشرعية املتعلقاة التعلاي  والت دياحب  ما  
تقسااي  املاادارس يف الدولااة  حياام التعاماال ماات الطلبااة حسااحب أعماااره   فااإن  

يُبىن عل  أساس معد  أعمار الطلبة وليس عل  الادورات الدراساية. فتقسا  
مااااا هااااو مباااا  يف املاااادارس حسااااحب هااااذث الف ااااات العمريااااة إىل ثالثااااة أنااااواع ك

 اجلدو  التال:
 
 
 



4ُ2 

 
ُالدوراتُاملدرسيةُ ُالفئةُالعمرية ُاملدرسة

1ُ-ُ16ُ السادسـةُوحـىتُُمنُإلام
ُإلامُالعاشرة

ُاألوىلُ)االبتدائية 

13ُ-ُ32ُ مــنُإلــامُالعاشــرةُوحــىتُ
ُإلامُالرابعةُعشرة

ُالثانيةُ)املتوسطة 

25ُ-ُ36ُ مـــنُإلـــامُالرابعـــةُعشـــرةُ
ـــــــــةُُحـــــــــىتُإ ـــــــــاء املرحل

ُملدرسيةا

ُالثالثةُ)الثانوية ُ

ُ
والُختتصُاملدرسةُبدوراتُمدرسيةُحمددةُفقط،ُبلُلتدُلتشرتكُ
معُمدارسُاملرحلةُاليتُتسبقهاُومدارسُاملرحلةُالالحقةُهلاُيفُعددُمنُ
ُاملدارسُالثالثُ ُعلى ُالطلبة ُتوزيع ُضمان ُأجل الدوراتُوذلكُمن

ُا ُمن ُاألوىل ُاملرحلة ُفمدرسة ُالعمرية. ُفئاهتم ُخمصصةُحسب لتعليم
ُيكونُ ُاليت ُاملدرسية ُالدورات ُوعدد ُالعاشرة. ُسن ُدون لألطفال

ُعندُبلوغهُالعاشرةُهوُاثنت 4ُعشرةُدورةُمدرسيةُ)ُاالطالبُقدُألها
إالُأنُالطالبُاجملدُيفُُدورة ،12دوراتُيفُالسنةُ=3ُُ×ُسنواتُ

4ُ×ُسنوات4ُُهذهُاملرحلةُيكونُقدُأ ىُستُعشرةُدورةُمدرسيةُ)
ولذا فإن مدارس املرحلت  األوىل والثانية دورة .16ُُُالسنةُ=ُدوراتُيف

ا الال مة للطلبة الذي  16-13تتداخالن فيما بينهما بتدريس الدورات ا
ا مثاًل تدرس يف 15أعماره  ما ب  التاسعة والثانية عشرت  فالدورت ا

 املرحلة األوىل للطالحب اجملد الذي ال يسايا أية دورت حيم يكون عمرث
.  وكذل  أعمار املرحلة األوىلسنة( أي ضم   9 4/3=  4/15+  6)

( نفسها تدرس يف مدارس املرحلة الثانية للطالحب الذي 15فإن الدورت )
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أعمار سنًة( أي ضم   11=  3/15+  6يسايا حيم يكون عمرث )
 .املرحلة الثانية

ة  ومثاال هااذا يقااا  عاا  التااداخل باا  ماادارس املاارحلت  الثانيااة والثالثاا
ا الال مااااة للطلبااااة الااااذي  32-25فإهنمااااا تتداخاااااالن يف تدرياااااس الاااادورات ا

( ماااثاًل 28أعمااااره  ماااا بااا  الثالثاااة عشااارت والساااابعة عشااارت.  فاااإن الااادورت )
تاااادرس يف املرحلااااة الثانيااااة للطالااااحب اجملااااد الااااذي ال يسااااايا أيااااة دورت حياااام 

.  ةأعماااار املرحلاااة الثانياااسااانًة( أي ضااام   13=  4/28+  6يكاااون عمااارث )
( نفسااها تاادرس يف ماادارس املرحلااة الثالثااة للطالااحب 28وكااذل  فااإن الاادورت )

سااااانة( أي  15 3/1=  3/28+  6الاااااذي يساااااايا حيااااام يكاااااون عمااااارث )
 ضم  أعمار املرحلة الثالثة.

وهكاااذا النسااابة جلميااات الااادورات املتداخلاااة بااا  املراحااال املاااذكورت يف 
 .43اجلدو  السابة يف و
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كمااااا أسااااالفنا فااااان التعلاااااي  املدرساااااي يقساااا  إىل سااااا  وثالثااااا  دورت 
 حسااحب الف اااتمدرسااية  وتااو ع هااذث الاادورات علاا  ثااالث مراحاال أساسااية 

العمرية للطلبة وذل  م  أجل ضاب  كال مرحلاة األحكاام الشارعية املتعلقاة 
 ااا. أمااا ماا  حياام املااواد الدراسااية  فااان لكاال مرحلااة مااواد تدريسااية خاهااة 

إىل الااااق  ماااا  دورت  ولااااا  وانينهااااا اخلاهااااة الرسااااوب والافياااات )االنتقااااا   ااااا
 ساااساألمااواد   تليهااا(. وتقساا  املااواد التدريسااية يف كاال مرحلااة إىل  ساام :

 .النشاطاتاملهارات و  موادو 
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 املرحلة املدرسية األوىل:
 

ُوالنشاطاتاملهاراتُ ُموادُاألساس ُالدورات
ـــة،ُ ـــوتر،ُمهـــاراتُذهني كمبي

ُرسم،ُمكتبةرايضة،ُ
ثقافــــــةُإســــــالمية،ُلغــــــةُعربيــــــة،ُ

ُرايضياتُ،علوم
1ُ-ُ12ُ

ويف املرحلااااة املدرسااااية األوىل  يباااادأ ماااات الطلبااااة منااااذ الاااادورت املدرسااااية 
األوىل معلمااان: أحاادمها يُدرإسااه  الثقافااة اإلسااالمية واللغااة العربيااة  و نيهمااا 

. وماا  اطاتوالنشاايُدرإسااه  العلااوم والرايضاايات  ويتقاساا  املعلمااان املهااارات 
ه يف هاااذث املرحلاااة ثاااالث دورات دراساااية طلبتااااألف ااال أن يبقااا  املعلااا  مااات 

 متتالية عل  األ ل.
ويف مادت املهارات  يعط  الطفال نشااطات تنماي القادرت علا  الارب  
والتفكاااااري  مثااااال تركياااااحب األ اااااياء وفكهاااااا  ويُراعااااا  أن تكاااااون لااااابع  هاااااذث 

 ت يف الدورت.واملهارات عال ة  واد األساس املقرر  النشاطات
 

 املرحلة املدرسية الثانية:
 

ُاملهاراتُواألنشطة ُموادُاألساس ُالدورات
رســم،ُزراعــة،ُصــناعة،ُ

ُ.رايضة،ُمكتبة
ــــــــــاريخُُثقافــــــــــةُإســــــــــالمية ومنهــــــــــاُالت

ـــــة،ُرايضـــــيات،ُُاإلســـــالمي ،ُلغـــــةُعربي
ُ.ُكمبيوتر،ُعلومُعامة

13-24ُ
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اء واألحيااااء وماااادت االعلاااوم العاماااةا يف هاااذث املرحلاااة ت ااا  مباااادا يف الكيميااا
 والفيزايء واجلغرافيا.

 
 املرحلة املدرسية الثالثة:

  ويشاااار مجيااات الطلباااة يف هاااذث املرحلاااة 36-25ل الااادورات امااااوتش
فقا   مث يلتحاة الطلباة بعادها  30-25يف املواد الق يدرسوهنا يف الدورات 

 حسحب ر باا . هذث الفروع هي: ( بفروع36-31)يف الدورات 
 الفرع الثقايف 

 رع العلمي الف 

 أو التقااااااا  )كمبياااااااوتر  ميكانيااااااا   كهاااااااراء   الفااااااارع الهاااااااناعي
 اتهاالت  حلام أوكسج   خراطة...اخل(.

 الفرع الزراعي 

  الفرع التجاري 

 زل )لإلانث(.االفرع املن 

 
ان املاااااااواد الاااااااق تااااااادرس يف كااااااال فااااااارع مااااااا  هاااااااذث ايااااااااي باالاااااااادو  التاويف اجلااااااا
 الفروع:
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ُواألنشطةاملهاراتُُموادُاألساسُالدوراتُ
ُ
1ُ

25 25-30ُ
ُبكلُالطال

لغـــةُعربيـــة،ُُثقافـــةُإســـالمية،
كمبيــــــــــــــــوتر،ُُُرايضــــــــــــــــيات،

ـــــــاء، ـــــــزايء،ُُكيمي ـــــــاء،ُفي أحي
ُ.ُجغرافيا

مكتبـــــة،ُمهـــــاراتُعســـــكرية،ُومـــــاُ
يقررهُأهلُاخل ةُيفُهذاُاجملالُوماُ

ُ.ُيتناسبُمعُاملنطقةُاجلغرافية

ُ
2ُ

31ُ-ُ36ُ
ُالثقايف

لغـــةُعربيـــة،ُُُثقافـــةُإســـالمية،
ياتُعامــــة،ُكمبيــــوتر،ُرايضــــ

ُ.علومُعامة

ــة،ُمهــاراتُالتفكــريُونواعــه،ُ مكتب
عســكرية،ُمــاُيقــررهُأهــلُاخلــ ةُيفُ
هذاُاجملالُوماُيتناسبُمعُاملنطقةُ

ُاجلغرافية
ُ
3ُ

31ُ-ُ36ُ
ُالعلميُ

لغـــةُعربيـــة،ُُثقافـــةُإســـالمية،
كمبيــــــــــــــــوتر،ُُُرايضــــــــــــــــيات،

ـــــــزايء،ُ ـــــــاء،ُفي ـــــــاء،ُأحي كيمي
ُ.جغرافيا

ــة،ُمهــاراتُالتفكــريُونواعــه،ُ مكتب
رية،ُمــاُيقــررهُأهــلُاخلــ ةُيفُعســك

هذاُاجملالُوماُيتناسبُمعُاملنطقةُ
ــــــــــة ،ُالبحــــــــــ ُالعلمــــــــــي،ُاجلغرافي

ُخمت اتُمناسبةُلكلُمادة
ُ
4ُ

31ُ-ُ36ُ
ُالصناعي

ُلغـــةُعربيـــة،ُثقافـــةُإســـالمية،
كمبيـــــوتر،ُرايضـــــياتُعامـــــةُ
للصــــــــــناعة،ُعلــــــــــومُعامــــــــــةُ
للصـــــناعة،ُمـــــاُيقـــــررهُأهـــــلُ

ُالصناعة.ُاخل ةُيفُجمال

ــة،ُمهــاراتُعــه،ُالتفكــريُونوا مكتب
عســكرية،ُمــاُيقــررهُأهــلُاخلــ ةُيفُ
هذاُاجملالُوماُيتناسبُمعُاملنطقةُ

ُ.ُاجلغرافية

ُ
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ُ
5ُ

31ُ-ُ36ُ
ُالزراعي

ُلغةُعربية،ُثقافةُإسالمية،
كمبيــــوتر،ُرايضــــياتُعامــــةُُ

ُللزراعة،ُعلومُعامةُللزراعة،
ماُيقررهُأهـلُاخلـ ةُيفُجمـالُ

ُُُالزراعة

مكتبــــــــة،ُالتفكــــــــريُونواعــــــــه،ُ
ـــاُيقـــررهُمهـــا راتُعســـكرية،ُم

أهــلُاخلــ ةُيفُهــذاُاجملــالُومــاُ
،ُيتناسبُمعُاملنطقةُاجلغرافيـة

مســــتنبتُزراعــــيُعلــــىُغــــرارُ
املخت اتُأوُمشـتلُللتـدريبُ

ُالعملي
ُ
6ُ

31ُ-ُ36ُ
ُالتجاري

ُلغـــةُعربيـــة،ُثقافـــةُإســـالمية،
كمبيــــوترُ،ُرايضــــياتُعامــــةُ
للتجـــــــــــارة،ُعلـــــــــــومُعامـــــــــــةُ
للتجارة،ُماُيقررهُأهلُاخل ةُ

ُالُالتجارةُ.يفُجم
ُُ

مكتبــــــــة،ُالتفكــــــــريُونواعــــــــه،ُ
ـــاُيقـــررهُ مهـــاراتُعســـكرية،ُم
أهــلُاخلــ ةُيفُهــذاُاجملــالُومــاُ
ُيتناسبُمعُاملنطقةُاجلغرافية

ُ
7ُ

31ُ-ُ36ُ
يلُنـــــــــــــــــــــــــُزامل

ُ)لإلانث 
ُ

لغـةُُ،)خاصة ُثقافةُإسالمية
كمبيــوترُ،ُرايضــياتُُعربيــة،

صــــحةُعامــــة،ُعلــــومُعامــــة،ُ
ل،ُرعايـةُالطفـل،ُاحليـاةُنـُزامل

اُيقـــررهُأهـــلُتماعيـــة،ُمـــاالج
ُاخل ة.

مكتبــــــــة،ُالتفكــــــــريُونواعــــــــه،ُ
خياطـــــــة،ُتصـــــــفيفُالشـــــــعر،ُ

ـــــبُاملُ،طـــــبخ ــــــُزترتي ـــــن اُل،ُوم
ـــــررهُأهـــــلُاخلـــــ ةُيفُ الُجمـــــيق
ُرعايةُالبيتُوالطفل.ُ

ُ
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املرحلاااة املدرساااية الثالثاااة  يعطااا  الطالاااحب ماااواد مااا  يف الفااارع الثقاااايف 
اا ربيااة. ويقاارر أهاال اخلااربت هااذث ماا  الثقافااة اإلسااالمية واللغااة الع عة يف كاالإع موس 

و ريها م  فروع الثقافاة واتريإل املواد م  فقه وأهو  وتفسري وعلوم حديم 
اإلساااالمية  كماااا يقاااررون املنااااه  اخلاهاااة بفاااروع اللغاااة العربياااة الال ماااة لاااذث 

 املرحلة م   و وبال ة ونهوو و ريها.
لعلوم عط  الطالحب ماديت الرايضيات واويف الفروع  ري العلمية  يُ 

بشكل مقت حب. ويركإز عل  املوضوعات الق تلزمه يف فرعه فق . فيعط  
مثل  التجارت املتعلقة  املوضوعاتطالحب الفرع التجاري م  الرايضيات 

احملاسبة  وحساب الزكات واملواريم  وحساب الربا واخلسارت  وحساب 
. يعط  مباحم يف اإلحهاء الرايضمس  الدفاتر وهنادية النقد  كما يُ 

الق ختص الهناعة كالرس   املوضوعات الهناعي فيعط أما طالحب الفرع 
 الندسي واأل كا  ومسا طها  وحساب املساحات واحلجوم وهكذا.

 املوضوعاتعط  طلبة الفروع  ري العلمية ويف مادت العلوم العامة يُ 
الق تركز عل  دراسة جس  اإلنسان واألمراض والسالمة العامة 

علمية الق ختص اإلنسان وتتعلة ببي ته. ويف الفرع الزراعي  واملوضوعات ال
حب  راعة االياي اف إىل ذل  املوضوعات املتعلقة الزراعة والغذاء  ك س

 وهكذا. واأل دت واملبيدات   والابة وأنواعهاوعالجها النبااتت وأمراضها
عطا  الطالاحب ما  ماواد العلاوم ماا يتعلاة بعلاوم ويف الفرع الهاناعي  يُ 

ملواد وخواهها )كالكثافة  والكتلة(  كماا يعطا   اوان  احلركاة وامليكانيكاا  ا
 و وان  السالمة العامة.
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ويقرر أهل اخلربت ما يلزم الطالحب يف كال مرحلاة ما  املراحال املدرساية 
 ويف كل فرع م  فروع املرحلة املدرسية الثالثة.

 
ُالدولة:ُالنجاحُوالرسوبُيفُمدارسُُ-8

ُ:ُ)االبتدائية رسوبُيفُمدارسُاملرحلةُاألوىلالنجاحُوال8-1ُُ
إىل أخارى. ففاي  ما  مرحلاةختتل   وان  النجااح والرساوب والافيات 

 األساااااس يف ذهاااا  الطفاااال  فاااااإن   تركيااااز املااااواداملرحلااااة األوىل  حياااام جيااااحب 
الطالحب ال يرفت إىل الادورت التالياة إال عناد واحاه يف مجيات املاواد األسااس يف 

ه فإن اااواحااادت مااا  ماااواد األسااااس  ا رساااحب الطالاااحب يف ماااادتهاااذث املرحلاااة. وإذ
و ايعيد دراسة مجيت مواد الدورت. فال عك  نقل الطالحب إىل الدورت التالياة وها

إذا م  اإلساااالمية أويف ماااادت الثقافاااة  م يااانجاال رسااا  القاااراءت ماااثال أو إذا 
 ورت.يك  لديه القدرت عل  إجراء العمليات احلسابية املقررت يف تل  الد

ويف حالة رسوب الطالحب يف دورت م  دورات املرحلة األوىل  فإن  
أخذ إجا ت إال بعد عليه إعاداا يف الدورت الق تليها مبا رت   وال رة له 

دراسة ثالث دورات متتالية م  رسوبه... وهكذا ح  يت  مدرسة املرحلة 
ون واحه لالنتقا  األوىل )االبتدائية(  فإذا بلغ الطالحب العا رت م  عمرث د

إىل مدرسة املرحلة الثانية ااملتوسطةا  يُعرض حينها عل  تربوي  
مترهه  لينظروا يف   نه  إم ا أن يوهوا بنقله إىل املرحلة الثانية 

 ي ي الفه .ااملتوسطةا  وإم ا بنقله إىل مدارس خاهة برعاية بط
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ُتوسطة :)املُالثانيةةُالنجاحُوالرسوبُيفُمدارسُاملرحل8-2ُُ
  إذا رسااااااحب الطالااااااحب يف مااااااادت واحاااااادت ماااااا  املااااااواد ةاملرحلااااااهااااااذث  يف

ه يرفااااات إىل الااااادورت التالياااااة ورمااااال املاااااادت معاااااه  حبيااااام يتقااااادم األسااااااس فإن ااااا
 المتحاهناااا مااات امتحااااانت ماااواد الااادورت التالياااة  ماااا يتااايا للطالاااحب و تاااا كافيااااً 

دم دورات لدراسااة وفهاا  املااادت الااق رسااحب فيهااا  كمااا يتاايا للمدرسااة أن تقاا
 .رسبون فيهاييف املواد الق  إضافية لتقوية الطلبة

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

م   ن يف أيإع ت الطالحب إىل الدورت التالية إذا تراك  عليه إكماالال يُرف  
وواحه يف مجيت موادها لدورات  ويرفإت الطالحب بعد إعادته الدورت ا

 اإلضافة إىل واحه يف املواد الق محلها م  الدورات السابقة. 

ويف حالة رسوب الطالحب يف دورت م  دورات املرحلة الثانية  فإن  
أخذ إجا ت إال بعد عليه إعاداا يف الدورت الق تليها مبا رت   وال رة له 

دراسة ثالث دورات متتالية م  رسوبه... وهكذا ح  يت  مدرسة املرحلة 
الثانية ااملتوسطةا  فإذا بلغ الطالحب اخلامسة عشرت م  عمرث دون واحه 
لالنتقا  إىل املرحلة الثالثة االثانويةا  يُعرض حينها عل  تربوي  

لثالثة مترهه  لينظروا يف   نه  إم ا أن يوهوا بنقله إىل املرحلة ا
 م ا بنقله إىل املدارس احلرفية.االثانويةا  وإ
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ُ:)الثانوية ُالثالثةةُالنجاحُوالرسوبُيفُمدارسُاملرحل8-3ُُ
  يف هذث إذا رسحب الطالحب يف مادت واحدت م  املواد األساس

ه يرفت إىل الدورت التالية ورمل املادت معه  حبيم يتقدم فإن   املرحلة 
 .ت مواد الدورت التاليةالمتحاهنا مت امتحاان

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

م   ن يف أيإع ت الطالحب إىل الدورت التالية إذا تراك  عليه إكماالال يُرف  
وواحه يف مجيت موادها لدورت الدورات  ويرفإت الطالحب بعد إعادته ا

 اإلضافة إىل واحه يف املواد الق محلها م  الدورات السابقة. 

ويف حالة رسوب الطالحب يف دورت م  دورات املرحلة الثالثة  فإن  
أخذ إجا ت إال بعد عليه إعاداا يف الدورت الق تليها مبا رت   وال رة له 

.. وهكذا ح  يت  مدرسة املرحلة دراسة ثالث دورات متتالية م  رسوبه.
الثالثة االثانويةا  فإذا بلغ الطالحب العشري  م  عمرث دون إهناء املرحلة 
الثالثة  أي دون واحه يف الدورت السادسة والثالث  م  الدورات الدراسية  
ال ُيسما له البقاء يف املدرسة. فإن أراد التقدم لالمتحان العام للمراحل 

رع املدرسة جا  له ذل   وإن أراد االلتحا  املعاهد الق املدرسية م  خا
 ال تشا  واحه االمتحان العام جا  له ذل .
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ُاملدرسية:ُاحلاالمتحانُالعامُللمُرُ-9
املدرسااية  وبعااد إهناااء الطالااحب السااتة والثالثاا  دورت  احااليف هنايااة املر 

 احااااالمر بنجااااااح  يتقااااادم الطالاااااحب المتحاااااان عاااااام هاااااو ااالمتحاااااان العاااااام لل
املدرسيةا. وعك  للطالحب إهناء املرحلة بنجاح دون التقدم لالمتحان العاام  
وهنااااار معاهااااد هااااناعية وحرفيااااة ال تشااااا  أساسااااا حهااااو  الطالااااحب علاااا  

 املدرسية. احلاالمتحان العام للمر 
   يف  اااااهر  ملااااارت األوىلايعقاااااد ااالمتحاااااان العااااااما مااااارت  يف السااااانة

.  اااوا  اااهر يعقاااد يف  الثانياااةاملااارت و مااا  كااال عاااام  مجاااادى األوىل 
تقاااد  االمتحاااان وجدولاااه يف كااال عاااام. ل اً ورااادد أهااال اخلاااربت اترخيااا

ار فيمااا إذا كااان يريااد التقاادم لالمتحااان يف  ااهر اتاااحب أن خياالاااوللط
  مااا  خاااال  تساااجيله لالمتحاااان  اااوا أم يف  اااهر مجاااادى األوىل 

 مسبقا.

 ة الثالثاة  يعقد امتحاان منفهال لكال فارع ما  فاروع املرحلاة املدرساي
فهنار امتحان للفرع الثقايف  وامتحاان للفارع العلماي  و خار للفارع 

 الهناعي  وهكذا. ويكون لكل فرع جدو  خاو به.

  يشاااامل االمتحااااان مااااا درسااااه الطالااااحب يف مجياااات املراحاااال الدراسااااية
اااز يف املاااواد الاااق درساااها الطالاااحب يف الااادورات  الاااثالث  ولكناااه ياكإ

 (.36دورت  - 31 الدراسية الس  األخريت )دورت
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ُحصصُوموادُالتدريس:ُ-10
يتكون اليوم املدرسي م  جمموعة م  احلهص الدراسية  مدت كل 
منها أربعون د يقة  ويفهل ب  كل حهت  متتاليت  مخس د ائة 

 لالسااحة. ويكون الاتيحب اليومي للحهص الدراسية عل  النحو التال:
 مخس د ائة.احلهتان األوىل والثانية يفهل بينهما  -1
 اسااحة مداا مخس عشرت د يقة. -2

 احلهتان الثالثة والرابعة يفهل بينهما مخس د ائة. -3

 اسااحة مداا ثالثون د يقة. -4

 احلهتان اخلامسة والسادسة. -5

يقاااوم أهااال اخلاااربت بتو يااات احلهاااص األسااابوعية علااا  الوحااادات الدراساااية 
ايتهاااا مااا  مااا  هاااذث الوحااادات كف املطلوباااة لكااال دورت ماااا يكفااال إعطااااء كااالإ 

 الو   الال م لتدريسها.
 

ُ:التقوميُاملدرسيُ-11
إن نظام العمل والت ريإل يف دولة اخلالفة هو التا ريإل الجاري. تتكاون 

يومااا  يُطااارح منهاااا ثالثااة أايم لعياااد الفطااار املباااارر   354الساانة الجرياااة مااا  
يوما تاو ع علا  الادورات  344 أايم لعيد األضح   فيبق  م  السنة بعةوس
 اسية األربت كما هو مب  يف اجلدو  التال:الدر 

 



5ُ4 

 
 اتريخُانتهاءُالدورة اتريخُبدايةُالدورةُالدورة

 ولاألربيعُ/25 /حمرم1 الدورةُاألوىلُ

ُُولُُاألربيعُُمن27،26،25ُُاسرتاحةُ
 مجادىُالثانيةُ/22 ولُاألربيعُ/28 الدورةُالثانية

ُُدىُالثانيةامجمن24،23،22ُُُاسرتاحةُ
 رمضان/20 مجادىُالثانيةُ/25 الثالثةُالدورة

ُُرمضانُُمن22،21،20ُُاسرتاحةُ
 /ذيُاحلجة27 رمضان/23 الدورةُالرابعة

 3-1م  عيد الفطر إجا ت وفيها ُاسرتاحة
وإجا ت عيد األضح  م     وا م  
 م  ذي احلجة. 8-15

ُ

 ماا  كاال عااام  وملاادت  اارإت حماارإم احلاارامتباادأ الاادورت املدرسااية األوىل يف 
  ويشاامل ذلاا  أايم اجلمعااة الوا عااة يف تلاا  الفااات  كمااا يشاامل يوماااً  (83)

 (83) فااات االمتحاااانت النهائيااة لتلاا  الاادورت. أي تنتهااي الاادورت بعااد ماارور
أايم مااا  هناياااة  (3)مااا  بااادايتها. مث تبااادأ الااادورت التالياااة بعاااد اساااااحة  يومااااً 

 الدورت السابقة.
متمياازت ماا  حياام أهنااا تت اام   الاادورت الرابعااة ماا  العااام دورتجاااءت و 

 اااهر رم اااان  كماااا تت ااام  عيااادي الفطااار واألضاااح   وهاااي أايم مباركاااة  
يساااتطيت بعااا  الطاااالب أو بعااا  املعلمااا  أن أيخاااذوا الااادورت كلهاااا إجاااا ت 
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و د يستطيت البع  م  أداء فري ة  ألداء فري ة احل  أو العمرت أو للسفر.
 بعة أايم.احل  يف إجا ت عيد األضح  املبارر البالغة س

 
ُمعاهدُاحلرفُالبسيطة:ُ-12

ومهمة هذث املعاهد إعاداد طاوا   فنياة حرفياة يف ختههاات ال يلزمهاا عمقاا 
كالنجااااارت واحلاااادادت واخلياطااااة والطاااابإل و ريهااااا. وللطالااااحب الااااذي ال علميااااا   

ير ااااحب يف متابعااااة التعلااااي  املدرسااااي لساااابحب ماااا  األسااااباب أن يااااار التعلااااي  
الرابعاااة والعشاااري  ويلتحاااة  اااذث املعاهاااد لدراساااة املدرساااي بعاااد إهنائاااه الااادورت 

 أحد هذث الترههات.
وردد أهل اخلربت مدت الدراسة يف كل فرع م  هذث الفروع وطبيعة املواد الق 
يدرسااااها الطالااااحب واملهااااارات الال مااااة إلتقااااان كاااال ماااا  هااااذث احلاااارف. وعاااانا 

يف  الطالاااحب بعاااد واحاااه يف هاااذث املعاهاااد  اااهادت تسااام  االشاااهادت احلرفياااةا
 النجارت أو احلدادت أو اخلياطة ... .
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ُالتعليمُالعايل

 
 و كل تعلي  نظامي بعد التعلي  املدرسي.: هالعالالتعلي  

 
ُأهدافُالتعليمُالعايل:ُُ-1
ب التعلي  العاال  والاق ح تركيز وتعمية الشرهية اإلسالمية يف طال -1

هااية لتهاابا  ائاادت بنا هااا يف مرحلااة التعلااي  املدرسااي  واالرتقاااء  ااذث الشر
  اإلسالم   وهي الق ااي الق حتإ وخدمتها الق ااي املهريية لألمة يف حراسة

فيها عل  املسلم  اختاذ إجراء احليات أو املوت  ففي  ياب تطبياة اإلساالم  
كنظام حك  يف احليات  تكون الق ية املهريية للمسلم  هاي إ اماة اخلالفاة 

  ااية األمااة املهااريية  وجااود دولااة اخلالفااة فااإن   ا يفواحلكاا   ااا أنااز  هللا  وأم اا
قاا يف األماة  ومحال ومطب   اً هي احملافظة عل  دولة اخلالفة وإبقااء اإلساالم حي ا

ااي تبقا  هاذث الق الالدعوت إىل العام  ومنت ما يهدد وحدت األماة ودولتهاا. و 
مرار يف ماا  االساات ال بااد  ووجااداهنا   يف عقاال األمااة تنبااه مركاازو  املهااريية حي ااة

تعلااااي  الثقافااااة اإلسااااالمية  الااااق ختاااادم هااااذث الق ااااية املهااااريية  جلمياااات طلبااااة 
التعلاااااي  العاااااال بغااااا  النظااااار عااااا  ختههااااااا . هاااااذا اإلضاااااافة إىل التعماااااة 
والترهاااص يف دراساااة الثقافاااة اإلساااالمية مميااات فروعهاااا مااا  فقاااه وحاااديم 

تهاادي   عكإ اا  ماا  تااوفري مااا يلاازم ماا  علماااء وجم وتفسااري وأهااو  و ريهااا مااا
وم   ادت ومفكري   وم    ات وفقهاء و اريه   حا  يبقا  اإلساالم وحادث 
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ة اجلهااااد.  اااا  قاااه و اااافة علياااه  و ملاااه إىل النااااس كاف ااايف األماااة تطبإ   اً حي ااا
: «ُ:صـنفانُمــنُالنــاسُإذاُصــلحاُصـلحُالنــاسُوإذاُفســداُفســدُالنــاس

ـــَنُ» :و اااا  رواث أباااو نعاااي  يف احللياااة.  «العلمـــاءُواألمـــراء الَُتْســـَُل وَعَُع
قَـ َُّ َُّ َـاُثَـال   رْيَُيـَق وهل  َُواْسَُل وَعَُعَنُاخلَْ ــاَلَُأالَُإنََُّشــالشَّرَ  ُالشَّ َُشـَرار ُاْلع َلَمـاَءُـرَّ رَ 

رْيََُخَيار ُاْلع َلَماءَُ َرُاخلَْ )رواث الدارمي يف كتاب املقدماة(  فاال بُاد  ما   «َوَإنََُّخيـْ
 العلماء.االهتمام يف إجياد خيار 

 
والطوا   القادرت عل  خدمة مهاح األمة احليوية الطوا   إجياد  -2

.  )االسااتيجية( بعيدت املدىو   ريبة املدى القادرت عل  وضت اخلط 
واملهاح احليوية هي املهاح الق يهدد فقداهنا حيات األمة  كاجلي  القوي 

ل  مبادأت الكفار القادر عل  محاية األمة والدفاع ع  مهاحلها والقادر ع
 توفر القتا  حلمل رسالة اإلسالم إليه . وم  مهاح األمة احليوية

احلاجات ال رورية كاملياث والغذاء واملساك  واألم  والرعاية الهحية.  
البتكار  وفعلي اً  املؤهل  علمياً  فالتعلي  العال مطلوب منه أن يوجد الباحث 

االت الزراعة واملياث واألم  و ريها م  الوسائل واألساليحب املتطورت يف جم
بوعيها  املهاح احليوية  ما عك   األمة م  االستمرار يف امتالر  مام أمرها

حب و وعها     ثري الدو  الكافرت بسبحب تجنُ ذل  لواكتفائها الذايت  و 
 أية مهلحة   ا  تعاىل:   ُ   ُ ُ   ُ  ُ      ُ ُ

  - .النساء 

التعلي  العال أي ا أن يوجد الطوا   السياسية والعلمية مطلوب م  و 
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املؤهلااة والقااادرت علاا  تقااد  الدراسااات واال ااحااات اخلاهااة برعايااة مهاااح 
الاق تلازم  )االساااتيجية( بعيادت املادى األمة احليوية  واخلاهاة بوضات اخلطا 

 ملهاح.دولة اخلالفة خلدمة هذث ا
 
الال مااة لرعايااة  ااؤون األمااة ماا    ااات وفقهاااء وأطباااء الطااوا   إعااداد  -3

. فكمااا وإدارياا  وحماسااب  ويفرضاا  و ااريه  ومامجاا  ومهندساا  ومعلماا 
يف املعاامالت والعقاوات   الدولة ملزماة  حساان تطبياة أحكاام اإلساالمأن  

  طااار  ومشاااافع ماااة يف معا اااها مااا تاجاااه األبتااا م  ماااا فهاااي أي اااا ُملزمماااة 
وماادارس و ريهااا. ودراسااة هااذث الترههااات فاارض علاا  الكفايااة يف األمااة  

 الوجه الشرعي.عل   عل  الدولة أن توجد ما رققه
 

ُأنواعُالتعليمُالعايلُُ-2
 للتعلي  العال نوعان رئيسان:

وهااااااااو : )حياااااااام يزياااااااد فيااااااااه التلقإاااااااي علاااااااا  البحااااااام( تعلاااااااي  التلقإاااااااي -أوال
مناااااااااه  وحماضاااااااارات وجااااااااداو  دراسااااااااية  يف  التعلااااااااي  املاااااااانظ  ماااااااا  خااااااااال  

ف ااااااااي هااااااااذا التعلااااااااي  إىل حهااااااااو  ويُ  .كليااااااااات وجامعااااااااات تقااااااااوم بااااااااذل 
اإلجاااااااااا ت األوىل ساااااااااواء كاااااااااان تعليماااااااااه تقنياااااااااا أم  علااااااااا   اااااااااهادت الطالاااااااااحب
واملسااااااااامات الياااااااااوم  اااااااااهادت االااااااااادبلوما  أو يف اااااااااي إىل  اااااااااهادت وظيفياااااااااا  

 االليسااااااااااااااااااانسا أودرجااااااااااااااااااة ااإلجااااااااااااااااااا ت الثانيااااااااااااااااااةا  واملساااااااااااااااااامات اليااااااااااااااااااوم 
 يف موضوع مع  م  إحدى الكليات اجلامعية. لبكالوريوسااا
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ويزيد فيه وهو التعلي  الذي يلي تعلي  التلقإي    :التعل  البحثي - نيا
  البحم العلمياإلبداع يف وفيه يتعل  الطالحب البحم عل  التلقي. 

العلوم  فيقوم فيه األحباث الثقافة أو ويترهص يف فرع مع  م  فروع 
  حبيم يهل إىل فكرت جديدت أو اخااع جديد  ري املترههةالد يقة و 
 هادت  ويف ي هذا النوع م  التعلي  إىل حهو  الطالحب عل  مسبو م .

  مث ااملاجسترياااإلجا ت العال مية األوىلا  أو ما يسم  اليوم  هادت 
يُف ي بعد ذل  إىل  هادت ااإلجا ت العال مية الثانيةا يف مبحم م  

 .االدكتوراثاافة أو العلوم  أو ما يعرف ا،ن بشهادت مباحم الثق
 
ُمؤسساتُالتعليمُالعايلُُُ-3

لتحقيااة أهااداف التعلااي  العااال تقااوم الدولااة  نشاااء مؤسسااات تتااوىل 
  قية هذث األهداف. هذث املؤسسات هي:

 املعاهد التقنية. .1

 املعاهد الوظيفية.  .2

 اجلامعات. .3
 مراكز البحم والتطوير. .4
 ية.ر عاهد العسكامل .5
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ُاملعاهدُالتقنية:3-1ُُُ
ومهماااااة هاااااذث املعاهاااااد إعاااااداد طاااااوا   فنياااااة مترههاااااة التقنياااااات احلديثاااااة   
كتهااليا األجهاازت اإللكاونيااة مثاال أجهاازت االتهاااالت والكمبيااوتر  و ريهااا 
ماا  املهاا  الااق رتاااع تعلمهااا إىل معااارف وعلااوم أكثاار عمقااا ماا  متطلبااات 

ا احب يف االلتحاا   اذث املعاهاد أن احلرف البسيطة. ويشاا  يف الطالاحب الر 
يكون  د أهن  املرحلة املدرسية الثالثة )أي أهن  ساتا وثالثا  دورت مدرساية( 

حال املدرساية أم م جيتازث. ويقارر أهال اخلاربت اسواء اجتا  االمتحان العام للمر 
الدورات املدرسية واملدت الال ماة لكال مهناة يف هاذث املعاهاد  كماا يقارر أهال 

واد الاااق يعفااا  منهاااا الطالاااحب إن كاااان  اااد أهنااا  الفااارع الهاااناعي يف اخلاااربت املااا
املرحلااة املدرسااية الثالثااة. ورهاال الطالااحب يف هنايااة فااات دراسااته علاا   ااهادت 

 يف الفرع الذي درسه. ااإلجا ت األوىلا

وم  هذث املعاهد معاهد الزراعة والق تتبت دائرت الزراعاة التنساية مات 
. وختهااص لألمااور الزراعيااة الااق ال  تاااع إىل دراسااة دائاارت التعلااي  يف الدولااة

جامعية وتقوم هذث املعاهد  عاداد الطاوا   املؤهلاة للعمال يف الزراعاة عملياا  
مثاااال فنااااون الااااري وتنظااااي   راعااااة احلبااااوب واأل ااااجار  مث رعايتهااااا التسااااميد 
والتقلااااي  والتطعااااي  و ااااريث  ومثاااال تربيااااة احليااااواانت كاملا ااااية والطيااااور  ومثاااال 

يت املنتجاات النباتياة واحليوانياة. ورادد أهال اخلاربت املاواد الاق يعفا  منهاا تهن
 الطالحب إن كان  د أهن  الفرع الزراعي يف املرحلة املدرسية الثالثة.
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ُاملعاهدُالوظيفية:3-2ُُُ
ومهمااة هااذث املعاهااد إعااداد الطااوا   املؤهلااة للقيااام باابع  الوظااائ  الااق ال 

ا  الطالحب اجلامعاة. ويشاا  فايم  يادخل هاذث رتاع العمل فيها إىل التح
حل املدرساية. ااملعاهد أن يكون  د اجتا   عل  األ ل  االمتحان العام للمر 

ويقرر أهل اخلربت  رو  التحا  الطالحب يف كل نوع ما  هاذث املعاهاد  كماا 
رااددون املااواد الااق تُاادر س يف كاال فاارع منهااا  والفااات الزمنيااة الال مااة لت هياال 

حب يف كل م  هذث املعاهد. ورهل الطالحب يف هناية فات دراساته علا  الطال
  هادت اإلجا ت األوىل يف الفرع الذي درسه.

فماا  هااذث املعاهااد  معاهااد إعااداد املمرضاا  واملهاا  الطبيااة املساااعدت 
مثااال فنيإاااي األ اااعة وفنياااي املرتاااربات وفنياااي األسااانان. ومنهاااا معاهاااد املهااا  

والاق تلازم إلدارت الشاركات الهاغريت وتاول األعماا   املالية واإلدارية البسيطة 
احملاساااابية اخلاهااااة  ااااا  وال يلاااازم دراسااااتها االلتحااااا  اجلامعااااة  مثاااال مساااا  

 الدفاتر  والهنادية املالية  وحساات الزكات. 
املاؤهل  للعمال يف املراحال  وم  هذث املعاهد  معاهد إعداد املعلما 

 ااا  عااداد الاادورات اخلاهااة للااذي  ير بااون املدرسااية املرتلفااة  والااق تقااوم أي
 يف العمل يف جما  التدريس م  خرجيي اجلامعات. 

وتنتشر املعاهد يف والايت الدولة وتتنوع حسحب حاجاات الاوالايت. 
فااااالوالايت البحريااااة مااااثال  ت اااا  معاهااااد للحاااارف البحريااااة  كهاااايد األ ااااار 

ر الزراعاااة تشاااته وإهاااالح الساااف  وإدارت املاااوانل  بينماااا ت ااا  الاااوالايت الاااق
 معاهد  راعية  وهكذا.
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ُ:اجلامعات3-3ُُُ
حااال املدرسااايةا أن اللطالاااحب الاااذي اجتاااا  ااالمتحاااان العاااام للمر  راااةي 

وتساااااتقبل اجلامعاااااات الطلباااااة يتقااااادم بطلاااااحب لاللتحاااااا  مامعاااااات الدولاااااة. 
تمد القبااو  يف ختهااص معاا  علاا  األمااور اويعاانة. ا  ماارت  يف الساااحاااالناج

 التالية:
حل االعام لعالمات الطالحب يف ااالمتحان العام للمر  املعد  -1

 املدرسيةا.

نوعية الفرع الذي ختهص فيه الطالحب يف املرحلة املدرسية الثالثة   -2
 . أم جتارايً  كان أم علمياً   ثقافياً 

عالمااااة الطالااااحب يف مااااواد معينااااة يف االمتحااااان العااااام تتعلااااة الفاااارع  -3
لعلوم الشرعية  ماثال  جياحب الذي ينوي الترهص فيه. فطالحب كلية الفقه وا

أن يكون حاهال عل  عالمات عالية يف مواد الثقافة اإلسالمية ومواد اللغة 
العربيااااة  والطالااااحب الااااذي ينااااوي دراسااااة الندسااااة جيااااحب أن يكااااون متفو ااااا يف 
مباحاام الرايضاايات والفياازايء  وطالااحب العلااوم الطبيااة جيااحب أن يكااون متفو ااا 

هكاذا. ورادد أهال اخلاربت املاواد املتعلقاة يف مباحم علوم احليات والكيمياء  و 
 بكل ختهص م  ختههات اجلامعة  ومعد  العالمة يف كل منها.

 وت   اجلامعة عدت كليات  مثل:
كليااااة الثقافااااة اإلسااااالمية وعلومهااااا: كالتفسااااري والفقااااه واالجتهاااااد  -

 والق اء والعلوم الشرعية.
 كلية اللغة العربية وعلومها. -
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الندسة املدنية  وامليكانيكية  كلية العلوم الندسية: ك -
والكهرائية  واإللكاونية  وهندسة االتهاالت  وهندسة الطريان  

 وهندسة الكمبيوتر و ريها.

كلية علوم الكمبيوتر: كالربجمة  ونظ  املعلومات  وهندسة  -
 الربجميات.

كلية العلوم: كالرايضيات والكيمياء والفيازايء والكمبياوتر والفلا   -
 اجليولوجيا  و ريها.واجلغرافيا و 

كلياااة العلاااوم الطبياااة: كالطاااحب والتماااري  والتحاليااال الطبياااة وطاااحب  -
 األسنان والهيدلة.

كليااة العلااوم الزراعيااة: كااالعلوم الزراعيااة النباتيااة  والعلااوم احليوانيااة   -
واألمااااااراض الزراعيااااااة  األ ذيااااااة  وتربيااااااة املوا ااااااي والاااااادواج   وحفااااااة

 واحليوانية. 

لية واإلدارية: كاحملاسبة  وعلوم اال تهاد  وم املاالاكلية الع -
 والتجارت.

 و د ُتستحدمُث كليات أخرى  أو ُتدمم  حسحب احلاجة.
 

ُدراساتُوالبحوث:مراكزُال3-4ُُُ
ومهماااااة هاااااذث املراكاااااز هاااااي عمااااال األحبااااااث املترههاااااة والد يقاااااة يف 

و  خمتل  اجملاالت الثقافية والعلمية. ففي اجملااالت الثقافياة  ُتساه   يف الوها
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عميقااااة سااااواء يف وضاااات اخلطاااا  بعياااادت املاااادى )االسااااااتيجيات(  إىل أفكااااار
واألساليحب يف محل الادعوت  عا  طرياة السافارات واملفاوضاات  أم يف الفقاه 
واالجتهااااد وعلاااوم اللغاااة و ريهاااا. ويف اجملااااالت العلمياااة  تعمااال علااا  اخاااااع 

م الااذرت وسااائل وأساااليحب جدياادت يف اجملاااالت التطبيقيااة  كالهااناعات وعلااو 
 والف اء  و ريها ما يتطلحب عمقا وختهها يف البحم.

وم  هذث املراكز ما هو اتبات للجامعاات  ومنهاا ماا هاو مساتقل يتبات 
إدارت التعلااااي  مبا اااارت. ويعماااال يف هااااذث املراكااااز العلماااااء وأساااااتذت اجلامعااااات 
ااارون أثنااااء دراساااته  اجلامعياااة  ااادرت علااا   وبعااا  الطلباااة املتميااازي  الاااذي  يُظه 

 م واالخااع والتطوير.البح
 

ُية:العسكُرمراكزُومعاهدُاألحباث3-5ُُُ
ومهمتهااااااا إعاااااااداد القااااااادت العساااااااكري   وتطااااااوير وساااااااائل وأسااااااااليحب 
عساااكرية لتحقياااة إرهااااب أعاااداء هللا وأعاااداء املسااالم . وتتبااات هاااذث املعاهاااد 

 واملراكز أمري اجلهاد.

ُإجازاتُوشهاداتُالتعليمُالعايل:ُُ-4
  العال يف املعاهد املهنية التقنياة  اهادت ُتسام  ُعنا م  اجتا  التعلي -1

 ااإلجا ت األوىلا يف االتهاالت أو يف الكمبيوتر أو يف...
ُعاانا ماا  اجتااا  التعلااي  العااال يف معهااد ماا  املعاهااد الوظيفيااة  ااهادت  -2

 ُتسم  ااإلجا ت األوىلا يف التعلي  أو يف التمري  أو يف...
لتلقاااي يف كلياااة مااا  كلياااات اجلامعاااة ُعااانا مااا  اجتاااا  التعلاااي  العاااال ا -3
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ماااااا يعااااااد  حالياااااا درجاااااة   اااااهادت تسااااام  ااإلجاااااا ت الثانياااااةا  وهاااااي
 البكالوريوس أو الليسانس.

ُعنا م  اجتا  املرحلة األوىل يف التعلي  البحثي  هادت تسم   -4
 ااإلجا ت العاملية األوىلا  وهي ما يعاد  درجة ااملاجستريا حاليا. 

الثانية يف التعلي  البحثي  هادت تسم   ُعنا م  اجتا  املرحلة -5
ااإلجا ت العاملية الثانيةا  وهي ما يعاد  درجة االدكتوراثا حاليا.
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 املالحة:
جدو  يب  تو يت أعمار الطالب عل  الدورات املدرسية. ويظهر 
اجلدو  حمدإْي    يقت معظ  الطلبة بينهما. األو  عثل طالبا يدرس الدورات 

دون أخذ أية إجا ت خال  دراسته )عثإل يف اجلدو   نجاحب الس  والثالث 
سنوات   9 ربت أسود(  والتال فإن الطالحب ينهي املرحلة املدرسية يف 

وهي أ ل فات  منية إلهناء املراحل املدرسية الثالث. واحلد ا،خر عثل طالبا 
ينجا و  أيخذ دورت دراسية كإجا ت كل عام )عث ل يف اجلدو   ربت رمادي(

سنة هجرية.  12  والتال فهو ينهي املرحلة املدرسية يف يف الدورات كلها
وما ب  هذي  احلدي  يقت معظ  الطلبة )عثل ذل  املربعات املرططة 

 ُ طراي(.
أما الطلبة الذي  ال يستطيعون إهناء املرحلة املدرسية يف اثنق عشرت 

رر أو  ري ذل   سنة لسبحب م  األسباب كاملرض  أو الرسوب املتك
فيسما ل  البقاء يف املدرسة ح  يبلغوا العشري  م  عمره . ويشمل 

 سنة( هذث احلالة. 20 – 17العمود األخري يف اجلدو  )م  
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