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 اللغة العربيةالدراسة ب مستخلص

 اإلستتتتالمي  ال ينيتتتت  التربيتتتت  معلتتتت  مالمتتتتد دعتتتت ا   عتتتت  الكشتتتت  ال راستتتت  هتتتت   استتتتت     
بمصتتر يمشتتكال   اإلستتالمي  ال ينيتت  التربيتت  معلتت  مالمتتد دعتت ا   عتت  الكشتت  بالستتعي ي  يضي تتا  

عتت ا   مقتتتر  تصتتير ي تت   تت ، المقتتار  المتتن   متت  لتتالت استتتل ا ، دعتت ا    التربيتت  معلتت  لتطييرا 
 لبرة السعي ي .  يء    بمصر اإلسالمي  ي ال ين

Abstract of the study in English 

Saudi experience in preparing the teacher of Islamic religious  
education and the possibility of benefitingfrom it in Egypt 

This study aimed to uncover the features of preparing the teacher 

of Islamic religious education in Saudi Arabia and also to reveal the 

features of preparing the teacher of Islamic religious education in Egypt 

and the problems of preparation through the use of the comparative 

method in the development of the preparation of the teacher of Islamic 

religious education in Egypt inlight of the experience of Saudi Arabia   
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 ةــــام للدراســــار العــــاإلط : املبحث األول 

 ة:ــــدمــــمق

 يينبغتتت  التربييتتت  للمنظيمتتت  األساستتتي  المكينتتتا   ضحتتت   العتتتال   يت معظتتت   تتت  المعلتتت  د   
 د ا حيت   المعلت  صتال  هتي التعلتي  صتال  يا  ، التطتيير عمليت   ت  االهتما  ص ارة    ي عه
 ضصتتبد يلتت ل  كتت ء، غيتتر يمعلتت  متميتت  متتن   متت  ليتتر كتت ء معلتت  متت  قصتتير بتته متتن   يجتت  

 يالرعايت  التت ري   ضعطينتا  يكلمتا التعليميت  المنظيمت  عناصتر ضلطتر هتي المعلت  ض  علت  االتفاق
 .التعليمي  العملي     متمي  تعليم  عائ   عل  نحصت ما بق ر

 مجتمتت  ألي عن تتا غنتت  ال التتت  ال امتت  الكليتتا   دحتت   المعلمتتي  دعتت ا   كليتتا   يتعتبتتر
 العمليت   ت  ال اييت  رك  يعتبر المعل  د  يطالما، المعلمي  بإع ا   المعني  الكلي  دن ا حي   كا ،

 األهميتتت  متتت  التربييتتت  يالمتغيتتترا   المستتتتج ا   متتت  يتياكتتت   بمتتتا دعتتت ا    تتتإ  يالتعليميتتت  التربييتتت 
 التعليميت  الملرجتا   علت  ديجابتا    لت  ينعكس ما بق ر جي ا   المعل  دع ا   يكي  ما يبق ر بمكا ،
  تت  ضمتتال   المعلمتتي  دعتت ا   بترام  علتت  المستتئيلي  يركتت  لتت ل ، عتا  بشتتكت المجتمتت  علتت  ثتت  يمت 

 متت   تإ  لت ل ، الجيانتت   كا ت  مت  المعلت  دعتت ا   حست   ت  يالمتمثتت من تتا المنشتي   ال ت   تحقيتق
 (1)المستمر يالتح ي   للتطيير البرام  ه   تل   ض  المفترض 

 األنظمت  ضنجتد مت  ض  نجت   األجنبي  يالعربي  ال يت    المعل  دع ا   ضنظم  دل  يبالنظر
 العربيت  يالمملكت  األمريكي  المتح ة يالياليا   اليابا  نظا   الما ي ، الثال   السنيا      الحالي 

  الت   يمتا التعلي     األلير المرك  ال يلي  االلتبارا   لنتائ  ي قا مصر ضل    حي   السعي ي ،
 دلت  ياالطتال  الفحت   بعتي  للنظر ماس  حاج  هنا   كان   ل ل  اآل ، حت  المرك   ل  تأل  

 نظتتتا  مثتتتت العربيتتت  ياألنظمتتت  األمريكيتتت  المتحتتت ة يالياليتتتا   اليابتتتا  ضمثتتتات األجنبيتتت  التتت يت ضنظمتتت 
 م  تمل  ال يت تل  ض  كي  المعل  دع ا   برام   م   االستفا ة ضجت  م  السعي ي  العربي  المملك 

 الت يت مصا     يجعل ا ما الت ريبي  يالبرام  يالمناه  االقتصا ي  يالثريا   ليمي التع المصا ر

 

ت1428) الكلتث ، اهي دبر  ب  مر   ب  حم   (1)  ي تق اإلستالمي  التربيت  لمعلت  التربتيي اإلعت ا  برنتام  بنتاء ،(هت
 كليتت  ،منشاااري دكتااارغير ر رسااة   ،مقتتتر  تصتتير المعاصتترة الثقا يتت  المتغيتترا  لمياج تت  الح يثتت  االتجاهتتا 

 14 .القر  ض  جامع  التربي ،
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 مي انيتت  لتت ي   ض  كمتتا، مستتتي  ضعلتت  علتت  يتربييتت  م نيتت  كفتتاءة  يي معلمتتي  بتتإلرا  ت تتت  التتت 
 (1) ات ا المعل  دع ا   لبرام  ال ائ  بالتطيير يالتح ي   لاص 
 : ةـــدراســال ةـــــمشكل

 المستي  عل  المعل  دع ا   ياق  تنايل   يالت  السابق  ال راسا   م  الع ي   جع مرا تشير
 استتل ام ا يتت  التت  ياألسالي   الطرق    قصيرا   هنا   ات ما ضنه دل  يالعالم  يالعرب  المحل 

 المعلت  دعت ا   دلت  يبتالنظر، اإلستالمي  ال ينيت  التربيت  معلت  يبالتح يت   مصر    المعل  دع ا     
 تتت ري   بتترام  تطتتيير شتتأن ا متت  التتت  المستتتل م  البتترام   تت  قصتتيرا   هنتتا  ض  نجتت   مصتتر  تت 

 الثقا يت  الجيانت   تنميت   ت  التنظ  تلت   ت  قصتيرا   هنتا  ض  كمتا اإلستالمي  ال يني  التربي  معلم 
 لت ع يالقت رة اإلثرائيت  يالمعتار  يالمعليمتا   بتالمن   دلمامته كيفيت   ت  للمعل  يالم اري  يالمعر ي 
 التتت  األمتتر حقيقتت " " العليتتا، التفكيتتر مستتتييا   باستتتل ا  المرجتتية المتتن   ثمتتار التالميتت   دكستتا  
 للتكامتتت العلمتت  بتتالمعن  تكامليتتا   لتتيس ضنتته الشتتائ  التكتتامل  النظتتا  حتتيت ال راستتا   نتتتائ  تعكستت ا
 صتتي التلص المتتيا   مت  منفصتتلتا  مجميعتتتا  آنيتا   تقتت   حيتت  (  concurrent ضنت ) نظتتا  يلكت 
 الساعا   ع    م   %92¸26 دل   % 88¸12  بي   التربيي  الميا    نسب   ي ا  يتتراي  التربيي  يالميا  
 حقيقت تا  ت  كانت   يا  (  العمليت  التربيت ) الميت ان  التت ري   ما ة  بلال  ي ل  األكا يمي  للميا  
 (2)"التلص   ما ة ت ريس عل  ت ريبا  

 برام  لالت الت ريس م  م ارا   يكتس    ل   اساألس م   اإلسالمي   ال يني   التربي  يمعل 
نما التطيير . البترام  تلت  يعيت   متا يهت ا ب تا متر التت  يالتجتار   اللبترا   م  كا  ل ا اكتسابه يا 

 لتالت مت  يت تد يهت ا، اإلستالمي  ال ينيت  التربيت  معلت   ير م  يالتقليت، التعلي     ياال  ياجي 
  تتت  مثيلت تتتا متتت   1972 لستتتن ( 49)رقتتت  القتتتاني  هاحتتت    كمتتتا الجتتتامع  التعلتتتي  ضهتتت ا  مقارنتتت "

 للت   حيت  ، يا تح  لتال  نقطت  نالحتظ  1961لستن ( 103) رقت  للقتاني  تبعا   األ هر جامع 
 

 تجربتت   تيء  ت  الستعي ي  العربيت  المملكت   ت  معلت ال دع ا  نظا  تطيير، العنا ي يعبير، هييمت ابتسا   (1)
 32 .2015 ،2 الع   ،4 المجل  المتلصص ، التربيي  ال يلي  المجل  ،ي نلن ا اليابا 

 متت  األيلتت  للحلقتت  اإلستتالمي  ال ينيتت  التربيتت  معلتت  دعتت ا  متطلبتتا ،:  2014، ستتالمه عتتيض لمعتت  دي تتا  (2)
، التربيت  ضصتيت قست ، التربيت  كليت  المنصتيرة جامع ، منشار ر ر جست رمة، التربي  بكليا  األساس  التعلي 
 129 
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 يتنميت ، اإلستالم  للتترا   ب راستته اإلهتمتا  مت  الحكيميت  الجامعتا      الجامع  التعلي  ضه ا 
 (1)األ هري" الجامع  التعلي  ضه ا  أح  ك ال    ه ا ظ ر حي    ، الطال   ل   ال ين  اليع 

 التربييتت  ال راستا   متت  الم يت   دلتت  يحتتا  اإلستالمي  ال ينيتت  التربيت  معلتت  يتت ري    إعت ا  
 دعتتت ا ا   اإلستتتالمي  ال ينيتتت  للتربيتتت  معلتتت  دعتتت ا    تتت  تستتتاع   التتتت  التربييتتت  التتتر   يي تتت  العلميتتت ،
 تحتت يا   مياج تت  علتت  يقتتا ري ، ستتلي  جتتهتي   يي الطتتال   متت  ضجيتتات دعتت ا   لتته ليتستتن  تربييتتا ،

 لتتتالت متتت   لتتت  يكتتتت. المعاصتتترة لمشتتتكالتنا حلتتتيت ديجتتتا    تتت  مستتتاهم  دال  لتتت  يمتتتا، المجتمتتت 
 لالت يم  يبرامج   المعلمي  دع ا   تطيير كيفي     الح يث  العالمي  االتجاها   عل  االطال 

 المصري. المجتم  بيئ  ب ا تلد الت  المتطلبا  
كي  يمك  االستفا ة م  لبرة السعي ي   ت  تطتيير  :يهي ضال رئيسيا    االس البح   يطر 

 دع ا  معل  التربي  ال يني  اإلسالمي  بمصر ؟
 :ةـــــدراســال اؤالتـــــتس 

 ؟( يمعلما   ما ة)اإلسالمي  ال يني  للتربي  المجتمعي  األهمي  ما  -1
 ي ي  ؟ما مالمد دع ا  معل  التربي  ال يني  اإلسالمي  بالسع  -2

 ما مالمد دع ا  معل  التربي  ال يني  اإلسالمي  بمصر؟  -3

 ما التصير المقتر  إلع ا  معل  التربي  ال يني  اإلسالمي  بمصر؟ -4

 :ةــــدراســال دافــــــأه

 التعر  عل  األهمي  المجتمعي  للتربي  ال يني  اإلسالمي  ما ة يمعلما . -1
 .  يني  اإلسالمي  بالسعي ي التعر  عل  مالمد دع ا  معل  التربي  ال -2

 . التعر  عل  مالمد دع ا  معل  التربي  ال يني اإلسالمي  بمصر -3

 اليصيت دل  التصير المقتر  إلع ا  معل  التربي  ال يني  اإلسالمي  بمصر. -4

 : ةــــدراســال ةــــأهمي

 :إ ى غألهم   تنقسم
 

 المنصتتتيرة جتتتامعت  طتتتال  لتتت   اإلستتتالم  التتت ين  التتتيع    ،2016، ال يستتتط  دستتتماعيت محمتتت  شتتتيري ( 1)
، منشاااري ر اار دكتااارغي، مقارنتت  تحليليتت   راستت ، ينتتاير 25 ثتتيرة بعتت  المعاصتترة التحتت يا  لمياج تت  ياأل هتتر
 8  ، تربي  ضصيت قس ، التربي  كلي ، المنصيرة جامع 
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 :النظرية األهمية (أ

 التتت  المشتتكال   حجتت  متت  يتناستت   بشتتكت المعلتت  دعتت ا     تنايلتت  التتت  المحليتت  ال راستتا   نتت رة -1
، للتتت ريس تتتأهل   يقتت را   كفتتاءة  يي معلمتتي  ليكينتتيا تتتأهيل    تت  المعلمتتي  هتت الء يياج  تتا
 ال ينيتتتت  التربيتتتت  معلتتتت  دعتتتت ا   تياجتتتته التتتتت  يال تتتتع  القصتتتتير يضيجتتتته المشتتتتكال   يلاصتتتت 

 تطتتتيير علتتت  تركتتت  استتتا  ال ر  معظتتت  ض  حيتتت  ، مصتتتر  تتت  ل تتت  اإلعتتت ا   يبتتترام  اإلستتتالمي 
  تت  المعلت  دعت ا   تطتتيير علت  تركت  يلت  من تتا كجت ء المعلت   ي تا يقتت  التت  التعليميت  العمليت 
 .األليرة سنيا   الثال      يالتعلي  التربي  ي ارة ضقرت ا يالت  مصر

  سيستاع   دعت ا   نظتا  تطتيير متت  ال ي اإلسالمي  ال يني  التربي  بمعل  االرتقاء    الرغب  -2
 . المعاصرة المجتمعي  التح يا   مياج     

 ال ينيتتت  التربيتتت  معلتتت  دعتتت ا   نظتتتا  تطتتتيير  تتت  يستتتاع   مقتتتتر  لتصتتتير اليصتتتيت  تتت  الرغبتتت  -3
 .بمصر اإلسالمي 

 :العملية األهمية( ب

 علي تا ضكت    يالتت  التنميت  متطلبتا   ضحت   تحقيق    ال راس  تس   ض     الباح   يرغ   -1
 ال ينيتتت  التربيتتت  معلمتتت  يلاصتتت  المعلمتتتي  كفتتتاءة لتحستتتي  مصتتتر  تتت  التنمييتتت  اللطتتتط

 إللترا  التعليمي  الكفاءة تحسي  نطاق  م  ت لت الت  البشري  يالعناصر، اإلسالمي 
 .التعليمي  المنظيم  ضه ا  تحقيق عل  قا رة يضجيات معلمي 

  ال ينيتتت    التربيتتت    معلمتتت    دعتتت ا    بتتترام    تطتتتيير   ستتتبت    تتت    تفيتتت    ياقعيتتت    مقترحتتتا    دلتتت    التيصتتتت  -2
  العملت    يالتت ري    يال تع    القصتير   نقتاط   معالجت    ضجتت   م    ي ل    من ا   ياالستفا ة   اإلسالمي  

 . مصر       ال يني   للمقررا   المي يع   التعليمي   األه ا    م    يتناس    بشكت   ل   

 : ةــــــدراســـال جــــمنه

 هت   لطبيعت  مالئمتا   من جتا   يعتبتر المن   المقار  يال ي ه   ال راس     الباح   استل  
ياليصتتيت دلتت  تعميمتتا  ، يضهتت ا  ا، "يتفيتت  هتت   الطريقتت   تت  الحصتتيت علتت  نتتتائ  عامتت  ال راستت 

(.ي    يء هت ا 1ج ئي  يكلي      ج ئي  لاص  بكت محير يبكت جان  م  جيان  المقارن  ")
 .دصالح  لسيناريي مقتر  تصير ي   المن   ت 

 

. مجلت  كليت   من   البح  المقار  اطار مقتتر  للبحت   ت  التربيت  المقارنت ، ( سعي  اسماعيت عثما  القا  1)
 239 ،  ، 1988،  يسمبر 2  ، جامع  ضسيا ، التربي 
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 :ةـــابقـــــالس  اتــــدراســــال

 تجربتددي ضددو  فددي السددعودية العربيددة المملكددة فددي المعلددم إعددداد ظامن  تطوير" -1

 (1)"وفنلندا اليابان

  تتت  الستتعي ي  العربيتت  المملكتت   تت  المعلتت  دعتت ا   نظتتا  تطتتيير دلتت  ال راستت  هتت   هتت    
 دل  الباحثا  يتيصت المقار ، التحليل  المن   ال راس  ياستل م   ي نلن ا، اليابا  تجربت   يء

 كبيترة بنس   تت  بالمملك  المعل  دع ا   م سسا      القبيت نس   ض : ضهم ا نتائ ال م  مجميع 
 د تا   ملرجات تا، جتي ة علت  يت ثر مما ب ا، القبيت معايير ل ع  نظرا   المقارن  ب يلت  مقارن 
 .البحثي  الم ارة المعل  الطال   دكسا   عل  المملك     المعل  دع ا   برام  تركي   ع  دل 

 (2)"مهنيا   المعلم وتنمية إعداد في عالمية تجارب"  -2

 دعت ا   لتحسي  تتل   ض  ينبغ  الت  اإلجراءا   ضه  عل  اليقي  دل  ال راس  ه   ه    
 كمتتتا ال راستتت ،  تتت  اليصتتتف  المتتتن   الباحثتتت  ياستتتتل م   الستتتعي ي ، العربيتتت  المملكتتت   تتت  المعلتتت 

 دلتتت  الباحثتتت  يتيصتتتل   لعالميتتت ،ا التجتتتار   حتتتيت المعليمتتتا   جمتتت   تتت  الستتتيناريي ض اة استتتتل م  
  تت  يتنميتتته المعلتت  إلعتت ا   المستتتقبلي  التصتتيرا   بعتتض  ي تت  د : ضهم تتا النتتتائ  متت  مجميعتت 

 بالعمليتت  للن تتيض  المعلتت  كفتتاءة ر تت  دلتت  ي تت   المعاصتترة العالميتت  يالتجتتار   االتجاهتتا    تتيء
 .يالتربيي  التعليمي 

 العربيددة بالمملكددة المعلددم إعددداد ومؤسسددات كليددات لتطددوير بديلددة سيناريوهات -3

 (3)"م2020 عام حتى السعودية

 المعلت  دعت ا   يم سستا   كليتا   لتطتيير المستتقبلي  التر   معر ت  دل  ال راس  ه   ه    
 ياستتل م   التحليلت ، اليصتف  المن   الباحث  ياستل م   المعاصرة العالمي  التح يا    يء   

 

 مرج  سابق.، العنا ي يعبير، هييمت ( ابتسا 1)
 لكليتت  الثالت  العلمتت  المت تمر، م نيتتا   يتنميتته  المعلت  دعتت ا   ت  عالميتت  تجتار    ،0201: بلتت  طته ( هالته2)

   .دبريت"  معاصرة ر  : يتأهيله العرب  المعل  تربي  " جر  بجامع  التربيي  العلي 

 العربيت  بالمملكت  المعلت  دعت ا  يم سستا  كليتا  لتطتيير ب يلت  ستينارييها ،  2006، العجم  حسي  ( لبن 3)
ت 1441 عتتا  حتتت  الستتعي ي   التتيط   تت  المعلتت  دعتت ا  م سستتا  - الستتاب  العلمتت  المتت تمر   2020/  هتت
 التربي  كلي ، الفيي  جامع  يالمأميت الياق  بي  العرب 



 مجلة كلية التربية ببنها 
   أكتوبر (120) العدد             

9201   ( 2ج)  
 

 7 

 دصالح  لسيناريي مالمد ي  : من ا النتائ  م   مجميع  دل   الباحث  يتيصل    السيناريي، ض اة
 الستتتتيناريي مالمتتتتد ضبتتتتر  متتتت  يكتتتتا   2020 عتتتتا  حتتتتت  المستتتتتقبلي  يالتيقعتتتتا   ابتكتتتتاري يآلتتتتر

 مت  المعلت  دعت ا   يم سستا   التربيت  كليتا   ضهت ا   ت  تطتيير حت ي   المتيقت  م  ضنه االبتكاري
 عتت     يتتا ة المتيقتت  يمتت  الل متت  ضثنتتاء العتتاملي  التربتتييي  كفتتاءة بر تت  التربيتت  كليتتا   قيتتا  حيتت  
 .األلر  الم   غرار عل  سنيا  ( 5) دل  المعل  دع ا   بكليا   ال راس  سنيا  

 الدددول بعض خبرات ضو  في بمصر الواحد الفصل معلم إعداد نظام تطوير"  -4
 (1)"مقارنة دراسة

  مت    مصتر ب   الياحت    الفصتت   دعت ا    نظتا    لتطتيير   مقتتر    تصتير   ي ت    دلت    ال راست    ه     ه    
  ضبتتتر    يمتتت    المقتتتار    المتتتن     ياستتتتل م    المجتتتات   هتتت ا    تتت    التتت يت   بعتتتض   لبتتترا    متتت    االستتتتفا ة   لتتتالت 
  المعاصتتترة،   االتجاهتتتا    متتت    تتفتتتق   بحيتتت    مراجعتتت    دلتتت    تحتتتتا    مصتتتر    تتت    اإلعتتت ا    بتتترام    ض    نتائج تتتا 
   تت    النظتتر   دعتتا ة   ضبتتر     متت    بمصتتر   الياحتت    الفصتتت   معلمتت    دعتت ا    لنظتتا    مقتتتر    تصتتير   بي تت    يانت تت  

 . يالتربيي   يالتلصصي   ياللغيي   الثقا ي   المستييا    عل   المعلمي   معلم   دع ا    ي  عمل 

 األساسي التعليم من األولى للحلقة اإلسالمية الدينية التربية معلم إعداد متطلبات -5

 (2)"التربية بكليات 

  ال ينيت  التربي  معل  إلع ا   الال م  المتطلبا   ضه  عل  التعر : دل  ال راس  ه   ه    
 الحلقتت  بمتت ارس اإلستتالمي  ال ينيتت  التربيتت  لمقتترر متلصتت   معلتت  دعتت ا   دلتت  لليصتتيت اإلستالمي 

 استتل م   يقت   . التربيت  كليتا    التت المعلت  دعت ا   كيفيت  يتي تيد االساس ، التعلي  م  األيل 
 المتعلقتت  يالبيانتتا   المعليمتتا   جمتت   تت  التحليتتت ضستتلي   باستتتل ا  اليصتتف  المتتن   ال راستت  هتت  
 .ياأللالق ال ي  بي  العالق  يتحليت، اإلسالمي  ال يني  التربي  ما ة تعلي  عل  القائمي  بياق 

ياالستتتفا ة متت  ال راستتا  الستتابق  ستتي  يستتير البحتت   تت  ، ي تت   تتيء المتتن   المقتتار 
  يء ه   اللطيا   

 

 بعتض لبترا   تيء  ت  بمصتر الياحت  الفصتت معلت  دعت ا  نظتا  تطتيير.:  2007 غتان  الستتار عب  ( اكرا 1)
 مصر، ال قا يق، جامع  النيعي ، التربي  كلي  مقارن ، تربي  قس  ماجستير،  رسال مقارن ،  راس  ال يت

  التعلتي    مت    األيلت    للحلقت    اإلستالمي    ال ينيت    التربيت    معلت    دعت ا    متطلبا  ،:    2014،  سالمه   عيض   لمع    دي ا      ( 2) 
 التربي ،   يت ضص   قس  ، التربي    كلي  ، المنصيرة   جامع  ، منشار  ر ر  مةجست ر ، التربي   بكليا   األساس  
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  :ةـــــالدراس راءاتـــــإج و  واتـــــخط

 :غآلت   غ خطاغت خالل من غ درغس  ماضاع تنةال س تم
 اإلطار العا  لل راس . -1

 األهمي  المجتمعي  للتربي  ال يني  اإلسالمي  ما ة يمعلمُا. -2

 . بيا  مالمد دع ا  معل  التربي  ال يني  اإلسالمي  بالسعي ي  -3

 بمصر. اإلسالمي  ال يني  التربي  معل  دع ا   مالمد بيا  -4

 ال يني  اإلسالمي  بمصر. اليصيت دل  التصير المقتر  إلع ا  معل  التربي  -5

 )مدخل نظري(: املبحث الثاني
ً
 األهمية املجتمعية للتربية الدينية اإلسالمية مادة ومعلما

 أوال  : أهمية التربية الدينية اإلسالمية :

 نتتيا   يتقييتت  اإليمتتان    تحصتتينه طريتتق عتت  الناشتت  الجيتتت دعتت ا   هتت  اإلستتالمي   التربيتت 
 ب تتا التتت  الستتامي   األهتت ا  نحتتي   الطاقتتا   يصتتر   اللتته،  تت  الشتتر   نتتيا   ي تتبط ل يتته الليتتر
  الشتتتريع ."يالتمي   النجتتتا  بتتته  تتت  ُيحتتتت   التتت ي يالمثتتتات النا تتتج  اإلستتتالمي   الشلصتتتي   تكتتتي 

 يالعلميتتت  يالفكريتتت  يالتربييتتت  ياإلجتماعيتتت  يالعقليتتت  الجستتتمي  اإلنستتتا  حيتتتاة كتتتت تحتتتيط اإلستتتالمي 
، ياإلرشتتا ا   يالتيج تتا   يالمبتتا   يالمثتتت القتتي  متت  عظتتي  بستتيا  ي ياألستتر  ياإلقتصتتا ي  يالعمليتت 
 بتاألمراض  اإلصتاب  مت  يتحميته، يللقته صتحته اإلنستا  علت  تحفتظ التت  العظتي  ال  ي يضنماط
رشا ا   تيجي ا   لالت م  ي ل  (1)".يالتيترا   يالصراعا   اإلنحرا ا   يكا   يالنفسي  العقلي   يا 
 .المط رة النبيي  يالسن  ي الكر  القرآ  ينياه  يضيامر

 يتقاليتت   يعا اتتته مبا ئته منتته يألت  ، نظتتا  ضي ضمتت  ضي مجتمت  لكتتت  ضيمصت ر منبتت  يييجت  
، ياإلجتماعيتت  يالمعر يتت  يالنفستتي  العق يتت  يضصتتيل ا اإلستتالمي  التربيتت   مبتتا  " علي تتا يبنتت  التتت 
، األنظمتت  هتت    لستتف  تتحتت    يمن تتا، ياإلستتالم  العربتت  العتتال   تت  التربييتت  األنظمتت  ضستتاس تمثتتت

 (2)". يالحياة ياإلنسا  للكي  ينظرت ا

 

 الراتتت  ، ار بيتتري  ،1ط.،نفستتي   راستت  النفستتي  يالصتتح  اإلستتال   2001 العيستتيي، محمتت  التترحم  عبتت   (1)
 .120   الجامعي ،

  ار، عمتا ، العمليت  ياالستالي  النظريت  األستس – االسالمي  التربي  ت ريس  ،2010، الجال ،  ك  ماج   (2)
 .3 ط، المسيرة
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 مت  اإلستالمي  التربيت  يا  ، المجتمت     ضهميت ا يتظ ر تح     لسف  تربيي  عملي  يلكت
 يا تتتح   لستتتف  ،  تتت  التربييتتت  التتت ائرة لمكينتتتا   يشتتتميال   يتفصتتتيال   تح يتتت ا   التربييتتت  التتتنظ  ضكثتتتر

 القتترآ  - من تتا المستتتم ة مصتتا رها لتتالت متت  ضهميت تتا اإلستتالمي  التربيتت  استتتم    يقتت  . يمحتت  ة
 للتق مت  الستامي  الغايت  لنتا لتتترج  اإلستالمي  التربيت  جتاء    قت   -المط ترة النبيي  يالسن  الكري 

 يقتتتي  يتشتتتريعا   ينظتتت  ضحكتتتا  متتت  اإلستتتال  عليتتته يشتتتتمت يمتتتا، العبي يتتت  تحقيتتتق يهتتت ، اإلنستتتا 
 لإلنستا  مال مت  عمليت    ت ، الحيتاة نياح  جمي     ثمارها  لت ت الياق  ضرض  عل  يسليكيا  

 .علي ا يم  األرض  اهلل ير   ض  دل  يج   من  
، اإلستالمي  التربيت  هت  – األرض  دعمتار علت  القتا ر – اإلنستا  لبنتاء الفاعلت  ياليستيل 

 ا  المستتتيي جميتت  يعلتت ، األمتت  ياقتت   تت  المنشتتي ة التغيتترا   دحتت ا    تت  العيامتتت ضقتتي  متت  يهتت 
 متميتتتتت ة شلصتتتتتي   ي المستتتتتل  تجعتتتتتت يلتمي هتتتتتا. يالسياستتتتتي  ياإلقتصتتتتتا ي  يالثقا يتتتتت   اإلجتماعيتتتتت 

 يالتربيت  يالعنصري ، للتفرق  را     عالمي  ألن ا، المجتمعا   كت     يضلالقه بسليكه يمعري  
 الصتتالد بالعمتتت للتميتت   تربيتت  يلكن تتا، للغيتتر ياالستتتحقار للتكبتتر تربيتت  ليستت    اإلستتالمي  ال ينيتت 
 الكتتتت بتتتت،  لالستتتتعبا   تربيتتت  يليستتت  ، يالنمتتتاء بتتتاللير الجماعتتت  يعلتتت   الفتتتر   علتتت  يعتتتي   التتت ي

 الليتتتتتر يعلتتتتت ، يالتقتتتتتي  البتتتتتر علتتتتت  متعتتتتتايني   الكتتتتتت، يمتكامتتتتتت يمتكتتتتتات ،، يمتتتتتت  ، متحتتتتتا  
 جميتت   تت  اإلنستتا  دلي تتا ييحتتتا ، ضبتت ا   تتيقتت  ال مستتتمرة اإلستتالمي  ال ينيتت   التربيتت   يالصتتال ،

 يالمرحلت ،  منيت   تترة تحت ها  ال، يالشرا   الطعا  دل  كحاجته اللح   دل  الم    م  حياته راحتم
 دلت  احتيتا     يبق ، عال مرات   دل  ييصت اإلنسا  تعل  تطير  م ما، معينا   مكانا   يال  راسي 
 . نمي  مراحت جمي  م  يتتناس   اإلنسا  رغبا   يتشب  تلب  ألن ا اإلسالمي  ال يني  التربي 

 :  اإلسالمية الدينية التربية معلم إعداد ثانيا  : أهمية

ا ال يني  التربي  معل  يعتبر  علت  كبيتر ضثتر  ا، مشتاه ة يق ية، حي ا يميقف ا، بشري ا ضنمي ج 
ا المتعلمتتتي ، ا يستتتليكي ا عاطفيتتت   األ تتترا   يتعاهتتت  ، يالت كيتتت  التربيتتت  هتتت  عاتقتتته علتتت  يحمتتتت، ي ينيتتت 
 بالتربيت  ليتع  ه  ل ي ا ما يضغل ، ضكبا ها بفل ا   األم  دليه تلق  ال ي يهي يالتنشئ ، باإلصال 
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 اليراثتت  ب تت   معنتت  ال ينيتت  التربيتت  يمعلتت ، األنبيتتاء يرثتت  هتت  العلمتتاء ض  دلتت  د تتا   ياإلصتتال ،
 ( 1).اللصي   يجه عل 

 التت ي   تي علت  بمتتا يعمتت علت   متت "  قيلته  ت  يالعلمتتاء العلت  من لت  الغ التت  يصت  يقت  
ا يتتت ع  ، نفستتت ا  تتت  م تتتيئ  يهتتت  لغيرهتتتا ت تتت ء كالشتتتمس  كأنتتته، الستتتماء ملكتتتي    تتت  عظيمتتت 

، جسيم ا يلطر ا عظيم ا ضمر ا تقل    ق   بالتعلي  اشتغت يم ، طي   يهي عبير  يطي   ال ي يكالمس 
 (2)."ييظائفه آ ابه  ليحفظ

 منته المرجتية اآلثتار تلتال م  التربيي  العملي     ضهميته يستم   اإلسالمي  التربي   معل 
 تعتتت يت  تتت  يالمستتتاهم ، بلالقتتته المتتتتعل  يربتتتط، المتعلمتتتي  ستتتليكيا   يتعتتت يت تالميتتت   نفتتتيس  تتت 

    تأثير  م  التعليمي  العملي     ضهميته يستم  "  المعل   إ  يك ل ، بالناشئ  يالرق  السليكيا  
 ض  المستلمي  بتي  االعتقتا   ستا   يلت ل . التربييت  العمليت  تحقيتق  ت  الفعتات ي ير ، تالميت   نفيس
 يتلقت  ض  كرهتيا يلت ل ، ب ت  ياالحتكتا  يالعلمتاء المعلمتي  طريتق عت  بته جتاء متا هتي العلت  لير

 التت ي يالتتتأثير األهميتت  نفتتس الكتتت   بتتاط  متت  العلتت  يعطتتيا يلتت ، يحتت ها الكتتت   متت  العلتت  الطالتت  
، الصحيف  تشييخ  البلي   اعظ   م  ض   المسلمي   بي  الشائع  األقيات  يم ، العلماء ض يا   م   يلر 
  التلميتتتتتتتتت  : " هتتتتتتتتت  ضطتتتتتتتتترا  ثالثتتتتتتتتت  ج تتتتتتتتتي   بتعتتتتتتتتتاي  دال يتتتتتتتتتت  ال التعلتتتتتتتتتي  ض  المستتتتتتتتتلمي  يض ر 
 (3)".ياألسرة يالمعل 

 هت   ضهت ا  تحقيتق  ت  األستاس يعتبتر"    تي التت ريس م نت   ت  رئيسا ركنا المعل  ييع  
 الالئتق المستتي  دلت  ب تا لليصتيت ألكمتتا اليجه عل  ضنشطت ا يتنفي  ، لطط ا يتطبيق العملي ،

 لت   كثيترة شلصتي  صفا   تنمي     تكم  يتبعا   مس يليا   عليه الم ن  ه      يالمعل ، ب ا
 ض  بمعنتت ، الصتتحيد اإلستتالم  الستتلي  علتت  يستتاع ه  ض  يمكتت  متتا كتتت تنميتت  يعليتته، األ تترا  
 تلقتتي  علتت  يقتصتتر عملتته عتت  ي لتت  د  ، النتتياح  كتتت متت  ستتلي  جيتتت دعتت ا   مستت يلي  عليتته المعلتت 

 

  الشتتترعي    بالتتت يرا    الملتحقتتتي    اإلستتتالمي    التربيتتت    لمعلمتتت    الت ريستتت    األ اء   مقارنتتت    ، 2014    ي، الستتتني   الع يتتت    عبتتت    ( 1) 
 18   ، السعي ي  ، القر    ض   جامع  ، منشاري  ر ر  مةجست ر  رسة   ، عني ة  محا ظ        الملتحقي    يغير 

  ، 3 ط، الفكتتتتتتتتر  ار، بيتتتتتتتتري ، ي الستتتتتتتتفت ا اإلستتتتتتتتالمي  التربيتتتتتتتت ،  1998  اإلبراشتتتتتتتت ، عطيتتتتتتتت  ( محمتتتتتتتت 2)
  ،  128. 

 تحليليت   راست : الستي ا   ت  الثانييت  المرحلت   ت  االستالمي  التربيت  معل  كفايا ، ضحم  البشير حس ، مك ( 3)
 20  ، األسالمي   رما  ض  جامع ، اإلسالم  العال  ي راسا  بحي  مع   ،تقييمي 
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  ييعتتت  حفتتتظ متتت   متتت  يالتأكتتت   يالمفتتتاهي  الحقتتتائق تحصتتتيت علتتت  العنايتتت  يتركيتتت ، المعليمتتتا  
 (1)".ل ا التالمي  

 تقي  ال  الت   اإلسالمي   التربي   مبا   التالمي    بتعلي   اإلسالمي  يقي   ال يني   التربي  يمعل 
 معلمتا يكتي  ض  قبتت يالصتال  للليتر ي اعيت  يمصتلد يميجته مرشت   يهي، ب ا دال السعي ة الحياة
 العلميتت  المتتا ة كانتت    كلمتتا يضعالهتتا اليظتتائ  ضشتتر  هتت  يظيفتتته ض  حيتت   ال راستت  الصتت   تت 

 العلتي  ثت ، الشترعي  العلي  اإلطالق عل  العلي  يضشر ، ير ع  شر ا صاحب ا ارتف  يضنف  ضشر 
 (2).بحسبه كت األلر 

 م التربية الدينية اإلسالمية بالسعوديةمالمح إعداد معل: املبحث الثالث

 ة:دددددمددددمق

المعلتت  يقتت  علتت  عاتقتته المستت لي   تت  تربيتت  األجيتتات حيتت  يقتتي  بتعلتتيم   ملتلتت  العلتتي  
يالفنتتي  يكشتت  المياهتت  يتنميتت  الم تتارا  يصتتقت يبنتتاء الشلصتتي  يإليجتتا  هتت ا المعلتت  اهتمتت  

حرصتتت  علتتت  تتتتأهيل   يتتتت ريب   حتتتت  يكينتتتيا  المملكتتت  العربيتتت  الستتتعي ي  بإعتتت ا  المعلمتتتي  كمتتتا
 . قا ري  عل  حمت الرسال  يالقيا  بياجب   نحي ضمت   ييطن  

يلق  اتبع  المملك  من جتا  علميتا   ت  دعت ا  المعلت  مت  لتالت سياستا  رشتي ة استت     
تحت يا  ي ريرة تح ي  يتطيير  ير  لمياكب  ال، تي ير المعلمي  للمراحت التعليمي  بالك  يالكي 

 (3)ياستل ا  تقنيا  التعلي  الح يث  "، التربيي  المعاصرة

 

 مت  االبت ائيت  المرحلت   ت  اإلستالمي  يت الترب لمعلمت  الشامل  الجي ة معايير ضهمي ، 2009 الغام  ، عا ت( 1)
 25   ،، السعي ي ، القر  ض  جامع ، منشاري ر ر مةجست ر رسة   الملتصي ، نظر يج  

  لتتت  يعالقتتت  تلصصتتت   متتتيا  نحتتتي اإلستتتالمي  التربيتتت  معلمتتت  اتجاهتتتا  قيتتتاس  ،2003، الغامتتت ي  ريتتت   (2)
 ا  جامعتت ، منشاااري ر اار مةجساات ر رسااة  ، الباحتت  بمنطقتت  للبنتتي  الثانييتت  المرحلتت   تت  الت ريستت  بتتأ ائ  
 78 ، ، السعي ي ، القر 

مكانيتتت  اإل تتتا ة من تتتا  تتت  منتتت  ستتتليما  التتت بيان ،   (3) تجتتتار  بعتتتض التتت يت  تتت  دعتتت ا  المعلتتت  يتنميتتتته م نيتتتا  يا 
ضكتتيبر ، ن الج ء الثا 85 راسا  تربيي  ينفسي  )مجل  كلي  التربي  بال قا يق ( ، المملك  العربي  السعي ي 

2014 .  ،122 
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 : السعودية العربية المملكة في اإلسالمية الدينية التربية معلم إعداد أوال : نظام

 تقتتت ال يلمت ة الجامعتا   دطتار  ت   ت  اإلعت ا   يتت  ض  المعلت  دعت ا    ت  التراه  االتجتا  
  لت  ييت ، يالم ني  يالعلمي  التربيي  الكفاءة  يي لمعلمي ا لتلري   مانا   ي ل  سنيا   ضرب  ع 
 متت  دنشتتا ها تتت  التتت  العلميتت  الم سستتا   دحتت   يهتت "  المعلمتتي  دعتت ا   كليتتا   تستتم  كليتتا    تت 
    للت ريس م هلي  جامعيي  معلمي  دع ا   لتتيل  السعي ي  العربي   بالمملك  المعار   ي ارة قبت

 ضي القرآنيت  ال راستا   ضي اإلستالمي  ال راستا  :  التاليت  التلصصتا   بأح   ي ل  التعليمي  المراحت
 التربيتتتت  ضي، الفنيتتتت  التربيتتتت  ضي الريا تتتتيا   ضي العلتتتتي  ضي العربيتتتت  اللغتتتت  ضي اإلجتماعيتتتت  ال راستتتتا  
  صتتال   عشتتر اثنتت  ضي، ض نتت  كحتت    راستتي   صتتيت ثمانيتت  بتتي  متتا ال راستت  متت ة يتتتتراي ، الريا تتي 

 تللتتتت  ي عتتت   يقتتت   اإلستتتالمي  التربيتتت  لتلصتتتت   معتمتتت ة ستتتاع ( 166) بمجمتتتي  ضقصتتت ، كحتتت  
 ستتاع ، يجانتت  ( 77) العتتا  اإلعتت ا   جانتت  :  التتتال  النحتتي علتت  اإلعتت ا   جيانتت   علتت  الستتاعا  
 (1)."ساع ( 44) التربيي اإلع ا   يجان   ساع ( 45)  التلصص  اإلع ا  

 : اهمة غ سعاد   غ عرب   ك بة ممل غإلسالم   غ ترب   غ د ن    معلم إلعدغد نظةمةن اثم 
 : التتابعي النظامأ( 

 ضي سن  لم ة يي رس الجامع  م  تلرجه بع   التربي  بكلي  الطال   يلتحق النظا  ه ا   
 اإلعتت ا   ال راستت  برنتتام  ييت تتم  التتت ريس دجتتا ة ضي، العتتا  التت بلي  علتت  الحصتتيت ب تت   ستتنتي 
 دنجتتا   تتت  قتت   يكتتي  ض  المفتتترض   متت  األكتتا يم  اإلعتت ا   ضمتتا للمعلتت  يالثقتتا  " التربتتيي" الم نتت 
  .(2)" التربي  بكلي  التحاقه قبت معي  تلص      البكاليرييس  رج  عل  الطال   بحصيت

 الكليتا   يبعتض  الجامعتا    ت  المجتمت  ل مت  مراكت  اإلعت ا   نظت  م  الني  ب  ا ييقي 
 . السعي ي  الجامعا      التربيي 

 

 التربيتتت  لمعلمتتت  التربتتتيي اإلعتتت ا  برنتتتام  تقتتتيي ،  2002، المطتتتري ي التتترحم  عبتتت  بتتت  دبتتتراهي  بتتت  لالتتت   (1)
 يطتترق المنتتاه  قستت ، منشاااري ر اار دكتااارغي، الستتعي ي  العربيتت  بالمملكتت  المعلمتتي  كليتتا   تت  اإلستتالمي 
 19 ،18،    ، القر  ض  جامع ، التربي  كلي  الت ريس،

ت1413، محمتت  يمصتتطف ، محمتت  التت ي  نتتير، محمتت  الجتتيا  عبتت  (2)  مكتتت ، الللتتي   يت  تت  التعلتتي  م نتت ، هتت
 .98   الللي ، ل يت العرب  التربي 
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 : التكاملي النظام  ( ب 

 علتتت  اليقتتت    ا    تتت  يالتلصصتتتي  التربييتتت  المقتتررا   النظتتتا  هتتت ا ي تتتق الطالتتت   سيتت ر 
  ت  اإلعت ا   جيانت   مت  جانت   لكتت المعطتاة النست   االعتبار    األل   م  (1)سنيا " ضرب  م  
 . السعي ي  العربي  المملك     للجامعا   التابع  التربي  يكليا  ، المعلمي  كليا  

  ت  يرغ   لم  ليارا   السعي ي  العربي  المملك     المعل    دع ا ضنظم  تتيد يبالتال " 
 الطالت   يل ت  كمتا يضعمالته، بياجباته للقيا  تعليم  م هت كا ر دع ا   ي م  بما، التعلي  م ن 
 علت  الحتر   لغترض  ي لت  المعلمتي  كفايتا   اللتبتار الستعي ي  العربيت  المملكت     التلر  بع  

 التبتتتاري  متت  المعلمتتتي  التبتتارا   يتتتتتأل ، التتت ريس بم نتتت  ستتب يالمنا الم هلتتت  الكفتتاءا   التحتتاق
 يهت  معتايير عت ة يغطيته يالت ي التربيي  المجاال   كا   يشمت ال ي العا  االلتبار هما ضساسيي 

 يغطت  يهتي التلصت   التبتار   تي اآللتر االلتبتار ضما، الكمي ، اللغيي ، التربيي ، التلص  : 
 يمتت ة االلتبتتارا   تتنايل تتا التتت  الت ريستتي  التلصصتتا   متت  تلصتت   لكتتت األساستتي  المجتتاال  
 (2)".سنيا  " 5" االلتبار ه ا صالحي 

 : السعودية العربية بالمملكة اإلسالمية الدينية التربية معلم إعداد ثانيا : جوانب

 بثقا تتت  يعيتتته ينمتتت  بمتتتا الجانتتت   هتتت ا  تتت  المعلتتت  دعتتت ا   يت تتتم  يهتتتي :غ ثقاااة   غ جةنااا  (ض
 المرحلت  معلت  بينمتا(%30) اإلبت ائيت  المرحل  لمعل  ينسبت ا قاتهيعال يمشكالته مجتمعه

 (.%10) يالثانيي  المتيسط 

 متتت  الع يتتت    راستتت  المعلمتتتي  بكليتتتا   األكتتتا يم  اإلعتتت ا   يت تتتم  :غألكاااةد م  غ جةنااا  (  
 مستتتتييا   علتتت  مي عتتت  يهتتت  االجبتتتاري يمن تتتا االلتيتتتاري من تتتا التلصصتتتي  المقتتتررا  
 ستتتاعا   عتتت    ييبلتتت ، الثتتتام  يحتتتت  الرابتتت  ال راستتت  الفصتتتت متتت  بتتت ءا   ال راستتت  ي صتتتيت
 (3)".معتم ة  ساع (  40) حيال   راست ا

 

 .43  ،،  سابق مرج  العنا ي مبار  عبير، هييمت ناصر ابتسا   (1)
 المرج  السابق.  (2)
  المملكتت     تت    المعلمتتي    اإلبتتت ائ  بكليتتا    التعلتتي    معلمتت    دعتت ا    مشتتكال    بعتتض ،    2005  عتتيض،   محمتت    ضحمتت    محمتت    ( 3) 

 . 166    ، يناير  يالعشري    الياح    الع    –التربيي    المجل  ، سيها   جامع  ، التربي   كلي  ، السعي ي   العربي  
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 يالنفستي  التربييت  النفستي  المقتررا   بعتض  الجانت   ه ا يشمت :"غ ترباي" غ مهن  غ جةن  ( 
 الميتتت ان  التتتت ري   دلتتت  باال تتتا  ، م نتتت  كصتتتاح   عملتتته لممارستتت  المعلتتت  ت هتتتت يالتتتت 

 لمعلتت  ينستتبت ا، للمعلتت  الم نتت  اإلعتت ا   متت  ضساستتيا   جتت ءا   تعتت   يالتتت (   العمليتت  التربيتت )
 للتت ي   بالنستب  ضمتا ،(%20) يالثانييت  المتيستط  المرحلت  بينمتا(%30) اإلبت ائي  المرحل 
 (1)(.%10) المعلمي  لكا    نسبته العمل 
 مالمح إعداد معلم التربية الدينية اإلسالمية بمصر: املبحث الرابع

 االهتمتتتا  يضعطتتت   التعليميتتت  بنظم تتتا ضهتمتتت   التتتت  العربيتتت  التتت يت ضيئتتتت متتت  مصتتتر تعتتت  
 التتنظ  كانتت    م متتا تعليمتت  نظتتا  ضي ضي شتتت دنجتتا  عتت  بمستتئيليت ا من تتا ديمانتتا للمعلتت  األكبتتر

,  جيت ا دعت ا ا معت   كت ء معل  بيجي   دال من ا المرجية األه ا  تحقق ل   إن ا  ح يث  التعليمي 
عتت ا   دلتيتار   تتإ  لتت ا, التعليميتت  للعمليت  األساستت   المحتتر  بحتتق   تي  لبتترام  يل تت  ض  يجتت   يا 

 العربي . مصر جم يري  دليه تسع  ما يه ا األمر كل  م ما ح يث  ياستراتيجيا   يضسالي  
 م سستت  ضيت ركتت    يمتت  لتتالت التطتتير التتتاريل  إلعتت ا  المعلتت   تت  مصتتر تبتتي  ضنتته: 

 اإلعتت ا   علتت ( العلتتي   ار) اإلستتالمي  ال ينيتت  التربيتت  ي يتت العرب اللغتت  معلمتت  إلعتت ا   متلصصتت 
 جنبتا   الم نت  اإلعت ا    يته ستار يالت ي التكتامل ، باإلعت ا   ضلت    ثت ، نشتأت ا ب اي  من   األكا يم 

 اإلعت ا   علت  االقتصتار دلت  التر  مترة عتا    ض  لبثت   متا ثت ، األكا يم  اإلع ا   م  جن   دل 
 تربييتتت  م سستتت  ايت هتتتي للمعلمتتتي  العتتتال  التربيتتت  مع تتت    يعتتت  . متتترة ضيت بتتت ض   كمتتتا الكتتتا يم 

 ال ينيتتت  التربيتتت  معلتتت   لتتت   تتت  بمتتتا للمعلمتتتي  التتتتتابع  باإلعتتت ا   لتقتتتي  دنشتتتا ها تتتت  متلصصتتت 
 دعت ا ا   المعلمتي  بإعت ا   تقتي  تربيت  كليت  دل  يتحيت الجامع  دل  المع    ه ا    ث ، اإلسالمي 
 اإلستتالمي  ال ينيتت  التربيتت  ي العربيتت  اللغتت  معلمتت  إلعتت ا   ال راستت  متت ة  حتت    . يتتابعيتتا   تكامليتتا  
 ستت   دلتت  ال راستت  متت ة  يتت    ثتت ، التربييتت  المقتتررا   ل راستت  عتتا   ي تتا لصتت  ، ستتنيا   بلمتتس
 دلتت  عتتا    ثتت ، االعتتال  التربيتت  بمع تت   السا ستت  ي اللامستت  الستتنتي   راستت  يتتت  ض  علتت ، ستتنيا  
 (2).األرب  السنيا   نظا 

 

 .43  ،، سابق مرج  العنا ي مبار  عبير، هييمت ناصر ابتسا   (1)
 رستتال ، (مي انيتت   راستت ) يالمستتتقبت الحا تتر بتتي  مصتتر  تت  بيتت التر  كليتت  ،1985 علتت ، القتتا ر عبتت  ليلتت  (2)

 ."تصر "   50  ، طنطا جامع ، التربي  كلي ، منشيرة غير ماجستير
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 : العام التعليم بكليات اإلسالمية الدينية التربية معلم إعداد

 .اإلسالمية الدينية التربية معلم إعداد نمط:  أوال  

 للمناقشتتتت  األهتتتت  يالمحتتتير، المتتتتربي  تفكيتتتر متتتت  األكبتتتتر الحيتتت  المعلتتتت  دعتتت ا   شتتتتغت لقتتت  
 لميتتت العا المستتتتييا   كتتتت علتتت  يالجامعتتتا   البحتتتي   يمراكتتت  يالنتتت يا   المتتت تمرا    تتت  يال راستتت 
ع ا   يتربيته المعل  أل  ياليطني ، ياإلقليمي   . التعليم  النظا     رئيسا   نسقا   يمثت يا 

 هت ا  ت  تستاه  التت  األنظمت  يي تع  ، المعلت  بإعت ا   الح يثت  المجتمعتا   اهتمت   يلق  
  ت  المعلت  إلعت ا   شائعي  تربييي  نظامي  طريق ع  التعلي  لم ن  ت هله علمي  بطريق  اإلع ا  
 . العال   يت ضكثر ي  ، مصر

 التتتتتتتابع  بالنظتتتتتا  يعتتتتتر  ياآللتتتتتر التكتتتتتامل  بالنظتتتتتا  ضحتتتتت هما يعتتتتتر  النظامتتتتتا  هتتتتت ا 
 . من ما كت ع   كرة يسنعرض 

 : التكاملي النظام (أ

، شتمس عتي  جامعت  البنتا   بكليت  التربييت  ياألقستا  التربي  كليا      يتمثت" النظا  ه ا
، ياأل بتتت  العلمتتت  بقستتتمي ا العامتتت  الثانييتتت  ال راستتت  اتمتتتا  ةشتتت ا   حملتتت  متتت  الطتتتال   بتتته ييلتحتتتق
 ستتتنيا   ضربتتت  ب تتتا ال راستتت  يمتتت ة، لاصتتت  شتتتريط ي تتتق ستتتابقا   يالمعلمتتتا   المعلمتتتي   ير يلريجتتت 
 البكتاليرييس  رجت  ضي، يالتربيت  اآل ا      الليسانس  رج  عل  بع ها ال ارسي  يحصت جامعي 

  . يالتربي  العلي    
تي  للمتا ة األكتا يم  التلصت   بتي  يمت   ضنته باعتبار تكامليا   نظا ال ه ا ييعتبر ، ال راست

" (1)"يتربييتا   علميتا   متكتامال   دعت ا ا   يالطالبتا   الطتال   يعت    إنته ثت  يمت  التربتيي الم نت  ياإلع ا  
 الت ي النظتا    تي"  متكامتت ياح   برنام     الم ن  ياإلع ا   التلص   عل  الحصيت يت  ي يه

  تت  ال راستتي  الستتنيا   متت   علتت  الم نتت  اإلعتت ا   متت  التلصصتتي  المقتتررا    راستت  يتته  تتكامتتت
 . التربي  كلي  ه  ياح ة كلي     األقت عل  سنيا   ضرب  تستغرق ياح ة جامعي  مرحل 

 :من ا عييبا   له ض  دال التربييي  بعض  يتأيي   كثيرة بممي ا   النظا  ه ا حِظ  يق  
 الطالت   ستيقي  التت  ال راستي  بالمتا ة المرتبطت  التلصصي  للمقررا   الملصص  الساعا  "  -1

ع  تكتتِرس  تتئيل ، هتت  كمتتا بت ريستت ا المعلتت   االنفجتتار متت  تتمشتت  يال، المعلتت  مستتتي   تت 
 

  ،  ، 1ط الن  ت  مكتبت ، القتاهرة، التعلتي  ينظت  المقارنت  التربيت ، ض،  1998،  حايي، محم  بييم ( 1)
417،416. 
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 التربيتتت  لمعلتتت  التلصصتتتي  المقتتتررا   علتتت  الباحتتت   يبتتتاطال  (1)"المعليمتتتا   يثتتتيرة المعر تتت 
 اإلستالمي  يال راستا   العربيت  اللغت  قست  تربيت ال لكليت  ال الليت  الالئحت   ت  اإلستالمي  ال يني 

 :   ضنه ُيج   شمس يعي ، ال قا يق بجامعت 
 . (تفستتير، تجييتت  ) القرآنيتت  النصتتي  " متتا ة تتت رس"  األيت ال راستت  الفصتتت" :غألا ااى غ فرقاا  ▪

 . (اإلسالم  التاريخ)  ما ة الثان  ال راس  الفصت
 ال راست  يالفصتت، " دستالمي  تربيت  مقتررا   يجت  ت ال" األيت ال راست  الفصتت :"غ ثةن   غ فرق  ▪

 . " القرآ  علي " ما ة الثان 
 الحتت ي  ، يالمعتتامال   العبتتا ا  "  متتا ت  تتت رس األيت ال راستت  الفصتتت  تت  :غ ثة ثاا  غ فرقاا  ▪

  تم "  اإلستالمي  الفلستف " متا ة ي تع   الثتان  ال راست  يالفصتت، " الشريف  النبيي  يالسيرة
  .االلتياري  المقررا  

 المقتتتتتررا    تتتتتم "  اإلستتتتتالمي  الح تتتتتارة"  متتتتتا ة األيت ال راستتتتت  الفصتتتتتت :غ رغبعااااا  غ فرقااااا  ▪
  تت  ال تتع  يه ا.دستتالمي  تربيتت  مقتتررا    يتته تيجتت   ال الثتتان  ال راستت  الفصتتت، االلتياريتت 
     عي  معل  تلري  دل  ي  ي مما العربي  للغ  بالنسب  اإلسالمي   التلصصي  المقررا  

 .اإلسالمي  ال يني  التربي      عفا   يضش   العربي  اللغ 
 :التتابعي النظام(  ب 

 دحتتت    تتت  التلصصتتت  األكتتتا يم  باإلعتتت ا   ضيال   البتتت ء ضستتتاس علتتت  النظتتتا  هتتت ا يقتتتي "
 عتتامي  يلمتت ة، المنتتتظ  للطالتت   عتتا  لمتت ة  لتت  بعتت   التربتتيي اإلعتت ا   يتبعتته ثتت ، الجامعيتت  الكليتتا  
 باإل تا  ، ينفستي  تربييت  متيا   الستنتي  ضي الستن  ه   التل للطال   ييق  ، المتفرغ غير للطال  

 . التربي     العا  ال بلي  عل  ن ايت ا    ييحصت، العملي  التربي  دل 
 العيتي   مت  لته لمتا النظتا  ل  ا را  ي    نا  ممي ا   ما يتمت  به ه ا النظا  م  يم 

 :لعيي  ا ه   يم  التربيي  يالعملي  المعل  كفاءة عل  ت ثر الت 

 

 دعتت ا  لتطتيير القتتيم  المت تمر، يالطمتتي  الياقت  مصتتر  ت  المعلتت  دعت ا   ،1995، حجتت  استماعيت ضحمت   (1)
 .40،   ،2  ، يالتنمي   التربيي  للبحي  القيم  المرك ، يرعايته يت ريبه المعل 
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  التعلتي    م نت    ض    بمعنت  ،  ثانيتا    بت يال    يكتي    ضنته   ،ضي   لته   م نت    ال   مت    األحيتا    م    كثير        دليه   يلجأ " -1
   تإ    ثت    يمت  ،  التلصصتا    بعتض   استتيعا    عت    العمتت   ستيق   يعج    عن ما   ب يل    رغب    مجر    تكي  
 ( 1) "  األصلي    م نت         ريا    ح    د ا   مساره   يغيريا   ق    النظا    ه ا   طال    م   الكثير 

 مجتتات عتت  ضيستنتي  ستتن  بتتي  تتتراي  يلمتت ة كبيتتر حت   دلتت  الطالتت   يبتعت   التتتتابع  النظتتا   ت  -2
 يالتطبيتتق الم نيتت  يالمعر تت  التلصتت   بتتي  التكامتتت عتت   دلتت  بتت ير  يتت  ي يالتت ي تلصصتته
 .التكامل  النظا     دليه المق م  اإلسالمي  الميا   قل  ع    ال  . تعلمه ما لجمي  المباشر

 :اإلسالمية الدينية التربية معلم إعداد انبجو : ثانيا  

 دعتتت ا   لتتتالت متتت  الحا تتتر يقتنتتتا  تتت  المعلتتت  لتتت ير المميتتت ة الستتتم  هتتتي المبتتت   المعلتتت 
 بترام  يت ت  " المجتات هت ا  ت  للعمتت ال تريري  ياالتجاهتا   يالم تارا   المعتار  بكتت يتسليحه
 المعر تتت  يمتلكتتتي  يهتتت  ي يتلرجتتت  بحيتتت  ، المستتتتقبت معلتتت  يت يئتتت  تتتت ري   دلتتت  المعلمتتتي  دعتتت ا  

  تتتت  ي تتتتاعلي  عمل تتت   تتتت  نتتتتاجحي  ليكينتتتيا المناستتتتب  الم نيتتتت  يالتيج تتتا   يالم تتتتارة المتلصصتتت 
 (2)."دليه ينتمي  ال ي المجتم 

 (:التخصصي ) األكاديمي اإلعداد  (أ

 بملتلتتت  االكتتتا يم  لإلعتتت ا   التتتراه  الي تتت  المي انيتتت  ال راستتتا   بعتتتض  تنايلتتت   يقتتت  " 
 :يل  ما دل  يللص   الجان   ه ا يحلل   التربي  ليا  بك ال راسي  الشع  
 النس   م  من ا ضي اتفاق  يع   ال راسي  الشع    بملتل   األكا يم  اإلع ا    نسب   تفاي   ▪

 . المتلصصي  ب ا نا   الت  العالمي 
تتتا يمي  الكليتتتا   لريجتتت  نظتتتائره  عتتت  لللتتتريجي  العلمتتت  المستتتتي  انلفتتتاض  ▪  بتتترغ ، األكت

  1976 عتتتا  ي اريتتتي  قتتتراري  صتتت ير  لتتت  علتتت  ييتتت لنا، العلمتتت  اإلعتتت ا   نستتتب  ارتفتتتا 
، يالتربيتت  اآل ا    تت  الليستانس  رجتت  علت  الحاصتتلي  الطتال   قبتتيت جتيا  علتت  ينصتا 

 

 78، ، سابق مرج ،  الكلث ، دبراهي  مر   محم ( 1)

 بتترام  لملتحقتت  المنيتت  لتيج تتا ا لمقيتتاس العامليتت  البنيتت   ، تيغتترة بي يتتا  محمتت  ، الفتتتا  عبتت  ضحمتت   يصتت  (2)
 الريتاض ،41 ، التنفس يعلت  التربيت  رستال ، المن تت، االكتا يم  اإلعتمتا  معايير دطار    المعلمي  دع ا 

 67 ، التربي  كلي ، سعي  المل  جامع ،  2013
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 التلصصتتا    تت  يالعلتتي  اآل ا   بكليتتت  الثالثتت  بالفرقتت  يالتربيتت  العلتتي   تت  يالبكتتاليرييس
 (1)"جي   ع  ال راس     الراغ   هعلي الحاصت العا  التق ير يقت ضال بشرط، المناظرة

 :الثقافي اإلعداد (  ب 

 بال تتتريرة ال راستتتي  للمقتتتررا   التحصتتتيت يجيتتت   التتت ي الطالتتت   ض  مفتتتترض  لطتتتأ يهنتتتا 
 الظتتاهر يمتت . حياتتته  تت  تتت ثر التتت  المستتتقبت  تت  الثقا تت  متت  المطلتتي   المستتتي  يحقتتق ستتي 
 ال يالعشري  الحا ي القر  يتطلبه ييال   التربي  ه   هي ال ي علميا   المثق  المجتم  ض  اي ا  
 . اآل  حت  ييج  

 :  ل  مة مرغعةي  ج   لمعلم غ ثقة   غإلعدغد برنةمج ا تخط ط" 
 بالتجتتتار   يتصتتتت  يمتتتا يبلاصتتت  يالعربيتتت  العالميتتت  الثقا تتت  متتت  بقتتت ر الطالتتت   ت ييتتت   يتتتت  ض  ▪

 .يمشكالته األساس  التعلي  صيغ  تطبيق    التربيي 
 التتتت  الثقا يتت  الظتتياهر بأبعتتا   يتعلتتتق  يمتتا يلاصتت ، المصتتري  الثقا تتت  بتت  بثيا الطالتت   ت ييتت   ▪

، الفكتري يالق ر، الفكري الغ ي، الثقا ي  الثنائي  مثت اآل  يحت  سنيا   من   مجتمعنا يش  ها
 . المثقفي  يض م  يالتعلي  الثقا   قي  يهبيط يالتشت  

 اإلستتتتتتالمي  للثقا تتتتتت   راستتتتتت ، اإلستتتتتتالمي  ال ينيتتتتتت  التربيتتتتتت  معلتتتتتت  دعتتتتتت ا   بتتتتتترام  تت تتتتتتم  ض  ▪
 للتتتت ي  األساستتتتي  القتتتتي  متتتت  اإلستتتتالمي  للتربيتتتت  المعلتتتت  الطالتتتت   تمكتتتتي   دلتتتت  ت تتتت   التتتتت 

 المشتتتتكال   حتتتتت متتتت  يتتتتتمك  لكتتتت ، اإلستتتتالم  التتتتتاريخ حقتتتتائق ي  تتتت ، الحنيتتتت  اإلستتتتالم 
 تعتتتتالي  ي تتتتق الم نيتتتت  حياتتتتته تستتتتير يض ،  يتتتته المتتتت ثرة يالقتتتتي ، اإلستتتتالم  للعتتتتال  المعاصتتتترة

 .الحني  اإلسالم   ي ال
 :التربوي أو المهني اإلعداد  (ج

 ي رجتت  ضهميت تتا ي تتق التربييتت  المقتتررا   ترتيتت   (2)العلميتت  ال راستتا   دحتت   حايلتت   يقتت  "
 يطرق  المناه     المقررا   جاء  :   التال   النحي  عل  المعل  الطال   دع ا    عملي      اس ام ا

 

 422  ، ،سةبق مرجع  حايي، محم  بييم   (1)

 كليتا   ت  الجتامع  األ اء مت تمر، التربيت  بكليتا  للمعلت  الم نت  اإلعت ا ،  1991 ،، م نت  دبراهي  محم  (2)
 701 ، المنصيرة جامع ، التربي  كلي  سبتمبر 9-7 م  يالطمي  الياق   التربي 
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 مت  مجميعت  تلي تا المعل  دع ا      اس اما   التربيي    المقررا مق م     العملي  يالتربي  الت ريس
تتتح ، التتتنفس كعلتتت  النفستتتي  المقتتتررا    التربييتتت  المقتتتررا   مجميعتتت  جتتتاء   يضليتتترا  ، النفستتتي  يالصتت
 . يغيرها.... التربي  يتاريخ المقارن ، يالتربي ، التربي  كأصيت

. التربتيي الم ن  اإلع ا      األيت الجان   يه  يالنفسي  التربيي  العلي  يل    يما ه ا
 الم نتت  اإلعتت ا    تتإ    يالتطبيقيتت  العمليتت  التربيتت  يهتتي الم نتت  لإلعتت ا   اآللتتر الجانتت   عتت  ضمتتا

  ي رست ا   تعلم تا   التت    المتيا     ت    النظريت    يال راستا    للمنتاه    العملت    بتالتطبيق   دال   ثمتار    ي ت    ال   للمعل  
  ستالب    ميتيت   ضي   اتجاهتا    المعلت    الطالت    لت     تكتي    يقت  ،  الم نت    اإلع ا    عص    ه    العملي     التربي  
 . لم نته   باالنتماء   ييشعر ، األ  ت  دل    مييله   تتغير  العمل    بالتطبيق   يلك    م نته   ل   

 : ل    مة نجملهة غ عمل   غ ترب   على مالحظةت هنةك ا كن
نجلترا ي  األمريكي   المتح ة  كالياليا   ال يت   ببعض  بمقارنت ا   مصر       العملي   التربي    م ة   قصر  ▪  " . ا 
 اللاص  ضهميت ا م  الرغ  عل  ي ل  العملي  التربي  عل  يالمشر ي  الطال    اهتما   ع  ▪

 .الحياتي  الم ني  الحياة م  للطال   األيل  العالق  تمثت ضن ا يلاص ، اإلع ا   برنام    
،  المستتي   ي  عا يت  مت ارس  ت  تتت  العمليت  التربي  جعت، التربي  كليا   طال   ضع ا   كثرة ▪

 . الت ريس طرق مجات    الح يث  ياألسالي   اليسائت  ي ا تتي ر يال
 تجمع تت  ال  ئتتا   عليتته  القتتائمي ، يالمحابتتا  االرتجاليتت  تستتي   العمليتت  التربيتت  علتت  اإلشتترا  ▪

 (1)"المشترك  ياللبرا   الفكر ريابط
  الم نت    هت       د ،  التت ريس   كم نت    األهميت    بتال     ي تا   النمتي   استتمرار   يكتي    م نت    هنا    يليس  " 

  علتت     القتت رة ،  متياصتتل    مج تي ا    تتطلتت    التتت ريس   كفتاءة   ض    كمتتا ،  تكراريتتا    عمتال    يليستت  ،  دبتت اع     ت  
  التتت ري    يكتتي    ض     لتت    يمعنتت  ،  ت ريبيتت    بتترام    دلتت    باستتتمرا   تحتتتا    يمستتتمرة   ناجحتت    بصتتيرة   التتت ريس 

    ( 2) " الم ني    حياته   طيل   اإلع ا   ه ا   يستمر  ،يض   اإلعتتتت ا   عمتتتلي    م    يتج ض   ال   ج ء ا 

 

 مصتر  ت  الثتانيي التعلتي  معلت  إلعت ا  مقتتر  نمتي  ،1995، ميست  ستال  ستي . ، متتيل  اللالق عب  نبيت( 1)
 للبحتتي  القتتيم  المركتت ، يرعايتتته يت ريبتته المعلتت  دعتت ا  لتطتتيير م القتتي  المتت تمر، اليابتتا  تجربتت   تتيء  تت 

 17 ،. 2  ، يالتنمي  التربيي 

 .18   السابق، المرج  (2)
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 يمثلتي  ،العتا ، الم ن ، التلصص  الثالث  بجيانبه اإلع ا   ض  نج   تي يحه سبق مما"
 األكتا يم  اإلعت ا   حيت ج ت ي ير الص    ه ا ي  ، المعل  للطال   الجي   اإلع ا   مثل   ض ال 
 كبيترا   التال تا   التربييتي  يلتلت  حيت   المعلمتي  دعت ا   يكليتا   معاهت   برام     يالثقا   يالم ن 

 النس . ه   حيت بين    يما
   تتت    متلصتتت    غيتتتر   الغالتتت     تتت    اإلستتتالمي    ال ينيتتت    التربيتتت    معلتتت    ض  "    ضي تتتا    يالحتتتظ   يممتتتا 

  لريجتتت    الطتتتال    ض    د  ،  العمتتتت   ل تتت ا   يتربييتتتا    علميتتتا    معتتت    يغيتتتر   اإلستتتالمي ،   الشتتترعي    العلتتتي    تتتت ريس 
  ب تتت ا   للقيتتتا    الكامتتتت   اإلعتتت ا    معتتت ي    غيتتتر   مي  اإلستتتال   يال راستتتا    العربيتتت    الللغتتت    شتتتعب    التربيتتت    كليتتتا  
  الطتتتال    ضمتتتا ،  العربيتتت    اللغتتت    قستتت    العلتتتي     ار   لريجتتت    العربيتتت    اللغتتت    معلمتتت    جميتتت    يضي تتتا  ،  الياجتتت  
 (  1) ". الشرعي   الميا    تل   ت ريس        التربيي   ب يره    القيا        كفاءة  ضقت    إن     ضي ا    األ هر   لريجي 

   تتت     اإلستتتالمي    ال ينيتتت    التربيتتت    معلتت    ي رستتت ا   التتتت    ا  المقتتترر   كثتتترة   متت    ستتتبق   ممتتتا   التتترغ    يعلتت  
  الجانت    جتي ة   معتايير "    المستما     راستت ا    ت    ( 2) ال ينت    شتيماء   ضير تته   متا   م    يتفق   الباح    ا    دال ،  مصر 

  هيئتتت    ضع تتتاء   نظتتتر   يج تتت    متتت    اإلستتتالمي    يالتربيتتت    العربيتتت    اللغتتت    معلتتت    دعتتت ا    برنتتتام     تتت    األكتتتا يم  
 مصر.       اإلسالمي   ال يني   التربي    معل   اع ا    ينظ    برام         قي  حقي   ض م    هنا    ض  ، " الت ريس 

، يم سستا  ، يبترام ، نظت  م  مصر    المعل  دع ا   ياق  م  عر ه ت  ما لالت م 
 دعتت ا   نظتت   تت   لتت  كتتا  ستتياء يالمثالتت   يالمعيقتتا   العيتتي   بعتتض  اإلعتت ا   هتت ا  تت  ض  تبتتي 

 تظ ر ال ي األمر، " م ن  تربيي، ثقا  ، لصص ت"  اإلع ا   جيان      ضي"   يتتابع   تكامل "
ر ي  ينيعيتتت  للمعلتتت  العتتتا  الشتتتكت علتتت  ييا تتتح  جليتتت  آثتتتار    علتتت  ستتتلبا   بتتت ير  يتتت ثر التتت ي اللتتتِ

 . التعليمي  العملي 
 :غآلثةر هذه امن

 

 االمرحلت  طتال  لت   القتي  بعتض تنميت  اإلستالمي    ال ينيت  التربي   ير،  2008، قن يت سع  دبراهي  يلي  (1)
 .128 ، المنصيرة جامع ، التربي ، منشار ر ر مةجست ر، األساس  التعلي  م  الثاني 

 العربيتت  اللغتت  معلتت  دعتت ا  برنتتام   تت  األكتتا يم  الجانتت  جتتي ة معتتايير تتتيا ر متت  ، 2011، ال ينتت  شتتيماء (2)
 كليتت  مجلتت ، التتت ريس هيئتت  ضع تتاء نظتتر يج تت  متت  بيرستتعي  جامعتت  التربيتت  كليتت   تت  اإلستتالمي  يالتربيتت 
 .466   ،9 الع  ، مصر - ببيرسعي  التربي 
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 العلمتت ، المستتتي   تت  ستتياء العامتت  الثانييتت  المرحلتت  معلمتت  مستتتييا    تت  اليا تتد التفتتاي  " ▪
 . الثقا   المستي  ،ضي م ن ال ضيالمستي 

 .يالعلي  كاآل ا   المتلصص  الكليا   لريج  يبي ، التربي  كليا   لريج  بي  التفاي   ▪
 يالفكتتري الثقتتا   بالمنتتا  تتتتأثر متتا غالبتتا   التتت  للمعلمتتي  الشلصتتي  االتجاهتتا   يتعتت    تبتتاي  ▪

 . المعل  الطال    ي ا ُيع   الت  اإلع ا   م سس     السائ  

 من تتا االستتتفا ة يمكتت  التتت  يالما يتت  البشتتري  للطاقتت  دهتت ار  يتته المعلتت  عتت ا  د مصتتا ر تعتت    ▪
حت ا   للتت ري   كثيترة ج ي   تيجه حي  . النمي  ير    مجتمعنا ض  يلاص  ض  ت بطريق   يا 
 حتتتت ي تتت  بتتتت، يالم تتتارا  ، التأهيتتتت مستتتتي  حيتتت   متتت  المستتتتييا    تتت  يالتجتتتانس التقتتتار  

 "  ياح  ال التلص      العاملي  بي  المشكال  
 ضوء في بمصر  اإلسالمية الدينية التربية معلم إعداد لتطوير  تصورمقترح: املبحث الخامس

 خبرة السعودية

 :    دددددددتمهي 

  المقارنتتت  بتتتي  دعتتت ا  معلتتت  التربيتتت  ال ينيتتت  اإلستتتالمي  بتتتي  مصتتتر يالستتتعي ي    لتتتالت متتت 
 لي تت  الباحتت   يستتع  ستتالمي اإل ال ينيتت  التربيتت  معلتت  دعتت ا   نظتتا   تت  تظ تتر التتت  يالمشتتكال  

 لبتتترة الستتتعي ي   تتتيء  تت  بمصتتتر اإلستتتالمي  ال ينيتت  التربيتتت  معلتتت  لتطتتتيير دعتت ا   مقتتتتر  تصتتير
 :اإلصالح  التصير مرتك ا  
 علت - ال ينيت  التربيت  لمتا ة متلصصت  ضيكليت  قست   ت  متلصت   معلت  تلتري   ريرة -1

 يمتتت  جيانب تتتا بشتتتت  تيتتت الحيا ضمتتتيره   تتت  الطتتتال   يستتتاع   متتتا -الريا تتتي  التربيتتت  غتتترار
 ال يني . ضهم ا

 الستلي  يتعت يت المجتمعيت  التحت يا   مياج ت  ع  اإلسالمي  ال يني  التربي  معل  مس لي  -2
 . الطال   ل   ياأللالق القي  يتنمي ،  ي ا المرغي   غير

 لت   رغبت  يجي   ت م  بشريط اإلسالمي  ال يني  التربي  ت ريس م ن  لم ايل  الترلي   -3
 التربيت  ضهت ا  ياظ تار، المنشتي   يالتغييتر التطتيير لتفعيتت، الما ة ه   ت ريس    المعل 
 . اإلسالمي  ال يني 
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 بتتترام   تتت  يمعتتتامال   يعبتتتا ا   عقيتتت ة متتت  ال ينيتتت  يالمعتتتار  المعليمتتتا   علتتت  التركيتتت  -4
طتال ، المعتار  هت   لتنميت   يريت  التبتارا   يعمتت، المعلت  دع ا    متا كتت علت  المعلت  يا 
 . من ا ال ي  يميق  يتح يا    اياق م  يستج  

 : وردددالتص دفدده

بمصتتر  اإلستتالمي  ال ينيتت  التربيتت  معلتت  دعتت ا   لتطتتيير اليصتتيت دلتت  التصتتير هتت ا ي تت  
 .لبرة السعي ي   يء   

 بمصار غإلساالم   غ د ن ا  غ ترب ا  معلام إعدغد نظةم  تطا ر غالصالح  غ تصار محةار
 . ريغ معةص غ مجتمع   غ تحد ةت ضاء   

   :اإلعداد نظم : األول المحور 

 ستفر تتت ا التتتت  الحاجتتت  متتت  منطلقتتتا   يكتتتي  ض  البتتت  ، المرجتتتية ثمتتتار  اإلعتتت ا   يتتت ت  لكتتت 
، التتتتتابع  النظتتتا  دلتتت  تنقستتت  اإلعتتت ا   نظتتت  ض  ي كرنتتتا ستتتبق يكمتتتا، المستتتتقبل  التعلتتتي  متطلبتتتا  
 بإيجابيتتا   األلتت   باعتبتتار كتت يل النظتتامي  ب تت ي  قائمتتا   العمتتت يظتتت ض   يقتتتر ، التكتتامل  يالنظتتا 

 تلصتت   متتيا    يتتا ة حيتت   متت  التكتتامل  بالنظتتا  االهتمتتا  ييتيقتت ، ستتلبياته متت  يالحتت   نظتتا  كتتت
 يعبتتتتا ا   عقيتتتت ة متتتت   ريع تتتتا جميتتتت  بتتتتي  يالتكامتتتتت، ب تتتتا ياالهتمتتتتا  اإلستتتتالمي  ال ينيتتتت  التربيتتتت 

 قبتتتت يالتبتتتاره  تيتتتاره يال الملتحقتتتي  نيعيتتت  لتتتالت متتت  التتتتتابع  بالنظتتتا  ياالهتمتتتا . يمعتتتامال  
 التربتيي للمحتتي  يالتطتيير، بالكليت  التحتاق   ستب   لمعر ت  الشلصتي  يالمقابلت ، بالكليت  االلتحاق
 . ل   المق  

 . اإلعداد  برامج:  الثاني المحور 

 الم نت  اإلعت ا  ، التلصصت  األكتا يم  اإلعت ا  ، جيانت   ثالثت  دلت  ينقست  المعلت  دع ا  
 ب يتتا ة العتتا  الثقتتا   الجانتت    تت  المعلتت  دعتت ا   يتتت  ض   يتصتتير. العتتا    الثقتتا اإلعتت ا   التربتتيي،
 تطييع تتتا يمحايلتتت  الحيتتتاة مستتتتج ا   كتتتت علتتت  المعلتتت  الطالتتت   ياطتتتال ، لتتته الملصتتت   اليقتتت  

 الق تتتايا متتت  ق تتتي   تتت  الطتتتال   لمناقشتتت  ضستتتبي  كتتتت محا تتترة يجتتتي   ياقتتتترا ، من تتتا ياالستتتتفا ة
 . عن ا المعليما   جم  عل  الطال   يتشجي  المجتمعي 

 كحفتتتظ لكتتتري  مقررللقتتترآ  هنتتتا  يكتتتي  ض  يقتتتتر  التلصصتتت  األكتتتا يم  الجانتتت   ي تتت 
 المجتمعيت  التحت يا   مياج ت   ت  منته لالستتفا ة اإلستالم  التاريخ عل  يالتركي  عا  كت ج ءي 
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 اق تتاي مت  ُيستتتج   متا يتت ريس، القتت ي   ت  المستتلمي  ياج  تا التت  للتحتت يا   المشتاب   المعاصترة
 . تعلمي  لما بالتطبيق ياالهتما  البح   ما ة لالت م   يني 

 العملت  يالتطبيتق التربيي  النظريا   بي  الربط يت  ض  يتيق  التربيي الم ن  الجان   ي  
 الملتلفت  المتغيرا   بي  يالتيا ق، الفعل  بالت ريس القيا  عن   التربيي  للميا   التيظي  م  للتمك 
 متتا نستتيا  هتتي القتت ام  المعلمتتي  متت  التعيتتي  عنتت   المعلتت  يستتمعه متتا ضيت إ  تت  . التربييتت  يالمتتيا  
 . الكلي     تعلمه

 : العملي التدريب :  الثالث  المحور 

  يقت   يالمبتا   النظريتا   بتي  يالربط، العملي  التربي  عل  اإلشرا     الفعال  المشارك 
 كليتا   دشترا  تحت   للتت ري   صت لا مت ارس يجي   م ، للطال   الجي   يالتيجيه العمل   الت ري  
 ي تت ، ضستتبي  كتتت كامتتت يتتي  تح يتت   متت  التتت ريس، هيئتت  ضع تتاء جانتت   متت  اإلشتترا  ييتتت  التربيتت 
قام ، كامال   ضسبيعا    يكي    راس   صت كت  ن اي  ، الت ريس  ي ا يكي   الت  الم ارس    ن يا   يا 
  يما يالنظر يالتكرار  الحشي  ال يا    المناه   تنظي     للنظر يالق ام  الج    المعلمي   ي ا  يشتر 
 يمحايلتتت ، القستتت   تتت  معيتتت   يلتتتيس تتتت ريس هيئتتت  ع تتتي المشتتتر  يكتتتي  يض ، ق تتتايا متتت  يستتتتج  
 .يالتعل  التعلي     الح يث  المكتشفا   استل ا 
 : المهني االعتماد : الرابع المحور 

 متترير  جتتيا بمثابتت  المعلتت  الطالتت   علي تتا يحصتتت التتت  الشتت ا ة الستتابق  العقتتي    تت  كتتا 
 علتت  الحصتتيت:  من تتا كثيتترة ستتلبيا   عليتته ترتتت   ممتتا الحكيميتت  لليظيفتت  الم  يتت  األبتتيا   لفتتتد

 عملي  دل  للفر   المعر   البناء ه   ا عملي  م  التعلي  تحيت، للتعلي   الن ائي  الغاي   هي الش ا ة
 م متا   مطلبا   التعلي  م ن  لم ايل  يالترلي   الم ن  االعتما   كا  ل ا، لالمتحا  االستع ا   ه   ا
 التعلتي  بعمليتا   ي تت  مْ نيتا   المعتمت    تالمعل ، بالشت ا ا   االهتما  م  يالح  ، للمعل  الفعات لل ير

 . قط بالت ريس يليس يالتج ي   بالتطيير تطالبه الت  القيمي  المعايير  يء    للطال  
 : ةاإلسالمي الدينية التربية لمادة المخصصة   الحصص : الخامس المحور 

 الحصتتتتتت   متتتتتت  اإلستتتتتتالمي  ال ينيتتتتتت  التربيتتتتتت  لمتتتتتتا ة الملصصتتتتتت  الحصتتتتتت   تتعتتتتتتا ت ال
 المكمتال   مت  يجعل تا، المتا ة ب ت   االهتمتا  عت   دلت  ض ي ممتا، العربيت  اللغ  لما ة الملصص 
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 اإلستالمي  ال يني  التربي  ما ة لمعل  المسم  يجعت، التعليمي  العملي     األساسيا   م  يليس  
 متتا ة علتت  يلتتيس العربيتت  اللغتت  علتت  منصتتبا   يكتتي  بالتتتال  المعلتت  ياهتمتتا ، عربيتت  لغتت  معلتت  هتتي

 تقتت يرها ل تتا متتا ة يجعل تتا، المتا تي  بتتي  الحصتت    تت  التعتا ت  يتيقتت ، اإلستتالمي  ال ينيتت  التربيت 
 العصتتتر لمستتتتج ا   تيعييتتت  حصتتت   لتتته تكتتتي  يض ، العتتتا  آلتتتر للطتتتال   الن تتتائ  المجمتتتي   تتت 

 . المقرر المن   عل  االعتما    قط يليس،  المجتمعي يالق ايا
 .المستمرة المهنية التنمية:  السادس المحور 

 يطتتترق بالمنتتتاه  متتتايتعلق من تتتا، كثيتتترة تحتت يا   اإلستتتالمي  ال ينيتتت  للتربيتتت  المعلتتت  يياجتته
 يالنظريتتا   المفتتاهي  علتت  المعلتت  يتعتتر  ض   يتيقتت ، التياصتتت يم تتارا  ، الصتت  يا  ارة، التتت ريس
 ضهتتتت  مستتتتايرة علتتتت  يحتتتتر   يض ، يالتتتتتعل  التعلتتتتي  تفعيتتتتت يضستتتتالي  ، الح يثتتتت  التربييتتتت    يالم تتتتارا
 متعاينتا   ع تيا   يكتي  يض ، القيتا ة م تارا   يمتارس يض ، م نيتا   لتنميتته العلميت  يالبحي   ال راسا  

 .الم رس  المجتم    
 : التدريس طرق:  السابع المحور 

 المكتبيتتت  كالمصتتتا ر ضلتتتر  مصتتتا ر علتتت  متتتا  االعت متتت  الجتتتامع  الكتتتتا   علتتت  االعتمتتتا       
 ح يث  ت ريس طرق ياستل ا ، ال ات  التعل  لتشجي ، المصري المعر   يبن ، العنكبيتي  يالشبك 

 نفسته  ستيج   الملتلفت  التطتيرا   المعلت  الطالت   يتتاب  لت  د ا ألنته، المحا ترة طريق  استمرار م 
 تصتتبد هنتتا يمتت ، العلمتت  التطتتير تستتاير ال ق يمتت  ضصتتبح   معليماتتته يض ، عصتتر  عتت  متللفتتا  
 .يالقراءة االطال  نحي االتجا  يتنمي  للطال   الجي   التيجيه التربي  كليا   مس لي 
 : مدددويددددالتق: الثامن المحور 

 التت ريس يطترق، ال راست  نظا     للتطيير المناسب  الح يث  األسالي   تستل   ض  يتيق 
 .الن ائ  التقيي  عل  االعتما      االستمرار م 
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 عــــــــراجـــــامل

 ة:دددددل العلمي دددددأوال  الرسائ 

  تيء  ت  بمصتر الياحت   الفصت معل  دع ا   نظا  تطيير.:  2007 غان  الستار عب   اكرا   -1
 النيعيت ، التربيت  كليت  مقارن ، تربي  قس  ماجستير، رسال  مقارن ،  راس  ال يت بعض  لبرا  
   مصر، ال قا يق، جامع 

 اإلستتتالمي  ال ينيتت  التربيتت  معلتت  دعتت ا   متطلبتتا  : ،  2014، ستتالمه عتتيض  لمعتت  دي تتا    -2
 المنصتيرة جامعت ، منشتير غيتر ماجستير، التربي  بكليا   األساس  التعلي  م  األيل  للحلق 
 التربي  ضصيت قس ، التربي  كلي 

ت1428) الكلتتث ، دبتتراهي  بتت  مر تت  بتت  حمتت   -3  التربيتت  لمعلتت  تربتتييال اإلعتت ا   برنتتام  بنتتاء ،(هتت
 مقتتتتر ، تصتتتير المعاصتتترة الثقا يتتت  المتغيتتترا   لمياج تتت  الح يثتتت  االتجاهتتتا   ي تتتق اإلستتتالمي 

 . القر  ض  جامع  التربي ، كلي  منشيرة،  كتيراةغير رسال 

 لمعلم  التربيي اإلع ا   برنام  تقيي ،  2002، المطري ي الرحم  عب   ب  دبراهي  ب  لال   -4
 قست ، منشتيرة غيتر  كتتيراة، السعي ي  العربي  بالمملك  المعلمي  كليا      اإلسالمي  التربي 
 . القر  ض  جامع ، التربي  كلي ، الت ريس يطرق المناه 

 جامعت  طال   ل   اإلسالم  ال ين  اليع    ،2016،  ال يسط   دسماعيت محم    شيري    -5
، مقارنتت  تحليليت   راستت ، ايرينت  25 ثتتيرة بعت   المعاصتترة التحت يا   لمياج تت  ياأل هتر المنصتيرة
 . تربي  ضصيت قس ، التربي  كلي ، المنصيرة جامع ، منشيرة غير  كتيراة

 المرحل     اإلسالمي  التربي  لمعلم  الشامل  الجي ة معايير ضهمي ، 2009، الغام   عا ت -6
، القتتتر  ض  جامعتتت ، منشتتتيرة غيتتتر ماجستتتتير رستتتال ، الملتصتتتي  نظتتتر يج تتت  متتت  االبت ائيتتت 

 . عي ي الس

 اإلستتتتتتالمي  التربيتتتتتت  لمعلمتتتتتت  الت ريستتتتتت  األ اء مقارنتتتتتت  ،2014  الستتتتتتني ي، الع يتتتتتت  عبتتتتتت     -7
 غيتتتر ماجستتتتير رستتتال ، عنيتتت ة محا ظتتت   تتت  الملتحقتتتي  يغيتتتر الشتتترعي  بالتتت يرا   الملتحقتتتي 

 . السعي ي ، القر  ض  جامع ، منشيرة
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 تلصصتت   متتيا   نحتتي اإلستتالمي  التربيتت  معلمتت  اتجاهتتا   قيتتاس  ،2003، الغامتت ي  ريتت     -8
 ماجستتتير رستتال ، الباحتت  بمنطقتت  للبنتتي  الثانييتت  المرحلتت   تت  الت ريستت  بتتأ ائ    لتت  يعالقتت 
 . السعي ي ، القر  ا  جامع ، منشيرة غير

  راستت ) يالمستتتقبت الحا تتر بتتي  مصتتر  تت  التربيتت  كليتت  ،1985،  علتت  القتتا ر عبتت   ليلتت   -9
 ."تصر "   ، طنطا جامع ، التربي   كلي، منشيرة غير ماجستير رسال ، (مي اني 

  تتتت  الثانييتتت  المرحلتتتت   تتت  االستتتتالمي  التربيتتت  معلتتتت  كفايتتتا  ، ضحمتتتت   البشتتتير، حستتتت  مكتتت  -10
 ض  جامعتتت ، اإلستتتالم  العتتتال  ي راستتتا   بحتتتي   مع تتت  ، تقييميتتت  تحليليتتت   راستتت :  الستتتي ا 
 . األسالمي   رما 

 لت   القي  بعض  تنمي  سالمي   اإل ال يني  التربي   ير،  2008، قن يت سع   دبراهي  يلي   -11
 جامعتتت ، التربيتتت ، منشتتتير غيتتتر ماجستتتتير، األساستتت  التعلتتتي  متتت  الثانيتتت  االمرحلتتت  طتتتال  

 . المنصيرة

 ات : ددددددالت والدوري ددددددمج دال

 الستعي ي  العربيت  المملكت   ت  المعلت  دعت ا   نظتا  تطتيير، العنتا ي يعبير، هييمت ابتسا   -12
 العتت    ،4 المجلتت   المتلصصتت ، التربييتت  ال يليتت  المجلتت   نلنتت ا،ي  اليابتتا  تجربتتت   تتيء  تت 
2، 2015. 

 التربيتت   تت  للبحتت   مقتتتر  اطتتار المقتتار  البحتت   متتن  ، القا تت  عثمتتا  استتماعيت ستتعي   -13
  .1988  يسمبر ،2  ، ضسيا  جامع ، التربي  كلي  مجل . المقارن 

 دعتتت ا   برنتتتام   تت   يم األكتتتا الجانتت   جتتتي ة معتتايير تتتتيا ر ،متت   2011، ال ينتتت  شتتيماء -14
 نظتتر يج تت  متت  بيرستتعي   جامعتت  التربيتت  كليتت   تت  اإلستتالمي  يالتربيتت  العربيتت  اللغتت  معلتت 

 .9 الع   ، مصر - ببيرسعي   التربي  كلي  مجل ، الت ريس هيئ  ضع اء

 المنيت  التيج تا   لمقيتاس العامليت  البنيت   ، تيغترة بي يتا  محمت   ، الفتا  عب   ضحم    يصت -15
 رستتتال ، المن تتتت، االكتتتا يم  اإلعتمتتتا   معتتتايير دطتتتار  تتت  المعلمتتتي  دعتتت ا   رام بتتت  لملتحقتتت 
 التربي . كلي ، سعي   المل  جامع ،  2013 الرياض  ،41 ، النفس يعل  التربي 

 اإلبتتتت ائ  التعلتتتي  معلمتتت  دعتتت ا   مشتتتكال   بعتتتض ،  2005 عتتتيض، محمتتت   ضحمتتت   محمتتت   -16
 المجلتتت ، ستتتيها  جامعتتت ، التربيتتت   كليتتت ، الستتتعي ي  العربيتتت  المملكتتت   تتت  المعلمتتتي  بكليتتتا  
  يناير. يالعشري ، الياح   الع    –التربيي 
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مكاني  م نيا   يتنميته المعل  دع ا      ال يت بعض  تجار   ال بيان ، سليما  من  -17  اإل ا ة يا 
 ( بال قتا يق التربيت  كليت  مجلت ) ينفسي  تربيي   راسا  ، السعي ي  العربي  المملك     من ا
 . 2014 ضكتيبر، ان الث الج ء 85 

 رات : دددددددددددددمؤتمدال

  القتتيم    المتت تمر ،  يالطمتتي    الياقتت    مصتتر    تت    المعلتت    دعتت ا     ، 1995،  حجتت    استتماعيت   ضحمتت     -18
 2    ، يالتنمي     التربيي   للبحي   القيم   المرك  ،  يرعايته  يت ريبه  المعل   دع ا   لتطيير 

  المعلتتت    دعتتت ا    يم سستتتا    يتتتا  كل   لتطتتتيير   ب يلتتت    ستتتينارييها  ،    2006،  العجمتتت    حستتتي    لبنتتت   -19
ت  1441  عتتتتتا    حتتتتتت    الستتتتتعي ي    العربيتتتتت    بالمملكتتتتت     -  الستتتتتاب    العلمتتتتت    المتتتتت تمر       2020/    هتتتتت
 التربي    كلي  ، الفيي    جامع   يالمأميت  الياق    بي   العرب   اليط        المعل   دع ا   م سسا  

 مرالمتت ت، م نيتتا   يتنميتتته  المعلتت  دعتت ا    تت  عالميتت  تجتتار     ،2010:  بلتت  طتته هالتته -20
 ر  :  يتأهيلتته العربتت  المعلتت  تربيتت "  جتتر  بجامعتت  التربييتت  العلتتي  لكليتت  الثالتت   العلمتت 
   دبريت"  معاصرة

ت1413، محمت   يمصتطف ، محمت   الت ي  نتير، محمت   الجتيا   عب   -21   يت  ت  التعلتي  م نت ، هت
 الللي ، ل يت العرب  التربي  مكت  ، الللي 

  الجتتامع    األ اء   متت تمر ،  التربيت    بكليتتا    للمعلت    م نتت  ال   اإلعتت ا  ،    1991  ، ،  م نت    دبتتراهي    محمت   -22
 المنصيرة.    جامع  ، التربي    كلي    سبتمبر   9-7  م   يالطمي   الياق     التربي   كليا       

 التعلتتي  معلتت  إلعتت ا   مقتتتر  ،نمتتي  1995، ميستت  ستتال  ستتي  . ، متتتيل  اللتتالق عبتت   نبيتتت -23
 يت ريبته المعلت  دعت ا   لتطتيير القتيم  المت تمر، اليابتا  تجربت   يء    مصر    الثانيي
 .2  ، يالتنمي  التربيي  للبحي   القيم  المرك ، يرعايته

 ب:  ددددددددددت دددالك

  مكتبتتتتت ، القتتتتتاهرة، التعلتتتتتي  ينظتتتتت  المقارنتتتتت  التربيتتتتت ، ض،  1998  تتتتتحايي، محمتتتتت   بيتتتتتيم  -24
 . 1ط الن   

 ،1ط.،نفستتتتي   راستتتت  النفستتتتي  يالصتتتتح  اإلستتتتال   2001 العيستتتتيي، محمتتتت   التتتترحم  عبتتتت   -25
 . الجامعي  الرات    ار بيري ،

 ياالستتتالي   النظريتت  األستتتس – االستتالمي  التربيتتت  تتت ريس  ،2010، الجتتتال ،  كتت  ماجتت    -26
   . المسيرة  ار، عما ، العملي 
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 ط، الفكتتر  ار، بيتتري  ، ي الستتفت ا اإلستتالمي  التربيتت ،  1998  اإلبراشتت ، عطيتت  محمتت    -27
3 ،      . 

 


