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مقدمة
احلمد لله الذي أعطى فأجزل، ومنَّ فأفضل، والصالة والسالم على النبي األكمل، وعلى أصحابه 

الكّمل، ومن سار على نهج الصدر األول، ثم أما بعد: 
فــإن مرحلــة الشــباب مــن أدق املراحــل فــي حيــاة اإلنســان، وأشــدها تأثــراً، فهــم يحملــون نفوســاً 

خصبــة، صاحلــة للخيــر واإلصــالح، وقلوبــاً صافيــة لــم تقتحمهــا بعــُد أدران احليــاة. 
مــن أجــل هــذا كانــوا أســرع فئــات اجملتمــع إلــى قبــول النصيحــة، واســتجابة الدعــوة إضافــة إلــى 
مــا فيهــم مــن نشــاط األبــدان، وحــدة العقــول، ورغبــة البــذل والتضحيــة لدينهــم وأمتهــم. فكثيــراً مــا 
تتحــرك عندهــم العواطــف، وتهــب مــن ركودهــا بنشــاط وحيويــة فــي حــب اخليــر، فتســعى نفوســهم إليــه 
عنايتهــم  الشــريحة  هــذه  يولــوا  أن  واملربــن  الدعــاة  علــى  لزامــاً  كان  حثيثة، وتدعو إليه جادة. لهــذا 
واهتمامهــم، خصوصــاً فــي املرحلــة الثانويــة التــي تعتبــر مــن أهــم املراحــل فــي تكويــن شــخصية الطالــب 

ــر.  ــاء الفاعــل املثم ــاءه البن وبن
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ــة واســتثمارها  ــة بهــذه املرحل ــة العناي ــة للتعليــم والتدريــب بأهمي ــا مــن شــركة اخلبــرات الذكي وإميان
االســتثمار األمثــل نشــأة فكــرة برنامــج:

بنــاء التربــوي »الدليــل الشــامل للشــخصية اإلســالمية«، والــذي يقــدم أمنوذجــاً للبرامــج التربويــة التــي 
تعنــى ببنــاء شــخصية الشــاب فــي مختلــف جوانبهــا.

وقــد مضــى علــى الطبعــة األولــى مــن الكتــاب قريبــاً مــن ســبعة أعــوام، نفــدت فيــه نســخ الكتــاب وكثــر 
الطلــب عليهــا مــن املســتفيدين فــي مختلــف املراحــل واألماكــن. وقــد رأت الشــركة إخــراج الكتــاب بعــد أن 
متــت مراجعتــه واإلضافــة علــى طبعتــه الســابقة مبــا ال يخرجــه عــن الهــدف األساســي وهــو أن يكــون دليــاًل 

إجرائيــاً واضحــاً ملــن ميــارس دور التربيــة الشــبابية فــي أرض الواقــع.
وتتلخص اإلضافة في الطبعة الثانية في النقاط التالية:

تضمن الكتاب رؤية البرنامج ورسالته والقيم واألهداف والضوابط والسياسات العامة.. 1

وضع سياسات خاصة بكل مرحلة.. 2
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مراجعة وإضافة بعض مواضيع التعلم املناسبة وفق آلية واضحة سيأتي بيانها. . 3

تقســيم مواضيــع التعلــم فــي املرحلتــن املتوســطة والثانويــة إلــى مســارين وفــق منهجيــة واضحــة . 4
ومحــددة ســيأتي بيانهــا. 

إخــراج اجلــزء الرابــع فــي األفــكار والبرامــج والنمــاذج العامــة املتنوعــة التــي تســهم فــي تســهيل . 5
املهــام اإلداريــة والتربويــة علــى القائمــن علــى هــذه البيئــات.

إخضاع األدلة لدورة كاملة من التجربة العملية في امليدان التربوي.. 6

وقد مت تقسيم البرنامج إلى أربعة أقسام على النحو التالي:

بناء التربوي األول للمرحلة املتوسطة: . 1

ويهدف إلى: تأسيس اللبنات األولى للشخصية املسلمة الفاعلة.
بناء التربوي الثاني للمرحلة الثانوية:. 2

ويهدف إلى: بناء الشخصية السوية املتزنة و تنمية قدراتها. 
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بناء التربوي الثالث للمرحلة اجلامعية:. 3
ويهدف إلى: تأكيد اجلانب الريادي والقيادي في السلوك واملمارسة. 

بناء التربوي الرابع )األفكار والبرامج والنماذج( :. 4
ويهــدف إلــى تقــدمي بعــض األفــكار اإلبداعيــة والبرامــج التطبيقيــة والنمــاذج العمليــة التــي تســاعد 

علــى تنفيــذ البرنامــج التربــوي بأســلوب مميــز وجــذاب ومتنــوع. 
نسأل الله تعالى أن يتقبل هذا اجلهد عنده وأن يجعله خالصاً لوجهه الكرمي.
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مدخل:
هذه حزمة من األفكار والبرامج التي ميكن االستفادة منها بعدة صور وأشكال من ذلك: 

تطبيقها بنفس القالب واملضمون املعروض.  <
تطبيق القالب مبضمون جديد.  <
تطبيق املضمون في قالب جديد.  <
استثارة الذهن لتوليد أفكار أخرى لقوالب ومضامن جديدة.  <

ونؤكد على أهمية الوقوف عند السؤال التالي: 

ما الهدف الذي نريد الوصول إليه؟ 
ــة مــن أهــداف الدراســة،  قبــل اختيــار أي فكــرة أو برنامــج، وقــد انتُقيــت هــذه البرامــج لتحقــق جمل
وميكــن زيــادة فاعليــة هــذه البرامــج واألفــكار مــن خــالل حســن اختيــار الزمــان واملــكان املناســبن وكذلــك 

وضــع اجلوائــز احملفــزة ونحــو ذلــك.
والله ولي التوفيق والسداد
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مدخل:
هــذا احملــور يضــم مجموعــة مــن األفــكار والبرامــج التطبيقيــة التــي نأمــل أن تســهم فــي تفتيــح ذهــن 
املشــرف علــى البيئــة التربويــة ولــم نقصــد مــن ورائهــا احلصــر لألفــكار فهــذا بــاب واســع واالجتهــاد فيــه 

ممكــن ويكفــي مــن القــالدة مــا أحــاط بالعنــق.
والله ولي التوفيق والسداد
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أفكار البرامج اإليمانية:
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توصيات لرفع المستوى اإليماني:
زرع القيم اإلميانية خصوصاً لدى طالب املتوسط، وتفعيل البرامج اإلميانية وتكثيفها.. 1
العناية باختيار امللقي ملواضيع الرقائق من املشرفن وغيرهم.. 2
التركيز في كلمات بعد الصالة على املواضيع اإلميانية الوعظية، والتحقق من جودة طرحها.. 3
التأكيــد فــي الرحــالت علــى اســتغالل يــوم اجلمعــة بالذهــاب للمســجد مبكــراً، ولــو تطلّــب ذلــك . 4

عــدم إقامــة أي برنامــج قبــل ذلــك.
برنامــج . 5 بوجــود  معارضتهــا  وعــدم  اجلمعــة  يــوم  مــن  ســاعة  آخــر  اســتغالل  علــى   يؤكــد 

أو ما يشغل عنها.
عدم إقامة رحالت في املواسم الفاضلة مثل األيام البيض وعشر ذي احلجة... وغيرها.. 6
من املمكن تقدمي رحلة في أول رمضان ويتعاون على االعتكاف في العشر األواخر.. 7
إيجاد وقت كاف بن األذان واإلقامة لقراءة القرآن والدعاء وتفعيل ذلك واحلث عليه.. 8
إضافة برامج ذات صبغة إميانية خالل البرنامج التربوي.. 9
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حتريص أولياء األمور باالهتمام بهذا اجلانب و العناية به ورعايته، وتنمية الشعور بأهميته.. 10
حضور احملاضرات الوعظية وتضمينها في البرنامج.. 11
متابعــة املشــرف العــام لهــذه القضيــة عنــد املشــرفن والطــالب وإعطاؤهــا األولويــة الكبــرى فــي . 12

اجتماعــات إدارة البرنامــج.
التأكد من حتقيق البرامج اإلميانية ألهدافها في البيئة التربوية.. 13
 التأكيــد علــى املشــرفن احتــرام وقــت بــن األذان واإلقامــة عنــد مــرور الطــالب واســتغالله . 14

بالتبكير للصالة.
تعظيم جانب األمر والنهي الشرعين والتزامهما في السلوكيات العامة للجميع.. 15
اللغــط. 16 الكثيــرة  الضحــك  يتبنــى جلســات  »وعليــه ال  القلــب  تقســي  الضحــك  كثــرة  أن   تذكــر 

القليلة النفع«.
التقليــل مــن اخللطــة الزائــدة وابتــكار البرامــج التــي تــوازن بــن اخللطــة والعزلــة الشــرعية . 17

واملشــرفن(. )للطــالب 
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ــام الليــل، صــالة . 18 ــى النوافــل والطاعــات فــي الرحــالت واللقــاءات )قي ظهــور ســمت التواصــي عل
ــس، الدعــاء، االســتغفار...(. ــارة اجملل الضحــى، كف

إبراز القدوة احلية في هذا اجلانب والقرب منها والثناء عليها ومحاولة التأسي بها.. 19
التقليل من مظاهر الترف واإلسراف وخاصة في الطعام والشراب.. 20
تفعيل االتصال الفردي لتغذية هذا اجلانب )النصيحة، زيارة املقابر، ...(.. 21
ذلــك . 22 وصبــغ  البرامــج  فــي  والطــالب  املشــرفن  بــن  الســائدة  اخلطــاب  لغــة  فــي   التــوازن 

بالصبغة اإلميانية.
إيقاف البرامج الرياضية وغيرها قبل األذان بوقت كاف.. 23
استضافة املشايخ وطلبة العلم الذين يجيدون الوعظ والتذكير.. 24
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أفكار البرامج االجتماعية:



59



60



61



62

أدوات الرحلة والسفر:
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أفكار البرامج الثقافية:



67



68



69



70



71



72

المنتديات الثقافية:
تعريفهــا: وهــي عبــارة عــن برنامــج منــوع ثقافيــاً يعــده الطــالب حيــث يقــوم كل مســؤول باالجتمــاع مــع 

أصحابــه وإعــداد فقــرات نافعــة ومفيــدة تقــدم علــى شــكل منتديــات وأمســيات ثقافيــة. 
وهاهنا ثالث أسس يحسن مراعاتها في البرنامج:

األساس األول/ ركائز في اللقاء اإلعدادي لهذه البرامج:

هذه مجموعة من الركائز يعتمدها املشاركون أثناء اإلعداد لهذه البرامج وهي:
الركيزة األولى: وقفة البد منها.< 

العظيــم األجــر  اســتحضار  اإلخــالص-  مثــل:  األساســية  املهمــة  بالقضايــا  الطــالب  فيذكــر    
 )االحتساب( - الدعوة إلى الله - الداللة على اخلير. 

الركيزة الثانية: األهداف واجلوانب التركيزية.< 
ــا مــن خــالل البرنامــج وميكــن أن يتمحــور  ــع الوصــول إليه يعــن عــدة نقــاط وأهــداف يطمــح ويتطل
البرنامــج حــول موضــوع واحــد مــع بعــض احملســنات واملثيــرات وميكــن جعلهــا متضمنــاً ألكثــر مــن هــدف 
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ورســالة حســب املناســب.. فمثــاًل هــذه النقــاط )قيــام الليــل –قــراءة القــرآن – التبكيــر للصــالة( توضــع 
كأهــداف أو برامــج مواضيــع محوريــة فتكــون جميــع فقــرات البرنامــج تتعاضــد و تتعــاون علــى إيصــال هــذا 

املفهــوم أو تلــك األهــداف للحضــور.و ال تكــون الفقــرات مبعثــرة … 
فبهذا التركيز تستطيع أن تقول بعد نهاية البرنامج هل وصلت لتلك األهداف أم ال؟

ويكون التقييم بحسب قدرتك على الوصول ألهدافك. 
الركيزة الثالثة: طبيعة البرامج الثقافية.< 

فتكــون صناعــة البرامــج و صياغــة الفقــرات مراعــى فيهــا طبيعــة البرامــج الثقافيــة و هيكلهــا العــام. 
فــال يكــون وقــت أحــد الفقــرات )فائــدة مثــاًل( ربــع ســاعة أو يكــون البرنامــج حركــي بشــكل أكثــر )فهــذه 
طبيعــة املهرجانــات( أو يكــون الطابــع العــام هــو املــرح و الضحــك والفكاهــة بــل نضــع فــي االعتبــار هيــكل 
البرنامــج الثقافــي املتســم بتنــوع الفقــرات وقصرهــا مــع ســهولة العبــارة ووضــوح الفكــرة والفائــدة وطغيــان 

اجلــد واالنضبــاط مــع املرونــة فــي ذلــك...
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الركيزة الرابعة: التجديد في ذات البرنامج.< 
 فيجب إدخال االبتكار ومن املعن على ذلك:

اإلعداد املسبق والتجهيز املبكر.. 1
 االستفادة من اخلبرات السابقة.. وليس تقليد األفكار السابقة.2. 
 استجداء روح التجديد واالبتكار في املعدين للبرنامج وتنميتها.3. 

تشجيع كل فكرة ودعم كل مقترح ورفض ونبذ كل مكرور معاد ميكن جتديده وحتسينه. . 4
 استخدام أساليب توليد األفكار )ميكن االستفادة من كتاب توليد األفكار للحمادي( .5. 

الركيــزة السادســة: تنميــة روح املشــاركة والفعاليــة فــي املعديــن فــال تعطــى الفقــرات لهــم إللقائهــا . 6
ــوزع العمــل واملســؤولية  ــك ي ــار.. وكذل ــع واإلعــداد واالختي ــع فــي الصن ــل يشــارك اجلمي فقــط ب
علــى اجلميــع فــال يســتأثر البعــض دون البعــض اآلخــر.. وميكــن اختيــار بعــض الطــالب لرئاســة 

مجموعــة أو جزئيــة مــن أعمالهــا لتدريبــه علــى املســؤولية وحتمــل تكاليــف العمــل. 
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الركيزة اخلامسة: الواقعية في البرنامج.< 
 بأن تكون صياغته والكلفة فيه مناسبة لـ:

1- الوقت املعد للبرنامج.
2- املستوى العقلي و الفكري للطالب. 

3- مكان وزمان الطرح والتنفيذ )مراعاة اجلو العام( . 
4- الهدف والغاية املقصودة. 

الركيزة السادسة: الفحص واالختبار األخير.< 
حتقق من وجود جميع األدوات والعدد التي حتتاجها أثناء تنفيذ البرنامج وجاهزيتها للعمل مثل: 

مسجل – مكرفون – بطارية ناشفة – كهرب – إضاءة – ستاير – صحف – كتب الفوائد - … 
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األساس الثاني/ ركائز الطرح:

وهي األمور التي يجب التنبه لها أثناء طرح البرنامج:
الركيزة األولى: 

زمن البرنامج وعدم اإلطالة فيه حتى لو اقتضى ذلك حذف بعض الفقرات.
الركيزة الثانية: 

بعث روح املشاركة في احلضور و محاولة تفاعل أكبر قسط منهم. 
الركيزة الثالثة: 

التنويــع فــي أســلوب الطــرح وطريقتــه: )آيــات – أحاديــث – نقــول عــن أهــل العلــم – قصــة – شــعر- 
اخملاطبــة العقليــة – املؤثــر الوعظــي – إثــارة احلمــاس – طرفــة( . 

الركيزة الرابعة: 
التواصــل فــي الفقــرات و احلــذر مــن املســاحات الزمنيــة ألن ذلــك يفضــي إلــى انشــغال املشــاركن عــن 

البرنامــج وبرودتــه وانبعــاث روح ))االســواليف(( واألحاديــث اجلانبيــة ممــا يفقــد البرنامــج فاعليتــه.
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الركيزة اخلامسة: 

إدخال العناصر اجلذابة واحملسوسة لطرد السآمة:

- شاي – قهوة – مأكوالت خفيفة ……….. )بشكل معتدل( .

- متكأ وراحة اجللسة. 

- اجلو من حيث: البرودة و احلرارة.

الركيزة السادسة:

مراعــاة تسلســل الفقــرات ومناســبتها فليــس مــن املناســب مثــاُل أن تأتــي موعظــة مؤثــرة وبعدهــا نشــيد 

أو فقــرة حركيــة أو مضحكــة.. أو يأتــي قــارىء يقــرأ القــرآن ثــم بعــده نشــيد وطرائف..لذلــك ينبغــي توزيــع 

الفقــرات بشــكل مناســب فمثــاًل تكــون مرغبــات النفــس ومســلياتها فــي البدايــة ثــم يختــم باملؤثــر املذكــر 

حتــى يبقــى تأثيــره وإعمالــه فــي النفــس أطــول فتــرة.. وهكــذا. 
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الركيزة السابعة: 

عــدم انشــغال املعديــن للبرنامــج ببعــض اإلعــداد والــكالم الظاهــري أثنــاء تنفيــذ وتقــدمي البرنامــج.. 

فتجــد مثــاًل قــارىء القــرآن يقــرأ وذاك يتحــدث وزميلــه إلعــداد الفقــرة التاليــة، وجتــد ذلــك يلقــي الفائــدة 

وهــذا يشــوش علــى احلضــور بكثــرة حركتــه... 
الركيزة الثامنة:

تأكــد مــن وضــوح الصــوت وقــوة اإلضــاءة وتهيــؤ احلاضريــن للتفاعــل معــك أثنــاء التنفيــذ وحــاول أن 
تتدخــل ســريعاً لتعديــل وتغييــر مــا ميكــن تغييــره فمثــاًل إذا كانــت فقــرة اللعــب خاملــة فحــاول اســتبدالها 
ســريعاً بأخــرى فاعلــة.. إذا كان الصــوت منخفضــاً حــاول تقريــب مــكان اإللقــاء مــن احلضــور وهكــذا... 
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األساس الثالث/ التقومي:

ويقوم البرنامج على عدة ركائز تشارك التأثير في عملية التقومي:
1- القدرة للوصول لألهداف املنشودة )وهو أهمها( .

2- التجديد. 3-املشاركة من اجلانبن. 4-التنويع في الطرح.
5- حتقيق هيكل البرنامج الثقافي ………. وغيرها.
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أفكار البرامج المهارية:
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أفكار البرامج الدعوية:
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برنامج النفع المجتمعي

فكرة البرنامج: 
أن يكــون هنــاك وقــت مناســب فــي األســبوع ميــارس فيــه الطالــب فــي املرحلــة الثانويــة أو اجلامعيــة 

أعمــاالً فرديــة نفعيــة لآلخريــن وفيــه: 
يحفظ الطالب مقدار مطلوب من القرآن الكرمي لوحده ويسمعه ألي شخص في أسرته. <
يقوم الطالب بالتزام ثابت أو منوع يؤديه ذلك اليوم تكون منفعته متعدية للغير.  <
يراعــى فــي متابعــة التــزام الطــالب بهــذا البرنامــج، فمثــاًل طــالب األول ثانــوي تكــون املتابعــة قويــة  <

– نوعــاً مــا - وطــالب ثانــي ثانــوي تكــون املتابعــة متوســطة وفــي ثالــث ثانــوي تكــون املتابعــة خفيفــة. 
 فباختصــار هــو: أن ميــارس الطالــب فــي هــذا الوقــت أعمــاالً فرديــة نفعيــة لآلخريــن، بحيــث يحفــظ 
الطالــب املقــدار اليومــي منــه مــع قيامــه بتلــك العبــادات التــي مــن شــأنها أن تعــن الطالــب علــى إدارة وقتــه 

بنفســه، واالســتفادة لنفســه واإلفــادة لآلخريــن.
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أفكار لبرنامج العبادات المتعدية:
أفكار ونشاطات للحي:<<

إقامة مسابقة لطالب حلقة احلي.. 1
االهتمام بلوحة املسجد.. 2
رحلة لطالب حلقة مسجد احلي.. 3
االجتماع بشباب احلي وحتفيزهم لعمل اخليرات. . 4

 طباعة مجلة تهتم بأخبار أهل احلي.5. 
 دورية اجتماعية ألهل احلي.6. 

التواصي على الصيام وإقامة إفطار في مسجد احلي.. 7
زيارة احلي  إلى أحد املكاتب التعاونية.. 8
إحصاء اجلاليات في احلي وجلب الكتب لهم بلغاتهم.. 9

إصالح برادات مساجد احلي.. 10
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إقامة حفل للعمال في احلي من جنسية معينة وجلب داعية لهم.. 11
االهتمام مبن ال يشهدون الصالة في املساجد وتوعيتهم.. 12

 مناصحة احملالت اخملالفة للشريعة )دخان - مجالت - أغاني-..( 31. 
إقامة محاضرة نسائية في مسجد احلي.. 14
الداللة على الدور النسائية القريبة وتوزيع إعالنات عنها.. 15
كتابة بعض االقتراحات للدور النسائية وتوصيلها لهم.. 16
إهداء بعض الكتيبات اخلاصة ببعض املنكرات إلى أصحابها )دش - ترك صالة -...( .. 17
إلقاء درس في مسجد احلي والتحضير له جيداً.. 18
حتريك املستقيمن في احلي )طالب علم -طالب حلقات-..(.. 19
صيانة املسجد وتنظيفه.. 20
حصر األسر احملتاجة في احلي وإعالم ميسوري احلال في احلي بذلك.. 21

أخرى……
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أفكار ونشاطات لألقارب:<<
 االجتماع بأهل اخلير من األقارب ووضع بعض البرامج الدعوية لألقارب.1. 

اخلروج باألهل في نزهة للبر أو إلى حديقة.. 2
اجللوس مع األهل في املنزل.. 3
إقامة ألعاب لإلخوة ومسابقات واللعب معهم.. 4
إقامة حلقة قرآن في املنزل أو درس مناسب.. 5
وضع لوحة في املنزل وتعين كل أخ على زاوية من هذه اللوحة.. 6
صيانة بعض األشياء في املنزل وجلب احتياجات األهل.. 7
صلة األرحام واألقارب.. 8
تسجيل إصدار صوتي منوع ومفيد ويوزع على األقارب.. 9

مساعدة إخوانك في موادهم الدراسية.. 10
إصدار نشرة تهتم بأخبار العائلة.. 11
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التنسيق لبرامج االجتماعات األسرية العامة.. 12
مناصحة أصحاب الذنوب من أهل العائلة )شريط - كتاب - مناصحة -...(.. 13
جعل هناك يوم دعوي )تغليف أشرطة ومطويات –هدايا -...(. . 14
جعل هناك يوم علمي )دورة في الصالة - تلخيص شريط -...(. . 15
أخذ األهل إلى احملاضرات املناسبة.. 16
إقناع األهل بالتسجيل في دور التحفيظ النسائية.. 17
إصالح ألعاب إخوانك الصغار )دراجة - حاسب آلي -...(.. 18
الشواء لألهل داخل املنزل.. 19
القيام بأي عمل يدخل السرور على الوالدين.. 20

أخرى……
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نشاطات فردية: <<
وضــع يــوم علمــي لــك )قــراءة كتــب - ســماع أشــرطة - تفريــغ أشــرطة - التعليــق علــى مــن مــن . 1

شــريط- حفــظ مــن -...( .
وضع يوم دعوي لك )التعاون مع مكاتب الدعوة - زيارة املرضى مع الهدايا -...( .. 2

 حفظ ومراجعة القرآن.3. 
زيارة أخ في الله.. 4
زيارة املكتبات والتسجيالت.. 5
الذهاب إلى مغسلة األموات وزيارة املقابر.. 6
زيارة املؤسسات اخليرية.. 7
معاجلة األخطاء والسلبيات في شخصيك.. 8
اجللوس في املسجد لوقت طويل ومحاسبة النفس.. 9

التخطيط لألسبوع القادم.. 10
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زيارة عالم أو داعية.. 11
املشاركة في برامج إذاعة القرآن الكرمي.. 12
مذاكرة املواد الدراسية.. 13
مراجعة الدروس العلمية.. 14

أخرى……
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مدخل:
ــى  هــذا احملــور يضــم مجموعــة مــن النمــاذج ألفــكار وبرامــج مســاندة ومتنوعــة ميكــن للمشــرف عل
البرنامــج أن يســتثمرها بــأي وجــه مــن أوجــه االســتثمار إمــا عــن طريــق التطبيــق أو احملــاكاة أو التحويــر أو 

االختصــار أو غيرهــا ممــا يناســب البيئــة التربويــة املنفــذ فيهــا البرنامــج.
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فكرة األدوار الطالبية:	 
هي مجموعة من األعمال املتنوعة التي يقوم بها الطالب لتحقيق أهداف ومقاصد معينة. 

أهداف األدوار الطالبية:	 
بنــاء الطالــب بنــاء مرحليــاً مــن خــالل قيامــه بهــذه األدوار التــي تثــري خبراتــه موزعــة علــى . 1

مســتويات اجملمــع القرآنــي وفــق مــا يناســب كل مســتوى مــن أدوار.
اكتشاف قدرات الطالب وإمكاناتهم من خالل تكليفهم مبثل هذه األدوار.. 2
تعزيز االنتماء للبرنامج من خالل اإلسهام في املشاركة بالعمل وإجناحه.. 3
والطالــب . 4 العمــل  علــى  تعــود  التــي  األخــرى  واإلداريــة  التربويــة  الفوائــد  مــن  الكثيــر   حتقيــق 

بالنفع واخلير. 
من فوائد األدوار الطالبية:	 

دفع امللل. . 1
فتح اجتاهات جديدة يستكشفها الطالب. . 2
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تنويع اخلبرات.. 3
السعي في حتويل الطالب من متلقي إلى مشارك في املعرفة وصياغتها.. 4
جذب الطالب للحلقات بنسبة أكبر من السابق نظرا لكثرة املنافسن.. 5
ــر فــي الطــرق . 6 ــى املعلومــات فهــذا يســاعد فــي إعــادة التفكي ــع وســائل وقوالــب احلصــول عل تنوي

الســابقة.
صناعة القادة.. 7
تخفيض بعض األعمال عن املعلمن.. 8
مراعاة خصائص الطالب واحتياجاتهم.. 9
اكتشاف قدراتهم وطاقاتهم.. 10
زيادة االنتماء بصورة أكبر للمجمع القرآني.. 11
النفع املتعدي الذي يقدمه لغيره.. 12
تفعيل مبادئ األخوة احلقة بن األقران.. 13



100

ضوابط وتنبيهات:	 
يســعى هــذا التوزيــع إلــى وضــع كل دور فــي مســتواه املناســب، ولكــن فــي بعــض احلــاالت فــإن --

املشــرف ســيكون هــو املقــرر النهائــي فــي مــدى مناســبة بعــض األدوار للطــالب أو بعضهــم، وذلــك 
بعــد التشــاور مــع فريــق العمــل.

يجب شمول جميع الطالب في األدوار، وعدم تخصيص طالب دون آخرين.--
فــي بعــض األدوار التــي فيهــا بــروز وظهــور للشــخص أو رئاســة مجموعــة يجــدر التأكــد مــن ســالمة --

هــذا الــدور مــن التأثيــر علــى شــخصية الطالــب ســلبياً إذا كانــت الشــخصية مهيــأة حلصــول مثــل 
هــذا التأثيــر مــن: عجــب مفــرط، حــب تســلط، حــب رئاســة... ونحوهــا.

من البدهي أن يشمل كل مستوى أدوار املستوى األقل منه.--
توزيــع أدوار كل مرحلــة علــى مجــاالت بقصــد الترتيــب والتنظيــم، ولكــن قــد يطبــق أحــد األدوار --

فــي غيــر اجملــال الــذي ذكــر فيــه.
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تنظيم األدوار الطالبية حسب المجاالت:	 
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فكرة البرنامج:	 
ــاء التربــوي شــريحة واســعة مــن الطــالب يشــتركون فــي ســمات عمريــة معينــة  يســتهدف برنامــج بن
ويختلفــون فــي خصائــص أخــرى وال ميكــن للبرنامــج فــي وضعــه العــام أن يلبــي جميــع حاجــات الطــالب 
ــاب كان البرنامــج العــام يتناغــم مــع احلاجــات املشــتركة  مــع اختــالف قدراتهــم وظروفهــم ومــن هــذا الب
للطــالب واقتــرح برامــج إثرائيــة متنوعــة تراعــي الفــروق الفرديــة حســب املســتطاع، وهنــا نعــرض لفكــرة 

برنامــج إثرائــي ميكــن االســتفادة منــه أو مــن بعضــه حســب املناســب. 
أهداف البرنامج اإلثرائي: 	 

مراعاة الفروق الفردية.. 1
العناية بالنخب واملتميزين. . 2
استكشاف قدرات الطالب وتوجيهها. . 3
تقدمي برامج نوعية عالية.. 4
التدرب على اجللد والتحمل وطول النفس. . 5
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مجاالت البرنامج اإلثرائي: 	 
القراءة الواسعة )املثقفن( : والفئة املستهدفة هم: عموم الطالب واملشرفن. . 1

القرآن الكرمي )القّراء( : والفئة املستهدفة: عموم الطالب واملشرفن. . 2

املذاكرة املثمرة )املتفوقون( : والفئة املستهدفة: عموم الطالب واملشرفن.. 3

حفظ املتون )طالب العلم( : والفئة املستهدفة: عموم الطالب واملشرفن.. 4
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آلية التسجيل: 	 

يفتح باب التسجيل حسب اختيار الطالب، مع توضيح طبيعة البرنامج بشكل جلي.	 

إذا أردا الطالــب التحويــل مــن مجــال آلخــر فــي أثنــاء الفصــل، فــال بــأس بعــد تبيــن الســبب، وأال 	 

يكــون اجملــال اآلخــر قــد قطــع شــوطاً كبيــراً واكتفــى مبــن عنــده مــن الطــالب، ويســمح بالتحويــل ملــرة 

واحــدة فقــط أثنــاء الفصــل. 

يستبعد املشارك من البرنامج عند غيابه مرتن متتاليتن وثالث متفرقة كحد أقصى.	 

يستبعد املشارك من البرنامج عند ضعف انضباطه والتزامه بنظام البرنامج. 	 

يبدأ الوقت من العصر إلى العشاء ويتخلله فترة راحة، ولكل مسار إدارة من املشرفن.	 

 عــدد اجللســات تقريبــاً 12جلســة وهــو عــدد األســابيع فــي الفصــل الواحــد تقريبــاً مــع اســتثناء 	 

ــة والنهائيــة. ــارات الفصلي االختب
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آلية المتابعة: 	 
أن تكــون املتابعــة لــكل املشــتركن فــي املســار مــن قبــل إدارة املســار وتضــع عــدة أفــكار لتفعيــل ذلــك 	 

مثــل: )املطالبــة مبشــروع معــن أو فوائــد مســتنبطة أو...الــخ(، ويقتــرح أن يكــون احلــد األعلــى لــكل 
مشــرف خمســة طــالب إذا تيســر ذلــك. 

يكلف أحد املشاركن بالتحضير األسبوعي للطالب. 	 
هناك فسحة تختار حسب الوقت املتاح )ومضمونها مفتوح اختياره لكل مجموعة( .	 

شرح المسارات مع أهدافها: 	 
 مسار القراءة الواسعة 	املثقفني1: 	(1 

ويهدف إلى: 
تنمية حب القراءة لدى الطالب على نطاق أوسع. 	 
تدريب الطالب على القراءة ملدة طويلة، مما ينمي عنده اجللد والصبر. 	 
بناء عقلية الطالب بشكل متوازن. 	 
تطبيق عملي لبعض املناهج واملواضع التي يأخذها الطالب في هذا املوضوع. 	 
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منهجها: 

الشعبة األولى: في فنون متعددة حتت سقف واحد )الشموليون( .
الشعبة الثانية: في فن واحد فقط على مدار الفصل )املتخصصون( . 

الشعبة الثالثة: القراءة حسب التخصص وامليول )املنطلقون( . 
مقترحات: 

أن ينتج من املشروع مذكرة فوائد من القراءة فردية أو جماعية. 	 
وجود متابع لكل شعبة.	 
استضافة ألحد الشخصيات املهتمة بالقراءة عن القراءة وأهميتها، أو جتربته في القراءة.	 
الشعبة األولى/الشموليون:	<

الفكرة: هي أن يختار املشترك فنون متعددة على مدار الفصل وتكون على شعب منوعة كالتالي:
فــن التفســير: يحتــاج إلــى جلســة واحــدة؛ علمــاً بــأن اجللســة مقــدرة باليــوم فاملعــدل أن القــراءة . 1

يوميــاً هو150صفحــة مــن القطــع الكبيــر.
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الكتاب املقترح: قراءة تفسير جزء عم من تفسير ابن سعدي أو زبدة التفسير لألشقر.
فن الفقه: يحتاج إلى جلستن يعني 300 صفحة.. 2

الكتــاب املقتــرح: فقــه العبــادات مــن: امللخــص الفقهــي للشــيخ صالــح الفــوزان – إبهــاج املؤمنــن علــى 
منهــج الســالكن شــرح ابــن جبريــن.

فن العقيدة: يحتاج إلى جلستن، والكتاب املقترح: أسماء الله احلسنى لألشقر.. 3
اللغــة: يحتــاج إلــى جلســة، والكتــب املقترحــة:)األدب الصغيــر والكبيــر البــن املقفع + كتاب مناســب . 4

للطنطــاوي( أو )التحفــة الســنية بشــرح اآلجرومية( .
ــة . 5 ــي + حلي ــون كاًل للقرن ــى ال تك ــب املقترحــة: )حت ــى جلســتن، والكت ــاج إل ــر: يحت ــة والفك التربي

ــدة +..( . ــة للعب ــد + الفاعلي ــو زي ــر أب ــم لبك ــب العل طال
احلديث: يحتاج إلى جلستن، والكتاب املقترح: )الوابل الصّيب البن القيم - األذكار للنووي..(.. 6
الرقائق: يحتاج إلى جلسة، والكتاب املقترح: العبادات القلبية للشريف.. 7
السيرة: يحتاج إلى جلسة، والكتاب املقترح: السيرة النبوية للسباعي.. 8
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الشعبة الثانية / املتخصصون:	<
الفكــرة: هــي أن يختــار املشــترك فنــاً واحــداً يلتزمــه علــى مــدار الفصــل وتكــون علــى شــعب متعــددة 

كالتالــي:
التفســير: زبــدة التفســير لألشــقر كامــاًل + مباحــث فــي علــوم القــرآن للقطــان + التبيــان فــي آداب . 1

حملــة القــرآن للنــووي.
الفقه: الشرح املمتع )أول خمسة أجزاء( أي إلى نهاية كتاب الصالة.. 2
العقيدة: سلسلة العقيدة لألشقر كاملة.. 3
ــر . 4 اللغــة: شــرح املعلقــات العشــرة للشــنقيطي + فقــه اللغــة للثعالبــي + التحفــة الســنية + التحري

ــال للشــريف. ــر + معجــم املصطلحــات واألمث ــر والكبي ــي + األدب الصغي العرب
التربية والفكر: مجموعة الرائد للفريح + الكتب السابقة في هذا الفن.. 5
احلديــث: تيســير العــالم للبســام + الوابــل الصيــب + مصطلــح احلديــث البــن عثيمــن + الشــمائل . 6

احملمديــة للترمــذي.
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الرقائــق: صيــد اخلاطــر + اجلــواب الكافــي + مختصــر منهــاج القاصديــن + تســبيح ومناجــاة . 7
ــاء للشــريف. وثن

الســيرة: )زاد املعــاد أول 3مجلــدات + وذكرهــم بأيــام اللــه للعبــدة( أو التاريــخ اإلســالمي مواقــف . 8
وعبــر للحميــدي )أول 6مجلــدات( .

الشعبة الثالثة /املنطلقون:	<
يختــار املشــترك مــا شــاء مــن الكتــب ولكــن يشــترط أن يبلــغ النصــاب احملــدد ويرســم خطتــه علــى ذلــك 

ثــم يعرضهــا علــى إدارة املســار فــإن ناســب وإال يقتــرح عليــه البديــل. 
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 مسار القرآن الكرمي 	 مسار الّقراء1 :	(1 
ويهدف إلى: 

مساعدة املشترك على ضبط القرآن حفظاً وأداًء. . 1
تصحيح التالوة وحتسن التجويد عند املشترك. . 2

منهجها: 
املنهج هو مقسم على شعب مختلفة وهي )احلفظ-املراجعة- التالوة-التجويد-القراءات( .<-
فاحلفــظ: هــو أن يحفــظ مــا ال يقــل عــن نصــف جــزء )10أوجــه( أســبوعياً مــع حســاب احلفــظ <-

فــي أيــام البرنامــج.
واملراجعــة: هــو أن يراجــع مــا ال يقــل عــن جــزء )20وجــه( أســبوعياً مــع حســاب املراجعــة فــي أيــام <-

البرنامج.
التجويــد: هــو أن يســعى إلــى إقامــة دورة مكثفــة فــي التجويــد علــى مــدار الفصــل ويكــون الطــرح <-

نظريــاً وعمليــاً والطــرح يكــون بشــيء مــن التفصيــل.
ــن <- ــاس م ــار أن ــون بإحض ــة تك ــط والكيفي ــابقة فق ــة الس ــاد الثالث ــن أج ــح مل ــو أن يفت ــراءات: ه الق

املتخصصــن فــي هــذا اجلانــب ويتــم احلفــظ علــى يديــه بقــراءات مختلفــة مــع حصــول إجــازة ملــن 
أجــاد تلــك القــراءة. 

والتالوة: هو أن يقرأ املشترك في اليوم ما يقارب 5 أجزاء. <-
البطاقات تكون لدى املشارك حتى يتمكن من التسجيل داخل وخارج البرنامج.<-
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مسار املذاكرة املثمرة 	املتفوقون1:1 )	

ويهدف إلى: 

مساعدة املشترك على التميز الدراسي. . 1
تهيئة جو محفز ومشجع على املذاكرة. . 2

منهجها: 

يأتــي الطالــب ملراجعــة دروســه، ومــن املمكــن أن يكــون هنــاك درس أســبوعي فــي إحــدى املــواد للبعــض 
أو للجميــع فــي هــذا اليــوم.
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مسار املتون 	طالب العلم1: 1 )	

ويهدف إلى: 

تنمية اجلانب العلمي عند الطالب. . 1
تدريب الطالب على التعامل مع املتون وكيفية حفظها.. 2
إشباع من لديهم ميول في ذلك. . 3

منهجها: 

 ترشــح مجموعــة مــن املتــون العلميــة فــي مختلــف الفنــون ويحفــظ الطالــب املناســب منهــا وفــق ترتيــب 
يتناســب مــع علمــه؛ ومهــم أن يرجــع للمختصــن فــي ذلــك.
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حقيبة القراءة المحفزة للمرحلة المتوسطة

فكرة البرنامج:

هــو عبــارة عــن مجموعــة كتيبــات متنوعــة العناويــن ســهلة العبــارة واضحــة املعانــي تطــرح علــى طــالب 

املرحلــة املتوســطة لقراءتهــا واالســتفادة منهــا باآلليــة املناســبة. 

أهداف البرنامج:

يهدف برنامج القراءة احملفزة لتنمية وبناء عدة أمور لدى طالب املرحلة املتوسطة منها:

تنمية حب القراءة واالطالع.. 1

تكوين االجتاهات وامليول السليمة.. 2

بناء القيم واملبادئ واألخالق احلميدة.. 3
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حقائب القراءة الموجهة للمرحلة الثانوية
أهداف برنامج حقائب القراءة:

حتبيب القراءة للطالب وجعلها عادة أساسية في حياته. . 1
ــاً . 2 ــر عمق ــة النطالقــة أكث ــة أولي ــل أرضي ــة عامــة متث ــاء قاعــدة معرفي ــب املثقــف ببن إعــداد الطال

واتســاعاً. 
اكتشاف ميول الطالب واستعداداته وقدراته وتوجيهها التوجيه احلسن. . 3
رســم منهجيــة آمنــة ومتدرجــة إلــى حد كبير فــي تكوين املفاهيــم والتصورات واألحــكام واملعتقدات . 4

األكثــر صحــة ومالءمة لعمر الطالب ومســتواه. 
تكوين نتاج كمي تراكمي من الفوائد وذلك من خالل ما يقدمه الطالب بعد كل حقيبة. . 5
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ملحوظات وضوابط في البرنامج:
هــذه احلقائــب هــي تبســيط وتســهيل فــي درجــات ســلم منهــج القــراءة وهــي تّكــون ثقافــات  -

متدرجــة أكثــر منهــا تأصيــالت علميــة قويــة ألن هــذه خطــوة تاليــة.
ال يســتغنى بهــذه احلقائــب عــن حضــور مجالــس العلمــاء والــدورات الشــرعية والــدروس العامــة. -

)مــع أهميــة التكامــل بينهــا فمــا حتققــه الــدروس أو غيرهــا مــن أهــداف احلقائــب ميكــن اســتبدال 
الكتــاب املقتــرح أو إلغائــه حســب رؤيــة القــارئ واملشــرف املتابــع لــكل حقيبــة(.

البرنامــج مقتــرح لطــالب حلقــات املرحلــة الثانويــة والكتــب املوجــودة ليســت نصــاً ال ميكــن جتاوزه  -
بــل املهــم هــو اختيــار كتــاب أو مرجــع مناســب للمســتوى والهــدف. 

بالنســبة جلانــب األخــالق والرقائــق وجانــب التربيــة والدعــوة نــرى أن أفضــل اختيــار للكتــب هــو  -
الــذي ميــاس احتيــاج الطالــب وقــد اجتهــدت فــي املذكــور وسأســمي مجمــوع مــن املؤلفــن املبرزيــن 
وبعــض دور النشــر التــي لهــا اهتمــام بهــذه اجلوانــب لإلفــادة منهــا حســب املناســب: ابــن القيــم – 
ــد العالــي – محمــد  ــد – محمــد الدويــش – محمــد املنجــد – عــادل العب ــن رجــب - أحمــد فري اب
 موســى عقيــل – الســيد محمــد نــوح - محمــد احلمــد – خالــد الشــنتوت - عبدالعزيــز النغيمشــي 
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– دار القاسم – دار الوطن -...
عند وجود عالمة )*( في مربعن متتالن فمعناه ممكن يكتفى بكتاب عن اآلخر.  -
يقتــرح وجــود مشــرف متابــع لــكل حقيبــة يتابــع املشــتركن ويتعــاون معهــم ويذلــل الصعــاب التــي  -

قــد تواجههــم. )يفضــل أن يكــون املتابــع ذو اطــالع جيــد وســبق أن قــرأ احلقيبــة أو ألــم مبــا فيهــا( 
 النمــوذج املقتــرح فــي كل حقيبــة ميكــن أن يقترحــه ويكّونــه املشــرف علــى احلقيبــة بالتعــاون مــع  -

القــارئ مبــا يخــدم الهــدف ويحقــق املصلحــة. 
احلقيبــة التاســعة يقتــرح لهــا املشــرف والقــارئ كتبــاً مناســبة تســد بعــض اجلوانــب التــي يحتاجهــا  -

القــارئ ولــم تشــبع أو لــم يتطــرق لهــا املنهــج أو تكــون مهيــأة للتخصــص. 
ــف  - ــاب املنجــد كي ــى كت ــاة وميكــن الرجــوع إل ــم )حســب دورة القــراءة امللق ينصــح باســتعمال القل

ــارئ. ــك للق ــاب مل ــراءة وخاصــة إذا كان الكت ــاء الق ــاً( أثن ــرأ كتاب تق
يقتــرح فــي نهايــة كل حقيبــة تقــدمي أحــد اخليــارات التاليــة ) واحــد علــى األقــل (  فــي مجمــوع  -

كتــب احلقيبــة وميكــن الزيــادة بنــاًء علــى تقديــر املشــرف علــى احلقيبــة:
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ý  .بطاقات فوائد منتقاة
ý  .فهرسة الفوائد في الكتب املقروءة في أوراق خارجية
ý  .تلخيص الكتاب على شكل نقاط
ý  .رسوم شجرية أو بيانية ألفكار أو معلومات الكتاب
ý  .تسجيل مسموع ألبرز أطروحات الكتاب وأفكاره ومعلوماته
ý  .كتابة بحث من مجموع كتب احلقيبة
ý  – انتقــاء قضيــة محــددة مــن كتــب احلقيبــة املقــروءة مثــل: )جميــع القصــص املعبــرة واملؤثــرة

جمــع أقــوال الســلف – جمــع ترجيحــات أهــل العلــم – جمــع املســائل املطروحــة... ونحــو ذلــك(. 
ý  .وضع أسئلة مسابقة على الكتاب املقروء
ý  .وضع أسئلة كاشفة على الكتاب تبن أبرز وأهم أفكاره
ý  .ميكن للمشرف إجراء اختبار شفهي أو حتريري
ý  مهــم حتديــد وقــت يلتــزم فيــه الطالــب بإنهــاء قــراءة احلقيبــة بحيــث يرســم لــه برنامجــه زمنــي

لــه أول ولــه نهايــة. )ميكــن اختصــار الوقــت والزيــادة عليــه بالتنســيق مــع املشــرف(.
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وهذا جدول زمني مقترح: 
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احلقيبة 	(1:
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احلقيبة 	(1:



133

احلقيبة 	)1:
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احلقيبة 	)1:
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احلقيبة 	15:



136

احلقيبة 	16:
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احلقيبة 	17:
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احلقيبة 	18:

حقيبة مراجعات:
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احلقيبة 	19:

حقيبة التكميل والتتميم:
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احلقيبة 	0(1:

حقيبة بناء التوجه وتنمية امليول:
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احلقيبة املوسمية 	(1:

)رمضان(:
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احلقيبة املوسمية 	(1:

)احلج(:
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استمارة متابعة برنامج القراءة املوجه:
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المقدمة: 
هــذه مجموعــة مــن األفــكار والطــرق املعــدة مــن أجــل تفعيــل دور البحــوث فــي أداء رســالتها فــي تنميــة 
قــدرات الطالــب ومهاراتــه، مــع إمكانيــة اإلفــادة مــن هــذه األفــكار فــي مياديــن ومجــاالت أخــرى، وميكــن 

دمــج بعضهــا أو اختصــاره. 
ــك يخــدم  ــادام أن ذل ــا شــاء م ــرك م ــا وت ــا شــاء منه ــي أخــذ م ــل ف ــق العم ــد فري ــوم يجته ــى العم وعل
الهــدف ويحققــه، والعلــم والتصنيــف فــي هــذا البــاب يتجــدد ويــزداد فيفيــد فريــق العمــل مــن اإلصــدارات 

احلديثــة فــي تغذيــة موضوعــه وإثرائــه.
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نقاط قبل البدء:
هذه أفكار مقترحة للتحوير والتبديل حتى تتناسب مع احلال واملقام.<<
معظم هذه األفكار طبقت وأظهرت فائدتها وجناحها.<<
معظــم هــذه األفــكار كان لــه تدرجــاً مناســباً مــع الشــريحة املطبــق عليهــا وممكــن أن تختــار التــدرج <<

املناســب.
لكــي ينجــح البحــث يجــب أن يكــون الهــدف منــه واضحــاً ومحــدداً متامــاً فــي ذهــن وتصــور اخملطــط <<

واملنفــذ مــع تيســر الوســائل احملققــة لذلــك مــن كتــب ووقــت وقــدرات.. الــخ.
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أوالً: بحوث املسائل: 

وميكن أن تتخذ هذه عدة صور من ذلك: 
ــب مــن الباحــث  ــم يطل ــدة، ... ينتقــى أســئلة أو رؤوس مســائل ث ــه، التفســير، العقي ــي الفق مســائل ف

ــق القــول فيهــا فيمــا ال يقــل عــن ثــالث مراجــع مثــال. ــة أو حتقي البحــث عــن اإلجاب
استنباط مسائل من مادة علمية محددة..

مثــال: يختــار كل طالــب مــن ســورة )ق – النــاس( واحــدة فقــط ثــم يقــرأ تفســير هــذه الســورة مــن أحــد 
كتــب التفســير ويســتخرج )5 – 10( أســئلة أو مســائل علــى هــذه الســورة ويجيــب عليهــا مــن خــالل أربعــة 

كتــب أخــرى مــن كتــب التفســير.
 ويجري هذا الكالم على الفنون مع التحوير والتبديل املناسب احملقق للهدف.
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ثانياً: بحوث في معاجلة األخطاء: 
 وميكن أن يأخذ البحث أكثر من صورة منها ما يلي:

أن يحــدد للباحــث جملــة مــن األخطــاء فــي أي مجــال )البيــع والشــراء – العقيــدة – املنــزل – <<
الفصــل – الشــارع – لوحــات اإلعالنــات – تعامــل اآلبــاء مــع األبنــاء – املربــن مــع املتربــن...( ثــم 

ــا بالدليــل والتوثيــق. يطلــب مــن الباحــث دراســة هــذه األخطــاء وحتقيــق األمــر فيهــا مقرون
أن يحــدد لــه مجــال مــن اجملــاالت ويطلــب منــه اســتقصاء األخطــاء املنتشــرة فــي هــذا اجملــال ثــم <<

يــدرس أهــم وأولــى هــذه األخطــاء بالعــالج مــن وجهــة نظــره.
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ثالثاً: بحوث التعريف، ومن ذلك: 
التعريــف بكتــاب: يكلــف الباحــث باختيــار كتــاب معــن ذي مواصفــات محــددة ســلفاً أو يختــار لــه <<

الكتــاب ثــم يحــدد لــه جملــة مــن العناصــر يعــرف بالكتــاب مــن خاللهــا مثــال:
التعريــف باملؤلــف: تلخيــص املقدمــة. وصــف موجــز ملوضــوع الكتــاب. رأيــك فــي الكتــاب مدعمــاً <<

بالشــواهد مــع بيــان عمــق الكتــاب فــي معاجلــة املوضــوع.. مقتطفــات أعجبتــك مــن الكتــاب.. وميكــن 
حتديــد قــدر مــن الصفحــات لــكل عنصــر مــن العناصــر الســابقة.

التعريــف بفرقــة أو شــخصية أو مصطلــح أو قضيــة مــن القضايــا: حتــدد عناصــر للتعريــف ثــم يقــوم <<
الباحــث بالبحــث عــن مضمــون كل عنصــر مــن عــدة كتــب محــددة أو غيــر محــددة...
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رابعاً: بحوث استقرائية: 

في كتاب معن:
يحــدد كتــاب معــن أو جــزء مــن كتــاب ثــم يطلــب مــن الباحــث أن يقــرأه ويســتخرج منــه بعــض <<

األمــور مثــل )أقــوال الســلف الــواردة فــي الكتــاب أو أحــد بعينــه – القصــص اجليــدة – التعاريــف – 
التقاســيم – التعاليــق اجليــدة – األحاديــث الصحيحــة أو الضعيفــة -.. أو القيــام بفهرســة الكتــاب 
ــة  ــب املطول ــع الكت ــة م ــذه نافع ــلمان( وه ــز الس ــد العزي ــيخ عب ــب الش ــل كت ــرس مث ــن مفه ــم يك إذا ل

وميكــن أن يتقاســم الطــالب كتــاب كبيــر ويعملــون عليــه مشــروع مثمــر.
في عدة كتب أو فنون:

يطبق الكالم السابق ولكن في كتب أو فنون.<<
جمــع 30 قصــة مثــال أو أقــوال للســلف أو حديــث أو تعليــق فــي موضــوع معــن مثــل » زهــد الســلف <<

– ورعهــم – بطوالتهــم...(. 
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خامساً: بحوث في مواضيع تسلسلية: 

وهذه الطريقة توجد تكامل في اجملال املطروق بالنسبة جملموع الباحثن وهاك بعض األمثلة:
ــار -.. << بحــوث فــي األخــالق احلســنة والســيئة )الصــدق – الكــرم – الوفــاء – الشــجاعة – اإليث

احلســد – البخــل – الكــذب...( .
ــة... << ــوب احملمــودة واملذمومــة )اإلخــالص – الرضــا – اخلشــية – احملب بحــوث فــي أعمــال القل

ــر..( . ــاء – العجــب – الغــرور – الكب الري
بحــوث فــي أعمــال اللســان احملمــودة واملذمومــة )الصــدق – الذكــر – الدعــاء -  الكــذب – شــهادة <<

الــزور – الفتــوى بغيــر علــم..( .
بحوث في صلوات النوافل – ملوك دولة – أعالم سنة – معارك فاصلة -... إلخ.<<
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سادساً: بحوث من خالل األشرطة:

وهــذه البحــوث يكــون مصــادر مادتهــا العلميــة هــو أشــرطة العلمــاء وطلبــة العلــم وميكــن وضــع قيــود 
وضوابــط لذلــك مثــل:

يكون البحث من خمسة أشرطة فأكثر.<<
توثيق النقوالت في احلاشية.<<
محاولــة نقــل كالم الشــيخ عنــد االستشــهاد نصــاً قــدر اإلمــكان وال بــأس بالتصــرف اليســير مــع <<

إثبــات ذلــك فــي احلاشــية. 
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سابعاً: بحوث قرآنية من خالل كتب التفسير: 
إذ يتــم اختيــار املوضــوع مــن القــرآن وبحثــه مــن كتــب التفاســير فقــط وهــذه البحــوث تتنــاول مواضيعها 

فنــون عــدة مثال:
في الفقه:<<

أحكام الدين )البقرة( .<-
أحكام الصيد )املائدة( .<-
أحكام الربا )البقرة( .<-
أحكام الوضوء )املائدة( . <-

في السيرة والقصص:<<
قصة إبراهيم مع أبيه أو قومه أو مع النمرود.<-
قصة موسى مع فرعون أو مع بني إسرائيل أو مع اخلضر.<-
قصة الثالثة الذين خلفوا.<-
قصة طالوت وجالوت.<-
معركة بدر من خالل سورة آل عمران واألنفال.<-
معركة أحد واألحزاب والفتح.<-
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في الرقائق / <<
آخر سورة لقمان.<-
موعظة لقمان البنه.<-
وصف اجلنة من سورة الرحمن.<-
وصف النار – التقوى.<-

في اآلداب واألخالق /<<
 تفسير آخر سورة احلجرات.<-
االستئذان من سورة النور.<-
بر الوالدين من قصة إبراهيم وأبيه.<-
وميكــن اســتخالص الكثيــر مــن اآلداب مــن خــالل القصــص الســابقة نحــو آداب طالــب العلــم <-

مــن خــالل قصــة موســى مــع اخلضــر.. وهكــذا.
ويالحــظ أن بعــض املواضيــع ميكــن أن حتضــر مــن ســورة واحــدة وهــذه طريقــة وبعضهــا ميكــن <<

أن يحضــر مــن عــدة ســور وهــذه طريقــة أخــرى وجــرى ضــرب املثالــن للطريقتــن وتناســب هــذه 
ــراً موســم رمضــان.  البحــوث كثي

وميكــن أن تطبــق نفــس الفكــرة الســابقة علــى احلديــث.. فيكــون هنــاك بحــوث حديثيــة مــن أمهــات <<
كتــب احلديــث فقــط ســواًء كان البحــث فقهــي أو تربــوي أو حديثــي.
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ثامناً: البحوث املعتادة: 
ويحــدد مواضيــع يختــار الباحــث أحدهــا أو يحــدد لــه موضــوع واحــد يبحــث فيــه.. يقــوم الباحــث <<

بجمــع املــادة العلميــة مــن مظــاّن البحــث حتــى يتكــون البحــث بالصــورة املناســبة.
ــة بحيــث << ــة البحــوث بالصــورة األكادميي ــى كتاب ــد الطــالب املتمرســن عل ــاك فكــرة وهــي تعوي هن

يطلــب منــه خطــة لبحثــه ويطالــب بالتوثيــق الدقيــق ويعــن لــه مشــرف علــى بحثــه مــن أســاتذته أو 
مــن األخــوة اجلامعيــن.. إلــى غيــر ذلــك مــن متطلبــات البحــوث األكادمييــة.

تاسعاً: بحوث مقننة:
وهذه لها صور كثيرة ومثيرة مثل:

إعــداد خطبــة جمعــة متكاملــة تناقــش ظاهــرة أو تعــرض مشــكلة أو تثيــر عزميــة.. وميكــن أن <<
يوضــع لهــا شــروط نحــو أن ال يقــل عــدد اآليــات فيهــا عــن خمــس آيــات واألحاديــث عــن أربــع وأن 
ــون مــن صياغــة  ــوال وببعــض القصــص وأن تك ــل عــن خمســة أق ــوال الســلف مبــا ال يق تدعــم بأق

الباحــث وأســلوبه.
إعداد كلمة بعد الصالة تكون جاهزة ألن تلقى بعد الصالة على جماعة املسجد أو املدرسة.<<
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عاشراً: بحوث البطاقات: 

 ويتــم حتديــد عنــوان » كالصــدق« مثــال ويكلــف الباحــث بإعــداد عشــرين فائــدة مرتبــة تتعلــق باملوضــوع 
ويوضــع لهــذه الفوائــد قوالــب مشــكلة نحو:

حتديد مصادر البطاقات:<<
4 بطاقات من كالم شيخ اإلسالم وتلميذه ابن القيم.<-
4 بطاقات من كتب متخصصة في املوضوع.<-
4 بطاقات من مجالت مختلفة تكلمت عن املوضوع.<-
4 بطاقات من أشرطة مختلفة تناولت املوضوع.<-
4 بطاقات من خاطر الباحث حول املوضوع.<-

ــى اليمــن املرجــع مــع رقــم الصفحــة، وفــي جــزء << ــة الســفلى عل ــف البطاقــة فــي الزاوي يكتــب خل
ــذا... ــه.. وهك ــى األيســر اســم املشــارك أو كنيت الصفحــة األعل
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احلادي عشر: بحوث األفكار:
ــة وجتعــل لهــا << ــية واملهم ــكار األساس ــم تســتخرج األف وفكرتهــا باختصــار أن تقــرأ كتابــاً كامــاًل ث

ــب  ــك وميكــن االســتفادة مــن كت ــر ذل ــاً أو غي ــورود أو فهرســاً موضوعي فهرســاً تسلســلياً حســب ال
ــق هــذه الفكــرة. ــد فــي تطبي ــكار فهــو رائ ــد الكــرمي ب ــور عب الدكت

الثاني عشر: بحوث التالخيص: 
وهذه يجعل لها بنود لتضخيم حجم الفائدة العائدة.. من ذلك: <<

ــر عــن  ــب ويعب ــن أســلوب الكات ــع املعاصــر وأن يتحــرر الباحــث م ــط الباحــث تلخيصــه بالواق أن يرب
أســلوبه إال عنــد احلاجــة القصــوى، أن يدمــج الباحــث بــن أفــكار كتابــه وأفــكار كتــاب آخــر فــي نفــس الفــن 

والتخصــص عنــد التلخيــص. 
الثالث عشر: بحوث االستبانات: 

 وهــذه يقــوم الباحــث بجمــع مــادة البحــث كاملــة مــن االســتبانات مــع ربطــه بأســلوبه اخلــاص بــن <<

هــذا الكــم مــن املعلومــات بعــد فرزهــا وتنســيقها واختيــار اجليــد منهــا..
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 يحســن إعــداد االســتبانة مبشــورة أهــل التخصــص لالســتفادة منهــم فــي مناســبة األســئلة لهــدف <<

االســتبانة مــع مراعــاة قواعــد كتابــة االســتبانة ابتــداًء.
الرابع عشر: بحوث العظمة

آلية البحث:
 يختــار الطالــب عظيــم مــن العظمــاء الذيــن يوافقــون ميولــه وتخصصــه )عالــم – مجاهــد – <<

كاتــب – مختــرع..( ثــم يقــوم بالبحــث عــن إجابــة أســئلة االســتفهام التاليــة )مــن- أيــن – متــى – ماذا 
– ملــاذا – كيــف أصبــح عظيمــا( وال يكتفــي الطالــب بالنقــل بــل يحــاول أن يســتنبط بعــض إجابــات 
األســئلة مــن ســياق الترجمــة ويعبــر عنهــا بأســلوبه اخلــاص، ويفــرد ســؤال: كيــف أصبــح عظيمــا؟ 

فــي صفحــة مســتقلة تكــون خامتــة البحــث.
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نقاط بعد البدء:

ــب << ــى الطال ــد أن يرب ــاك موعــد ثابــت وجهــة محــددة الســتالم البحــوث وجي يحســن أن يكــون هن
ــر. ــزام مبوعــد تســليم البحــث دون أي تأخي ــى االلت والباحــث عل

احلوافــز تشــحن الهمــم وحتفــز النفــوس وعنــد رصــد اجلوائــز املغريــة يتشــجع الطالــب والباحــث <<
علــى البحــث والكتابــة.

مــن أجمــل مــا يشــجع الباحــث علــى البحــث واالســتمرار هــو العنايــة مبــا كتــب مــن حيــث القــراءة <<
والتقــومي وإبــداء امللحوظــات والتوجيــه البنــاء.

ــه << ــه الطريــق ويعطي ــر ل ــد يني ــى الباحــث اجلدي االحتفــاظ ببعــض البحــوث املتميــزة وعرضهــا عل
تصــور واضــح عمــا هــو مطلــوب منــه.

ــة ويختصــر كثيــراً مــن << ــة البحــوث العلميــة مفيــد ونافــع للغاي ــة كتاب إلقــاء درس أو دورة عــن كيفي
وقــت التعلــم.
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تمهيد:
انطالقــاً مــن الهــدف الرئيســي للبيئــة التربويــة وهــو أن تعلــم كتــاب اللــه وتربــي عليــه األجيــال؛ قــام 
فريــق بعمــل اســتبانة حتــوي عــدداً مــن األســئلة التــي تهــدف لتحديــد العالقــة النموذجيــة لطالــب احللقــة 

بالقــرآن الكــرمي، ومت عقــد لقــاءات لنقــاش النتائــج ثــم خــرج بهــذا املنهــج اليســير املقتــرح. 
نسأل الله تعالى أن يطرح فيه البركة وأن ينفع به.

نظرة عامة حول المنهج:
تشمل عالقة الطالب بالقرآن أربعة جوانب رئيسية:<<

احلفظ واإلتقان.<-
املراجعة.<-
حتسن التالوة.<-
التدبر واملدارسة.<-
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اخملرجات التي نريد في نهاية املرحلة الثانوية - كحد أدنى -: )6 سنوات(.<<
حفظ وإتقان 15 جزء من القرآن.. 1
تدبر ومدارسة 12 جزء من القرآن.. 2
ضبط التالوة وسالمة النطق.. 3
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طريقة العمل وتفاصيل املنهج:<<
اجلدول األسبوعي:

نقاط مهمة:<<
يتقن الطالب في كل فصل دراسي جزء واحد فقط.<-
يأخــذ الطالــب مدارســة اجلــزء احملفــوظ وتدبــر مــا فيــه مــن أحــكام ودروس وآداب فــي كل <-

فصــل دراســي.
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ع.<- في حالة ضعف الطالب في التالوة والنطق يُلزم بقراءة املطلوب قبل حفظه عند املسمِّ
فــي كل رحلــة طالبيــة يكــون لدينــا جلســات حتســن تــالوة وجتويــد يصحبهــا مدارســة للتأكــد <-

العــام مــن الطــالب.
ــه، وزرع القناعــات <- ــى ثمــرات هــذا املنهــج وحاجت ــة باملشــرفن بالتأكيــد عل تقــوم احللقــة ممثل

واملبــادئ املهمــة التــي تنمــي حــس الدافــع الذاتــي مــن الطالــب فــي احلــرص واملتابعــة.
يبــدأ الطالــب فــي املســار مــن بدايــة أول متوســط، ويســتمر معــه املطلــوب مــع ذات اجملموعــة <-

التــي بــدأ معهــا.
ــد <- ــة كل فصــل دراســي يراجــع الطالــب كل مــا حفــظ ســابقاً، وال يبــدأ بحفــظ اجلدي فــي بداي

حتــى يتــم مراجعــة مــا مضــى، ويكــون نصــاب املراجعــة فــي بدايــة الفصــل 10 أوجــه – كحــد أدنــى 
- للمرحلــة املتوســطة، و 20 وجــه للمرحلــة الثانويــة.

يراجــع الطالــب اجلــزء كامــاًل فــي يــوم واحــد، يختــاره خــالل األســبوع األخيــر مــن برامــج <-
احللقــة.

يراجــع الطالــب مــا حفــظ ســابقاً خــالل الســنوات فــي كل إجــازة صيفيــة فــي الــدورات القرآنية، <-
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ويقــوم بحفــظ جــزء جديــد بنفــس الطريقــة عندمــا يشــترك فــي دورة قرآنيــة فــي رمضــان. وفــي 
املرحلــة الثانويــة يضيــف فــي كل دورة صيفيــة أو رمضانيــة جــزءاً جديــداً مــن اإلتقــان.

يتــم عقــد مســابقة قرآنيــة فــي اإلتقــان واحلفــظ + معانــي املفــردات فــي نهايــة كل عــام دراســي <-
علــى مســتوى اجملمــع التعليمــي للمرحلــة املتوســطة والثانويــة، ويتــم تكــرمي املتميزيــن بشــكل عــام.

ــة <- ــي املرحل ــة املتوســطة ومشــروع ف ــي واحــد خــالل املرحل ــب بعمــل مشــروع فصل ــوم الطال يق
ــالب. ــع الط ــب جمي ــا يناس ــة مب ــاره إدارة املرحل ــة تخت الثانوي

ــدل )وجــه <- ــه )وجهــن( ب ــوم فيكــون لدي ــوب فــي كل ي ــز أن يضاعــف املطل ــب املتمي ميكــن للطال
واحــد( وال ينتقــل لهــذا املســار إال عندمــا توافــق عليــه إدارة املرحلــة مــن خــالل النظــر ملســتوى 

إجنــازه فــي املاضــي ومــدى إمكانياتــه.
الطالــب املتميــز يســبق أقرانــه فــي التســميع واحلفــظ فقــط، أمــا املدارســة فهــو يســير معهــم <-

فــي نفــس املنهــج.
ميكــن االســتفادة مــن معلمــي احللقــة العامــة فــي املســجد فيمــا يخــص أيــام املراجعــة، وكذلــك <-

عنــد احلاجــة.
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ال يختلف طالب مدرسة حتفيظ القرآن عن غيره من حيث املنهج. مهما كانت الظروف.<-
فــي حالــة وجــود طالــب ضعيــف جــداً فــي احلفــظ والتــالوة، يتــم إلزامــه بنصــف املطلــوب مــع <-

تــالوة وجهــن عنــد املشــرف فــي يــوم املراجعــة األســبوعي.
تتــم تهيئــة طــالب مرحلــة ثالــث ثانــوي مــن خــالل برنامــج تصنعــه احللقــة لبنــاء الــدور الذاتــي <-

فــي املراجعــة واإلتقــان وإكمــال الســير بشــكل فــردي.
 نقاط بن يدي التطبيق:<<

آليــة التســميع اليومــي واملراجعــة / ال يســمح بــأي خطــأ فــي تســميع الوجــه، وعنــد اخلطــأ يقــوم <-
الطالــب مبراجعــة الوجــه مــن جديــد وإعادة تســميعه.

مشروع القرآن تدبر وعمل ، موجود على موقع )القرآن تدبر وعمل <-
.)http://latadabbur.com       

ــي <- ــي آخــر أســبوع ف ــام ف ــي أحــد األي ــل ف ــة والســنوية / يوجــد ســرد كام ــارات الفصلي االختب
الفصــل الدراســي.

رأي<- علــى  بنــاء  خــاص  ملســار  حتويلهــم   / جــداً  والنابهــن  املتميزيــن  مــع  التعامــل   آليــة 
إدارة املرحلة.
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مقدمة:
ــم فــي  ــاة املشــاريع والبرامــج الناجحــة؛ حيــث يت ــز األساســية فــي دورة حي ــر التقــومي مــن الركائ يعتب
ــة القادمــة باســتثمار االيجابيــات وتعزيزهــا  ــة الســابقة واالنطــالق للمرحل هــذه اخلطــوة مراجعــة املرحل
وجتــاوز الســلبيات وتالفيهــا علــى مســتوى األدوات واألفــكار والبرامــج واألفــراد، لــذا كان لزامــاً علــى 
ــه، وذلــك مــن خــالل منــوذج تقــومي  ــدور واالســتفادة من ــى ممارســة هــذا ال ــة أن حتــرص عل ــة النامي البيئ

ــي. ــر الفصل ــة والتقري اخلطــة الفصلي
فكرتها:

اســتمارة يتــم فيهــا تدويــن الهــدف وأمامــه البرامــج التــي حتقــق الهــدف، ومــن ثــم يتــم تقــومي جماعــي 
لــكل برنامــج علــى حــدة بإعطائــه الدرجــة املناســبة. 
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أهدافها:
قياس مدى حتقق األهداف املرسومة في اخلطة.. 1

قياس مدى مالئمة البرامج لألهداف املرسومة.. 2

االستفادة منه في التقرير الفصلي للمرحلة.. 3

يقــوم مشــرفوا البرنامــج بتعبــأة اجلــدول أدنــاه بنــاء علــى خطتهــم التشــغيلية الفصليــة، ومــن ثــم يتــم 
تقــومي مــدى حتقيــق البرنامــج للهــدف بشــكل جماعــي نهايــة كل فصــل، ومــن ثــم يتخــذ املناســب. )5 أعلــى 

درجــة – 1 أقــل درجــة( .



182





184

مفهوم التقومي:  <

عملية نظامية ترمي إلى حتديد مدى حتقيق العملية التربوية ألهدافها.
 أهمية التقومي: <

التعرف على مدى حتقيق األهداف املرجوة من العملية التربوية.. 1
تشخيص العملية التربوية وما تصادفها من صعوبات وعقبات.. 2
العمل على حتسن العملية التربوية بتذليل الصعوبات، وتعديل وتطوير ما يحتاج منها.. 3
حتفيز العاملن على اكتشاف نقاط القوة وتعزيزها، واكتشاف نقاط الضعف وعالجها.. 4
االطمئنان إلى أن املنظومة التربوية املسئولة تقوم بواجبها جتاه عناصر العملية التربوية.. 5
العمــل . 6 فــي  الراهنــة  احلصــول علــى معلومــات وإحصائيــات مبــدى اإلجنــازات واألوضــاع 

التربــوي.



185

 خصائص التقييم: <

أن يكون التقييم عملية تشخيصية وعالجية.. 1
أن يكون التقييم عملية شاملة لعناصر العملية التربوية )املربي – املتربي – املنهج( .. 2
أن يكون التقييم عملية جماعية تعاونية )شورية( .. 3
أن يكون التقييم عملية مستمرة قبل وأثناء وبعد العمل.. 4
أن يكــون التقييــم وســيلة إلــى غايــة وهــي حتديــد مــدى جــودة اخملرجــات وإمكانيــة تعزيــز . 5

مدخــالت وعمليــات العمليــة التربويــة لتحســن اخملرجــات غيــر املرغوبــة.
أن يكون التقييم عملية موضوعية. . 6

اخلطوات اإلجرائية: <

يَقوم فريق العمل في بداية الفصل بقراءة نظام وبنود التقرير واستيعابها جيداً.. 1
يَقوم املشرف العام بتوزيع مهام التقرير على الفريق من بداية الفصل.. 2
يتم تكوين بنود التقرير من خالل:. 3
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خطة احللقة التنفيذية. <-
مهام فريق العمل.<-
تقارير اجتماع فريق العمل.<-
امللف التوثيقي.<-

يَقوم فريق العمل بترتيب وتنقيح املهام، ثم إقرارها وفقاً لبنود التقرير.. 4
يَقوم املعلم املكلّف من املشرف العام بترتيب وتنظيم وصياغة التقرير وفق البنود املطلوبة.. 5
يتم عرض التقرير على فريق العمل إلقراره بصورته النهائية.. 6
يُســلِّم املشــرف نســخة مطبوعــة مــن التقريــر؛ ألعضــاء مجلــس املرحلــة فــي موعــٍد أقصــاه قبــل . 7

اختبــارات الطــالب بثالثــة أســابيع.
وتدويــن . 8 املرفوعــة  التقاريــر  بقــراءة   - فرديــة  بصــورة   – املرحلــة  مجلــس  أعضــاء   يَقــوم 

ما يلزم نحوها.
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يَقــوم رئيــس مجلــس املرحلــة بعقــد لقــاء مــع رؤســاء فــرق العمــل؛ ملناقشــة التقاريــر فــي موعــٍد . 9
أقصــاه قبــل اختبــارات الطــالب بأســبوعن.

يَقوم فريق مجلس املرحلة بتدوين التوصيات وتصنيفها وفق التالي:. 10
توصيات لفريق عمل احللقة.<-
توصيات جمللس املرحلة.<-
توصيات ترفع جمللس إدارة املدرسة.<-

يَقوم رئيس كل حلقة بتدوين ومتابعة التوصيات اخلاصة بفريقه.. 11
12.  يَقوم رئيس مجلس املرحلة بإضافة متابعة التوصيات جلدول مجلس املرحلة.
13.  يَعرض رئيس مجلس املرحلة خالصة التوصيات على مجلس إدارة املدرسة.
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النقاط املطلوبة في التقرير الفصلي للحلقات: <

 مهام رئيس وأعضاء فريق عمل احللقة.. 1
 مقــدار مــا حفــظ كل طالــب مــن القــرآن خــالل هــذا الفصــل، مــع بيــان هــل وفــى النصــاب املطلوب . 2

منــه أم ال؟
 عدد أيام احلضور والغياب أو االستئذان لكل طالب، ونسبة حضوره للمجموع الكلي لأليام. . 3
 أســماء اخلامتــن لكتــاب اللــه مــن الطــالب، ومســتوى إتقــان كٌل منهــم )ممتــاز– متوســط– . 4

ضعيــف(.
 أهداف احللقة خالل هذا الفصل، مع بيان ما مت إجنازه لتحقيقها.. 5
 البرامــج املطلــوب تنفيذهــا فصليــاً أو ســنوياً فــي املنهــج مــع بيــان مــا نفــذ منهــا، ومــا لــم ينفــذ مــع . 6

ذكــر الســبب. )خاصــة باملرحلــة املتوســطة( 
 املوضوعــات املقدمــة خــالل هــذا الفصــل، مــع حتديــد وشــرح مختصــر للموضوعــات املطبقــة . 7

ــة. بطــرق وأســاليب إبداعي
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 البرامج املبتكرة التي طبقتها احللقة أثناء هذا الفصل في شتى اجملاالت. . 8
 الدروس أو البرامج أو املهام التي نفذها الطالب أو شاركوا في تنفيذها. . 9

الرحالت املنفذة مع تقرير مختصر عنها: )مدتها، أهدافها، وجهتها، أبرز ما قدم فيها( . . 10
الزيارات املنفذة مع بيان الهدف منها )زيارة جهات ـ زيارة مشاريع ـ زيارة حلقات...( .. 11
عناوين االستضافات وأسماء املستضافن فيها )من داخل احللقة أو خارجها( . . 12
املتابعــة الفرديــة للطــالب خــالل هــذا الفصــل وفيهــا نقــاط قــوة وضعــف كل طالــب ومــاذا . 13

ــه. ــة ل قدمــت احللق
الفائزون في البرامج واملسابقات واالختبارات التي أقيمت في هذا الفصل.. 14
البرامج واألفكار الدعوية التي مت تطبيقها في احللقة خالل هذا الفصل. . 15
األطروحــات اإلميانيــة خــالل هــذا الفصــل مــع بيــان عنوانهــا ونوعهــا )خاطــرة ـ عــرض مرئــي . 16

ـ زيــارة..( .
ميزانية احللقة خالل هذا الفصل )الوارد، املصروفات، الباقي( .. 17
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إيجابيات احللقة وسلبياتها أثناء هذا الفصل )أبرز 3 في كل جانب( .. 18
العقبات التي واجهت احللقة في شتى اجملاالت وهل مت اتخاذ إجراء جتاهها؟. 19
التوصيــات واملقترحــات ســواء كانــت موجهــه )لــإلدارة ـ جمللــس احللقــة ـ لرئيــس احللقــة ـ . 20

للمشــرفن ـ للطــالب...( .





192

مقدمة:
إن فاعليــة العمــل فــي احملاضــن التربويــة يعتمــد اعتمــاداً أساســياً علــى مــا يحققــه املعلــم فــي هــذا 
احملضــن ومــا يقدمــه مــن طــالب حّفــاظ لكتــاب اللــه عــز وجــل ومــا يحدثــه مــن تغييــر مرغــوب فــي 
ســلوكياتهم ومهاراتهــم، إن جميــع املصــادر التــي يســتخدمها املعلــم ســواء كانــت قــدرات ذاتيــة لديــه أو 
أدوات أو تقنيــات أو غيــر ذلــك يجــب أن تفيــد فــي النهايــة فــي إحــداث وإكســاب الطــالب حفــظ كتــاب اللــه 
أو بعــض أجــزاء منــه مرتــاًل ومجــوداً باإلضافــة إلــى أمــر بالــغ األهميــة أال وهــو إحــداث تغيــرات إيجابيــة 
ــاس  ــات )باســتخدام أدوات قي ــة جمــع بيان ــى أهمي ــا أن نؤكــد عل ــك يجــب علين فــي ســلوك الطــالب ولذل
مقننــة( عــن طبيعــة هــذه النتائــج والتغيــرات لتقييــم فاعليــة املعلــم فــي ضوئهــا، ومــن هــذا املنطلــق يعتبــر 
مــن األهميــة مبــكان تقــومي عمــل املعلــم تقوميــاً بنائيــاً للتأكــد مــن فاعليــة إدارتــه للحلقــة وتنظيمــه للبيئــة 
التربويــة فيهــا مبــا يحقــق النتائــج والتغيــرات املرجــوة فــي حصيلــة وســلوك الطــالب، إنــه مــن الضــروري 
ــأدواره  ــم ب ــام املعل ــدى قي ــومي م ــا تق ــي ضوئه ــم ف ــة يت ــة التعليمي ــة العملي ــة لفاعلي ــكات واضح ــود مح وج

احملــددة وفاعليــة أدائــه.
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وبنــاء علــى الرؤيــة التــي خــرج بهــا فريــق العمــل، وســعياً لتحقيــق أعلــى معــدل كفــاءة للتقــومي املنشــود، 
قمنــا بعمــل ثــالث اســتبانات تقــومي، وفــق التالــي: 

استبانة تقومي املعلم من قبل املشرف العام. . 1
استبانة تقومي املعلم من قبل بقية املعلمن. . 2
استبانة التقومي الذاتي للمعلم. . 3

أهداف االستبانة:
حتديد أبرز نقاط القوة والضعف للمعلم.. 1

حتسن أداء املعلم وتطوير مستواه.. 2

اقتراح برامج تطويرية للمعلم وفق النتائج.. 3
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آليات عمل االستبانة:
يلحــظ مــن خــالل قــراءة كثيــر مــن اســتبانات التقــومي، أنهــا تعتمــد بشــكل كبيــر جــداً فــي تقييــم <<

املعلــم علــى مالحظــة أدائــه فــي العمــل، وأســلوب املالحظــة أســلوب علمــي ذكــر فــي كثيــر مــن املراجع 
واألدبيــات لكــن ممــا يعيبــه أن نتيجــة املالحظــة تعبــأ بعــد زمــن طويــل مــن أداء العمــل، أي فــي نهايــة 
الفصــل أو العــام، والصحيــح أن املالحظــة تكــون أثنــاء العمــل، وليــس فــي آخــر يــوم منــه، حتــى تكــون 
املعلومــات املســجلة دقيقــة ألنهــا قريبــة العهــد، وال يعتمــد اإلنســان علــى ذاكرتــه فــي التقييــم أو علــى 

ــم أو علــى آخــر مــدة فــي العمــل تســبق التقــومي.  تصــوره املســبق عــن املُقيَّ
ــم األول << ــن خــالل الفصــل الدراســي كل ســتة أســابيع، التقيي ــومي مرت ــك ســيتم التق لتحســن ذل

ــم ليصحــح مــن خاللــه مســاره خــالل مــا بقــي مــن الفصــل، والثانــي يرفــع لرئيــس  يبقــى عنــد املُقيَّ
ــة كمــا ســيأتي فــي تفاصيــل اآلليــة. املرحل

ــاء بأســلوب املالحظــة، ومــن األســاليب املناســبة، << ــع أدوات التقــومي، وعــدم االكتف ــم تنوي مــن امله
أســلوب )املقابلــة – ملفــات اإلجنــاز( وهــي مــن األســاليب احلديثــة والفائــدة منهــا كبيــرة، وقــد مت 
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اإلشــارة إليهــا فــي ملحــق فــي نهايــة هــذه االســتبانة، وميكــن اقتــراح صيغــة مناســبة لتطبيــق هذيــن 
األســلوبن فــي دراســة مســتقلة.

مــن أهــم فوائــد التقــومي وضــع خطــة حتســينية بعــد معرفــة النتائــج، وإال فمعرفــة نتيجــة التقــومي <<
بالدرجــات هــو قيــاس للواقــع فقــط، لكــن املغــزى احلقيقــي هــو: كيــف نســتفيد مــن نتائــج التقــومي 
فــي حتســن ســلوك املعلــم فــي املــرات القادمــة، ولذلــك فمــن الضــروري أن يتابــع املعلــم نتائــج 
تقوميــه، ومــدى حتســنه فــي األداء، ومــن اجليــد أن يكــون هنــاك مــن يستشــيره املعلــم ويتواصــل معــه 

فــي كيفيــة اســتثمار هــذا التقــومي ووضــع اخلطــط التحســينية مــن خاللــه.
دائمــاً مــا يقيــس التقــومي األهــداف التــي وضعــت فــي بدايــة العمــل، ولذلــك فقــد مت وضــع كفايــات <<

للمعلــم يتــم مــن خاللهــا تقــومي أدائــه بشــكل علمــي ومفيــد.
هناك عدد من األمور والسياسات التي ينبغي التنبيه عليها، وهي:<<

يقــوم كل مشــرف بتقــومي نفســه ابتــداًء فــي االســتبانة اخملصصــة مــع كونــه مخّيــراً فــي تســليم . 1
تقييمــه الثانــي لنفســه خــالل كل فصــل دراســي ملشــرف مرحلتــه.
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موعــد التقييــم األول فــي األســبوع الســادس مــن الفصــل الدراســي يقيــم املعلــم جميــع زمالئــه . 2
ــا  ــن األســبوع الســابع، أم ــوم الســبت م ــة ي ــل نهاي ــه قب ــكل واحــد تقييم ــم يســلم ل ــق ث ــي الفري ف
التقييــم الثانــي يكــون فــي األســبوع الثانــي عشــر يقيــم املعلــم جميــع زمالئــه ثــم يســلم لــكل واحــد 
تقييمــه قبــل نهايــة يــوم الســبت مــن األســبوع الثالــث عشــر، ثــم يقــوم كل مشــرف بتلخيــص 
اســتبانات زمالئــه فــي التقييــم الثانــي فقــط فــي اســتبانة واحــدة ويرفــق معهــا االســتبانة الثانيــة 
لتقوميــه مــن قبــل رئيــس الفريــق، وتقوميــه لنفســه ـ إن رغــب ـ ويرســل ذلــك كلــه ملشــرف املرحلــة 

مباشــرة قبــل نهايــة يــوم الســبت مــن األســبوع الرابــع عشــر. 
ــة التوصيــات والتغذيــات . 3 ــه إلــى أعضــاء جلن ــة بإرســال اســتبانات مرحلت يقــوم مشــرف املرحل

قبــل اجتماعهــم مبــدة كافيــة، كمــا يقــوم هــو بإعــداد مرئياتــه حــول جميــع أعضــاء مرحلتــه 
حتضيــراً الجتماعــات جلنــة التوصيــات والتغذيــات.

جلنــة التوصيــات والتغذيــات جتتمــع فــي موعــد أقصــاه قبــل نهاية االختبــارات النهائيــة للطالب . 4
فــي كل فصــل دراســي وهــي مكونــة مــن مديــر اجملمــع رئيســاً أو مــن ينيبــه ورؤســاء املراحــل 
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ــة  ــاً، وللجن ــن أمين ــر العامل ــس تطوي ــوي ـ جامعــي( ورئيــس مجل ــالث أعضــاًء )متوســط ـ ثان الث
أحقيــة دعــوة مــن حتتــاج إلــى مشــاركته، وهــي تقــوم بكتابــة توصيــات عــن كل مشــرف مــن خــالل 
ــة عــن أداءه طــوال الفصــل،  نتائــج تقيمــه فــي االســتبانة ومــن خــالل مــا يعرضــه رئيــس املرحل
وهــذه التوصيــات إمــا أن تكــون موجهــه للمشــرف الــذي مت تقييمــه مباشــرًة أو إلــى رئيــس حلقتــه 
أو إلــى رئيــس مرحلتــه، مــع أهميــة أن يصــل للمشــرف الــذي مت تقييمــه توصيــات مكتوبــة مــرة 

واحــدة فــي العــام علــى األقــل.
املســؤول عــن متابعــة توصيــات هــذه اللجنــة طــوال املــدة التــي تلــي اجتماعاتهــا هــو أمــن هــذه . 5

اللجنــة وهــو رئيــس مجلــس تطويــر العاملــن.
يجــب أن يقــوم أمــن اللجنــة برفــع أســماء مــن هــو ضعيــف فــي حتســنه واســتجابته مــن املعلمــن . 6

ــم  ــن فــي حتســنهم واســتجابتهم ليت ــك أســماء املميزي ــالزم، وكذل ــه ال ــس اإلدارة ليتخــذ مع جملل
شــكرهم ومكافأتهــم.
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كتابــة . 7 قبــل  للمشــرف  الســابقة  والتقييمــات  التوصيــات  اللجنــة علــى  تطلــع  أن  مهــم جــداً 
لــه. اجلديــدة  التوصيــات 

فــي حــال وجــود مالحظــات عامــة واحتياجــات مشــتركة لــدى أغلــب املعلمــن فإنهــا ترســل . 8
ــن  ــج املعلم ــالل برام ــن خ ــتركة م ــات املش ــذه االحتياج ــد ه ــن لس ــة بالعامل ــس العناي ــى مجل إل

ورحالتهــم الدوريــة.
ينبغي مراعاة تقومي معلمي السنة األولى من اجلميع؛ حلداثة جتربتهم.. 9
فــي حالــة عــدم وجــود برنامــج إلكترونــي مجهــز إلدارة عمليــة التقــومي فإنهــا تتــم عــن طريــق . 10

ــي. ــد اإللكترون ــر البري املراســالت عب
 رئيــس مجلــس كل مرحلــة مــن املراحــل الثــالث )متوســط ـ ثانــوي ـ جامعــي( مســؤول مســؤولية 11. 

كاملــة عــن تطبيــق هــذا النظــام وتفعيلــه بــن أعضــاء مرحلتــه وهــو مــن يتابــع أعضــاء مرحلتــه فــي 
ذلــك بالطريقــة التــي يراهــا مناســبة.
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مــن املعلــوم أن مســتوى نضــج املقيِّــم ووعيــه وخلفيتــه الســابقة مؤثــر علــى تقوميــه، فرمبــا . 12
اختلــف اثنــان اختالفــاً شاســعاً فــي تقييــم شــخص مــا فــي مســتوى قراءتــه مثــاًل، وذلــك لكــون 
أحدهمــا نَِهــم واآلخــر ال يقــرأ، ونحــو ذلــك ممــا يظهــر اختالفــه جليــا فــي التقــومي، وهــذا األمــر 

ممــا يعيــب االســتبانة. لذلــك نوصــي:
أن يُعلــم أن مــن أهــداف االســتبانة حتقيــق التطويــر والرقــي فــي أداء املعلــم، وال يكــون ذلــك أ- 

إال إذا اتضحــت لــه النقطــة املــراد إيصالهــا لــه ســواء كانــت إيجابيــة ليســتمر عليهــا، أو ســلبية 
ليتجاوزهــا و يحســنها؛ لذلــك فرجــوع املعلــم إلــى مقيِّمــه واســتفصاله منــه أمــر ضــروري 

لتحقيــق املــراد مــن االســتبانة.
ــة ب-  ــوان: مقترحــات عملي ــة اإلنشــائية فــي آخــر االســتبانة بعن ــاك مجــال للكتاب ســيكون هن

ــك  ــر، وكذل ــم يذك ــا ل ــه مم ــة إيصال ــرى أهمي ــا ي ــم م ــر املقّي ــا يذك ــم، وفيه ــن أداء املعل لتحس
ــى إيضــاح مــن نقــاط االســتبانة. ــه بحاجــة إل ــرى أن إيضــاح مــا ي
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مفاتيح التصحيح لالستبانات:
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استبانة تقويم المعلم من قبل المشرف:
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استبانة تقويم المعلم من زمالئه:
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استبانة التقويم الذاتي للمعلم:
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مقدمة:

 يعتبــر الطالــب محــور أساســي فــي البرامــج والفعاليــات التــي تقــوم بهــا احللقــات القرآنيــة، لــذا كان 

لزامــاً علــى املعلمــن واملشــرفن القيــام مبتابعتــه وتقوميــه لالرتقــاء بــه فــي كافــة جوانــب الشــخصية، وذلــك 

وفــق النقــاط التاليــة: 
آليات تعبئة استمارة التقومي: <

 عدم التركيز الكبير على اخلصائص العمرية واالهتمام بتهذيبها والتوجيه العام حولها.1. 

 يركز على النقاط اجلوهرية وبواعث السلوك وليس املظاهر والسلوكيات فقط.2. 

 مراعاة التركيز والوضوح في كتابة النقاط وعدم اإلجمال والعموم.3. 

 التوازن بن نقاط القوة والضعف مع التركيز على نقاط القوة.4. 

 مراعــاة بيئــة الطالــب فــي البيــت واملدرســة واحلــي فــي احلكــم علــى أهميــة نقــاط القــوة 5. 

والضعــف.
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آليات املتابعة: <

د من وجودها.1.   يتم العمل في البناء والوقاية والعالج على النقاط املُتَأكَّ
 التركيز في أصل العمل مع الطالب على البناء، مع عدم إغفال الوقاية والعالج.2. 
ــة 3.  ــج الفردي ــل والبرام ــول والتعام ــن الق ــه ب ــي التوجي ــوع الوســائل ف ــى تن  يحــرص املشــرف عل

ــك. ــر ذل وغي
 ميكــن للمشــرف تغييــر الوســائل املكتوبــة فــي اخلطــة عندمــا يتبــن لــه اعتبــارات مختلفــة 4. 

التغييــر. تســتدعي 
 مراعــاة تناســب الوســيلة مــع نقــاط القــوة والضعــف مــن حيــث حاجــة النقطــة وكفايــة الوســيلة 5. 

لهــا.
 يذكر االرتباط بن نقاط القوة والضعف وماذا سيقدم للطالب إذا كان هناك ارتباط.6. 
 يعتمــد املشــرف املتابــع علــى اخلطــة التــي كتبهــا، ويســتفيد ممــا يقــدم لــه مــن اقتراحــات مــن 7. 

فريــق العمــل.
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آليات التوثيق النهائي: <

 يتم توثيق العمل مع الطالب في التوجيه بن القول والتعامل والبرامج الفردية وغير ذلك.1. 
 يراعى في الصياغة وضوح ما قدم للطالب والتفصيل فيها.2. 
 يتم توثيق ما قدم للطالب في البرامج العامة املستهدف بها، غير املطروح وفق املنهج.3. 
 يذكر االرتباط بن ماذا قدم للطالب و نقاط القوة والضعف إذا كان هناك ارتباط.4. 

آليات متابعة املشرف العام للحلقة: <

 التركيز على الهدف من الورقة وليس اآلليات.1. 
 االهتمام بتقدمي اقتراحات على أوراق خطط املشرفن مع الطالب.2. 
 يهتــم املشــرف باملتابعــة الدوريــة وتقــدمي تغذيــات راجعــة للمشــرفن، ومراعــاة الرحــالت فــي 3. 

تخطيــط املتابعة.
 يتــم التعامــل مــع النقــاط اخلاصــة واحلساســة عنــد بعــض الطــالب بســرية وال يطلــع عليهــا 4. 

بقيــة املشــرفن.
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 يركــز فــي النقاشــات اجلماعيــة عــن الطــالب علــى مــاذا ســيقدم وليــس علــى نقــاط القــوة 5. 
والضعــف.

مراعاة السن في اإلشراف وحداثة التجربة في مطالبته باملهام. <
آليات عامة:

ــس 1.  ــام بالعمــل ولي ــات مســاعدة، واالهتم ــل اآللي ــاد وجع ــروح العمــل واالجته ــام ب  االهتم
ــر. التنظي

ســيقدم 2.  ومــاذا  والتدويــن  املتابعــة  )آليــات  كل شــيء.  فــي  العمريــة  املرحلــة  مراعــاة   
. والتوثيــق( 

يحــرص املشــرف الــذي تكــرر عليــه الطالــب تغييــر الوســائل واألفــكار التــي يقدمهــا . 3
للطالــب.

يســاعد مشــرف احللقــة املشــرف اجلديــد فــي اإلشــراف وكذلــك اجلديــد علــى اجملموعــة . 4
فــي اســتخراج نقــاط القــوة والضعــف.
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يزداد دور الطالب في تربية نفسه كلما كبر سنه.. 5
ال يعــرض مشــرف احللقــة نقــاط القــوة والضعــف الســابقة التــي مت العمــل عليهــا مــع . 6

الطالــب للمشــرف اجلديــد علــى الطالــب؛ حتــى يــدع فرصــة لالكتشــاف والتأكــد مــن 
وجودهــا.

يراعــي املشــرف فــي نقــاط القــوة والضعــف تغطيتهــا خلمــس جوانــب كحــد أدى وأحدهــا . 7
اإلميانــي.

منوذج مقترح للتقومي:--
التقــومي أمانــة وشــهادة ينبغــي أن يؤديــه املســلم علــى خيــر وجــه ويتحــرى الصــدق والدقــة عنــد القيــام 

بــه فلنتعــاون علــى حتقيــق مقاصــد االســتبانة. )1: أقــل مســتوى 5: أعلــى مســتوى( .
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البيانات التعريفية

اجملموعة األولى/ عالقة الطالب مع ربه:
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اجملموعة الثانية/ عالقة الطالب مع نفسه:
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اجملموعة الثالثة/ عالقة الطالب مع اآلخرين:
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اجملموعة الرابعة/ عالقة الطالب مع احللقة:

مالحظات تود أن تذكرها:
......................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
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مقدمة:
ــع  ــد الشــراكة م ــة عق ــة والتعليمي ــات التربوي ــي املؤسســات والبيئ ــج ف ــل جنــاح البرام ــن أهــم عوام م
أســر الطــالب، ورفــع مســتوى املســؤولية لديهــا؛ وذلــك بالتعــاون بــن املشــرفن وأســرة الطالــب، وحســن 
التواصــل بينهــم فــي كل مــا مــن شــأنه الرقــي بشــخصية الطالــب والعنايــة واالهتمــام بهــا، ومــن ذلــك إرســال 

التقاريــر الدوريــة حــول مســتوى الطالــب وفــق النقــاط التاليــة:
هــدف التقريــر: هــي إطــالع ولــي األمــر علــى مســتوى الطالــب فــي اجلملــة، ممــا يســهم بــإذن اللــه <<

فــي الشــراكة التربويــة بــن احللقــة والبيــت.
يــوزع التقريــر مــرة واحــدة خــالل الســنة، وموعــد توزيعهــا هــو: األســبوع الثانــي مــن الفصــل <<

الدراســي الثانــي، حيــث يحتــوى التقريــر علــى مســتوى الطالــب خــالل الفصــل الدراســي األول، 
ــر. ــه للتقري ــتالم ابن ــن اس ــع ع ــن املوق ــالة م ــور برس ــي األم ــعر ول ــع يُش ــوم التوزي ــي ي وف

األســبوع الــذي يلــي أســبوع توزيــع التقاريــر – األســبوع الثالــث مــن الفصــل الدراســي الثانــي -، <<
يكــون موعــداً ثابتــاً للقــاء أوليــاء األمــور، ليتســنى لولــي األمــر مناقشــة املشــرفن حــول مــا دّون فــي 
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التقريــر أو غيــره، وهــو لقــاء لــكل مرحلــة.
نظــام التقاريــر وتوزيعهــا ولقــاء أوليــاء األمــور يشــمل جميــع مراحــل املتوســط والثانــوي، مــا عــدا <<

مرحلــة ثالــث ثانــوي فهــي مســتثناة مــن هــذا النظــام. 
ــة برصــد << ــد مــن العناي ــر، وحتقيقــاً لذلــك ال ب ــة بالدقــة فيمــا مــا يكتــب فــي التقاري ينبغــي العناي

ــة الفصــل. احلفــظ واحلضــور مــن بداي
ــح << ــره ببعــض مــا حققــه وأجنــزه خــالل الفصــل أو فت ــة الطالــب وتذكي ــع إعان ــى املشــرف املتاب عل

ــا التــي قــد يغفــل عنهــا. بعــض اجلوانــب والزواي
ممــا يحســن مراعاتــه أثنــاء كتابــة نقــاط القــوة والوصايــا املتعلقــة بنقــاط الضعــف، أن تكــون <<

متنوعــة وشــاملة لعــدة جوانــب فــي شــخصيته.
يراعى عند ذكر نقاط القوة تذييلها مبقترحات وأفكار معينة للطالب في استثمار تلك نقاط.<<
يجــب أن يراعــى عنــد صياغــة التقريــر -وخصوصــاً الوصايــا ونقــاط القــوة -أن تكــون الوصايــا <<

موجهــة للطالــب، ونقــاط القــوة موجهــة لولــي أمــره، مــع مناســبة إطــالع كل منهمــا عليهــا.
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ينبغــي العنايــة بالصياغــة اجليــدة، وبســالمة الكتابــة )لغويــاً وإمالئيــاً( لــكل مــا يكتــب فــي التقريــر، <<
ويتولــى رئيــس احللقــة مهمــة مراجعتهــا وتدقيقهــا، والتعديــل عليهــا عنــد احلاجــة.

ــا املشــرفون مــع موعــد تســليم << ــي منه ــث ينته ــر، بحي ــز التقاري ــر فــي إعــداد وجتهي ــرح التبكي يُقت
التقريــر الفصلــي، حتــى يتســنى لرئيــس احللقــة مراجعتهــا أيــام االختبــارات، وحتــى ال تتأخــر فتكون 

مشــغلة ألعضــاء الفريــق ومزاحمــة لهــم أثنــاء التخطيــط للفصــل الدراســي الثانــي.
يتــم طباعــة التقريــر علــى ورق مقــوى ملــون بحجــم )A5( علــى وجهــن – كمــا فــي النمــوذج <<

التالــي-:
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نســأل اللــه أن يجــزل الثــواب ملــن عمــل عليــه، ومــن عمــل بــه، و نســأله تبــارك وتعالــى أن يبــارك فــي 
وســائلنا وأن يجعــل فيهــا أعظــم النفــع والتأثيــر، ، 

إذا لم يكن عوٌن من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده








