أكاديمية تأهيل المحفظين
التعريف باألكاديمية:

أكادميية عامليَّة لتأهيل العاملني يف حقل التعليم القرآينِّ من معلِّمني ومشرفني وإداريني وغري ذلك ،يقوم
اإلسالمي بالتعاون مع أقسام علوم القرآن
العريب و
مؤسسات التعليم القرآين
عليها
النموذجي يف العامل ِّ
ِّ
ِّ
ُ
والرتبية اإلسالمية وما يعادهلا يف اجلامعات واملعاهد العلمية الشرعية والرتبوية ،واجلمعيات العلمية
متويال.
املهتمني بالتعليم القرآينِّ؛ حبثًا و ً
واجملتمعية اإلسالمية ،وسائر ِّ

الرؤية والغاية:

تأهيال منهجيًّا علميًّا وعمليًّا؛ ليكونوا قادرين على الوفاء
تأهيل العاملني يف حقل التعليم القرآين ً
ِ
اإلسالم.
مبتطلَّبات الرتبية القرآنية النموذجية يف هذا العصر ،ويف ضوء فهم عاملية
الحاجة إلى األكاديمية:

متر عالقة احملفِّظني باملؤسسة النموذجية عرب
يف النظام
النموذجي لتحفيظ القرآن الكرمي جيب أن َّ
ِّ
ثالث مراحل:
األولى :مرحلة الرتشيح َوفق اإلمكانات واملؤهالت.
الثانية :مرحلة التدريب قبل تسلُّم املهام الفعلية.
الثالثة :مرحلة التدريب والتطوير املستمر.
نظام للرتقية َّ
فإن هذه الدورة تتكرر حبيث ال يرتقَّى للوظيفة األعلى إال املؤهل هلا ،وال
فإذا كان هناك ٌ
يتسلَّم مهام وظيفته اجلديدة إال بعد التدريب العملي الكايف ،مث ال يستغىن ٍ
حبال عن التطوير املستمر.
َ
ُ
ولكن الوضع القائم ينبئ خبلل يف املراحل الثالث.
سلبيات التأهيل في الوضع القائم:

 .1االعتماد الكامل على نظام الدورات التدريبية واحملاضر ِ
ات ،على ما فيه من عدم الكفاية التخصصية.
 .2عدم وجود برامج تدريب عملي.
ِ
ٍ
َّسم باملرونة ومواكبة
ُُ .3متوى بعض الربامج واحلقائب التدريبية غري مناسب كليًّا أو ُجزئيًّا ،وبعضه ال يت ُ
ِ
يؤصل لإلبداع .وهو جا ٍر على طريقة االهتمام حبفظ الرواية
يؤصل
للتقليد ما ال ِّ
وبعضه ِّ
حاجات الواقعُ ،
بغض النظر عن
واالستظها ِر؛ إذ هو موضوع التقومي
األساسي من إدارة احللقات ومن أولياء األمورّ ،
ّ
فضال عن حفظ الرعاية.
حفظ الدراية ً
.4غياب بعض الربامج الضرورية للتأهيل لرتبية قرآنية مثالية.
ِ
التطبيق خارج بيئاهتا احملليَّة.
ُ .5مليَّة الطرح يف كثري من مفردات التجارب ،مبا جيعلها عصيَّةً على
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ِ
كاملشرفني واإلداريني ،وغريهم ،بل يقتصر الرتكيز
املنظومة التحفيظيَّة؛
َ
 .6عدم مشول االهتمام أعضاءَ
على ال ُـمعلِّمني.
هتتم اإلدارة باستمرار
 .7االهتمام فقط مبعايري اختيار ال ُـمعلِّمَّ ،
كل إليه التحفيظ ،مثَّ ال ُّ
حَّت إذا اختري أُو َ
ِّ
احملفظ ورفع كفاءته ،فال توفِّر له برامج تدريبية ،وال حلقات ٍ
نقاش ،وال ملتقيات تربوية ...وال
تطوير
غريها من الفعاليَّات املفيدة.
 .8غياب االهتمام – إال فيما ندر – بتخريج احملفِّظ الباحث الذي ميثَّل قاطرَة التقدُّم واإلبداع يف
مسرية الرتبية القرآنية العاملية.
ولكي تتحقق هذه الرؤية؛ فإنَّه جيب أن ُُت َكم أربع آليَّ ٍ
تاما:
ات
إحكاما ًّ
ً
َ ُ
قادر – بتوفيق اهلل  -أن
اآللية األولى :تثمين المواهب القرآنية ورعايتها واالستثمار فيها .ف
املوهوب ٌ
َ
عام ما ال يضيفه غريه يف ٍ
يضيف إىل جمال موهبته يف ٍ
قرن .والذي نعنيه باملواهب القرآنية ها هنا:
َ

وإعالما.
ً
تنظريا وتصني ًفاً ،
تعليما وإقراءً
املوهوبو َن يف العمل القرآينّ حبثًا وكتابةًً ،

والعملي :وال يغين أحداما عن اخآخر ،فاالقتصار على التأهيل
العلمي
اآللية الثانية :إتقان التأهيل
ّ
ّ
ط عشواء يف متاهات التجريب غري املنهجي.
لي خب ُ
ِّ
العلمي ٌ
نأي عن الواقعية ،واالكتفاء بالتأهيل َ
العم ّ
المستمر :من ربط الدارس بربامج تدريبية وتطويرية مستمرة ،والتمكني لألحباث
اآللية الثالثة :التطوير
ّ
التطبيقية اجلادة يف جمال التعليم القرآينّ ،والعمل على تعميم نتائجها واالستفادة منها.
اآللية الرابعة :االضطالع بالعالمية :وهذا يعين َّ
تصديري من الكفاءات املؤهلة
فائض
ٌّ
أن يكون هناك ٌ

النموذجي يف كل صقاع العامل.
لنشر منهج الرتبية القرآنية
ّ
أهم المعايير الفنيَّة واإلدارية لألكاديمية المنشودة:
ُّ

أهم معايير الجودة الحاكمة في نظام الدراسة:
َّأوًال :نظام الدراسة؛ ومن ِّ

( )1الوضوح :يف املتطلبات العلمية القبلية للمتقدمني ،واملتطلبات املادية وكيفية ُتصيلها ،ومواعيد

كل نظام ،والقائمني بالتدريس والتعريف هبم؛ من خالل إتاحة سرية ذاتيّة
بدء الدراسة وانتهائها يف ّ
لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس.
حديثة ِّ

( )2مرونة نظام الدراسة وقدرته على إتاحة البدائل :أن يتيح نظام الدراسة أكثر من طريقة :طريقة
عام وطريقة مطولة على ٍ
مكثّفة على نصف ٍ
عام ٍ
كامل ،كما يتضح هذا املعيار يف إتاحة البدائل يف
مسائي) ،ويف عدد أيام الدراسة
(صباحي أو
أعضاء هيئة التدريس ،ويف وقت الدراسة من اليوم
ّ
ّ
األسبوعية (أربعة أيام أو مخسة أو غريه) ،ويف أيام العطالت (اجلمعة أو السبت أو األحد أو غريه).
ٍ
تيسريا على الراغبني من
ومن ِّ
أهم جماالت إتاحة البدائل يف األكادميية اعتماد نظام التعليم عن بُعد؛ ً
ُد ٍ
ول أخرى أو من ُمافظات بعيدة .وهذا يقتضي أن يؤخذ يف االعتبار َّ
أن جناح رسالة العاملية اليت
2
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تستهدفها األكادميية يتوقَّف على قدرهتا على الوصول لغري الناطقني باللغة العربية ،وقدرهتا على وضع
تدرس يف
مناهج دراسية مناسبة هلم ،وهي لن ختتلف يف مضموهنا عن املناهج واملقررات العامة اليت ّ
األكادميية ،ولكنَّها ستختلف يف كوهنا بلغة الدارسني ،ورَّمبا اختلفت يف بعض املضامني مبا يناسب
شك َّ
املطلب يقتضي إعداد أعضاء هيئة التدريس القادرين
أن هذا
الثقافات والبيئات املخاطَبة .وال َّ
َ

على تأهيل الدارسني بلغاهتم.

تناسب بني
كل دفعة؛ حبيث يكون هناك
( )3أعداد الدارسين :جيب أن يُ َّ
ٌ
هتم بأعداد الدارسني يف ّ
أهم ُُمددات هذا العدد :حجم
اإلمكانات البشرية واملادية والفنية لألكادميية وبني عدد ّ
طالهبا .ومن ِّ
العملي.
هيئة التدريس الدائمة ،وعدد احللقات املتاحة للتدريب
ِّ

ثانيًا :معايير جودة المناهج الدراسية:

ونعين املنهج مبعناه الواسع الذي ُميكن تعريفه على أنَّه :جمموع اخلربات واألنشطة الرتبوية اليت
هتيؤها املؤسسة الرتبوية داخلها وخارجها َّ
للطالب؛ ُمساعد ًة هلم على النمو الشامل؛ عقليًّا وثقافيًّا ودينيًّا
واجتماعيًّا وبدنيًّا ونفسيًّا ووجدانيًّا؛ مبا يؤدي إىل تقومي سلوكهم ،وحيقق أهداف الرتبية.
املقررات الدراسية وأنشطة التعلُّم
ويشمل املنهج عناصر أساسيَّة؛ هي :األهداف الرتبويّة و َّ
بوي.
وأساليبه ،والتقومي الرت ّ

ومن معايير المناهج المنشودة لتربية قرآنية نموذجية:
( )1التكامل .ومن جماالت هذا التكامل:
اإلداري للدارس.
الفين ،والتأهيل
ّ
 أن تشمل التأهيل الرت ّ
بوي ،والتأهيل ّ
 أن تشمل التأهيل للحفظ مبستوياته الثالثة :الرواية والدراية والرعاية.

القيمي.
ملي ،والوجداين
 أن تشمل التأهيل العلمي ،واملهاري َ
ّ
الع ّ
 أن ِ
كل العاملني يف التعليم القرآينُّ :مفظني ومشرفني وإداريني...إخل.
ختاطب َّ
التعمق ،وأال تتسم
( )2الكفاية الكيفية :أال تكون مقررات املناهج سطحيةً وال تكون شديد ُّ
باإلغراق يف القضايا الفرعية؛ إال ما دعت إليه احلاجة.
( )3الكفاية الكمية :أال تكون مقررات املناهج قصريًة ُُملَّ ًة وال طويلةً ُُملَّ ًة (طول املقررات ينحصر

بني مخس عشرة ساعة وثالثني ساعة) .ومن حيث عدد الربامج واملقررات :أال تكون كثرية وال قليلة،
مقررا عدد ٍ
وقد وجدنا َّ
كاف للوفاء مبتطلَّبات التأهيل.
أن اثين عشر َّ ً ٌ
ٍ
ٍ
موضوعات
موضوعات جديدة ،وحذف
قررات املناهج مرنةً تسمح بإضافة
( )4المرونة :أن تكون م َّ
وتنوع املخرجات.
وُم ّددات الواقع زمانًا ومكانًاُّ ،
تقل احلاجة إليها نسبيًّا؛ حسب ُّ
التطور ُ
قد ُّ
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( )5الدقة العلمية :وتتحقَّق بأن يكون القائمون على إعداد املناهج وتطبيقها من املتخصصني يف
شكال ومضمونًا.
املناهج وطرق التدريس ،وال تُعتمد إال بعد إجازهتا ً
أهم املعايري احلاكمة جلودة مناهج األكادميية ،وعليه تتوقف مصداقيتها،
( )6ج ّدية التقويم :وهو من ّ

املؤهلني ،واملادية (كاملناهج ،واملو ّاد املكتوبة واملرئية...إخل) .والتقومي
القوة األدبية ملخرجاهتا البشرية من َّ
و ّ
شامال مبعىن الكلمة؛ ال جمرد حرب على ٍ
القبلي الذي يرسم احل ّد
ورق ،فهناك التقومي
جيب أن يكون ً
ّ
ّ
ٍ
معني من
األدىن من االشرتاطات املطلوبة يف املتق ّدم حَّت يُقبَل
كدارس يف األكادميية (كحفظ قد ٍر َّ

عني لغري الناطقني
تامة ،أو إجادة اللغة العربية
مبستوى م َّ
القرآن الكرمي ،وإجادة القراءة والكتابة إجادة َّ
ً
األثنائي ،الذي يتابع جدية الدارس يف دراسته ،ومدى التزامه باحل ّد
هبا ...أو غري ذلك) ،وهناك التقومي
ُّ
يتأهل له .وال
األقل من احلضور ،وهناك التقومي
البعدي الذي حي ّد ُد صالحية الدارس ملا َّ
ُّ
األدىن على ّ
يتوقف التقومي عند اجلوانب العلميةَّ ،
وإّنا يطرق اجلوانب القيمية واملهارية للدارس.
***
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نظام الدراسة المقترح باألكاديمية
يُقرتح أن تكون الدراسة ثالثة فصول دراسية قابلة للتكثيف حسب طَْوق الدارس ورغبته ،مدة
أسبوع لالمتحانات النهائية ،فيكون صايف الدراسة يف الفصل
أسبوعا ،منها
اسي ستة عشر
ٌ
ً
الفصل الدر ّ
فيتخرج الطالب يف عام.
أسبوعا ،وُمينح الدارس
مخسة عشر
كل فصلني دراسينيَّ ،
ً
ً
أسبوعا عطلة بني ّ
أسبوعا ،هي
وتستمر يف الدراسة ستَّة عشر
األول من شهر يناير
ً
فمثال؛ تُقبل دفعةٌ يف األسبوع َّ
ُّ
ً
أسبوعا عطلةً؛
الدارس
البعدي ،مثَّ ُمينح
شامال أعمال االمتحانات والتقومي
األول ً
اسي َّ
ً
مدَّة الفصل الدر ِّ
ّ
ُ
اسي الثاين ،الذي يبدأ يف األسبوع الثامن عشر ،وهو يوافق األسبوع األول من
ً
استعدادا للفصل الدر ِّ
استعدادا للفصل
أسبوعا للعطلة؛
أسبوعا ،مثَّ ُمينح الدارسون
لتستمر الدراسة ستة عشر
شهر مايو تقريبًا،
ً
ً
ً
ّ
الثالث ،الذي يبدأ يف األسبوع األول من شهر سبتمرب؛ لينتهي يف منتصف شهر ديسمرب تقريبًا.
ٍ
أوقات من العام ،ويف هذا إتاحة الفرصة
وُمي ِّكن هذا النظام قبول املتقدِّمني لألكادميية يف ثالثة

العاملي.
ايف
ملناسبة ُّ
التنوع اجلغر ّ
ّ
مقرراته يف فصلني دراسيني
خيارا لتكثيف مدة الدراسة؛ بأن يُ ُكثِّف الدارس َّ
ويُتيح ُ
نظام الدراسة ً
َّ
اسي يوميًّا .وهذه تناسب
ب أن يزيد الدارس من عدد ساعات ُّ
التفرغ الدر ِّ
(مثانية شهور) ،وهذا يتطل ُ
ٍ
ُمافظات بعيدة ،وتناسب املتفرغني للدراسة من أصحاب اهلمم
الدارسني من بُلدان أخرى أو من
العالية.
كل ما سبق نظام تأهيل احملفظني ونظام تأهيل املشرفني.
ويتشابهُ يف ِّ
ويقرتح أن تكون املواد املدروسة يف حدود اثنيت عشرة مادة مدهتا اإلمجالية  360ساعة تقريبًا؛
ويكون نظام البدائل للدراسة كاخآيت:

النظام

عدد الفصول

إجمالي عدد

الدراسية

المقررات في

عدد

عدد أيام الدراسة

الساعات في المقترحة أسبوعيًّا
األسبوع

الفصل الواحد

إجمالي
عدد
الساعات

العادي

ثالثة فصول

أربع مواد

حوايل مثاين
ساعات

يومان ملدة أربع
ساعات

360

املكثَّف

فصالن

ست مواد

حوايل 12

ثالثة أيام ملدة أربع

360

ساعة

ساعات

***
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وصف مختصر للبرامج المقترحة
َّأوًال :برامج المعلمين
علم التحفيظ

عنوان المقرر :علم التحفيظ
الرقم الكودي.)1/1( :
عدد الساعات الكلية :مخس عشرة ساعة.
عدد الساعات النظرية :مخس عشرة ساعة.
عدد الساعات العملية والتدريبيَّة :ال يوجد.

للمقرر:
وصف ُمتصر َّ
املقرر لعلم ُتفيظ القرآن الكرمي :تعريفه ،وح ّده ،وموضوعه ،وأاميته ،ومثرته ،وفضله،
يُنظِّر هذا َّ
وحكمه ،وإمداده ،واستمداده ،وجذوره التارخيية ....وغري ذلك .فهو ُحي ِك ُم فلسفة التحفيظ ،ويتناوله
ُ
وشائجي عالئقي،
مفاهيمي ،ومدخل
يفي مصطلحي
ّ
ّ
من ثالثة مداخل ال غىن عنها :مدخل تعر ّ
تأرخيي.
ومدخل
ّ
النبوي
املقرر تصحيح املفاهيم الشائعة عن ُتفيظ القرآن الكرمي ،واليت ختالف املنهج
َّ
ويستهدف هذا َّ

يف التعليم القرآينّ.

آداب وأحكام
آداب حملة القرآن ،وأحكام تعلُّمه وتعليمه = التعليم القرآني ٌ
عنوان المقرر :آداب محلة القرآن ،وأحكام تعلُّمه وتعليمه
الرقم الكودي.)2/1( :
عدد الساعات الكلية :مخس عشرة ساعة.
عدد الساعات النظرية :مخس عشرة ساعة.

عدد الساعات العملية والتدريبيَّة :ال يوجد.
وصف مختصر للمقرر:

يهتم بتكوين قاعدة معرفية لفضائل القرآن الكرمي ،ومظاهر عظمته ،وفضل تعلُّمه وتعلميه ،وشرف
ُّ
محلته ،ومراتب ِح ِ
فظه وحفَّاظه ،واخآداب اليت جيب أن يتخلَّقوا هبا ،وكيف ميكن ُتقيق ذلك عمليًّا؟ كما
مؤه ًال من الناحية
يهتم بدراسة األحكام الفهقية املتعلقة بتعليم القرآن الكرمي وتعلُّمه ،ليكون احملفِّظ َّ
ُّ
وجل .ويُراعى عدم اإلغراق يف اخلالفيَّات الفقهية إال مبا تدعو إليه احلاجةُ.
الفقهية لتعليم كتاب اهلل َّ
عز َّ
املقرر على رأس الئحة مصفوفة تأهيل احملفِّظني.
وال ختفى أامية وجود هذا َّ
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بناء القيم واألخالق
مقرر :بناء القيم واألخالق
عنوان ال َّ
الرقم الكودي.)3/1( :

عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة.
عدد الساعات النظرية :مخس عشرة ساعة
عدد الساعات العملية :مخس عشرة ساعة.
وصف مختصر للمقرر:
املقرر بإتقان الدارس منهجيَّة بناء القيم واألخالق اإلسالمية ،واليت ترتجم َك ْو َن حفظ
يهتم هذا َّ
ُّ
القرآن الكرمي حفظًا للرواية والدراية والرعاية ،فال نعين البناء املعريف فحسبَّ ،
وإّنا البناء املتكامل معرف ًة
ّ
املقرر بتوضيح فلسفة املنظومة
يهتم هذا َّ
وسلوًكا ووجدانًا ،لتخريج اإلنسان املسلم الذي خلقه القرآن .و ُّ
املعريف
املعرفية للعلوم الشرعية ،وكيف ميكن تدريسها يف التعليم القرآين التموذجي من خالل التكامل
ّ

الذي يسبك فروع العلوم الشرعية املتعارف عليها (التفسري – احلديث – العقيدة – الفقه – السرية
....إخل) يف قالب و ٍ
مستقيم املنهج،
ناصع الفهم،
يتخرج به
احد َّ
الطالب  -معرفيًّا ومهاريًّا ووجدانيًّا – َ
ُ
َ
ِ
السلوك واألخالق.
ُممود
صحيح املعتقدَ ،
َ

أساسيات تربويَّة لمعلمي الحلقات القرآنية
عنوان المقرر :أساسيَّات تربوية ملـُعلِّمي احللقات القرآنية.
الرقم الكودي.)4/1( :

عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة.
عدد الساعات النظرية :مخس عشرة ساعة.
عدد الساعات العملية والتدريبيَّة :مخس عشرة ساعة.

للمقرر:
وصف مختصر َّ
ٍ
قاعدة معرفية عن الرتبية ومعناها ،وأامية الرتبية يف الصغر وصعوباهتا ،وصفات املريب
يهتم بتكوين
ُّ
التمرس مبهارات غرس السلوك ووسائله ،واملشكالت الرتبوية الشائعة لدى األطفال
الناجح ،وكيف ميكن ُّ
و َّ
إمجاال
تقوم العملية الرتبوية ً
بوي ،وكيف َّ
الطالب ،ومفاتيح عالجها ،وكيف ميكن صناعة اهلدف الرت ّ
وتفصيال؟
ً
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مهارات تحفيظ القرآن الكريم = مهارات التحفيظ الفعَّال

عنوان المقرر :مهارات التحفيظ الفعَّال.
الرقم الكودي.)5/1( :
عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة.

عدد الساعات النظرية :مخس عشرة ساعة.
عدد الساعات العملية :مخس عشرة ساعة.
وصف مختصر للمقرر:
يهتم بتكوين ٍ
مقومات معلِّم القرآن ،وكيف
قاعدة معرفية عن أصول التحفيظ عند السلفِّ ،
ُّ
ويوضح ِّ
ميكنه إتقان إدارة احللقة القرآنية بصورة منهجية ،من خالل إكسابه مهارات ختطيط الربامج املختلفة
َّ
لطالب احللقات القرآنية على اختالف مستوياهتم.
مقرر يجب أن يكون الدارس – بإذن اهلل:
وبنهاية هذا ال َّ





لما بفضل تعليم القرآن وأاميته.
ُم ًّ
قادرا على صياغة ٍ
اضح لتدريس القرآن.
هدف و ٍ
ً
مبقومات التدريس الفعَّال داخل احللقات القرآنية.
ُم ًّ
لما باجلوانب النظرية اخلاصة ِّ
قادرا على ختطيط الربامج التدريسية املختلفة داخل احللقات القرآنية.
ً

املثايل للمحفوظات القرآنية مبا يناسب كل طفل.
ً 
قادرا على التخطيط ّ

قادرا على ختطيط برامج التعاهد بكفاءة مبا يناسب األحوال املختلفة للحلقات و َّ
الطالب.
ً 
قادرا على إدارة وقت احللقة بكفاءة.
ً 

قادرا على إدارة احللقة تربويًّا وفنيًّا بكفاءة.
ً 

قادرا على جتنيس احللقات وترتيبها بكفاءة.
ً 

قادرا على التعامل مع أّناط سلوكية وُتصيلية ُمتلفة من َّ
الطالب.
ً 
قادرا على صياغة األهداف السلوكية جللسة التعليم القرآين.
ً 

قادرا على اختيار الوسائل التعليمية واألنشطة املناسبة لتحقيق أفضل ما ميكن يف جلسة التعليم
ً 
وقادرا على توظيف اإلمكانات املتاحة.
القرآينً ،

قادرا على التعامل اجليِّد مع املواقف التعليمية والرتبوية داخل احللقات القرآنية.
ً 
قادرا على تقييم نفسه كمحفظ.
ً 

ككل؛ داخل احللقة واملؤسسة.
قادرا على تقييم العملية التحفيظية ٍّ
ً 
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التجويد وطرق تدريسه
المقرر :التجويد وطرق تدريسه.
عنوان َّ
الرقم الكودي.)6/1( :

عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة.
عدد الساعات النظرية :مخس عشرة ساعة.
عدد الساعات العملية :مخس عشرة ساعة.
وصف مختصر للمقرر:
يتطرق إىل
ِّظني ،وال يكتفي بذلك؛ بل َّ
يهتم هذا َّ
ُّ
املقرر بتعليم التجويد نظريًّا وتطبيقيًّا للمحف َ
ِ
أساليب تعليم التجويد ووسائله؛ َّ
للحفظة.
مسئوال عن تعليم التجويد
ألن احملفِّظ يكون ً
ويؤكد هذا املقرر على ضرورة أخذ التجويد روايةً ودرايةً؛ فال يكتفي الدارس حبفظ القو ِ
اعدَّ ،
وإّنا
ّ
ٍ
شرحا إبداعيًّا ال تقليديًّا.
يتناوهلا عن فه ٍم
قادرا على شرحها ً
وتعليل؛ ليكون ً
القرآني وطرق تدريسها
المناهج الثقافية في التعليم
ّ

عنوان المقرر :املناهج الثقافية يف التعليم القرآين وطرق تدريسها.
الرقم الكودي.)7/1( :
عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة.
عدد الساعات النظرية :مخس عشرة ساعة
عدد الساعات العملية :مخس عشرة ساعة.
وصف مختصر للمقرر:

يهتم هذا املقرر بتوضيح فلسفة تدريس املناهج الثقافية (احلساب – الكمبيوتر – اللغة االجنبية
ُّ
مقرراهتا ،وكيفية
أهم طرقها ،واملعارف واملهارات الالزمة ملن يتصدَّى لتدريسها ،وكيفية ختطيط َّ
..إخل) ،و ّ
دجمها يف املنظومة املعرفيَّة الشرعية ،وكيفية تدريب َّ
الطالب على توظيفها يف تلك املنظومة املتكاملة.
تقنية التحفيظ

المقرر :تقنية التحفيظ
عنوان َّ
الرقم الكودي.)8/1( :

عدد الساعات الكلية :مخس عشرة ساعة
عدد الساعات النظرية :مثاين ساعات.
عدد الساعات العملية :سبع ساعات.
وصف مختصر للمقرر:
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املقررات السابقةَّ ،
رغم َّ
مستقل ضرورٌة
مبقرٍر
أن استخدام التقنية و ُّ
فإن إفرادها َّ
ٍّ
التدرب عليها جزءٌ من ّ
شَّت جماالت التعليم القرآينِّ  :الفنية والرتبوية
لتهيئة ألباب املعلِّمني
القرآنيني لالهتمام الكايف بتوظيفها يف َّ
َ
واإلدارية ،ويف ختطيط املناهج ،ويف ختطيط الدرس ،ويف تنفيذه ويف تقوميه ،ويف إجياد قنو ٍ
ات غري تقليدية

للتعلُّم والتعليم.

أساسيات اللغة العربية
عنوان المقرر :أساسيات اللغة العربية
الرقم الكودي.)9/1( :
عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة.
عدد الساعات النظرية :ثالثون ساعة.
وصف مختصر للمقرر:

وتعليما ،لدى معلِّمي احللقات القرآنية،
يهتم بتحسني مهارات اللغة العربية نط ًقا وكتابةً ،تعلُّ ًما
ُّ
ً
حيث يتبلَّ ُغ إىل مهارات التعبري الشفوي واحملاورةِ بإتقان التعبري كتابيًّا :حنويًّا وإمالئيًّا بدراسة القواعد
ُ
ٍ
األساسية للنحو والصرف و ِ
اإلمالء و ِّ
وشيء من أساليب التعبري والبيان وبالغته.
اخلط،
التفسير الميسر
عنوان المقرر :التفسري امليسر.
الرقم الكودي البرنامج.)10/1( :
عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة.
عدد الساعات النظرية :ثالثون ساعة.
وصف مختصر للمقرر:

ينقسم إىل مقدِّمة نظرية ُمتصرة يف أصول التفسري ،مثَّ م ٍ
طالعة ألحد التفاسري املختصرة (كاملختصر
ُ

امليسر جملمع امللك فهد) ،مع الرتكيز
يف التفسري الذي أصدره مركز تفسري للدراسات القرآنية ،أو التفسري َّ
على معاين املفردات ،وكيفية صياغة املعىن اإلمجايل لآليات.
تعلُّم تدبُّر القرآن الكريم وتعليمه

مقرر :تعلُّم تدبر القرآن الكرمي وتعليمه
عنوان ال َّ
الرقم الكودي.)11/1( :

عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة.
عدد الساعات النظرية :مخس عشرة ساعة.
عدد الساعات العملية :مخس عشرة ساعة.
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وصف مختصر للمقرر:
يهتم بتوضيح معىن التدبُّر وأاميته ،والفرق بينه وبني التفسري ،وكيف ميكن ُتقيق التدبُّر عمليًّا،
ُّ
وكيف ميكن تدريس التدبُّر لألطفال مبا يتناسب مع أعمارهم وأفهامهم؟
حلقة البحث

مقرر :حلقة البحث.
عنوان ال َّ

الرقم الكودي البرنامج.)12/1( :

عدد الساعات الكلية :مخس عشرة ساعة.
وصف مختصر للمقرر:
يهتم بتكوين قاعدة معرفية عن مناهج البحث العلمي وأساليبه ،وملكاته ،وأدواته،
حبثي ُّ
نامج ٌّ
بر ٌ
حبث
وأاميته يف توسيع حدود العلم ،وإثرائه ،وعالج املشاكل الواقعية يف بيئة العمل ،وكيف يُ َّ
صمم ٌ
املقرر على ٍ
أحباث نظريَّة
نظري ،وكيف يُ َّ
ٌّ
ييب ،مع االهتمام بالتطبيق العملي يف جزء من َّ
صمم ٌ
حبث جتر ٌّ
وجتريبية ُمتصرة تتناسب والوقت املتاح.

العملي على التحفيظ في الحلقات القرآنية).
لي (التدريب
التحفيظ َ
ّ
الع َم ّ

العملي على التحفيظ يف احللقات القرآنية).
مقرر :التحفيظ العملي (التدريب
عنوان ال َّ
ّ
الرقم الكودي.)13/1( :

َّصل ملدة أسبوع مخسة أيام باليوم أربع ساعات ،أو ستة أيام
عدد ساعات ال َّ
مقرر :تدريب ٌّ
عملي مت ٌ
باليوم ثالث ساعات ونصف.
وصف مختصر للمقرر:

وسع ملا تعلمه الدارس من معارف ومهار ٍ
ات وأساليب متعلِّقة
تطبيق ٌّ
يتاح من خالله ٌ
عملي ميداينٌّ ُم َّ ٌ
ُ
قوُم مبا يناسب مستواه؛ حَّت
بعملية التحفيظ ،يف وجود املشرفني واألساتذة .ويف ضوء أداء ِّ
املتدرب يُ َّ
يُ َّ
قادرا على إدارة احللقة القرآنية بكفاءة.
تأكد – بنهاية التدريب – أنَّه صار ً
***
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ثانيًا :برامج المشرفين

مهارات اإلشراف الفعَّال

مقرر :مهارات اإلشراف الفعَّال.
عنوان ال ّ
الرقم الكودي.)1/2( :
عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة.

عدد الساعات النظرية :مخس عشرة ساعة.
عدد الساعات العملية :مخس عشرة ساعة.
وصف مختصر للمقرر:
وتطور مفهوم اإلشراف
يهتم بتكوين قاعدة معرفية عن اإلشراف ومعناه وأاميته يف التعليم القرآينُّ ،
ُّ
املثايل ،وواجباته وحدود
ومقومات املشرف
ي ،ومدارس اإلشراف واجتاهاته وأّناطه وأساليبهِّ ،
الرتبو ّ
ّ
العملي لألساليب اإلشرافية املختلفة يف حدود الوقت املتاح.
اختصاصاته ،مع الرتكيز على التطبيق
ِّ

بوي
االتجاهات الحديثة في اإلشراف التر ّ
بوي.
عنوان ال ّ
مقرر :االجتاهات احلديثة يف اإلشراف الرت ّ
الرقم الكودي.)2/2( :

عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة.
عدد الساعات النظرية :مخس عشرة ساعة.
عدد الساعات العملية :مخس عشرة ساعة.
وصف مختصر للمقرر:

يهتم بربط املرشَّح لإلشراف باملدارس اإلشرافية احلديثة واالطِّالع على اجتاهاهتا ،وكيفية تطويع ذلك
ُّ
مبهمتها كقاطرةٍ تقود التعليم القرآينَّ إىل كل ٍ
جديد.
يف اإلشراف القرآين ،مبا يتيح للعملية اإلشرافية القيام َّ
ِّ
إدارة الجودة في التعليم القرآني
مقرر :إدارة اجلودة يف التعليم القرآينّ.
عنوان ال َّ
الرقم الكودي.)3/2( :
عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة.
عدد الساعات النظرية :مخس عشرة ساعة.
عدد الساعات العملية :مخس عشرة ساعة.
للمقرر:
وصف مختصر َّ
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يهتم بتكوين قاعدة معرفية كافية عن مفهوم اجلودة وأاميتها ،وأساليب تطبيقها وإدارهتا
نامج ُّ
بر ٌ
التدرب على كتابة
يف املؤسسات القرآنية ،وكيفية تطويعها يف تفاصيل التعليم القرآينِّ ،من خالل ُّ
املواصفات وصياغة معايري اجلودة صياغة علمية دقيقة ،واقرتاح طرق رصدها وقياسها ومتابعتها عمليًّا،
مع االعتناء باجلوانب التطبيقية الواقعية يف حدود الوقت املتاح.
موضوعات مختارة في التربية القرآنية
لمقرر :موضوعات ُمتارة يف الرتبية القرآنية.
عنوان ا َّ
الرقم الكودي.)4/2( :

عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة.
عدد الساعات النظرية :مخس عشرة ساعة.
عدد الساعات العملية :مخس عشرة ساعة.
وصف مختصر للبرنامج:
ِ
ٍ
حاجات الدارسني مبا يتناسب مع متطلَّبات الواقع اليت
لتليب
يتناول
موضوعات ُمتارة يف الرتبية؛ ِّ
يهتم هبا هذا الربنامج :موضوعات الرتبية
قد ختتلف باختالف املكان والزمان .ومن املوضوعات اليت ُّ
اخلاصة ،ومشكالت األطفال ،وعلم النفس الرتبوي...إخل.
الموهبة واإلبداع
لمقرر :موضوعات ُمتارة يف الرتبية القرآنية.
عنوان ا َّ
الرقم الكودي.)5/2( :

عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة.
عدد الساعات النظرية :مخس عشرة ساعة.
عدد الساعات العملية :مخس عشرة ساعة.
وصف مختصر للبرنامج:

يركز على كيفية اكتشاف األطفال املوهوبني واملبدعني ،وأساليب رعايتهم وتنمية مواهبهم،
وتصميم أنشطتهم ،مع التعرف على أحدث االجتاهات العاملية املعاصرة يف رعاية املوهوبني واملبدعني

ويهتم كذلك بالقياس النفسي وطرقه وأساليبه ومدارسه وكيفية توظيفه يف التعليم
واملتفوقني،
ُّ
القرآينّ...وغري ذلك.
علوم القرآن

عنوان المقرر :علوم القرآن.
الرقم الكودي.)6/2( :
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عدد الساعات الكلية :مخس عشرة ساعة.
عدد الساعات النظرية :مخس عشرة ساعة.
للمقرر:
وصف مختصر َّ

العام جملال
يهتم بإثراء اجلوانب املعرفية للدارس فيما يتعلَّق بعلوم القرآن؛ بوصفها تؤطِّر األفق ّ
اختصاص املشرفني القرآنيني.
التفسير الميسر (مستوى ٍ
ثان)

عنوان المقرر :التفسري امليسر (مستوى ٍ
ثان).
الرقم الكودي البرنامج.)7/2( :
عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة.
عدد الساعات النظرية :ثالثون ساعة.
وصف مختصر للمقرر:

تكملة ملنهج التفسري السابق .مع الرتكيز على كيفية تقريب التفسري لألطفال.
مختارات من العلوم الشرعية
مقرر :العلوم الشرعية.
عنوان ال َّ
الرقم الكودي.)8/2( :

عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة.
عدد الساعات النظرية :ثالثون ساعة.
للمقرر:
وصف مختصر َّ

(وخصوصا أبواب
يهتم بإثراء املعرفة الشرعية للمشرف؛ عن طريق دراسة أساسيّات العقيدة والفقه
ُّ
ً
الفقه اليت تكثر احلاجة إليها يف التعليم القرآين) ،واحلديث وعلومه ،والسرية النبوية....إخل.
الجوانب االجتماعية واإلدارية في اإلشراف

لمقرر :املهارات االجتماعية ملشريف احللقات القرآنية.
عنوان ا َّ
الرقم الكودي.)9/2( :

عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة
للمقرر:
وصف مختصر َّ

االجتماعي الفعَّال :مع املعلمني ،ومع أولياء األمور ،ومع اإلدارة ،ومع
يهتم بإّناء مهارات التواصل
ُّ
ّ
كيف يتعامل مع املشكالت واألزمات ...وحنو ذلك.
الطالب ،وكيف يكسب الدارس ثقة اخآخرين ،و َ
يهتم بإّناء املهارات اإلدارية؛ مثل :تنظيم املسابقات والرحالت واحلفالت اخلتامية وكتابة التقارير
كما ُّ
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وإعداد اخلطط ،وكشوف االحتياجات واملراسالت وتنظيم املؤمترات والندوات واحملاضرات وورشات
العمل ...وحنو ذلك .ويثري مهارات اإلشراف على البحوث والعمل يف فريق واختاذ القرار وضغوط
العمل ...وحنو ذلك.
الحاسب اآللي
اخآيل.
عنوان ا ّ
لمقرر :احلاسب ّ
الرقم الكودي.)10/2( :

عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة.
عدد الساعات النظرية :مخس عشرة ساعة.
عدد الساعات العملية :مخس عشرة ساعة.
للمقرر:
وصف مختصر َّ

يدرس فيه أساسيات نظم التشغيل والشبكات وتكنولوجيا املعلومات وبرنامج وورد وإكسيل وباور
بوينت ،ويُعفى الدارس بتقدمي شهادة موثَّقة من جهة معرتف هبا تفيد بأنَه جتاوز امتحان .ICDL
حلقة البحث.

المقرر :مهارات اإلشراف الفعَّال.
عنوان َّ
الرقم الكودي)11/2( :
عدد الساعات الكلية :ثالثون ساعة.
للمقرر:
وصف مختصر َّ

موس ٌع ملا درسه املعلِّم من قبل يف حلقة البحث يف مصفوفة برامج احملفِّظني ،ويكون
هو تطبيق َّ
املرشَّح لإلشراف مطالبا بإجناز ٍ
املقرر.
حبث
خترٍج؛ يُش ِرف عليه أحد أساتذة َّ
تطبيقي كمشروع ُّ
ٍّ
ُ ً
العملي.
اإلشراف
ّ

العملي على اإلشراف يف احللقات القرآنية).
مقرر :اإلشراف العملي (التدريب
عنوان ال َّ
ّ
الرقم الكودي.)12/2( :

َّصل ملدة أسبوع مخسة أيام باليوم أربع ساعات ،أو ستة أيام
عدد ساعات َّ
المقرر :تدريب ٌّ
عملي مت ٌ
باليوم ثالث ساعات ونصف.
للمقرر:
وصف مختصر َّ

وسع ملا تعلمه الدارس من معارف ومهار ٍ
ات وأساليب متعلِّقة باإلشراف ،يف وجود
تطبيق ميداينٌّ ُم َّ ٌ
يقوُم مبا يناسب مستواه؛ حَّت
املتمرسني من ذوي اخلربات ،واألساتذة .ويف ضوء أداء ِّ
املتدرب َّ
املشرفني ِّ
يُ َّ
قادرا على اإلشراف على احللقات القرآنية بكفاءة.
تأكد – بنهاية التدريب – أنَّه صار ً
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