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 امللخص
ًمؾؿعؾؿ مؽوكي ذم اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي سمصػي قمومي، وذم شمعؾقؿ يمتوب اهلل سمصػي ظموصي، وٓ سمد 

أن شمـطؾؼ أي ؾمقوؾمي شمعؾقؿقي ذم اًمعومل اإلؾمالمل مـ يمتوب اهلل، وشمقًمقف اًمعـويي وآهتامم اًمذي 

 مع مؽوكتف يمؿصدر شمنميعل وشمرسمقي . يتـوؾمى

وٓ ؿمؽ أن مـ آهتامم سمؽتوب اهلل اًمعـويي سمنقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ اعمختص سملومضؾ 

اًمطرائؼ وإؾموًمقى اًمتعؾقؿقي، وىمد اشمضح ًمؾبوطمثلم قمدم وضمقد دراؾموت ؾموسمؼي هتتؿ 

 معؾؿ )إقمداد سموعمؼوركي سملم معوهد إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ومؽوكً هذه اًمدراؾمي سمعـقان

 ذم اًمؼراءات ومعفد اًمسعقديي اًمعرسمقي اعمؿؾؽي ذم اًمشوـمبل اإلموم معفد ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن

ــي( واًمتل هتدف إمم اًمتعرف إمم أوضمف اًمتشوسمف  دراؾمــي  :اًمعرسمقي مرص مجفقريي ــ مؼوركـ

ًمؽ وآظمتالف ذم كظوم إقمداد اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم معفدي اًمشوـمبل  واًمؼراءات سموٕزهر، ويمذ

آؾمتػودة مـ ظمؼمات معفدي اعمؼوركي ذم كظوم إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ًمتحسلم وشمطقير 

كظوم إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ، وىمد اقمتؿد اًمبوطمثون قمغم اعمـفٍ اعمؼورن ذم سمحثفام وشمقصال 

إمم جمؿققمي مـ اًمـتوئٍ مـ أسمرزهو : شمشوسمف سمعض اعمؼررات اًمدراؾمقي، واظمتالف مؼررات 

اعمعفديـ، ويمذًمؽ شمقصؾ اًمبوطمثون إمم أن قمدد اًمقطمدات اًمدراؾمقي ذم معفد أظمرى ذم 

( وطمدة، 31اًمشوـمبل أيمثر مـ قمدد اًمقطمدات اًمدراؾمقي ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر سمحقازم )

يمام شمقصال إمم أن معفد اًمشوـمبل يريمز قمغم طمػظ وشمسؿقع اًمؼرآن اًمؽريؿ أيمثر مـ اًمتجقيد ، 

اًمتجقيد أيمثر مـ احلػظ واًمتسؿقع ، يمام شمقصال إمم قمدد مـ  سمقـام يريمز معفد اًمؼراءات قمغم

اًمتقصقوت، يمون مـ أمهفو: شمقضمقف اعمعفديـ إمم اًمتقازن ذم كسى اًمقطمدات اًمدراؾمقي اخلوصي 

سموًمؼرآن واًمتجقيد، ويمذًمؽ زيودة قمدد أهداف معفد اإلموم اًمشوـمبل سمام يتـوؾمى مع مو ُأكشئ 

ػقًمي يمام هق احلول ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر، مـ أضمؾف، وومتح ؾمـ اًمؼبقل مـ مراطمؾ اًمط

 ٕن مرطمؾي اًمطػقًمي شمعتؼم ومرصي حلػظ يمتوب اهلل وشمعؾؿ دمقيده .
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 املقدمة
 واإلرؿمود احلؽؿي ومقف ، اًمسامويي اًمؽتى سمف ومختؿ  اًمؼرآن اًمعظقؿ وقمال ضمؾ اهلل أكزل

 .[2 :]اإلرساء  ژ ...ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ژشمعومم :  واإلصالح، ىمول

 مـفجـو ذم اعمصدر إول اطمتؾ وشمقضمقف هدايي يمتوب اًمعظقؿ اًمؼرآن يمون وعمو 

ڳ  ژ :وقمال ضمؾ ىمول سمحػظف وشمعومم شمبورك اعمقمم شمؽػؾ ومؼد اإلؾمالمل، اًمؽمسمقي

 .[2: ]احلجر  ژڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  

 ذم اإلؾمالمقي إمي اهلل هقل اًمؽريؿ اًمؼرآن حلػظ وحتؼقؼوً  اعمقمم ًمققمد ومصداىموً 

 سمف ًمؾعـويي ووومؼفؿ صدور أسمـوء هذه إمي، ذم اًمعظقؿ يمتوسمف حلػظ ومؽون زمون يمؾ

 اًمدول سمعض وشمعومم شمبورك اهلل وومؼ سمؾ ، ومعوهدهؿ مدارؾمفؿ ذم وحتػقظوً  شمعؾقامً 

 كنمه قمغم واًمعؿؾ اهلل يمتوب سمتحػقظشُمعـك و هتتؿ ممؾمسوت إلىمومي اإلؾمالمقي

سموٓهتامم سموًمؼرآن اًمؽريؿ  اهلل ذومفو اًمتل اإلؾمالمقي اًمدول مـ وًمعؾ ، وشمعؾقؿف

 ومجفقريي ، -سمؾد احلرملم اًمنميػلم   -اًمسعقديي اًمعرسمقي اعمؿؾؽي شمعؾقاًم وحتػقظوً 

 .واًمنمقمقي اًمعرسمقي اًمعؾقم ذم اعمـورة – اًمنميػ إزهر سمؾد –اًمعرسمقي  مرص

 اًمسقوؾمي اًمتعؾقؿقي مـ ومبودئ ومػل اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي شمـطؾؼ أهداف

 مجقع ذم سمف وهتتؿ ، ًمؾؿتعؾؿ اعمبؽرة اًمطػقًمي مراطمؾ مـذُ  سمفشُمعـك و ، اًمؽريؿ اًمؼرآن

  اًمعوم. اًمتعؾقؿ مراطمؾ

 (.0:3177)وزارة اعمعورف،

اًمؽريؿ  اًمؼرآن حتػقظ سمجؿعقوت وموئؼي اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي قمـوييشُمعـك  يمام

 ظمورج اًمؽمسمقي اعمدرؾمي دور شمؽؿؾ حتً إذاف وزارة اًمشمون اإلؾمالمقي، واًمتل

 . اعمدارس أوىموت

اًمػؽمة  ذم اًمطوًمى ومراغ أوىموت ذم اعمسوضمد ذم اهلل يمتوب طمقٌ شمؼقم سمتحػقظ

 معؾؿل سمنقمداد اجلؿعقوت هذهشُمعـك و هتتؿ يمام ، اًمدراؾمقي واإلضموزات اعمسوئقي
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 اعمعؾؿلم إقمداد ذم متخصصي معوهد إكشوء ظمالل مـ اًمؽريؿ اًمؼرآن حتػقظ

اًمشوـمبل اًمذي هيدف إلقمداد معؾؿ  اإلموم معفد مـفو شمعؾقؿ يمتوب اهلل،ذم ختصلم اعم

 اًمؼرآن اًمؽريؿ.

 وىمد اًمؼراء، أؿمفر اإلؾمالمل ًمؾعومل ظمّرضمً ومؼد اًمعرسمقي مرص وأمو مجفقريي

 شمقزم اًمتل إزهريي واعمعوهد اعمدارس ظمالل مـ اًمؽريؿ قمـويي وموئؼي، سموًمؼرآن اقمتـً

 إزهر يغػؾ ومل اًمصغر، مـذُ  قمؾقف اًمـوؿمئي وشمرسمقي اهلل يمتوب حلػظ يمبػماً  اهتامموً 

اهلل مـ ظمالل اعمعوهد  يمتوب وحتػقظ سمتعؾقؿ اعمختصلم اعمعؾؿلم سمنقمداد آهتامم

 إزهريي اًمتل مفؿتفو إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ .

 اهلل يمتوب شمعؾقؿ وذم ، اًمتعؾقؿقي سمصػي قمومي اًمعؿؾقي ذم مؽوكي مـ ًمؾؿعؾؿ وعمو

إضمقول ؾمقاء  قمؼم وشمـوىمؾف اهلل يمتوب طمػظ ذم إمون صامم ويمقكف ، سمصػي ظموصي

اًمؼراءات اعمتقاشمرة أو همػم اعمتقاشمرة ومعؾؿ اًمؼراءات مـ أقمظؿ اًمعؾقم3 ٕكف يعصؿ 

اإلكسون مـ اخلطل ذم اًمـطؼ سموًمؽؾامت اًمؼرآكقي وصقوكتفو مـ اًمتحريػ واًمتغقػم، 

 ًمتؿققز سملم مو يؼرأ سمف، ومو ٓ يؼرأ سمف.  واًمعؾؿ سمام يؼرأ سمف يمؾ إموم مـ أئؿي اًمؼراءة، وا

 (6: 3201)حمؿد ؾمومل حمقسـ، 

)إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم معفد  ًمذًمؽ فمفرت ومؽرة هذا اًمبحٌ وقمـقاكف 

اإلموم اًمشوـمبل ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ومعفد اًمؼراءات ذم مجفقريي مرص 

 . (: دراؾمي مؼوركياًمعرسمقي

  :مشكلة البحث
 ظمالل وذًمؽ مـ اهلل، يمتوب شمعؾقؿ اإلؾمالمقي إمي سمفشُمعـك  مو أيمثر مـ ًمعؾ

 .يمتوسمف سمف اهلل حيػظ اًمذي اعمتؿقز اعمعؾؿ إقمداد

ويعتؼم معفد اإلموم اًمشوـمبل مـ اعمعوهد اعمتخصصي ذم إقمداد معؾؿ اًمؼرآن 

 ضمعؾً مـفطوىموت سمنميي ودقمؿ موزم ك سمظحيذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي، واًمؽريؿ 

 . اًمؼرآن اًمؽريؿ معؾؿوشملهقؾ مـورة ذم إقمداد 
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ومـ ظمالل ظمؼمة أطمد اًمبوطمثلم سموًمـظوم اًمتعؾقؿل اخلوص سمنقمداد اعمعؾؿلم ذم هذا 

عدة ؾمـقات موضقي، فمفر ًمف قمؼم شمؾؽ اًمػؽمة سمعض حمورضًا ًمطمقـام قمؿؾ سمف اعمعفد 

يمام وضمد سمعض اًمـؼوط اًمتل يؿؽـ أن شمستػقد مـفو اعمعوهد اعمـوفمرة ًمف، كؼوط اًمؼقة 

مل جيد وطمسى قمؾؿف  مـ اعمعوهد اعمختصي إظمرى، ٓؾمتػودةسمواًمتل حتتوج إمم شمطقير 

مع معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم سمؿؼوركي إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ أي دراؾمي اهتؿً 

، سمؾ مل جيد أي دراؾمي مؼوركي ذم إقمداد تؿقزة قمغم مستقى اًمعومل اإلؾمالملاعمعوهد اعم

معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ قمغم مستقى دول اًمعومل اإلؾمالمل، ويمون اًمؽميمقز قمغم اعمؼوركي 

ذم اإلضموسمي  ًمدى اًمبوطمثلم اًمبحٌمـ هـو يؿؽـ حتديد مشؽؾي  إلقمداد اعمعؾؿ،اًمعومي 

 :أيت قمـ اًمتسوؤل اًمرئقس 

إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم معفد مـ اًمتعرف إمم كظومل  آؾمتػودة مو مدى

اإلموم اًمشوـمبل ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ومعفد اًمؼراءات )مرطمؾي اًمتجقيد( 

  : ويتػرع مـ اًمتسوؤل اًمرئقس اًمتسوؤٓت أشمقي ؟سموٕزهر اًمنميػ

 معفد اإلموم اًمشوـمبل ؟  ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن إقمداد معؾؿ كظوم واىمع مو -3

 ؟إزهر  معفد اًمؼراءات ذم معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم مو واىمع كظوم إقمداد -2

سملم كظومل إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿعفد وآظمتالف مو أوضمف اًمشبف  -1

 اإلموم اًمشوـمبل ومعفد اًمؼراءات سموٕزهر ؟ 

مؼوركي كظومل إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل، كتوئٍ مو  -1

 ؟ومعفد اًمؼراءات )مرطمؾي اًمتجقيد( سموٕزهر 

  : البحث أىمية
 أمهقي اًمبحٌ مـ يمقكف :اكطؾؼً 

 اًمقىمً وذم اإلؾمالمل، ًمؾتنميع إول اعمصدر اًمعظقؿ، اهلل سمؽتوب يتعؾؼ  - 3

 اإلؾمالمقي. ًمؾؽمسمقي إول اعمصدر ذاشمف

 اًمؼرآن  معؾؿ إقمداد كظؿ وراء شمؼػ اًمتل اًمعقامؾ قمغم اًمقىمقف حيوول – 2

 .اًمؼرآن معؾؿ إلقمداد شمعؾقؿل كظوم أومضؾ إمم واًمقصقل اًمؽريؿ
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ويؼػ  اإلؾمالمل، اًمعومل دول ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن معؾؿ إقمداد ويطقر حيسـ .1

  . كظوم شمعؾقؿل إلقمداد معؾؿ اًمؼرآن قمغم أومضؾ

 :أىداف البحث 
   احلوزم إمم : هدف اًمبحٌ

واىمع كظؿ إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ  ذم معفد اًمشوـمبل ذم إمم اًمتعرف  -3

 حموومظي ضمدة سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي.

 واىمع كظؿ إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ  ذم معفد اًمؼراءاتإمم اًمتعرف  -2

 .زهر اًمنميػ سمجؿفقريي مرص اًمعرسمقيسموٕ )مرطمؾي اًمتجقيد(

أوضمف اًمتشوسمف وآظمتالف ذم كظوم إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ إمم  اًمتعرف – 1

)مرطمؾي  ، معفد اًمؼراءات ضمدة سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقدييذم معفد اًمشوـمبل ذم

 سموٕزهر اًمنميػ سمجؿفقريي مرص اًمعرسمقي . اًمتجقيد(

 ًمتحسلم اًمؽريؿ اًمؼرآن معؾؿ إقمداد كظوم ذم اعمؼوركي دوًمتل ظمؼمات مـ آؾمتػودة – 1

 . اإلؾمالمل اًمعومل دوًمتل اعمؼوركي ودول ذم اًمؽريؿ اًمؼرآن معؾؿ إقمداد وشمطقير كظوم

  : البحث منهج
اًمبوطمثون قمغم اعمـفٍ اعمؼورن، واًمذي يبدأ سمقصػ اًمظوهرة ، صمؿ مؼوركتفو  اقمتؿد

سملظمرى شمـوفمرهو، صمؿ حتؾقؾ كتوئٍ شمؾؽ اعمؼوركي، ومـ صمؿ اًمقصقل إمم اًمـتوئٍ 

 (2: 2771 )أمحد مجقؾ محقدي، اعمستخؾصي مـ اًمتحؾقؾ.

 ـمريؼي اؾمتخدام هذا اعمـفٍ ذم اخلطقات أشمقي : حتديدويؿؽـ 

 . ريي اًمتل شمصػ اعمامرؾموت اًمؽمسمقيي: ويؼصد سمف اعمرطمؾي اًمـظوصػ اًمـظؿ اًمتعؾقؿقي  .3

حتؾقؾ وشمػسػم اًمـظؿ اًمتعؾقؿقي : وشمتضؿـ هذه اعمرطمؾي ومفؿ أؾمبوب وضمقد  .2

 كظؿ شمعؾقؿقي ذم سمؾد مو سموًمصقرة اًمتل هل قمؾقفو. 

: وهل اعمرطمؾي اًمعؿؾقي اًمـودمي قمـ اًمتلمؾ ذم اًمـظؿ اًمتعؾقؿقي اًمـتوئٍ  .1

 ًمؾقصقل إمم اًمـتوئٍ . 

 (32 – 31: 3220)أمحد إسمراهقؿ أمحد، 
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  : البحث أدوات
 اًمبوطمثون سموًمعديد مـ اعمراضمع واعمصودر إوًمقي واًمثوكقيي مثؾ: اًمؽتى  اؾمتعون

 اعمسئقًمي اجلفوت مـ اًمصودرة واًمتعومقؿ واًمتؼورير واًمـنمات واًمؼرارات واًمقصموئؼ

، ويمذًمؽ اؾمتعوكو سموإلكؽمكً  اعمؼوركي اًمتعؾقؿقي مقضع اعممؾمسوت قمـ اًمعالىمي ذات

ـ مـ أصحوب اخلؼمة ذم اًمؾقائح وآشمصول سموعمسئقًملم وسمعض مـسقيب اعمعفدي

 . ؾمتعوكي مهؿ متك اطمتوج إمر ذًمؽوإكظؿي ًمال

  : البحث حدود
 الحد الموضوعي: -أ 

متثؾ احلد اعمقضققمل ذم مؼوركي كظوم إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اعمؿؾؽي 

 اًمعرسمقي اًمسعقديي ومجفقريي مرص اًمعرسمقي .

  الزماني: الحد -ب 
 هـ .3111 -هـ 3112سمتقومقؼ اهلل ذم اًمعوم شمؿ إضمراء هذا اًمبحٌ 

 : المكاني الحد -ج 
 ذم اًمشوـمبل اًمتوسمع جلؿعقي حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ اإلموم متثؾ احلد اعمؽوين ذم معفد

ذم  اًمؼراءات )مرطمؾي اًمتجقيد(  ومعوهد ضمدة سموعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي، حموومظي

 سمجؿفقريي مرص اًمعرسمقي . إزهر اًمنميػ

  : لبحثا مصطلحات
 متثؾً مصطؾحوت اًمبحٌ احلوزم ذم :

 إعداد : ●
 .ويؼصد سمف : اًمتفقم واًمتحضػم قمـ ـمريؼ اًمتدريى اعمؼصقد 

 (31م : 3226)حمؿد مجقؾ ظمقوط، 

 : معلمال ●
 .هق اًمشخص اًمذي شمؿ شملهقؾف قمؾؿقًو ًمتدريس مرطمؾي معقـي 
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 (33هـ :3131إسمراهقؿ اًمسومرائل،)

 :وقمؾقف يعرف اًمبوطمثون 

 القرآن: معلم ●
ًمتعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمعد طمصقًمف وقمؿؾقًو كظريًو إقمداده وشملهقؾف يمؾ مـ شمؿ هق 

 . إضموزة أو درضمي قمؾؿقي صودرة مـ ممؾمسي شمعؾقؿقي خمتصي قمغم 

 :  السابقة الدراسات
دراؾمي مؼوركي ًمـظوم اًمتعؾقؿ  (:2777) مسقؾ قمكم حمؿد قمطو حمؿقد دراؾمي – 3

 .3263وسمعد  ذم اعمعوهد إزهريي اًمعومي ىمبؾ

 :ىدف الدراسة 
 هدومً اًمدراؾمي إمم :

اًمؽشػ قمـ اجلذور اًمتورخيقي عمحووٓت شمطقير اًمتعؾقؿ ذم اعمعوهد إزهريي  -

 . 3102اًمعومي مـذ 

 م . 3263شمطقير كظوم اًمتعؾقؿ ذم اعمعوهد إزهريي اًمعومي ىمبؾ  -

 م . 3263شمطقير كظوم اًمتعؾقؿ ذم اعمعوهد إزهريي اًمعومي سمعد  -

  : الدراسةنتائج 
 شمقصؾً اًمدراؾمي اًمسوسمؼي إمم قمدٍد مـ اًمـتوئٍ مـفو:

وهق مو يعرف سموًمعؾقم  ،شمػوق اًمعؾامء قمغم اًمعؾقم اًمتل شمدرس سموٕزهرا -

 اإلطمدى قمنم .

 حتديد مدة معقـي ًمؾدراؾمي سموٕزهر سمدًٓ ىمضوء اًمطوًمى معظؿ طمقوشمف سموٕزهر . -

 إضوومي سمعض اعمقاد احلديثي . -

 م ًمؾتعؾقؿ سموٕزهر اًمنميػ . 3261/ 3262ذم قموم دظمقل اًمػتوة ٕول مرة  -

 ضمديي اًمتعؾقؿ سموًمؾغي إضمـبقي . -
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  : توصيات الدراسة
 شمقصؾً اًمدراؾمي إمم :

 ىمبقل اًمطالب سموعمعوهد إزهريي اًمعومي مـ قمؿر مخس ؾمـقات . -

 شمصػم مدة اًمدراؾمي سموعمعوهد إزهريي اًمعومي أرسمعقن أؾمبققمًو . -

ًمتحوق سموعمعوهد إزهريي اًمعومي .شمؼرير طمقاومز ًمتشجقع اًمطالب  -  قمغم ا

شمؼقيؿ أداء معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم :( 2771دراؾمي حمؿد قمبد اهلل صوًمح ) -2

 مرطمؾي اًمتعؾقؿ إؾمود ذم اجلؿفقريي اًمقؿـقي .

 ىدف الدراسة :
اًمؽػويوت اًمالزمي عمعؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اًمتعرف إمم هدومً اًمدراؾمي إمم 

إظمػمة مـ اًمتعؾقؿ إؾمود ذم اجلؿفقريي اًمقؿـقي ، ومدى أمهقي اًمصػقف اًمثالصمي 

ي إظمػمة مـ اًمتعؾقؿ هذه اًمؽػويوت سموًمـسبي عمعؾؿل اًمؼرآن ذم اًمصػقف اًمثالصم

ويمذًمؽ معرومي مدى شمقاومر اًمؽػويوت إدائقي ًمدى معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ  ، إؾمود

 ؿفقريي اًمقؿـقي .ذم اًمصػقف اًمثالصمي إظمػمة مـ اًمتعؾقؿ إؾمود ذم اجل

 نتائج الدراسة:
 ي إمم قمدد مـ اًمـتوئٍ مـ أمهفو :شمقصؾً اًمدراؾم

اقمتؼود اعمعؾؿلم سملمهقي اًمؽػويوت ، ومؼد يموكً درضمي أمهقي هذه اًمؽػويوت ًمدهيؿ 

يمام سمقـً كتوئٍ اًمدراؾمي أن اعمعؾؿلم  ،تقؾمطي وإمهقي اًمؽبػمةحمصقرة سملم إمهقي اعم

يوت ًمدهيؿ أومضؾ مـ همػم يمون مدى شمقاومر اًمؽػو(  ىمرآن ختصص ) ختصلماعم

 ، يمام أن اًمػروق يموكً داًمي ًمصوًمح اعمعؾؿلم ذوي اًمتخصص . اعمتخصصلم

 توصيات الدراسة : 
ً اًمتقصقوت قمغم ضقء  ٍ اًمدراؾمي وضع ً إمم صمالصمي أىمسوم رئقسي:وكتوئ  اًمتل ىمسؿ

 شمقصقوت ظموصي سمؿمؾمسوت إقمداد اعمعؾؿلم . –

 أداء اعمعؾؿ .شمقصقوت ظموصي سموعمنموملم قمغم  –
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 شمقصقوت قمومي . –

يمام اىمؽمح اًمبوطمٌ إضمراء سمعض اًمدراؾموت اًمتل يراهو مـوؾمبي ٓؾمتؽامل شمطقير 

 أداء معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ .

اإلؾمفوموت اًمؽمسمقيي (:2770دراؾمي ـمورق سمـ حمؿد سمـ ؾمعد اًمظوهري) -1

 .ػميي ًمتحػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمجدةًمؾجؿعقي اخل

  : ىدف الدراسة
 إمم اًمتعريػ سمـ :هدومً اًمدراؾمي 

 مجعقي حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿحوومظي ضمدة. -

 طمؾؼوت ومرايمز اًمتحػقظ اًمتوسمعي ًمؾجؿعقي وأكشطتفو . -

 .اًمشوـمبل اًمتوسمع ًمؾجؿعقي وأكشطتف معفد اإلموم -

 مدارس اًمؼسؿ اًمـسوئل اًمتوسمعي ًمؾجؿعقي وأكشطتفو. -

  : نتائج الدراسة
 : شمقصؾً اًمدراؾمي ًمعدٍد مـ اًمـتوئٍ مـفو

 .قي وشمرسمقيي شمػقق مو يتخقؾف اًمبعضأن اجلؿعقي هلو إؾمفوموت شمعؾقؿ -

 اكتشور طمؾؼوت ومرايمز حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم مجقع أكحوء مديـي ضمدة . -

أن معفد اإلموم اًمشوـمبل ممؾمسي شمرسمقيي وشمعؾقؿقي مفؿي ذم ظمدمي اًمؼرآن  -

 اًمؽريؿ ومو يتعؾؼ سمف مـ قمؾقم.

 : توصيات الدراسة
 شمقصؾً اًمدراؾمي ًمعدٍد مـ اًمتقصقوت مـ أمهفو: 

ل ًمؾجؿعقوت اخلػميي ًمتحػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ . - ؾمتؿرار ذم اًمدقمؿ اعمودي واًمعـق  ٓا

 زيودة آهتامم سموجلوكى اإلقمالمل ٕكشطي اجلؿعقي . -

شمعؿقؿ سمركومٍ معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ قمغم مستقي  -

 يي ذم اعمؿؾؽي.مجقع اجلؿعقوت اخلػم

 اًمتقؾمع ذم إىمومي طمؾؼوت ومرايمز حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم مجقع أكحوء مديـي ضمدة .
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اًمعقامؾ آضمتامقمقي اعممصمرة ذم مـفٍ  ( :2771دراؾمي هوؿمؿ سمـ إهدل ) -1

 شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اعممؾمسوت اًمؼرآكقي .

 :ىدف الدراسة 
 هدومً اًمدراؾمي إمم :

 اًمشومؾ ًمؾؿـفٍاًمتعريػ سموعمػفقم  -

 سمقون اًمعقامؾ آضمتامقمقي اعممصمرة ذم سمـوء اعمـفٍ سمؿػفقمف اًمشومؾ . -

 زيودة جموٓت اًمؽماسمط سملم اعمجتؿع واعممؾمسوت اًمؼرآكقي . -

ٍ اًمؼرآين. -  سمقون كامذج واىمعقي ًمتطبقؼ مبدأ مراقموة اًمعقامؾ آضمتامقمقي ذم إقمداد اعمـف

 :نتائج الدراسة 
  -مـ إهداف مـ أمهفو : شمقصؾً اًمدراؾمي إمم قمدد

ـوس هل : اعمؼررات اًمدراؾمقي ، واًمؽتى واعمراضمع، واًمقؾموئؾ  – شمؽقن اعمـفٍ مـ قمدة قم

ٕكشطي، وأؾموًمقى اًمتؼقيؿ، وـمرق اًمتدريس، واًمتجفقزات اعمدرؾمقي.   اًمتعؾقؿقي، وا

: ـمبقعي اعمجتؿع، وإكظؿي واًمؾقائح، هلوقمقامؾ ذم سمـوء اعمـفٍ اًمؼرآين شممصمر  –

 اعمعؾؿلم، وكققمقوت اًمتالمقذ.وإقمداد 

اًمعقامؾ آضمتامقمقي ، مـفو مو يتعؾؼ سموًمبقئي، ومـفو مو يتعؾؼ سموًمثؼوومي، شمعدد  –

 ومـفو مو يتعؾؼ سموعممؾمسوت اًمؽمسمقيي.

، ، واإلقمالماًمؾغي ، واعمسجد، و اًمعؼقدة :ر مـفٍ شمعؾقؿ اًمؼرآن سمعقامؾ مـفوشملصم –

 .واًمعودات

 :توصيات الدراسة
 مـ اًمتقصقوت مـ أمهفو : شمقصؾً اًمدراؾمي ًمعدد 

شمبصػم اعمعؾؿلم واعمنموملم ذم اعممؾمسوت اًمؼرآكقي سموًمعقامؾ آضمتامقمقي اعممصمرة  –

 ذم مـفٍ شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ.

 .صمرة ذم مـفٍ شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿزيودة اًمبحٌ ذم اًمعقامؾ اعمختؾػي اعمم –
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ًمالؾمتػودة مـفو ذم طمرص اًمتجورب واًمؼمامٍ اًمؼرآكقي مـ خمتؾػ أكحوء اًمعومل  –

 اعممؾمسوت اًمؼرآكقي طملم احلوضمي إًمقفو.

شمؼقيؿ سمركومٍ اإلقمداد اعمفـل  (:2772) قمكم اًمؼقي قمبد صبوح دراؾمي – 3

 اًمقؿـقي . ًمؾؿعؾؿ ذم اًمؽؾقي اًمعؾقو ًمؾؼرآن اًمؽريؿ سموجلؿفقريي

 :ىدف الدراسة 
 هدومً اًمدراؾمي إمم : 

إمم شمؼقيؿ سمركومٍ اإلقمداد اعمفـل ًمؾؿعؾؿ ذم اًمؽؾقي اًمعؾقو ًمؾؼرآن اًمؽريؿ  -  

 اًمقؿـقي .  سموجلؿفقريي

 :نتائج الدراسة 
 شمقصؾً اًمدراؾمي ًمعدد مـ اًمـتوئٍ مـفو : 

 أن درضمي حتؼؼ اعمعويػم اعمفـقي ذم أهداف اًمؼمكومٍ طمصؾً قمغم درضمي ضعقػي. –

 ى اًمؼمكومٍ طمصؾً قمغم درضمي ىمؾقؾي. أن درضمي حتؼؼ اعمعويػم اعمفـقي ذم حمتق –

أن أهداف اًمؼمكومٍ اعمفـل إلقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ شمقومرت سمدرضمي ضعقػي 

 مـ وضمفي كظر ـموًمبوت اًمؽؾقي. 

أن اعمعويػم اعمفـقي ذم حمتقى اًمؼمكومٍ اعمفـل إلقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ  –

 شمقومرت سمدرضمي ىمؾقؾي مـ وضمفي كظر ـموًمبوت اًمؽؾقي.

 :راسة توصيات الد
 شمقصؾً اًمدراؾمي إمم قمدد مـ اًمتقصقوت مـفو : 

اقمتامد إهداف اًمقاردة ذم هذا اًمبحٌ طمقٌ أهنو ىمد طمصؾً قمغم إمجوع يمثػم  –

 مـ أقمضوء هقئي اًمتدريس واعمحؽؿلم قمؾقفو.

 ،إيموديؿل) غم طمدةيمتوسمي أهداف يمؾ سمركومٍ مـ سمرامٍ اإلقمداد ًمؾؿعؾؿ قم –

 .اًمثؼوذم( اعمفـل،

حمتقى سمركومٍ اإلقمداد اعمفـل ًمؾؿعؾؿ قمـد اًمتخطقط واًمتطقير اقمتامد معويػم  –

 .عؾؿ اًمؽؾقي اًمعؾقو ًمؾؼرآن اًمؽريؿًمؼمامٍ إقمداد م
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)اًمتعؾؿ  وإدظمول اعمفورات اًمتوًمقي شمؼـقوت اًمتعؾقؿ ، إضوومي مؼررات إدارة صػ ، –

شمقضمقف وشمـظقؿ اًمتعؾقؿ  اختوذ اًمؼرار ، اًمتػؽػم اًمعؾؿل ، اًمتعؾؿ اعمستؿر ، اًمذايت ،

اًمتغذيي اًمراضمعي( ضؿـ  اًمتخطقط واإلذاف واعمتوسمعي ًمألكشطي اعمدرؾمقي ، واًمتعؾؿ ،

 اعمؼررات اعمفـقي ذم سمركومٍ اإلقمداد وذًمؽ كظرًا ٕمهقتفو.

اًمؽميمقز قمغم اجلوكى اًمتطبقؼل أيمثر مـ اجلوكى اًمـظري ذم اًمؼمكومٍ اعمفـل  –

 إلقمداد معؾؿ ذم اًمؽؾقي اًمعؾقو ًمؾؼرآن اًمؽريؿ.

مـ كتوئٍ اًمدراؾموت اعمقداكقي وآدموهوت اًمؽمسمقيي احلديثي ذم آؾمتػودة  –

 معوجلي مظوهر اًمؼصقر ذم أداء اعمعؾؿلم قمومي ومعؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ ظموصي.

اًمؽميمقز قمغم شمدريى اًمطالب اعمعؾؿلم سمصقرة مستؿرة ذم ضقء آدموهوت  –

 اًمؽمسمقيي احلديثي.

 لبحث :التعليق العام على الدراسات السابقة وعالقتها با
هـوك كؼوط شمشوسمف،  اشمضح ًمؾبوطمثلم سمعد اؾمتعراضفام ًمؾدراؾموت اًمسوسمؼي أن

احلوزم مـ ظمالل ومقاضع يؿؽـ آؾمتػودة مـفو ذم اًمبحٌ  وكؼوط اظمتالف،

 . اًمدراؾموت اًمسوسمؼي

 و :أوجو الشب
 : يقضمد صمؿي شمشوسمف سملم اًمبحٌ احلوزم وسمعض اًمدراؾموت اًمسوسمؼي متثؾ ذم

 شمطقير سمركومٍ إقمداد معؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ:  .3

 شمـوول مؼرر اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم سمركومٍ إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ .  .2

 آؿمؽماك ذم كققمقي اًمتعؾقؿ )اًمديـل قمومي وإزهري ظموصي( .  .1

 شمـوول اًمـظوم اًمتعؾقؿل سموٕزهر اًمنميػ .  .1

  : أوجو االختالف
 وزم واًمدراؾموت اًمسوسمؼي مـفو : يقضمد صمؿي جمؿققمي مـ اًمػروق سملم اًمبحٌ احل
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اؾمتخدم اًمبحٌ احلوزم اعمـفٍ اعمؼورن، سمقـام اؾمتخدمً اًمدراؾموت اًمسوسمؼي  .3

 اعمـفٍ اًمقصػل وسمعضفو اًمتجريبل وهمػمه . 

مؼوركي اًمبحٌ احلوزم  عممؾمستلم شمعؾقؿقتلم ذم سمؾديـ خمتؾػتلم قُمرومو سموهتاممفام  .2

سمقـام اىمترصت اًمدراؾموت اًمسوسمؼي  3 سمتدريس يمتوب اهلل قمغم مستقى اًمعومل اإلؾمالمل

 قمغم دراؾمي كظوم شمعؾقؿل واطمد سمال مؼوركي .

شمقؾمع اًمبحٌ احلوزم ذم قمـوس اعمؼوركي اًمتل سمؾغً ؾمتي قمـوس، واشمسؿً  .1

سموًمتـقع ذم ـمرح قمـوس اًمـظوم اًمتعؾقؿل، وريمزت قمغم اعمؼررات اًمدراؾمقي شمقصقػًو 

آظمتالف سملم اًمـظوملم  وشمدريسًو يمؿقًو، واقمتـً سموًمتػسػم واًمتحؾقؾ ٕؾمبوب

اًمتعؾقؿقلم ذم إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي ومجفقريي 

 مرص اًمعرسمقي . 

اكػرد اًمبحٌ احلوزم سمتحؾقؾ اًمـظوم اًمتعؾقؿل ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل  .1

وشمػسػمه مـ ظمالل اعمؼوركي سمؿعفد اًمؼراءات سموٕزهر، ومال يقضمد دراؾمي ؾموسمؼي 

وًمتحؾقؾ واًمتػسػم واعمؼوركي عمعفد اإلموم اًمشوـمبل سمجدة مع أي ممؾمسي اقمتـً سم

 شمعؾقؿقي أظمرى . 

  : أوجو االستفادة
 اؾمتػود اًمبحٌ احلوزم مـ اًمدراؾموت اًمسوسمؼي ذم:

 اإلـمور اًمـظري ًمؾبحٌ . .3

 شموريخ وسمرامٍ معفد اإلموم اًمشوـمبل . اًمتعرف إمم  .2

 اًمتليمقد قمغم اًمتػسػم اعمؼدم مـ اًمبوطمثلم . .1

ـمالع قمغم اًمدراؾموت اًمسوسمؼي، يسػم ضقء أهداف هذا اًمبحٌ، وسمعد آ ذمو

 :أيت اًمبوطمثون ذم  سمحثفام قمغم اًمـحق 

أهداف اًمبحٌ -اًمبحٌ أمهقي - اًمبحٌ مشؽؾي - )مؼدمي  :البحث خطة : أوالً 

  - اًمبحٌ مصطؾحوت - اًمبحٌ طمدود – اًمبحٌ أدوات –مـفٍ اًمبحٌ  -

 .اًمسوسمؼي( اًمدراؾموت
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 وآًمتحوق اًمؼبقل ذوط –إهداف إؾموؾمقي -دمف)مؼ:التعليمي النظام :ثانًيا

 اًمقىمً وكسبي - اًمدراؾمقي اعمؼررات – اًمدراؾمي ظمطي – اًمدراؾمي وكظوم مدة –

وذًمؽ ذم يمؾ مـ معفد اإلموم  اًمتؿقيؾ مصودر –اعمؼررات شمؾؽ ًمتدريس اعمخصص

مرطمؾي اًمتجقيد سمؿعوهد ويمذًمؽ ذم  -اًمشوـمبل سمجدة ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي 

 اًمؼراءات ذم إزهر اًمنميػ سمجؿفقريي مرص اًمعرسمقي( .

 واًمتػسػم . اًمتحؾقؾ المقارنة : ثالثاً : إجراء

 والتوصيـات والمقترحات :  النتائج رابعـاً :
ويبدأ اًمبوطمثون سمقصػ اًمـظوم اًمتعؾقؿل اخلوص سمنقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم 

 معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي . 

 : السعودية طبي فيأوالً : إعداد معلم القرآن الكريم في معهد اإلمام الشا
 مقدمة : 

 هـ/3122 قمومشمؿ اومتتوح معفد اإلموم اًمشوـمبل إلقمداد اعمعؾؿلم )ـمالب( 

 ويعتؼم معفد هـ شمؿ اومتتوح ىمسؿ ًمؾطوًمبوت،3123هـ/3121، وذم قموم  هـ3121

اًمذي يتقمم اإلذاف قمؾقف اجلؿعقي اخلػميي ًمتحػقظ اًمؼرآن  -اإلموم اًمشوـمبل سمجدة 

ممؾمسي همػم رسمحقي شمعـك سموًمتعؾقؿ واًمتدريى واًمـنم اًمعؾؿل ذم  -اًمؽريؿ سمجدة 

سعك  إمم وي جمول اًمؼرآن اًمؽريؿ وقمؾقمف مـ ظمالل سمرامٍ كققمقي وشمؼـقوت طمديثي، 

، حتؼؼ إهداف وسمرامٍ معتؿدةمؾمز مـ ظمالل قمؿؾ م حتؼقؼ اجلقدة اًمتعؾقؿقي

وإطمقوء  ؾمؽماشمقجقي اعمتؿثؾي ذم إقمداد وشملهقؾ اًمعومؾلم ذم جمول اًمؼرآن اًمؽريؿ ،آ

ؾمـي اإلىمراء، وختريٍ اعمجوزيـ ذم اًمؼراءات اعمختؾػي، واؾمتثامر اًمتؼـقي وإؾموًمقى 

ي احلديثي  ذم شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ،ويمذًمؽ كنم اًمبحقث واًمدراؾموت اًمؼرآكق

 وشمقسػم اًمقصقل إًمقفو .

 (17،  12: 3126)اجلؿعقي اخلػميي ًمتعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿحوومظي ضمدة، 

وىمدم اعمعفد أول دسمؾقم إقمداد معؾؿل اًمؼرآن قمغم مستقى مجعقوت اعمؿؾؽي معتؿد 

مـ ىمبؾ اعمجؾس إقمغم ًمؾجؿعقوت اخلػميي ،يمام أكف أول ممؾمسي ظمػميي ذم اًمعومل شمصدر 
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ؿيؾي سمحقث ودراؾموجم وأول ممؾمسي ظمػميي أـمؾؼً ىموقمدة معؾقموت  ،ت ىمرآكقي حمؽَّ

وهق أول ضمفي شموسمعي جلؿعقوت  ،ي ؿمومؾي قمؼم مقىمعفو قمغم آكؽمكًىمرآكقي سمبؾققضمراومق

ؿي، يمام أكف أول ممؾمسي ظمػميي  حتػقظ اًمؼرآن سموعمؿؾؽي أقمدت مؼررات دراؾمقي حمؽَّ

 ؿمومؾي قمؼم مقىمعفو قمغم آكؽمكً.  أـمؾؼً ىموقمدة معؾقموت ىمرآكقي سمبؾققضمراومقي

 )مشوريع معفد اإلموم اًمشوـمبل، د.ت(

 ويسػم اًمعؿؾ ذم اعمعفد مـ ظمالل أىمسـوم شمتؿثؾ ذم :

 أوالً : قسم البرامج التعليمية
ىمسؿ متخصص ذم شمؼديؿ اًمؼمامٍ اًمتعؾقؿقي ) إيموديؿقي ( اًمتل شمسفؿ ذم إقمداد 

شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ ، واًمؼمامٍ اًمتعؾقؿقي وشملهقؾ اًمؽقادر اًمعؾؿقي اعمتؿقزة ذم جمول 

 اًمتل يؼدمفو اًمؼسؿ :

 دبلوم إعداد معلمي القرآن الكريم  .أ 
، ًمؽريؿ إقمدادًا قمؾؿقًو، وشمرسمقيوً هيدف إمم شملهقؾ وإقمداد معؾؿل ومعؾامت اًمؼرآن ا

، وؾمد اطمتقوج اعمجتؿع سموعمعؾؿلم ذوي اًمتلهقؾ اًمشومؾ واًمؽػوءة اًمعوًمقي ذم  ومفوريوً 

 شمدريس اًمؼرآن .

 : أرسمعي ومصقل دراؾمقي .مدة اًمدراؾمي 

 برنامج دبلوم القراءات: .ب 
هـ وسمؾغ قمدد 3117 -هـ 3122شمؿ اومتتوح اًمؼمكومٍ مع سمدايي اًمسـي اًمدراؾمقي 

ؾمقي  مقزقمي قمغم أرسمعي ومصقل ( دارؾمًو ،  مدشمف اًمدرا11اعمتخرضملم سموًمؼمكومٍ )

 ( أؾمبققمًو.33يمؾ ومصؾ دراد ٓ يؼؾ قمـ ) دراؾمقي،

 البرنامج التأىيلي الشامل لمعلمي القرآن . .ج 
 ثانياً : قسم المقارئ القرآنية واإلجازات
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هيدف إمم إطمقوء ؾمـي اإلىمراء وختريٍ احلّػوظ اعمجوزيـ ذم اًمؼراءات اًمؼرآكقي  

 اًمتجقيد واًمؼراءات .سمؿختؾػ مستقيوهتو. وكنم قمؾؿ 

وهيدف إمم رومع مستقى معؾؿل ومنمذم احلؾؼوت اًمؼرآكقي  ،ثالثاً : مركز التدريب

 ويمذًمؽ آرشمؼوء سمؿستقى مـسقيب مجعقي اًمتحػقظ سمجدة . مفوريًو وشمرسمقيًو،

 رابعاً : مركز الدراسات والمعلومات القرآنية:
رآن وقمؾقمف، شمؿ وهق مريمز متخصص ذم اًمدراؾموت واعمعؾقموت اعمتعؾؼي سموًمؼ

وكنم  وهيدف إمم شمقصمقؼ قمالىمي اعمجتؿع سموًمؼرآن اًمؽريؿ، ،ه3126اومتتوطمف قموم 

صمؿ  وسمـوء ىموقمدة معؾقموت متخصصي ذم اًمؼرآن، اًمبحقث واًمدراؾموت اًمؼرآكقي ،

اًمتعوون واًمتـسقؼ مع اهلقئوت واعممؾمسوت اًمعؾؿقي واإلقمالمقي خلدمي اًمؼرآن اًمؽريؿ 

 وقمؾقمف.

 (11-21: 3126ًمتعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿحوومظي ضمدة، )اجلؿعقي اخلػميي 

 النظام التعليمي إلعداد معلم القرآن الكريم في معهد اإلمام الشاطبي :
 األىداف األساسية لمعهد اإلمام الشاطبي :  -2

هيدف اًمؼمكومٍ إمم شملهقؾ معؾؿل ومعؾامت اًمؼرآن اًمؽريؿ وإقمدادهؿ إقمداداً 

 قمؾؿقًو وشمرسمقيًو ومفوريًو . 

 شروط القبول بمعهد اإلمام الشاطبي : -1    
ظمؾ اأن يؽقن طموصاًل قمغم ؿمفودة إمتوم اًمدراؾمي اًمثوكقيي أو مو يعودهلو مـ د .أ 

 اعمؿؾؽي أو ظمورضمفو .

 أن يؽقن طموومظًو ًمؾؼرآن اًمؽريؿ يموماًل . .ب 

 أن يؽقن طمسـ اًمسػمة . .ج 

وأن أن يتؼدم سمطؾى آًمتحوق ىمبؾ سمدايي اًمػصؾ اًمدراد ذم اًمػؽمة اعمحددة  .د 

 : يكم  يرومؼ معف مو

 ؿمفودة اًمثوكقيي أو مو يعودهلو . -
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 صقرة اهلقيي ؾموريي اعمػعقل . -

 صقرة ومقشمقهمراومقي طمديثي . -

 شمزيمقتلم مـ ؿمخصقتلم قمؾؿقتلم . -

 أن يؽقن ٓئؼًو ـمبقًو . .ه 

 أن جيتوز اظمتبور اًمؼبقل واعمؼوسمؾي اًمشخصقي . .و 

وومؼًو ًمدرضموهتؿ ذم شمؽقن اعمػوضؾي سملم اعمتؼدملم ممـ شمـطبؼ قمؾقفؿ اًمنموط 

  اظمتبور اًمشفودة اًمثوكقيي واعمؼوسمؾي اًمشخصقي واظمتبورات اًمؼبقل .

 (12: 3126)اجلؿعقي اخلػميي ًمتعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿحوومظي ضمدة ،

 مدة الدراسة بمعهد اإلمام الشاطبي :  -4
مدة اًمدسمؾقم أرسمعي ومصقل دراؾمقي، ٓ يؼؾ اًمػصؾ اًمدراد قمـ مخسي قمنم 

 ؾموقمي دراؾمقي . 377سمنمجوزم قمدد اًمسوقموت ،  أؾمبققموً 

 خطة الدراسة في معهد اإلمام الشاطبي : -3
شمسػم ظمطي اًمدراؾمي عمعفد اإلموم اًمشوـمبل سمجدة ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي يمام 

 (.  3هق مبلم ذم اجلدول )

 هـ(3126)اجلؿعقي اخلػميي ًمتعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿحوومظي ضمدة ،

 (2جدول )
الدراسية إلعداد معلمي ومعلمات القرآن الكريم في معهد  يوضح الخطة

 :اإلمام الشاطبي موزعة وفق المستويات الدراسية

 م
اعمؼرر 

 اًمدراد

 ًمؾسـي اًمثوكقي ًمؾسـي إومم
اًمقطمدات 

 اًمتعؾقؿقي

اًمـسبي 
 اعمئقيي
ًمؽؾ 
 مؼرر

اعمستقى 
 إول

اعمستقى 
 اًمثوين

اعمستقى 
 اًمثوًمٌ

اعمستقى 
 اًمراسمع

 1ف 1ف 2ف 3ف

3 
اًمؼرآن 
 اًمؽريؿ

37 37 37 37 17 17% 

 %6 6 7 2 2 2 اًمتجقيد 2
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1 
اعمدظمؾ 

ًمعؾؿ 
 اًمؼراءات

7 3 7 7 3 3% 

 %1 1 2 2 2 2 اًمتػسػم 1

3 
قمؾقم 
 اًمؼرآن

1 7 7 7 1 1% 

6 
أصقل 

اًمتػسػم 
 ومـوهجف

7 2 7 7 2 2% 

0 
قمؾقم 

 احلديٌ
  2 2 1 1% 

 %1 1 7 7 2 2 اًمعؼقدة 1

2 
أصقل 

 ومؼف
7 7 7 2 2 2% 

 %6 6 7 2 2 2 اًمػؼف 37

33 
اًمسػمة 
 اًمـبقيي

7 7 2 2 1 1% 

32 
اًمؾغي 

 اًمعرسمقي
2 2 2 2 1 1% 

31 

اعمدظمؾ 
اًمبقوين 

إلقمجوز 
اًمؼرآن 
 اًمؽريؿ

7 7 7 2 2 2% 

31 
اعمؽتبي 

 واًمبحٌ
2 7 7 7 2 2% 

33 
أصقل 
اًمؽمسمقي 

 اإلؾمالمقي
7 2 7 7 2 2% 

36 
قمؾؿ 

اًمـػس 
 اًمؽمسمقي

7 7 2 7 2 2% 

30 

ـمرق 
شمدريس 
اًمؼرآن 
 اًمؽريؿ

7 7 2 2 1 1% 
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31 
اًمتدريى 

 ×اعمقداين 
7 7 1 1 1 7% 

جمؿقع 
اًمقطمدات 
 اًمدراؾمقي

23 23 26 21 377 377% 

حتتسى صمامن ؾموقموت إضوومقي إلمجوزم اًمسوقموت اعمعتؿدة )اًمقطمدات اًمدراؾمقي( 

 وشمدظمؾ ذم اعمعدل اًمؽمايمؿل ًمؾطوًمى .

( أن جمؿقع اًمسوقموت اًمدراؾمقي ظمالل اًمعوملم اًمدراؾمقلم 3يتضح مـ اجلدول )

( مؼرر 10( ؾموقمي شمؼريبًو ذم اًمػصؾ، وشمشؿؾ قمغم )23( ؾموقمي سمقاىمع )377هق )

 ( مؼررات ومصؾقًو شمؼريبًو، ىمد شمزيد أو شمـؼص مؼررًا ذم اًمػصؾ . 2دراد، سمقاىمع )

 :المقررات الدراسية في معهد اإلمام الشاطبي -2
( أن اعمؼررات اًمدراؾمقي شمـؼسؿ ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل 3يتضح مـ اجلدول )

إمم صمالصمي أكقاع مـ اعمؼررات وهل: )مؼررات اًمؼرآن اًمؽريؿ وقمؾقمف ويؿثؾفو مـ 

( ، صمؿ اعمؼررات اًمنمقمقي إؾموؾمقي واعمسوقمدة ويؿثؾفو 6( وطمتك مؼرر )3مؼرر)

( 33اعمسؾؽقي ويؿثؾفو مؼرر )(، وأظمػمًا اعمؼررات 31( وطمتك اعمؼرر )0مؼرر)

 ( (.31وطمتك مؼرر)

وأمو اًمـسى اعمقزوكي ًمؽؾ كقع مـ مؼررات معفد اإلموم اًمشوـمبل، ومؽام هق 

 (. 2مبلم ذم اجلدول )

 (1جدول )
 جدول يوضح النسب الموزونة لكل قسم في مقررات معهد اإلمام الشاطبي بجدة

  

 اعمؼرر
اًمؼرآن اًمؽريؿ 

 وقمؾقمف

اعمؼررات اًمنمقمقي 

 اعمسوقمدة

اعمؼررات 

 اعمسؾؽقي

اًمـسى 

 ًمؾؿؼررات

 اًمـسبي اعمئقيي

 ًمؽؾ كقع
67 % 12 % 1 % 377 % 
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اًمـسى 

اًمتػصقؾقي 

 ًمؽؾ كقع

17 

% 

ىمرآن 

 يمريؿ

27% 

قمؾقم 

اًمؼرآن 

 وشمػسػمه

22% 

قمؾقم 

 ذقمقي

37% 

قمؾقم 

 مسوقمدة

ؾ  - مل شُمػصَّ

 (66: 3126)اجلؿعقي اخلػميي ًمتعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿحوومظي ضمدة،  

وسموًمـظر ذم اًمـسى اًمتػصقؾقي ًمؾؿؼررات اعمسؾؽقي اًمتل مل شمذيمر ذم ظمطي اًمدراؾمي 

 : أيت سمؿعفد اإلموم اًمشوـمبل اؾمتـتٍ اًمبوطمثون أن كسى اعمؼررات اعمسؾؽقي قمغم اًمـحق 

%( ممو 03%(، ـمرق اًمتدريس )32.3%( ، قمؾؿ اًمـػس )32.3أصقل اًمؽمسمقي )

اًمتدريس اًمتل شُمعد اًمطوًمى ٕن يؽقن يميمد اهتامم معفد اإلموم اًمشوـمبل سمطرق 

معؾاًم كوضجًو، ومفل اجلوكى اًمعؿكم ذم دراؾمتف3 وٓ ؿمؽ أن آهتامم سمطرائؼ 

 اًمتدريس ذم إقمداد اعمعؾؿ شمعتؼم مزيي ذم اًمـظوم اًمتعؾقؿل ٕي ممؾمسي شمعؾقؿقي . 

ـمالع قمغم اعمؼررات اًمدراؾمقي سموًمتػصقؾ عمعفد اإلموم اًمشوـمبل اكظر اعمالطمؼ وًمال

 . 21إمم ص 3صمـ 

 :مصادر التمويل في معهد اإلمام الشاطبي -2
مـ اعمعؾقم أن معفد اإلموم اًمشوـمبل دقمؿف ومتقيؾف اعموزم مـ اجلفوت اخلػميي ، مـ 

ظمالل ومتح سموب ىمبقل اًمتؼمقموت واًمصدىموت واهلبوت اًمتل متثؾ راومدًا ىمقيًو شممصمر إجيوسمًو 

ذم ضمقدة اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي ٓ ؾمقام وطمى اًمؼرآن اًمؽريؿ خيوًمط ىمؾقب اعمسؾؿلم ، ويمؾ 

ًمف اهلل حمبي اًمؼرآن ومقضحل ويؼدم يمؾ مو يؿؾؽ  مـ دقمؿ  موزم مـ ًمديف إمؽوكقي وىمدر 

 وقمقـل ومل شمؼع ذم يدي اًمبوطمثلم  وصموئؼ شمـص قمغم مصودر اًمتؿقيؾ . 

ثانياً : إعداد معلم القرآن الكريم في معاىد القراءات )مرحلة التجويد( باألزىر 
 الشريف :

 مقدمة :
 اًمتل شمؼقم قمغم طمػظ اًمؽماثإزهر هق اهلقئي اًمعؾؿقي اإلؾمالمقي اًمؽؼمى 

، وحتؿؾ أموكي اًمرؾموًمي اإلؾمالمقي إمم يمؾ اإلؾمالمل ودراؾمتف ودمؾقتف وكنمه
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اًمشعقب ، وشمعؿؾ قمغم إفمفور طمؼقؼي آؾمؿ وأصمره ذم شمؼدم اًمبنم ورىمك احلضورة 

 ويمػوًمي إمـ واًمطؿلكقـي وراطمي اًمـػس ًمؽؾ اًمـوس ذم اًمدكقو ورم أظمرة . 

رسمقي واًمؽماث اًمعؾؿل واًمػؽري ًمألمي اًمعرسمقي ، وإفمفور هتتؿ سمبعٌ احلضورة اًمعو

اصمر اًمعرب ذم شمطقر اإلكسوكقي وشمؼدمفو ، وشمعؿؾ قمغم رىمك أداب وشمؼدم اًمعؾقم 

واًمػـقن وظمدمي اعمجتؿع وإهداف اًمؼقمقي واإلكسوكقي واًمؼقؿ اًمروطمقي ، وشمزويد 

تصؾ سموًمنميعي اًمعومل اإلؾمالمل واًمقـمـ اًمعريب سموعمختصلم وأصحوب اًمرأي ومقام ي

 اإلؾمالمقي واًمثؼوومي اًمديـقي واًمعرسمقي وًمغي اًمؼران .

وخيرج إزهر قمؾامء قمومؾلم متػؼفلم ذم اًمديـ جيؿعقن إمم اإليامن سموهلل واًمثؼي  

سموًمـػس وىمقة اًمروح ، يمػويي قمؾؿقي وقمؿؾقي ومفـقي ًمتليمقد اًمصؾي سملم اًمديـ واحلقوة ، واًمرسمط 

قمومل اًمديـ ًمؾؿشوريمي ذم يمؾ أؾمبوب اًمـشوط واإلكتوج سملم اًمعؼقدة واًمسؾقك ، وشملهقؾ 

ؾ اهلل سموعمحؽؿي واعمققمظي واًمزيودة واًمؼدوة اًمطقبي ، وقمومل اًمدكقو ًمؾؿشوريمي ذم اًمدقمقة إمم ؾمبق

، يمام هتتؿ سمتقصمقؼ اًمرواسمط اًمثؼوومقي واًمعؾؿقي مع اجلومعوت واهلقئوت اًمعؾؿقي  احلسـي

 اًمؼوهرة ، ويتبع ريوؾمي اجلؿفقريي . واإلؾمالمقي واًمعرسمقي و إضمـبقي . ومؼره

 (2:مودة3263)رئقس اجلؿفقريي،        

وشمعتؼم مرطمؾي اًمتجقيد سموٕزهر إطمدى اعمراطمؾ اًمتعؾقؿقي ذم معوهد اًمؼراءات 

 وكظؿفو شمتبع ًمإلدارة اًمعومي ًمؾؿعوهد إزهريي، واعمعوهد إزهريي كققمون:

 اعمعوهد إزهريي اًمعومي: -3

اًمعوم، وشمشؿؾ اعمعوهد إزهريي عمراطمؾ اًمتعؾقؿ اًمعوم  وهل معوهد اًمتعؾقؿ

اًمثالث، اًمتل هتدف إمم شمزويد شمالمقذهو سموًمؼدر اًمؽوذم مـ اًمثؼوومي اإلؾمالمقي واًمعرسمقي، 

 وإمم ضموكبفو اعمعورف واخلؼمات اًمتل يتزود مهو كظراؤهؿ ذم اعمدارس إظمرى.

 اعمعوهد إزهريي اخلوصي وشمشؿؾ: -2

 اإلؾمالمقي وهق اًمذي يعد اًمطالب اًمقاومديـ ًمتؾؼل اًمعؾقم)أ( معفد اًمبعقث  

 اًمديـقي واًمعرسمقي.
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 )ب( معوهد اًمؼراءات وهل اًمتل شمعد طمػوظ اًمؼرآن اًمؽريؿ إلضمودة أدائف . 

 (11:مودة3263)رئقس اجلؿفقريي، 

 وتنقسم ىذه المعاىد إلى ثالثة أقسام ىي :  
اًمطوًمى ذم هنويتفو قمغم مرطمؾي اإلضموزة: ومدة اًمدراؾمي مهو ؾمـتون حيصؾ  -أ 

وهل  ؿمفودة شمسؿك )إضموزة طمػص( وهك شمعودل اًمشفودة اإلقمداديي إزهريي.

 .مرطمؾي اًمبحٌ اعمؼورن

مرطمؾي قموًمقي اًمؼراءات: ومدة اًمدراؾمي مهو صمالث ؾمـقات حيصؾ اًمطوًمى  -ب 

ذم هنويتفو قمغم ؿمفودة شمسؿك )قموًمقي اًمؼراءات( وهك شمعودل اًمشفودة اًمثوكقيي 

 إزهريي.

مرطمؾي ختصص اًمؼراءات: ومدة اًمدراؾمي مهو صمالث ؾمـقات حيصؾ اًمطوًمى  -ج

ذم هنويتفو قمغم ؿمفودة شمسؿك )ختصص معوهد اًمؼراءات( وهك شمعودل ؿمفودة ومقق 

 اعمتقؾمط.

 (.                3222 -3223)إزهر،  

 آن الكريم في المعاىد األزىرية :النظام التعليمي إلعداد معلم القر 
 األساسية لمرحلة التجويد بمعاىد القراءات:األىداف  -2

ًمعرسمقي سمؿعوهد اًمؼراءات ذم مجفقريي مرص ا أهداف مرطمؾي اًمتجقيدشمتؿثؾ  

 ذم قمدد مـ إهداف مـفو :

 إضمودة شمالوة اًمؼرآن اًمؽريؿ وطمػظف ضمقدا وإضمودة ىمراءة طمػص. -

إزهريي إقمداد مدرؾملم ًمتدريس اًمؼرآن ىمراءة ودمقيدًا ًمؾعؿؾ ذم اعمعوهد  -

 اإلقمداديي واًمثوكقيي واعمعؾؿلم.

 إقمداد مؼقؿل اًمشعوئر ًمؾعؿؾ سمقزارة إوىموف. -

ؾمد طموضمي اًمبالد اإلؾمالمقي مـ حمػظل اًمؼرآن اًمؽريؿ، ومعؾؿل أطمؽومف،  -

 وجمقدي ىمراءاشمف وهق مو هتدف إًمقف مرطمؾي اًمتجقيد .
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 شروط القبول لمرحلة التجويد بمعاىد القراءات: - 1
ؾمبتؿؼم 2اًمصودر مـ اعمجؾس إقمغم ًمؼطوع اعمعوهد إزهريي ذم  يـص اًمؼرار

 قمغم ذوط آًمتحوق سمؿعوهد اًمؼراءات إزهريي عمرطمؾي اًمتجقيد يمام يكم: 2770

 . مسؾامً  اًمطوًمى يؽقن أن – 3

 : ًمؾسـ سموًمـسبي – 2

 ىمبقل يمبور اًمسـ . ●   

ىمبقل صغور اًمسـ سمدءًا مـ ؾمـ شمسع ؾمـقات ومؼط، سمنمط طمػظ اًمؼرآن  ●   

 اًمؽريؿ يمؾف طمػظًو ضمقدًا .

ًمؽؾ معفد قمغم طمده طمريي ىمبقل اًمعدد اعمـوؾمى مـ اًمطالب طمسى  ●   

    اإلمؽوكوت اعمتوطمي ًمؾؿعفد سمعد اًمرضمقع . ًمؾؿـطؼي اًمتوسمع هلو .

آسمتدائقي إزهريي وؿمفودة )أ( يتؿ امتحون اًمطالب احلوصؾلم قمغم ؿمفودة  - 1

آسمتدائقي اًمعومي واإلقمداديي اًمعومي واًمثوكقيي اًمعومي وهمػمهؿ مـ اعممهالت اًمدراؾمقي 

 إظمرى سمنمط اضمتقوزهؿ امتحون مسوسمؼي اًمؼبقل ًمؾصػ إول عمرطمؾي اًمتجقيد ذم

 .( 1)اعمقاد أشمقي واعمبقـي سموجلدول

 (4جدول )
التجويد الحاصلين على شهادتي  يوضح مقررات مسابقة القبول لمرحلة

اإلعدادية العامة والثانوية العامة  االبتدائية األزىرية واالبتدائية العامة وشهادتي
 وغيرىم من المؤىالت الدراسية األخرى .

فويي اًمؽؼمى اعمودة م فويي اًمصغرى اًـم  اًمزمـ اًـم

اًمؼرآن اًمؽريؿ حتريريوً  3

 ًمؾؿبرصـي
 ؾموقمتون 27 17

ؿمػقيوً  اًمؼرآن اًمؽريؿ 2

ـ .  ًمؾؿبرصي
ٌ ؾموقمي 17 67  صمؾ
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صقص  1 اعمطوًمعي واًـم

 وؿمػقيوً ًمؾؿبرصـي
ٌ ؾموقمي 27 17  صمؾ

اًمؼرآن اًمؽريؿ ؿمػقيوً  1

 ًمؾؿؽػقوملم
 كصػ ؾموقمي 07 377

)ب( أمو همػم احلوصؾلم قمغم ممهالت إمتوم اعمراطمؾ اًمسوسمؼي يشؽمط اضمتقوزهؿ 

 ( 1اعمبقـي سموجلدول ) امتحون مسوسمؼي اًمؼبقل سموًمصػ إول دمقيد ذم اعمقاد 

 ( 3جدول ) 
 يوضح مقررات مسابقة القبول لمرحلة التجويد لغير الحاصلين على مؤىالت

 (2770) إزهر ،

 مدة الدراسة لمرحلة التجويد بمعاىد القراءات: - 4
شمـص اًمالئحي اًمداظمؾقي ًمؾؿعوهد إزهريي قمغم أن مدة اًمدراؾمي سمؿعوهد  

اًمؼراءات ذم مرطمؾي اًمتجقيد ؾمـتون، وشمعتؼم يمؾ ؾمـي صػًو دراؾمقًو، وقمؾقف ومؿدة 

 اًمدراؾمي مؽقكي مـ صػلم، اًمصػ إول واًمصػ اًمثوين . 

 (.            3222 -3223)إزهر، 

فويي اًمؽؼمى اعمودة م فويي اًمصغرى اًـم  اًمزمـ اًـم

 ؾموقمتون 27 17 اًمؼرآن اًمؽريؿ حتريريوً  3

 ؾموقمتون 32 17 احلسوب 2

 ؾموقمي 37 27 اخلط 1

 ؾموقمي 32 17 اإلمالء 1

صقص ؿمػقيوً عمبرصـي 3 ٌ ؾموقمي 27 17 اعمطوًمعي واًـم  صمؾ

ـ اًمؼرآن اًمؽريؿ ؿمػقيوً ًمؾؿب 6 ٌ ؾموقمي 17 67 رصي  صمؾ

 كصػ ؾموقمي 07 377 اًمؼرآن اًمؽريؿ ؿمػقيوً ًمؾؿؽػقوملم. 0
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 القراءات. خطة الدراسة لمرحلة التجويد بمعاىد -3
 ( 3شمسػم ظمطي اًمدراؾمي عمرطمؾي اًمتجقيد سمؿعوهد اًمؼراءات يمام هق مقضح سموجلدول )

 (2جدول )
 يوضح خطة الدراسة لمرحلة التجويد بمعاىد القراءات

 اعمودة م
اًمصػ 

 إول

اًمصػ 

 اًمثوين

اًمقطمدات 

 اًمتعؾقؿقي

 1 2 2 شمسؿقع اًمؼرآن اًمؽريؿ 3

 2 3 3 اعمتقن 2

 1 2 2 اًمتجقيد قمؾؿقوً  1

 27 37 37 اًمتجقيد قمؿؾقوً  1

 6 1 1 اًمػؼف 3

 2 3 3 همريى اًمؼرآن 6

 2 3 3 احلديٌ 0

 2 3 3 اًمتقطمقد 1

 2 3 3 اًمسػمة 2

 6 1 1 اًمـحق 37

 2 3 3 اعمطوًمعي واًمـصقص 33

 2 3 3 اإلمالء 32

 2 3 3 اخلط 31

 2 3 3 اإلكشوء 31

 1 2 2 اعمقاد آضمتامقمقي 33

 1 2 2 احلسوب 36

 1 2 2 اًمعؾقم واًمصحي 30

 2 3 3 اًمؽمسمقي اًمػـقي 31
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 2 3 3 اًمؽمسمقي اًمريوضقي 32

 01 10 10 اعمجؿقع

 11 32 32 جمؿقع اعمؼررات

 

 مالحظة :
  شمطبؼ اخلطي قمغم اعمبرصيـ واعمؽػقوملم قمغم اًمسقاء ومقام قمدا مودة احلسوب

 قمغم اعمؽػقوملم .واخلط واإلمالء واًمؽمسمقي اًمػـقي واًمؽمسمقي اًمريوضقي ومال شمطبؼ 

 (  2733-2737) إزهر ،

( أن جمؿقع اًمسوقموت اًمدراؾمقي ًمؾطالب ظمالل اًمعوملم 3يتضح مـ اجلدول )

( 10( ؾموقمي سمقاىمع )01اًمدراؾمقلم ذم مرطمؾي اًمتجقيد سمؿعفد اًمؼراءات سموٕزهر )

( مؼررًا دراؾمقًو مقزقمي 11ؾموقمي دراؾمقي ًمؽؾ قموم دراد، يدرس اًمطالب ظمالهلام )

 ( مؼرر ذم يمؾ قموم دراد .32اىمع )اًمعوملم اًمدراؾمقلم سمققمغم 

( وهق يقضح اًمـسى اعمقزوكي 6( اؾمتـبط اًمبوطمثون اجلدول )3ومـ اجلدول )

 ًمؽؾ مؼرر دراد قمغم طمدة مـ مؼررات معفد اًمؼراءات سموٕزهر .

 (2جدول )
 تيوضح النسب الموزونة لكل مقرر دراسي على حدة لمرحلة التجويد بمعاىد القراءا

 

 اًمـسبي اعمؼرر اًمـسبي اعمؼرر اًمـسبي اعمؼرر

 % 3.1 شمسؿقع اًمؼرآن
همريى 

 اًمؼرآن
2.0 % 

اعمطوًمعي 

 واًمـصقص
2.0 % 

 % 2.0 اإلمالء % 2.0 احلديٌ % 2.0 اعمتقن

 % 2.0 اخلط % 2.0 اًمتقطمقد % 3.1 اًمتجقيد قمؾؿقوً 

 % 2.0 اإلكشوء % 2.0 اًمسػمة % 20 اًمتجقيد قمؿؾقوً 
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 % 1.3 اًمـحق % 1.3 اًمػؼف
 اعمقاد

 آضمتامقمقي
2.0 % 

 % 3.1 احلسوب
اًمعؾقم 

 واًمصحي
3.1 % 

اًمؽمسمقي 

 اًمػـقي
3.1 % 

     % 2.0 اًمؽمسمقي اًمريوضقي

( اًمـسى اعمقزوكي ًمؽؾ كقع مـ أكقاع 6وىمد اؾمتـبط اًمبوطمثون مـ اجلدول )

ي ًمؽؾ كقع يمام هق مبلم ذم مؼررات معفد اًمؼراءات سموٕزهر، واًمـسى اًمتػصقؾق

 .  (0اجلدول)

 (0ضمدول )

 يوضح النسب الموزونة لكل قسم في مقررات معهد القراءات باألزىر

رر
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ا
 

مف
ؾق
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ن
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دة 
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اعم
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س
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ؿق
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ؾ ك
ؽ
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11.2 % 13.3 % 23.0 % 377 % 

قع
ؾ ك

ؽ
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( اًمـسى اعمقزوكي ًمؽؾ مؼرر ، ويمذًمؽ 0وىمد اؾمتـبط اًمبوطمثون مـ اجلدول )

اًمـسى اعمقزوكي ًمؽؾ كقع مـ أكقاع مؼررات معفد اًمؼراءات سموٕزهر، يمام هق مبلم 

 ( .  3ذم اجلدول )

 المقررات الدراسية لمرحلة التجويد بمعاىد األزىر : -2
ذم مرطمؾي اًمتجقيد  شمـؼسؿ اًمدراؾمقي( أن اعمؼررات 3شمبلم ًمؾبوطمثلم مـ اجلدول )

( وطمتك 3سمؿعوهد إزهر إمم مؼررات اًمؼرآن اًمؽريؿ وقمؾقمف ويؿثؾفو مـ اعمؼرر )

(، سمقـام 31( طمتك اعمؼرر)3(، صمؿ اعمؼررات اًمنمقمقي، ويؿثؾفو اعمؼرر )1اعمؼرر )

 ( مؼررات صمؼوومقي . 27( إمم اعمؼرر )36يدرس اًمطوًمى ذم اعمؼرر )

اعمؼررات اًمدراؾمقي عمعفد اًمؼراءات سموٕزهر اكظر ذم اعمالطمؼ مـ ـمالع قمغم وًمال

 ( .63( ذم صػحي )13) اجلدول إمم (11ذم صػحي ) (23اجلدول )

 مصادر التمويل في مرحلة التجويد في معاىد القراءات األزىرية : -2
( 1يتؿ حتصقؾ رؾمقم دراؾمقي مـ اًمتالمقذ واًمتؾؿقذات يمام هق مقضح سموجلدول )

 امت رئوؾمي ىمطوع اعمعوهد إزهريي .طمسى شمعؾق

 (2733)إزهر ،

 (8جدول )
 يوضح مصادر التمويل من الطالب موزعة على أوجو الصرف

 اًمبـد م
 اًمتجقيد

 اًمثوين إول

 6 6 جمؾس أسموء 3

 3 1 صـدوق اًمتعوون 2

1 
اًمتلملم اًمصحل ًمصغور اًمسـ 

 ًمؾطالب همػم اعمممـ قمؾقفؿ
3 3 

 7 1 ـمبع أوراق إضموسمي 1
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 1 1 اعمؽتبوت 3

 2.3 0.3 صقوكي اعمبوين 6

 1 1 احتود ـمالب 0

 1 1 اًمـشوط اًمريويض 1

 7.1 7.1 دمفقزات سمققت اًمشبوب 2

 2 2 يمػوًمي اًمطوًمى اًمقتقؿ 37

 1 1 طموؾمى آزم 33

 7.0 7.0 دقمؿ مؽوشمى اخلدمي آضمتامقمقي 32

 10 10 اإلمجــوزم

 على أن يتم اآلتي :
اإلومودة ومقرًا سمنيصوٓت اًمسداد مع ظمطوب رؾمؿل معتؿد مـ ؿمقخ اعمعفد مرومؼ  .3

م آظمر مققمد ًمعؿؾ 13/37/2733سمف إطمصوء سمعدد اًمتالمقذ واًمتؾؿقذات مع اًمعؾؿ سملن 

ـ رقمويي اًمطالب وشمسؾقؿفو ًمؼسؿ احلسوسموت اخلوصي .   شمسقيي اًمـسى واقمتامدهو م

اًمنميػ مـ رؾمقم يعػك اًمطالب اًمقاومديـ ًمؾدراؾمي قمغم مـح إزهر  .2

اًمؼقد واعمرصووموت اًمدراؾمقي مـ رؾمقم اخلدموت همػم اًمتعؾقؿقي ،ويتؿ شمقزيع طمصي 

 اًمتلملم اًمصحل كؼدًا خلزيـي مـطؼي اًمتلملم اًمصحل سموعمحوومظي اًمتوسمع هلو اعمعفد . 

 ( .2773)ؿمقخ إزهر،  

 والتفسير ثالثاً: التحليل 
ذم معفد سمعد أن قمرض اًمبوطمثون اًمـظوم اًمتعؾقؿل إلقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ 

 : أيت شمقصال إمم ذم مرطمؾي اًمتجقيد معفد اًمؼراءات سموٕزهر اإلموم اًمشوـمبل سمجدة و

 األىداف :  - 2
إذا يمون اعمعفدان يتػؼون ذم هدف واطمد وهق إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ، ومنن 

ىمد شمقؾمع ذم أهداومف وزاد قمـ معفد اإلموم اًمشوـمبل، معفد اًمؼراءات إزهري 
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طمقٌ ضموء ذم أهداف معفد اًمؼراءات سموٕزهر إقمداد مؼقؿل اًمشعوئر سموًمعؿؾ ذم 

وزارة إوىموف، وهذا يعـل أن ذم أهداف معفد اًمؼراءات إزهري شملهقؾ اعممذكلم 

أن عمعفد وإئؿي وإقمدادهؿ إقمدادًا ضمقدًا ًمتالوة اًمؼرآن اًمؽريؿ ودمقيده ، يمام 

طمػظف، وإضمودة اًمؼراءات إزهري هدف قموم آظمر هق إضمودة شمالوة اًمؼرآن اًمؽريؿ و

اعمعفد ويزيد ، وٓ ؿمؽ أن اًمتقؾمع ذم إهداف يقؾمع دور اًمؼراءة سمروايي طمػص

، ويرى اًمبوطمثون أن إهداف اًمتل ضموءت مقؾمعي ذم معفد مـ شملصمػمه وومعوًمقتف

، وهلو شملصمػمهو ذم طمػظ يمتوب اهلل وكؼؾ اعمعفدوٕزهر أهداف مـوؾمبي ًمدور اًمؼراءات سم

 ىمراءاشمف اعمتقاشمرة .

 شروط القبول :  -1
اشمػؼ اعمعفدان قمغم ذط ًمؾؼبقل هق طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ يموماًل، واظمتؾػو ذم 

ذوٍط شمتعؾؼ سمسـ اًمؼبقل واًمؾقوىمي اًمطبقي واًمتزيمقوت اًمعؾؿقي، ومؿعفد اًمؼراءات 

ًمي وحتديدًا يؼبؾ مـ ؾمـ اًمتوؾمعي ، إذا حتؼؼ سموٕزهر يؼبؾ ـمالسمف مـ مرطمؾي اًمطػق

ومقف ذط طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ طمػظًو ضمقدًا، دون اًمـظر إمم ممهؾف اًمدراد، سمقـام 

يشؽمط معفد اإلموم اًمشوـمبل طمصقل اعمتؼدم قمغم ؿمفودة إمتوم اًمدراؾمي اًمثوكقيي، 

 وهذا يعـل أكف ىمد ىمورب ؾمـ اًمثومـي قمنمة قمومًو . 

ظمتالف هذا اًمنمط إهداف اًمتل يـطؾؼ مـفو يمؾ ويػرس اًمبوطمثون ؾمبى ا

طمقٌ مر معـو أن هـوك اظمتالومًو سملم إهداف ذم اعمعفديـ، وملهداف معفد  معفد،

اإلموم اًمشوـمبل حمصقرة ذم إقمداد معؾٍؿ ًمؾؼرآن اًمؽريؿ، وهذا يعـل أكف ٓ سمد أن 

سموٕزهر  يؽقن ىمد ىمورب اًمثومـي قمنمة قمومًو ، سمقـام ضموء ذم أهداف معفد اًمؼراءات

اًمعـويي سمحػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ودمقيده واعمحوومظي قمغم اًمؼراءات اعمتقاشمرة ومؽون مـ 

اعمـوؾمى ومتح سموب اًمؼبقل ًمؽؾ مـ ًمديف اًمؼدرة قمغم حتؼقؼ هذا اهلدف، دون 

آًمتػوت إمم قمؿره ، ومـ اًمػروق ذم ذوط اًمؼبقل سملم اعمعفديـ اؿمؽماط معفد 

ئؼًو ـمبقًو ، سمؾ ضموء ذم اظمتبورات اًمؼبقل اإلموم اًمشوـمبل أن يؽقن اعمتؼدم ٓ
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واعمؼررات اًمدراؾمقي ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر مو يميمد ىمبقل إقمؿك، ذم اًمقىمً 

 اًمذي مل حتدد اًمؾقائح ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل وإكظؿي معـك اًمؾقوىمي اًمطبقي سمدىمي .

ويػرس اًمبوطمثون اؿمؽماط معفد اإلموم اًمشوـمبل ذط اًمؾقوىمي اًمطبقي ٕن اعمتخرج  

ومقف ؾمقعؿؾ معؾاًم ًمؾؼرآن اًمؽريؿ، ذم اًمقىمً اًمذي ىمد يعؿؾ ظمريٍ معفد اًمؼراءات 

 إزهري ذم اإلموم وإذان .

ويرى اًمبوطمثون أكف إذا يمون اعمؼصقد سموًمؾقوىمي اًمطبقي ظمؾقه مـ اًمعوهوت أو  

ًمعؿك أو اًمشؾؾ أو مو ؿموسمف ذًمؽ، ومنن إومم إشموطمي اًمػرصي ًمؾجؿقع ، اإلقموىموت يمو

وأؿمفر اًمؼراء ذم اًمعومل اًمعريب رسمام يموكقا يعوكقن مـ قموهوت مستديؿي، ومع ذًمؽ 

كػع اهلل مهؿ شمالوة وطمػظًو وشمدريسًو ، وقمؾقف ومال مؽون هلذا اًمنمط إٓ إذا ىُمصد سمف 

 وًمطي . ظمؾقه مـ إمراض اعمعديي اًمتل شمـتؼؾ سموعمخ

وإذا يمون اعمعفدان ىمد اشمػؼو ذم ذوط اًمؼبقل قمغم اضمتقوز اظمتبورات اًمؼبقل 

ؾ ذم ًمقائحف قمـ آًمقي  واعمؼوسمؾي اًمشخصقي ومنن معفد اإلموم اًمشوـمبل مل ُيػصِّ

اظمتبورات اًمؼبقل وشمقزيع درضموهتو واعمقضققموت اعمحددة ًمالظمتبور، واحلد إدكك 

ًمقىمً اًمذي ضموءت اًمؾقائح سمتػصقؾ أيمثر ذم اًمذي ٓ سمد أن يتجووزه اعمؼبقل، ذم ا

معوهد إزهر اًمنميػ ذم مقضقع اظمتبورات اًمؼبقل ، وومرىمً سملم اظمتبورات 

اعمؽػقوملم واعمبرصيـ مراقموة ًمؾػروق اًمػرديي، ومػل اًمقىمً اًمذي شمؾزم ومقف اعمبرصيـ 

ؿ سموظمتبورات حتريريي ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ ، شمؽتػل سموظمتبور اعمؽػقوملم ذم اًمؼرآن اًمؽري

ؾً ذم امتحون اًمؼبقل سمحسى اًمشفودة احلوصؾ قمؾقفو اعمتؼدم،  ؿمػقيًو ، يمام أهنو ومصَّ

طمقٌ شُمؼِدم اظمتبورًا ًمؾحوصؾلم قمغم ؿمفودة آسمتدائقي واإلقمداديي واًمثوكقيي اًمعومي 

وؿمفودة آسمتدائقي إزهريي ذم مؼررات اًمؼرآن اًمؽريؿ واعمطوًمعي واًمـصقص، ذم 

قمغم ممهالت إمتوم اعمراطمؾ اًمسوسمؼي ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمقىمً اًمذي ختتؼم احلوصؾلم 

ومل يتؿؽـ اًمبوطمثون مـ حتديد كقع  واحلسوب واخلط واإلمالء واعمطوًمعي واًمـصقص ،

 آظمتبور اعمـوؾمى ًمؾؿتؼدم إمم معوهد اًمؼراءات سموٕزهر طمقٌ وضمدا أن مو كصً قمؾقف
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دراد همػم واضحي، ًمقائح شمؼسقؿ اظمتبورات اًمؼبقل سملم اعمتؼدملم سمحسى ممهؾف اًم

 ومل جيدا شمػسػمًا سمقـًو كصً قمؾقف اعمستـدات واًمقصموئؼ اًمتل شمقصال إًمقفو.
(1) 

 

وقمؿقمًو يرى اًمبوطمثون أن مراقموة اًمػروق اًمػرديي ذم اظمتبورات اًمؼبقل ، وحتديد 

اعمؼررات اًمتل يـبغل أن شمدظمؾ ذم هذا آظمتبور، وشمػصقؾ اًمدرضموت اًمصغرى 

واًمؽؼمى يمام ضموء ذم اًمـظوم اًمتعؾقؿل ذم اعمعوهد إزهريي يعتؼم فموهرة صحقي 

ف حتؼقٌؼ عمبدأ اًمعداًمي ذم ىمبقل وأؾمؾقسمًو قمؾؿقًو أيمثر دىمي ومقضققمقي، ويمذًمؽ ومق

 اًمطالب . 

ويػرس اًمبوطمثون ؾمبى اظمتالف اظمتبورات اًمؼبقل سملم اعمعفديـ إمم أكف يعقد إمم 

شموريخ اعمعوهد إزهريي اعمتؼدُم زموكقًو ذم ومتح سموب اًمؼبقل ًمؾطالب، واًمذي أدى سمال 

شمقؾمعً ىموقمدة  ؿمؽ إمم زيودة أقمداد اًمطالب اعمتؼدملم ـمقال اًمسـقات اعموضقي، وقمؾقف

ئحي  اًمؼبقل وموكتنمت اعمعوهد إزهريي ذم مجفقريي مرص اًمعرسمقي، ممو كتٍ قمـف وضمقدٓ 

دىمقؼي ومـظؿي شمطبؼ ذم مجقع اعمعوهد سمطريؼي حتؼؼ اًمعداًمي قمـد اعمػوضؾي سملم أقمداد 

اًمطالب اعمتؼدملم إمم شمؾؽ اعمعوهد ، سمقـام ذم معفد اإلموم اًمشوـمبلٓ  يقضمد ومروع أظمرى 

ومل يتجووز قمؿر معفد اإلموم  اًمشوـمبل مخسي قمنم قمومًو ، وقمؾقف وملقمداد اًمطالب ًمف ، 

ئحي ختص  اعمتؼدملم حمدود واعمػوضؾي سمقـفؿ ؾمفؾي، ممو كتٍ قمـف قمدم اًمتػصقؾ أو إصدارٓ 

 اظمتبورات اًمؼبقل واعمػوضؾي . 

وأمو آظمر اًمػروق ذم ذوط اًمؼبقل سملم اعمعفديـ ومؼد ضموء ذم شمثبً معفد اإلموم 

ًمشوـمبل مـ أظمالىمقوت طموومظ اًمؼرآن ومعؾؿف ذم اًمغد ىمبؾ أن يؾتحؼ سمف ، ومؼد ضموء ا

ذـمون متعؾؼون مهذا إمر مـ ضؿـ ذوط اًمؼبقل ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل ، أطمدمهو 

                                                           

طموول اًمبوطمثون اًمتقاصؾ مع سمعض مـسقيب معوهد اًمؼراءات ًمتػسػم اًمالئحي ذم اظمتبورات ( 3)

 اًمؼبقل، إٓ أهنو يموكً همػم واضحي عمـ شمقاصؾقا معفؿ. 
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ـ اًمسػمة واًمسؾقك ، واًمثوين أن حيصؾ قمغم شمزيمقتلم مـ ؿمخصقتلم قمؾؿقتلم  أن يؽقن طمس

 اءات سموٕزهر ؿمقئوً يتعؾؼ مهذا اجلوكى . ذم اًمقىمً اًمذي مل يشؽمط معفد اًمؼر

ويػرس اًمبوطمثون إهمػول هذا اًمنمط ذم معوهد اًمؼراءات إزهريي ، سملن ومئي مـ 

اعمؾتحؼلم سمف ٓ زاًمقا ذم مرطمؾي اًمطػقًمي اًمتل مل يبؾغقا ومقفو ؾمـ اًمتؽؾقػ ، وٓ ؿمؽ 

ذم اًمقىمً ذاشمف أهنؿ أىمرب إمم اًمؼماءة واًمػطرة اًمسقيي اًمتل ومطر اهلل قمؾقفو اخلؾؼ ، و

ىمد يتعذر طمصقل اعمتؼدم ذم ذًمؽ اًمسـ قمغم شمزيمقتلم مـ ؿمخصقتلم قمؾؿقتلم ، سمقـام 

يؿؽـ أن حيؼؼ اعمتؼدم إمم معفد اإلموم اًمشوـمبل ذـمل اًمسػمة واًمتزيمقي كظرًا 

 ًمبؾقهمفام ؾمـ اًمرؿمد . 

ويرى اًمبوطمثون أن أظمالق وآداب معؾؿ اًمؼرآن أو اعمتخصص ذم دمقيده وشمالوشمف 

يتؿقزوا معتؼمًا ًمف أمهقتف ذم اجلوكى اًمؽمسمقي ، وملهؾ اًمؼرآن وظموصتف ٓ سمد أن ذـمًو 

قمـ همػمهؿ مـ اًمطالب ، ويتسؿقا سمسامت شممهؾفؿ أن يعؾؿقا ويرسمقا اًمـوؿمئي قمغم 

يمتوب اهلل مستؼباًل ، وًمذًمؽ إن يمون يؼبؾ اًمعذر ذم اؿمؽماط طمسـ اًمسػمة واًمتزيمقي 

عمـوؾمى أن يؽقن متقومرًا ومقؿـ يتؼدم مـ يمبور اًمعؾؿقي ذم مرطمؾي اًمطػقًمي، ومؾعؾف مـ ا

اًمسـ إمم اعمعوهد اًمتل شمعـل سمحػظ يمتوب اهلل ودمقيده ىمبؾ آًمتحوق سمف، شملؾمقًو سمؿعؾؿ 

إمي إول اًمذي أكزل قمؾقف اًمؼرآن اًمؽريؿ وىموًمً قمـف قموئشي ريض اهلل قمـفو عمو 

 .  ((يمون ظمؾؼف اًمؼرآن))قمؾقف وؾمؾؿ : ؾمئؾً قمـ ظمؾؼف صغم اهلل 

 ( 23)أمحد سمـ طمـبؾ ،د.ت: 

 مدة الدراسة :  -4
اشمػؼً مرطمؾي اًمتجقيد ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر ذم مدة اًمدراؾمي مهو مع 

اًمدراؾمي ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل طمقٌ يدرس اجلؿقع قمومون يمومالن، وًمعؾ اًمػرق 

سمقـفام ذم شمقزيع اًمػصقل اًمدراؾمقي أصمـوء اًمعوم، ومؿعفد اًمشوـمبل ضموء ذم كظومف 

تعؾقؿل ىمسؿي اًمعوم اًمدراد إمم ومصؾلم دراؾمقلم مستؼؾلم، وهذا يعـل أن اًم

اًمطوًمى يدرس ظمالل اًمسـتلم أرسمعي ومصقل دراؾمقي، طمقٌ يتؾؼك ذم يمؾ ومصؾ 
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ؼررات اًمتل يموكً ذم اًمػصؾ دراد مؼررات ضمديدة ٓ شمتصؾ مـ طمقٌ اًمتؼقيؿ سموعم

 3وقضققمفو وختصصف، وهـوك مؼررات أطمقوكًو ٓ شمتصؾ سموًمػصؾ اًمسوسمؼ ذم ماًمسوسمؼ

، ًمعوم اًمؽومؾ وهق مو يسؿقف )اًمصػ(أمو معفد اًمؼراءات سموٕزهر ومنكف يعؿؾ سمـظوم ا

وقمغم ذًمؽ وموًمطوًمى إزهري ذم مرطمؾي اًمتجقيد يدرس قموملم مستؼؾلم، يؼقًؿ ذم 

هنويي يمؾ قموم، وشمقزع اخلطي اًمدراؾمقي قمغم أؿمفر اًمعوم اًمدراد )اًمصػ( يمومؾي، 

 تبوره ذم هنويي اًمعوم اًمدراد . ويتؿ شمؼققؿ اًمطوًمى واظم

ويػرس اًمبوطمثون هذا آظمتالف سملم اعمعفديـ إمم اظمتالف كظوم ؾمقوؾمي اًمتعؾقؿ 

سمصػي قمومي ذم يماًل مـ اًمسعقديي ومرص، ومسقوؾمي اًمتعؾقؿ ذم اعمؿؾؽي اًمعرسمقي 

اًمسعقديي شمؼقم قمغم كظوم اًمػصقل اًمدراؾمقي ذم مجقع مراطمؾ اًمتعؾقؿ اًمعوم ، سمقـام 

ي قمغم اًمعوم اًمدراد اعمتصؾ اًمذي يؼقؿ شمؼقم ؾمقوؾمي اًمتعؾقؿ ذم مجفقريي مرص اًمعرسمق

اًمطوًمى ذم آظمره ًمتحديد اكتؼوًمف إمم صػ ضمديد مـ قمدمف ، وهذا معؿقل سمف ذم 

 مراطمؾ اًمتعؾقؿ. 

 الخطة الدراسية :  -3
شمشوسمف اعمعفدان ذم سمعض اعمؼررات يموًمؼرآن اًمؽريؿ واًمتجقيد واًمػؼف واًمعؼقدة 

ٓ أن إزهر يزيد ومقفو قمغم اًمشوـمبل، واًمسػمة واحلديٌ واًمؾغي اًمعرسمقي ، واعمتقن إ

 : أشمقي وىمد اظمتؾػو ذم اعمؼررات 

معفد اإلموم اًمشوـمبل: أصقل اًمتػسػم ومـوهجف، اعمدظمؾ اًمبقوين إلقمجوز  .1

اًمؼرآن اًمؽريؿ، اعمؽتبي واًمبحٌ، أصقل اًمؽمسمقي اإلؾمالمقي، قمؾؿ اًمـػس اًمؽمسمقي، 

 ـمرق شمدريس اًمؼرآن اًمؽريؿ، اًمتدريى اعمقداين.

همريى اًمؼرآن ، اعمقاد آضمتامقمقي، احلسوب ،  اًمؼراءات سموٕزهر:معفد  .2

 اًمعؾقم واًمصحي، اًمؽمسمقي اًمػـقي، اًمؽمسمقي اًمريوضقي .

ويرى اًمبوطمثون أن أسمرز أؾمبوب اظمتالف اعمؼررات سملم اعمعفديـ شمـطؾؼ أيضًو مـ 

اظمتالف إهداف اًمتل ومتحً مـ أضمؾفو شمؾؽ اعمعوهد ، ومال همراسمي أن كجد شمعؾؿ 
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مبودئ احلسوب واخلط واًمؽمسمقي اًمػـقي واًمؽمسمقي اًمريوضقي ذم إزهر كظرًا ٕكف ىمد 

زوا ؾمـ اًمعوذة ، ومثؾ هذه اعمـوهٍ يؽقن مـ ضؿـ اعمؼبقًملم أـمػوٌل مل يتجوو

شمتـوؾمى مع مرطمؾتف اًمعؿريي ، سمقـام كجد شمريمقز مؼررات معفد اًمشوـمبل قمغم أصقل 

اًمؽمسمقي وقمؾؿ اًمـػس اًمؽمسمقي وـمرق اًمتدريس واًمتدريى اعمقداين ٕكف ذو هدف 

 . ىمد دمووزوا ومقف اعمرطمؾي اًمثوكقييرئقز هق إقمداد معؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمبوًمغلم ؾمـًو 

وأمو اًمـسى اعمقزوكي ًمؾؿؼررات اًمدراؾمقي ًمؾؿعفديـ، ومؼد وضمد اًمبوطمثون 

عمؼررات اًمؼرآن اًمؽريؿ وقمؾقمف ذم  ؼورسمًو، ومـسبي اًمسوقموت اًمدراؾمقياظمتالومًو وشم

%( شمؼريبًو، 17%(، سمقـام سمؾغً ذم معفد اًمؼراءات )67معفد اإلموم اًمشوـمبل سمؾغً )

خلوصي سموًمؼرآن أومم وأدق ذم اًمصـعي ، وٓ ؿمؽ أن زيودة كسبي اًمسوقموت اًمدراؾمقي ا

سمقؿـو شمؼورسمً اًمـسبي ذم اعمؼررات اًمنمقمقي واعمسوقمدة، وٓطمظ اًمبوطمثون اكخػوض 

 كسبي اًمسوقموت اخلوصي سموٕقمداد اًمؽمسمقي ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل .  

يمام شمبلم مـ اعمؼوركي سملم ظمطتل اًمدراؾمي ذم اعمعفديـ أن جمؿقع اًمقطمدات 

( وطمدة 37عفديـ خمتؾػتلم، ومؼد ضموءت ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل )اًمدراؾمقي سملم اعم

د ( وطمدة دراؾمقي سموًمعوم ذم معوه10دراؾمقي ، قمغم ومصؾلم دراؾمقلم ، سمقـام ضموءت )

، وهذا يعـل أن متقؾمط قمدد وطمدات اًمدراؾمي ذم معفد اإلموم اًمؼراءات إزهريي

( 3ىمدره )( ؾموقمي أؾمبققمقًو ، ومتقؾمط يقمل ًمعدد اًمسوقموت 23اًمشوـمبل )

ؾموقموت، سمقـام متقؾمط قمدد وطمدات اًمدراؾمي إؾمبققمقي ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر 

( ؾموقموت 1( ؾموقمي ، وهذا يعـل أن متقؾمط قمدد اًمسوقموت اًمققمل شمؼريبًو )31)

 وكصػ.

ويػرس اًمبوطمثون اًمػرق إؾمبققمل سملم اعمعفديـ وىمدره ؾمبع ؾموقموت شمؼريبًو شمزيد 

اإلضموزات اًمدراؾمقي اًمسـقيي وإضموزات سمعض ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل سمؽثرة 

اعمقاؾمؿ اًمتل شمتـوؾمى مع ظمصقصقي اعمؽون وصمؼوومي اعمجتؿع يموإلضموزات ذم رمضون 

 واحلٍ ومـتصػ اًمػصؾ اًمثوين وهمػمهو. 
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وًمعؾ مـ اعمالطمظ ذم أهؿ وأسمرز مؼررات إقمداد معؾؿ اًمؼرآن ومهو مؼرري 

يمبػم واظمتالف ذم قمدد اًمسوقموت  اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمتجقيد أن اعمعفديـ سمقـفام شمبويـ

سملم هذيـ اعمؼرريـ، ومؿعفد اإلموم اًمشوـمبل يرومع كسبي قمدد ؾموقموت مؼرر اًمؼرآن 

%( مـ إمجوزم كسبي اعمؼررات ويؼؾؾ مـ كسبي قمدد ؾموقموت 17اًمؽريؿ واًمتل سمؾغً )

%( مـ إمجوزم ؾموقموت اعمؼررات، واًمعؽس ذم معفد 0اًمتجقيد اًمتل سمؾغً كسبتفو )

%( مـ 3.1زهر طمقٌ يؼؾؾ مـ كسبي ؾموقموت اًمؼرآن اًمتل سمؾغً )اًمؼراءات سموٕ

 %(.13إمجوزم اعمؼررات ويرومع مـ كسبي ؾموقموت اًمتجقيد اًمبوًمغي كسبتفو )

ويػرس اًمبوطمثون اًمتبويـ سملم اعمعفديـ ذم مؼرري اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمتجقيد سمسبى 

طؼقي ًمؽؾ رؤيي يمؾ معفد إمم إوًمقيي ذم إقمداد معؾؿ اًمؼرآن ووضمقد مؼمرات مـ

رؤيي، ومنذا يمون معفد اًمؼراءات سموٕزهر يريمز قمغم اًمتجقيد ومؼد يؽقن مـطؾؼف 

إؾموس اًمذي ىُمبؾ اًمطوًمى سمـوء قمؾقف وهق طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ يموماًل، وأن اعمراضمعي 

ًمق ُكزِّ ؿمقئًو مـ اًمؼرآن يؿؽـ شمداريمفو ذم أي زمون أو مؽون، سمقؿـو اًمتجقيد ٓ 

وًمى ٕكف قمؾؿ شمطبقؼل يمظمذ سموعمشوومفي واعمامرؾمي يؿؽـ شمداريمف إذا خترج اًمط

واًمتطبقؼ ، وهذا مو يـبغل أن يتؿ أصمـوء اًمدراؾمي، وىمد يرى معفد اإلموم اًمشوـمبل أن 

شمريمقزه قمغم اًمؼرآن اًمؽريؿ يعـل ضؿـقًو شمريمقزه قمغم أطمؽوم اًمتجقيد واًمؼراءات ومفل 

ع اًمطو ًمى اًمؼرآن شمـدرج ضؿـ أداء اًمطوًمى يمؼقاقمد وأطمؽوم مضطردة متك ؾمؿَّ

اًمؽريؿ، ويرى اًمبوطمثون أن اًمتقؾمط سملم اعمعفديـ أومم وأدق ذم اًمصـعي، وهذا يعـل 

أن يزيد معفد اًمؼراءات سموٕزهر مـ كسبي ؾموقموت مؼرر اًمؼرآن اًمؽريؿ، ويزيد 

 معفد اإلموم اًمشوـمبل مـ كسبي ؾموقموت مؼرر اًمتجقيد واًمؼراءات . 

 توصيف المقررات :  -2
  القرآن الكريم : -أ 

شمتؿ سمؿرطمؾي اًمتجقيد سمؿعوهد اًمؼراءات إزهريي مراضمعي طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ 

يموماًل مع اًمتزام اًمطالب سملطمؽوم اًمتجقيد ذم قموم دراد واطمد . سمقـام ذم معفد 
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اًمشوـمبل شمتؿ مراضمعي طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ يموماًل قمغم أرسمعي مستقيوت قمغم مدار 

 ؽوم اًمتجقيد .قموملم دراؾمقلم يمومؾلم مع اًمتزام اًمطالب سملطم

وًمعؾ طمػظ ومراضمعي اًمؼرآن اًمؽريؿ يموماًل قمغم مدار اًمعوملم اًمدراؾمقلم ًمؾطالب 

سموٕزهر اًمنميػ جيعؾ اًمطوًمى طمورض اًمذهـ ذم اؾمتظفور اًمتالوة سملطمؽومفو طمقـام 

يطؾى مـف ذًمؽ ذم أي وىمً مـ أوىموت اًمدراؾمي، سمقـام يؽؾػ اًمطوًمى ذم معفد اإلموم 

3وىمد يؽقن أيت ذم قموم، صمؿ اًمـصػ أظمر ذم اًمعوم اًمشوـمبل سمحػظ كصػ اًمؼرآن 

ًمذًمؽ أصمرًا ذم شمػؾً اًمؼرآن ًمعدم شمداوًمف ومراضمعتف سموًمؽومؾ قمغم مدار اًمعوم اًمدراد، 

واعمحوومظي قمغم اًمتسؿقع قمغم مدار اًمعوملم ًمقس ومقف أي قمىء قمغم اًمطوًمى، ٓؾمقام أن 

 مجقع اعمؼبقًملم يشؽمط ومقفؿ طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ يمومالً .

، اًمتدريسقي ًمؾؼرآن اًمؽريؿ سموٕزهروًمعؾ مـ اعمالطمظ ىمؾي اًمسوقموت ًمؾقطمدات 

ورسمام ٓ شمتسع ٕن يؼقم اعمعؾؿ سمتسؿقع يمومؾ اًمؼرآن ًمؽوومي اًمطالب ذم هذه اًمػؽمة 

اًمؼصػمة 3 ممو يعـل قمدم آهتامم مـ اعمعؾؿ واًمطالب سمعؿؾقي اًمتسؿقع ًمضقؼ 

اًمطالب ممـ مل يتؿ اًمتسؿقع هلؿ سمسبى اًمقىمً، وهذا مدقموة ًمإلمهول مـ ىمبؾ سمعض 

قمدم اؾمتقعوب اًمقىمً هلؿ3 سمقـام ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل هـوك متسع مـ اًمقىمً 

ًمؾتسؿقع واعمراضمعي ممو ىمد جيعؾ ـمالب معفد اإلموم اًمشوـمبل أيمثر إشمؼوكًو ًمؾحػظ 

 وهق اهلدف اعمرضمق مـ إقمداد اعمعؾؿ.

 التجويد : -ب
وطمػظ أيمثر مـ متـ ذم مرطمؾي اًمتجقيد ذم يريمز معفد اًمؼراءات قمغم دراؾمي 

اًمصػلم إول واًمثوين، وهل مفؿي ذم اؾمتحضور اًمطوًمى ًمؼقاقمد إطمؽوم اعمتعؾؼي 

سمتالوة اًمؼرآن، سمقـام ذم معفد اًمشوـمبل يؼترص قمغم متـ اجلزريي ومؼط ،ومحػظ أيمثر مـ 

ومقف متـ ذم مرطمؾي اًمتجقيد ًمألزهر اًمنميػ ومقف إصمراء عمعؾقموت اًمطوًمى، يمام أن 

شمـقيعًو ٕؾمؾقب اًمـوفمؿلم ٕطمؽوم اًمتجقيد، وومقف مراقموة ًمؾتدريس سموؾمتخدام 

اًمتل شمميمد أن هـوك ومئي مـ اًمطالب يتعؾؿقن سمشؽؾ  "كظريي اًمذيموءات اعمتعددة"

أومضؾ قمـ ـمريؼ إكشقدة أو اًمـظؿ اعمؾحـ، ٕهنؿ يؿتؾؽقن ذيموءًا إيؼوقمقًو قموًمقًو مـ 

 سملم اًمذيموءات اًمثامكقي .
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 (271: م2771ردكر، وهم)هقارد 

 التوحيد : -ج
يدرس ـموًمى إزهر مؼرر اًمتقطمقد سملؾمؾقب متدرج مـ اًمسفؾ إمم اًمصعى، 

سمقـام يدرس ـموًمى معفد اإلموم اًمشوـمبل اعمحتقى سملؾمؾقب أىمقى وأقمؿؼ وأيمثر 

 شمـوؾمبًو مع اعمرطمؾي اجلومعقي .

وقمتبور ويػرس اًمبوطمثون ؾمفقًمي اعمقضققموت اعمدرضمي ذم مؼرر اًمتقطمقد سموٕزهر سم

أن ذوط اًمؼبقل يتقح ًمطػؾ اًمتوؾمعي آًمتحوق سموعمعوهد إزهريي ومال يتـوؾمى معف 

شمؼديؿ مقضققموت ومؽريي قمؿقؼي ذم مػوهقؿفو يموًمػرق اإلؾمالمقي واًمػرق اعمـحرومي، 

يمام ضموء ذم شمقصقػ مؼرر اًمتقطمقد )اًمعؼقدة( ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل، واًمذي مـ 

 رطمؾي اًمثوكقيي . ذوط اًمؼبقل ومقف احلصقل قمغم اعم

ويرى اًمبوطمثون أن مثؾ هذه اًمػروق شمميمد رضورة وضمقد ظمطتلم دراؾمقتلم 

خمتؾػلم ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر، إطمدامهو شمؼدم عمـ يؾتحؼ سموعمعفد ومو زال ذم 

مرطمؾي اًمطػقًمي، وإظمرى شمؼدم ًمؾؽبور اًمـوضجلم اًمذيـ يتؿؽـقن مـ ومفؿ هذه 

 اًمؼضويو .

 الفقو : -د
مؼرر اًمػؼف سموٕزهر قمبورة قمـ ومؼف مذهبل )طمـػل ، موًمؽل ، ؿموومعل( وومقف خيتور 

اًمطوًمى مو حيى دراؾمتف مـ مذاهى اًمػؼف . سمقـام يدرس اًمطوًمى ذم معفد اإلموم 

اًمشوـمبل اًمػؼف قمغم اًمؼقل اًمراضمح، سمحسى مو يؼتضقف اًمدًمقؾ، وٓ ؿمؽ أن شمدريى 

ؾ سمؿؼته اًمدًمقؾ أومم وأهؿ مـ معؾؿ اًمؼرآن قمغم اؾمتـبوط اًمؼقل اًمراضمح واًمعؿ

اًمتعصى عمذهى ومؼفل حمدد ىمد يؽقن اًمؼقل ومقف مرضمقطمًو.
(1)*)

 

                                                           

( واًمذي يقضح اخلطي اًمدراؾمقي سمؿرطمؾي اًمتجقيـد وومقـف زمــ مؼـرر 3ويتضح ذًمؽ مـ مراضمعي اجلدول ) (3)

( اعمدرضمي ذم اعمالطمـؼ واًمـذيـ يقضـحقا أن يمـؾ 0، 6،  3( ؾموقموت ويمذًمؽ ذم اجلداول )1اًمػؼف ًمؾطوًمى هق )

 ( .3ًمؾجدول )( ؾموقموت ـمبؼًو 2( ؾموقموت ومؼط، ومؾق درس اًمطوًمى يمؾ أكقاع اًمػؼف ًمدرس )1مؼرر ومؼفل )
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 النحو : -ـى
شمؼورسمً قمدد اًمسوقموت اإلمجوًمقي ذم اعمعفديـ ومقام خيص مؼرر اًمـحق، وشمشومهً 

إمم طمد مو اعمػردات واعمقضققموت اعمؼررة ًمؾدراؾمي، ومتقز معفد اإلموم اًمشوـمبل 

سمنقمراب ؾمقرة يمومؾي مـ اًمؼرآن اًمؽريؿ، شُمعـك ريي شمطبقؼقي سمندراج مػردات مفو

وضبطفو سموًمشؽؾ وإشمؼون ىمراءة كصقص اًمؽتوب واًمسـي سمؿفورة قموًمقي شمميمد ومفؿ 

اعمػردات قمؿؾقًو، وٓ ؿمؽ أن رسمط اإلقمراب سمسقر اًمؼرآن يعد أمرًا مـوؾمبًو ذم إقمداد 

 معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ. 

 السيرة النبوية : -و
يملطمداث دون اًمتعؿؼ ذم ومؼف يدرس ـمالب إزهر اًمنميػ اًمسػمة اًمـبقيي 

يمام أن اًمؽتوب اعمؼرر يالطمظ قمؾقف آظمتصور وؾمفقًمي إؾمؾقب ًمتـوؾمبف مع  ،اًمسػمة

ومئي اًمطالب اعمؼبقًملم ذم مرطمؾي اًمطػقًمي، سمقـام ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل كجد أن 

اًمسػمة وحتؾقؾفو ومو يعرف سمػؼف مؼرر اًمسػمة اًمـبقيي حيتقي قمغم مـوهٍ دراؾمي 

اًمسػمة مـ ظمالل حتؾقؾ إطمداث وىمراءهتو وشمطبقؼفو ذم اًمقاىمع، إضوومي ًمألطمداث 

اًمتورخيقي اعمتعؾؼي سموًمسػمة اًمـبقيي، وٓ ؿمؽ أن هذا هق إكسى ًمؾؿرطمؾي اًمعؿريي 

 اًمتل يؾتحؼ مهو اًمطوًمى ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل .

رات اًمدراؾمقي اًمتل يـػرد مهو يمؾ معفد قمـ ؾمتعرض اًمبوطمثون اعمؼرايكم  وومقام

 أظمر، قمغم اًمـحق اًمتوزم:

المقررات التي يدرسها طالب مرحلة التجويد بمعاىد القراءات في   - 2
 األزىر الشريف وال يدرسها طالب معهد اإلمام الشاطبي ومنها :

 غريب القرآن : -  
ـوس مـ يمالم اًمؼرآن وهق مؼرر يعـل سموًمؽؾامت همػم اعمعروومي واعملًمقومي قمـد اًم

اًمؽريؿ، سمؿعـك مو اطمتوج إمم اًمبقون مـ أًمػوظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ، وهذا اعمؼرر يدرس 

قمغم مدار اًمعوملم اًمدراؾمقلم، وشمؽؿـ أمهقي هذا اعمؼرر أكف يتقىمػ قمؾقف شمػسػم وومفؿ 
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اًمؼرآن اًمؽريؿ ، وًمعؾ مـ اعمـوؾمى أن يدرج معفد اإلموم اًمشوـمبل مقضققموت ذم 

 هتتؿ سمنمح همريى اًمؼرآن اًمؽريؿ . مؼرر اًمتػسػم 

 : الحديث –
وهق مؼرر يدرس خمتورات مـ إطموديٌ اًمـبقيي اًمصحقحي وذطمفو ًمؾطالب، 

ويؼدم هذا اعمؼرر مجؾي مـ إطموديٌ اًمتل شمغرس ذم كػقس اًمطالب أداب 

آضمتامقمقي، ومفورات اًمتعومؾ مع أظمريـ، وشمدقمقا إمم سمٌ ىمقؿ اًمصؼم واًمـظوومي 

 اًمطعوم وطمؼقق اجلور .وآداب 

 : اإلمالء –
يعد مؼرر اإلمالء مـ اعمؼررات اًمرئقسي سمؿمؾمسوت إزهر اًمنميػ اًمتعؾقؿقي 

مراقموة عمـ شمؿ ىمبقهلؿ ذم مرطمؾي اًمطػقًمي ، وهق قمؾؿ ًمف ىمقاقمد وأصقل شمعرف سمف 

أصقل رؾمؿ احلروف اًمعرسمقي مـ طمقٌ شمصقيرهو ًمؾؿـطقق وشمؽؿـ أمهقتف ذم 

 ػ ومعرومي اًمشؽؾ واًمضبط إمم همػم ذًمؽ . رؾمؿ اعمصحاًمتعرف إمم 

 (13: 3222)طمسـ ؿمحوشمي، 

 الخط العربي : -
ىمقاقمد رؾمؿ اخلطقط اًمعرسمقي، وشمصؿقؿ اًمؽتوسمي اًمتعرف إمم وهق مؼرر هيدف إمم 

أمهقي اًمعرسمقي، وهق مو شمتؿقز سمف اًمؾغي اًمعرسمقي ًمتـقع أؿمؽول اًمؽتوسمي ومقفو، وشمؽؿـ 

ريؿ ذم يمقكف ظمط اًمؼرآن ، ومع شمؼدير اًمبوطمثلم إضمودة اخلط اًمعريب ًمطوًمى اًمؼرآن اًمؽ

ًمرؾمؿ احلرف اًمعريب ويمتوسمتف وهق احلرف اًمذي يمون اًمصحوسمي يؿحقكف مـ إًمقاح 

سموعموء اًمطوهر اطمؽمامًو ًمف ومنهنام ذم اًمقىمً ذاشمف ٓ يرون سملمهقي شمدريس اخلط اًمعريب 

مٍ هذه ضؿـ مؼررات إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ، وذًمؽ ٕكـو ٓ هندف مـ سمرا

اعمعوهد ختريٍ ظمطوـملم ًمؾؿصحػ، يمام أكـو قمغم يؼلم سملن شمعديؾ ظمط مـ سمؾغ 

إرسمعلم قمومًو ؾمتؽقن سمـسبي ضئقؾي، وىمد يؽقن هلذا اعمؼرر كػع سموًمـسبي عمـ هؿ ذم ؾمـ 

مبؽر يمؿرطمؾي اًمطػقًمي ، وأمو مـ شمؼدم ذم اًمعؿر ومال ضمدوى مـ هذا اعمؼرر، ٓؾمقام 
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ؼبقل مفام شمؼدم اًمطوًمى ذم اًمعؿر ، وهذا يميمد أن قمغم وأن معفد إزهر يػتح سموب اًم

إزهر اًمتػؽػم ذم إقمودة إقمداده ًمؾخطي اًمدراؾمقي ًمؾطالب اعمتؼدملم ًمؾؿعفد، سمحقٌ 

 شمؽقن ظمطتون خمتؾػتون شمؼدر اعمرطمؾي اًمعؿريي وشمراقمل اًمػروق اًمػرديي.

 : اإلنشاء –
وهق مؼرر يدرب اًمطوًمى قمغم آسمتؽور ذم إًمػوظ اًمؾغقيي ًمؾؿعـك اًمقاطمد، يمام 

يعـل سمتقًمقد ًمغقي متعدد ًمؾػظ اًمقاطمد، وهق يؽسى اًمطوًمى اًمؼدرة قمغم اًمؽالم و 

 آؾمتشفود سمام يعقـف قمغم شمػسػم اًمؼرآن اًمؽريؿ  ومعرومي اعمعوين اعمؼروءة اًمتل طمػظفو . 

 (12:  3210، )أسمق احلسـ قمكم سمـ قمقسك اًمريوين

 ويرى اًمبوطمثون أن هـوك مؼررات ختصصقي ومسؾؽقي يمثػمة هل أهؿ مـ اإلكشوء .

 المطالعة والمحفوظات : –
وهل مـ اعمؼررات اًمتل يدرؾمفو اًمطالب ذم مرطمؾي اًمتجقيد ذم معوهد اًمؼراءات 

إزهريي وموعمطوًمعي قمبورة قمـ ىمصص يستؼل اًمطالب مـفو اخلؼمة واًمعؼمة سمؼصد 

دارك واًمؼدرات وشمعقيدهؿ قمغم اًمؼراءة واًمتثؼقػ ٕكػسفؿ 3 أمو شمقؾمقع اعم

اًمـصقص ومفل قمبورة قمـ مؼطققموت مـ اًمـثر اًمعريب واًمشعر اًمعريب اجلوهكم 

 أًمػوظ اًمؼرآن اًمؽريؿ  .اًمتعرف إمم واإلؾمالمل شمػقد ذم 

شمف اًمسوسمؼ ذيمره ذم اخلط ويرى اًمبوطمثون ذم مؼرر اعمطوًمعي واعمحػقفموت اًمرأي ذا

 .واإلكشوء

مقررات ال يدرسها طالب األزىر في مرحلة التجويد بمعاىد القراءات  -1
 ويدرسها طالب معهد اإلمام الشاطبي  وتتمثل في  :

 : القرآن علوم –
ويدرس ومقف اًمطالب اًمقطمل وكزول اًمؼرآن اًمؽريؿ سمدءًا وهنويي ومـوؾمبوت  

ومعرومي اًمـوؾمخ واعمـسقخ ومو يتعؾؼ مهذا اًمـزول ، وهق مـ اعمؼررات اعمفؿي اًمتل 

 شمػقد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ  .
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 : التفسير –
وهق قمؾؿ يعرف سمف معوين يمالم اعمقمم قمز وضمؾ وومفؿف سموًمروايوت اعملصمقرة قمـ 

كم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ أو أصحوسمف واًمتوسمعلم واضمتفودات اًمعؾامء ومقف، ًمقصبح اًمـبل ص

اًمؼرآن اًمؽريؿ ؾمؾقيمًو وظمؾؼًو ذم طمقوة معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿرور اًمطالب قمغم 

اعمعـك اإلمجوزم ٔيوت اًمؼرآن يموماًل ، وٓ ؿمؽ أن ومفؿ يمتوب اهلل ٓ يؼؾ أمهقي قمـ 

 ر . طمػظف ًمذًمؽ، يرى اًمبوطمثون أمهقي هذا اعمؼر

 : التفسير أصول –
يتعرف ومقف اًمطالب قمغم شموريخ قمؾؿ  اًمتػسػم وـمرىمف ومصودره ، وآظمتالف ومقف 

ومـوهٍ اعمػرسيـ يمام يتعرف أصقل اًمتػسػم إومرادًا وإضوومي ذم يمتوسمي يمتى اًمتػسػم 

 قمؾقفو.  اواعمبودئ واًمؼقاقمد اًمتل ؾمورو

معرومي مشورب اعمػرسيـ ويري اًمبوطمثون أن هذا اعمؼرر شمثؼقػل شمؽؿـ أمهقتف ذم 

ومؿـفؿ اًمؾغقي ومـفؿ اًمتورخيل اًمذي يعؿد إمم روايي اًمتوريخ ،وهق مو ىمد يػقد 

 ـموًمى اًمؼراءات ذم مستقيوت أقمغم مـ مستقى إقمداد اعمعؾؿلم .

 مدخل إلى علم القراءات: -
وومقف يتعرف اًمطالب قمغم أصقل هذا اًمعؾؿ ، وومضؾف ، وكشلشمف ، وأىمسومف وهق 

قي ذم سمرامٍ إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ وذًمؽ ًمتفقئي اًمطوًمى مؼرر سموًمغ إمه

ًمؾدظمقل ذم دراؾمي اًمؼراءات، ومػقف يعرف معـك اًمؼراءة وومضؾفو وكشلهتو 

 واعمصطؾحوت قمـد اًمؼراء واًمرواة اعمعتؼميـ مـ اًمؼراء .

 المدخل البياني إلعجاز القرآن الكريم :  -2
 ، ورء مـ إقمجوزه ،وإصمورة ويتعرف ومقف اًمطالب قمغم مزايو اخلطوب اًمؼرآين

ذهـ اًمطالب ًمتدسمر سمالهمف اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمتلصمر سملؾموًمقبف وسمالهمتف يمام يتعرف قمغم 

اًمتشبقف واًمقصؾ واًمػصؾ واًمتؼديؿ واًمتلظمػم ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ، ويرى اًمبوطمثون سملن 
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هذا اعمؼرر شمثؼقػل أيمثر مـ يمقكف أؾمود، وًمق دمٍ ضؿـ اًمتػسػم اًمبالهمل ًمؾؼرآن 

دة مـ مػردات اًمتػسػم وشمؿ آؾمتػودة مـ قمدد اًمسوقموت ذم اإلقمداد اًمؽمسمقي يمؿػر

 ًمؽون أومم . 

 المقررات المسلكية :
وهل مـ اعمؼررات اًمتل يدرؾمفو اًمطالب سمؿعفد اإلموم اًمشوـمبل وٓ يدرؾمفو 

 اًمطالب سمؿرطمؾي اًمتجقيد سمؿعوهد اًمؼراءات سموٕزهر اًمنميػ وشمتؿثؾ ذم :

 :ميةاإلسال التربية أصول – 2
وهيدف إمم أن يتخؾؼ اًمطوًمى سمخؾؼ اًمؼرآن اًمؽريؿ واًمسـي اًمـبقيي     

اًمنميػي اىمتداء سموًمـبل صكم اهلل قمؾقف وؾمؾؿ ًمقتلؾمك سمف اًمطالب ، ومـ ضؿـ مو 

ر، ومبودئ، يدرؾمقن ومقف شمعوريػ ومػوهقؿ اًمؽمسمقي وقمالىمتفو سموًمتعؾقؿ، ومصود

 اإلؾمالمقي .ووؾموئط اًمؽمسمقي  ،وأؾموًمقى ،وأؾمس ،وأهداف ،وظمصوئص

 : الكريم القرآن تدريس طرق – 1
وهيدف إمم مسوقمدة اًمطالب ذم اعمستقيلم اًمثوًمٌ واًمراسمع قمغم اًمتؽقػ مع  

مقاىمػ اًمتعؾقؿ سمعومي وشمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ سمخوصي ًمقؽقكقا ىمودريـ قمغم اًمتدريس 

سمطرق متـققمي مع شمبصػم اًمطالب سمؿؽوكي اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمؽمسمقيي وشمعريػفؿ 

 ئؾ اًمتعؾقؿقي اعمعقـي قمغم شمدريس اًمؼرآن اًمؽريؿ .سموًمقؾمو

 :  التربوي النفس علم  –4
وومقف يتعرف اًمطالب قمغم ؿمخصقي اعمتعؾؿ واًمقىمقف قمغم اًمػروق اًمػرديي مع 

ضمقاكى اًمـؿق اإلكسوين ذم مراطمؾف اعمختؾػي وإدراك قمؿؾقوت اًمتعؾؿ، وشمقفمقػ اعمعورف 

 ومتوسمعي مو يتؿ شمعؾؿف ذم اًمؼرآن اًمؽريؿ .اًمؽمسمقيي اًمـػسقي اًمالزمي ًمؾتعؾؿ وشمؼقيؿ 

 :  الميداني التدريب –3
وهيدف هذا اًمتدريى إمم هتقئي اًمػرص ًمؾطالب اعمعؾؿلم ًمتخطقط وشمـػقذ 

 دروس شمعؾقؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ .
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ويرى اًمبوطمثون سملمهقي هذه اعمؼررات، ورضورة اًمتقؾمع ومقفو ىمدر اإلمؽون، ٕهنو 

هذا مو شمقصؾً إًمقف سمعض اًمدراؾموت واًمتل شمميمد متثؾ اإلقمداد اعمفـل ًمؾطوًمى، و

أمهقي دراؾمي اعمؼررات اًمؽمسمقيي ًمؾطوًمى اعمؾتحؼ سمؿمؾمسوت إقمداد اعمعؾؿلم  طمقٌ 

 متؽـف مـ :

 ،ؾف سمؿمؾمسوت اإلقمداد ووقمقف سمطالسمفحتؼقؼ اهلدف اًمذي اًمتحؼ مـ أضم  -3

مـ  يمام شمسفؿ ذم إؿمبوع احلوضموت اًمـػسقي واًمرهمبي ذم اإلكجوز واًمتػقق واًمتخؾص

 سمعض اعمشؽالت اًمـػسقي .

 اإلؾمفوم ذم شمقومػم اخلؼمات واًمرصقد اًمؽوذم ًمػفؿ اعمعورف ومتثؾفو .  -2

شمعزيز احلس آضمتامقمل ًمدي اًمطالب، وشمـؿقي مسموًمقوهتؿ وؿمعقرهؿ  -1

 مهذه اعمسموًمقي ومو يتطؾبف مـ طمؼقق اعمجتؿع وسمـوء ادموهوت إجيوسمقي كحقه .

ل شمسوقمدهؿ قمغم كؼؾ  اعمعؾقموت شمعرومفؿ قمغم ـمرق اًمتدريس اعمختؾػي اًمت -1

 واخلؼمات إمم ـمالمهؿ .

 مصادر التمويل :  -2
ختتؾػ مصودر اًمتؿقيؾ سملم معفدي اإلموم اًمشوـمبل سمجدة ومعفد اًمؼراءات 

إزهريي، طمقٌ يعتؿد معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم متقيؾف قمغم شمؼمقموت وصدىموت 

ظ اًمؼرآن اًمؽريؿ دون أن وزيموة أهؾ اخلػم ورضمول إقمامل ًمؾجؿعقي اًمعؿقمقي ًمتحػق

ؾمسوشمف ، سمقـام يعتؿد يتؾؼك أي رؾمقم دراؾمقي مـ اًمطؾبي اعمؾتحؼلم سمؿـوؿمطف ومم

ًمؾؼراءات قمغم مو يتؿ حتصقؾف ًمؾعؿؾقي اًمتعؾقؿقي مـ اًمطالب  معفد إزهر

، صمؿ يتؿ سومف سمحسى مو ضموء ذم شمعؾقامت رئوؾمي ىمطوع اعمعوهد إزهريي  واًمطوًمبوت

 م. 2733/2732ًمؾعوم اًمدراد

وٓؿمؽ أن اقمتامد معفد اإلموم اًمشوـمبل قمغم اًمتؼمقموت واهلبوت واًمصدىموت 

واًمزيموة ًمف إصمر اًمؽبػم ذم وموقمؾقتف وشمعدد مـوؿمطف وضمقدة اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي ومقف، يمام 
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أن اقمتامد معفد اًمؼراءات سموٕزهر قمغم رؾمقم رمزيي يتؼوضفو مـ اًمطالب 

ًمف أصمٌر ذم ضمقدة اًمبـقي اًمتحتقي عمـورة مـ واًمطوًمبوت وأوىموف زهقدة شمؽقن مـ كصقبف 

ٓ ؾمقام واًمرؾمقل صغم اهلل *(3)مـورات اًمعومل هل معوهد اًمؼراءات سموٕزهر اًمنميػ

قمؾقف وؾمؾؿ ىمد ىمول : 
((ِإنَّ َأَحقَّ َما َأَخْذُتْم َعَلْيِو َأْجًرا ِكَتاُب اللَّوِ ))

. 

 (303: 3170اًمبخوري، صحقح ) 

 رابعاً : النتائج والتوصيات والمقترحات : 
 النتائج :  ( أ

إمم قمدٍد مـ  -إضموسمتفام قمغم شمسوؤٓت اًمبحٌ مـ ظمالل  -شمقصؾ اًمبوطمثون 

 -:قمغم اًمـحق أيتاًمـتوئٍ 

 أوالً : النتائج التي تم التوصل إليها من اإلجابة على التساؤل األول : 
 هيدف معفد اإلموم اًمشوـمبل إمم ختريٍ معؾؿلم ًمؾؼرآن اًمؽريؿ .  -3

( ؾمـي شمؼريبًو حلصقل 31يؼبؾ معفد اإلموم اًمشوـمبل ـمالسمف سمدءًا مـ ؾمـ ) -2

 اعمتؼدم قمغم إمتوم ؿمفودة اًمثوكقيي اًمعومي .

 ،شمسػم اخلطي اًمدراؾمقي  ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل سمـظوم اعمستقيوت اًمدراؾمقي -1

 . ومصقل دراؾمقي ذم قموملم دراؾمقلم أرسمعي

يشؽمط معفد اإلموم اًمشوـمبل ذوـمًو ظموصي همػم طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ  -1

 يموماًل، يموًمؾقوىمي اًمطبقي وشمزيمقتلم، وهمػمهو.

 ( وطمدة . 37قمدد اًمقطمدات اًمدراؾمقي سمؿعفد اإلموم اًمشوـمبل ) -3

                                                           

( ًمعؾ مـ اًمصعقسموت اًمتل واضمفً اًمبوطمثون أصمـوء دراؾمتفام قمدم شمقومر دًمقؾ مطبقع ًمألكظؿي 3)

اًمتعؾقؿقي ذم معوهد اًمؼراءات سموٕزهر أو كسخ رىمؿقي شمقزع قمغم اعمعوهد أو شمؼدم ًمؾبوطمثلم، وًمذًمؽ 

 اقمتؿدا قمغم اًمتعومقؿ واخلطوسموت اًمرؾمؿقي ومذيمرة متقاضعي ذم ـمبوقمتفو وإظمراضمفو وشمـسقؼفو، ذم

اًمقىمً اًمذي يؿتؾؽ معفد اإلموم اًمشوـمبل دًمقؾ مطبقع، وكسخ رىمؿقي طمديثي ، ومطقيوت 

ومـشقرات ذات إظمراج وشمصومقؿ متؿقزة، وًمعؾ ذم هذا دًٓمي قمغم أمهقي اًمتؿقيؾ اعموزم ذم كجوح 

 ودقمؿ معوهد حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم يمؾ دوًمي مـ دول اًمعومل . 
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سمؾغً كسبي اعمؼررات اًمدراؾمقي اخلوصي سموًمؼرآن وقمؾقمف ذم معفد اإلموم  -6

%( مـ إمجوزم اًمسوقموت اًمدراؾمقي، سمقـام سمؾغً كسبي اعمؼررات اًمنمقمقي 67شوـمبل )اًم

 %( . 1%( واعمسؾؽقي )12اعمسوقمدة )

وسمؾغً %(، 17سمؾغً كسبي مؼرر اًمؼرآن اًمؽريؿ سمؿعفد اإلموم اًمشوـمبل ) -0

%(، أمو اًمتػسػم 1وقمؾقم اًمؼرآن )%(، 0اعمؼررات اخلوصي سموًمتجقيد واًمؼراءات )

  .%( 37ومؼد سمؾغ )

 . د اإلموم اًمشوـمبل موديًو وقمقـقوً يتؼمع أهؾ اخلػم مـ اًمسعقديلم ذم متقيؾ معف -1

آظمر يمتوب وصموئؼل صدر قمـ معفد اإلموم اًمشوـمبل سمجدة حيتقي قمغم  -2

 اًمؾقائح واًمتعؾقامت وإكظؿي اًمتل يعؿؾ مهو اًمعؿؾ مـُذ ؾمبع ؾمـقات. 

 التساؤل الثاني :ثانياً : النتائج التي تم التوصل إليها من اإلجابة على 
هيدف معفد اًمؼراءات ذم إزهر إمم ختريٍ معؾؿلم وطمػظي وىمراء وأئؿي  -3

 وممذكلم.

يؼبؾ معفد اًمؼراءات سموٕزهر ـمالسمف مـ ؾمـ اًمطػقًمي ويؼبؾ يمبور اًمسـ  -2

 .قددون شمؼق

ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر سمـظوم اًمعوم اًمدراد  شمسػم اخلطي اًمدراؾمقي -1

  .شمؼسقؿفو ًمػصقل دراؾمقيسمدون ، قموملم دراؾمقلم اًمؽومؾ

مع يؼر معفد اًمؼراءات سموٕزهر ذم ذوط اًمؼبقل أن يؽقن اعمتؼدم مسؾاًم،  -1

 طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ يموماًل . 

 ( وطمدة . 10قمدد اًمقطمدات اًمدراؾمقي ذم معوهد اًمؼراءات سموٕزهر ) -3

سمؾغً كسبي اعمؼررات اًمدراؾمقي اخلوصي سموًمؼرآن وقمؾقمف ذم معفد اًمؼراءات  -6

مـ  %(، 23.0%(، واعمسؾؽقي )13.3، وسمؾغً كسبي اعمؼررات اًمنمقمقي )%(11.2)

 .  إمجوزم اًمسوقموت اًمدراؾمقي

%(، 3.1)ن اًمؽريؿ سمؿعفد اًمؼراءات سموٕزهرسمؾغً كسبي مؼرر اًمؼرآ -0

 . %(2.0، واًمتػسػم )(13.3واًمتجقيد )
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يشورك اًمطالب اعمتعؾؿلم  ذم متقيؾ معفد اًمؼراءات سموٕزهر سمـسى شمقزع  -1

 ت سف خمتؾػي.قمغم جموٓ

ٓ متتؾؽ إدارة اعمعوهد إزهريي يمتوسمًو مطبققمًو حيتقي سملم دومتقف قمغم اًمؾقائح  -2

 واًمتعؾقامت وإكظؿي اًمتل يعؿؾ مهو . 

 الثالث:من اإلجابة على التساؤل ثالثاً : النتائج التي تم التوصل إليها 
ختتؾػ إهداف سملم اعمعفديـ، طمقٌ شمقؾمع معفد اًمؼراءات ذم إزهر ذم  -3

أهداومف اًمتل دمووزت هدف إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ إمم إقمداد إئؿي واخلطبوء 

 واعممذكلم، سمقؿـو اىمترص سمركومٍ معفد اإلموم اًمشوـمبل قمغم إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ . 

اعمتؼدم، وممهؾف اًمدراد،  ختتؾػ ذوط اًمؼبقل سملم اعمعفديـ ذم ؾمـ -2

 واظمتبورات اًمؼبقل . 

دراؾمقلم، وختتؾػ ذم شمتسووى مدة اًمدراؾمي اإلمجوًمقي ذم اعمعفديـ قموملم  -1

كظوم اًمػصقل واًمسـقات، ومؿعفد اإلموم اًمشوـمبل يعؿؾ سمـظوم اًمػصؾ اًمدراد، 

ومقؼدم أرسمعي ومصقل دراؾمقي ظمالل اًمسـتلم اًمدراؾمقتلم، سمقـام يعؿؾ معفد اًمؼراءات 

 وٕزهر سمـظوم اًمعوم اًمؽومؾ . سم

ختتؾػ كسبي اعمؼررات اًمدراؾمقي اخلوصي سموًمؼرآن وقمؾقمف سملم اعمعفديـ طمقٌ  -1

%( مـ إمجوزم اعمؼررات، سمقـام شمبؾغ ذم معفد 67شمبؾغ ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل )

 %( . 17اًمؼراءات سموٕزهر )

وم ختتؾػ كسبي مؼررات اًمؼرآن سملم اعمعفديـ، طمقٌ شمبؾغ ذم معفد اإلم -3

 %( . 3.1، سمقؿـو شمبؾغ ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر )%(17بل )ـماًمشو

ختتؾػ كسبي مؼررات اًمتجقيد سملم اعمعفديـ، طمقٌ شمبؾغ ذم معفد اإلموم  -6

 %( .13.3%(، سمقؿـو شمبؾغ ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر )6اًمشوـمبل )

شمقضمد مؼررات دراؾمقي مشؽميمي ذم يمال سمركوجمل إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ  -0

 . مثؾ )اًمؼرآن اًمؽريؿ، اًمتجقيد، اًمعؼقدة، احلديٌ، اًمسػمة( اعمعفديـ ذم
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شمقضمد مؼررات دراؾمقي ذم سمركومٍ معفد إزهر اًمنميػ همػم مقضمقدة ذم  -1

همريى اًمؼرآن، ومؼف مذهبل ]طمـػل، موًمؽل، ؿموومعل[، معفد اإلموم اًمشوـمبل مثؾ )

ضمتامقمقي، آقاد اعم ـصقص،اًمطوًمعي واعم ـحق،اًمط اًمعريب، اإلكشوء، ، اخلاإلمالء

 . (سوب، اًمعؾقم، اًمؽمسمقي اًمػـقي واًمبدكقياحل

ذم شمقضمد مؼررات دراؾمقي ذم سمركومٍ معفد اإلموم اًمشوـمبل همػم مقضمقدة  -2

سمركومٍ معفد اًمؼراءات ذم إزهر اًمنميػ مثؾ :  )قمؾقم اًمؼرآن ، أصقل اًمتػسػم، 

د اًمؽمسمقي ، سموإلضوومي إمم مؼررات اإلقمدااًمتػسػم، مدظمؾ إمم قمؾؿ اًمؼراءات(

 . يملصقل اًمؽمسمقي، قمؾؿ اًمـػس، ـمرق اًمتدريس

، طمقٌ يعتؿد معفد اإلموم اًمشوـمبل  ختتؾػ مصودر اًمتؿقيؾ سملم اعمعفديـ -37

قمغم اًمتؼمقموت اعموديي واًمعقـقي، سمقؿـو يعتؿد معفد اًمؼراءات قمغم اًمدقمؿ احلؽقمل 

 ورؾمقم يتؼوضوهو مـ ـمالسمف . 

 الخاص من اإلجابة على التساؤل الرابعرابعًا : النتائج التي تم التوصل إليها 
حيث بنتائج المقارنة بين نظامي إعداد معلم القرآن الكريم في معهدي المقارنة، 

 : يجمل الباحثان أىم نقاط االستفادة فيما يأتي
يتقؾمع معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم أهداومف اًمتل يؿؽـ أن شمتحؼؼ ضؿـ ظمطتف ذم  -3

ذم مؼدمي إهداف اهلدف إؾمؿك وهق طمػظ إقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ، وأن يضع 

اًمؼرآن اًمؽريؿ ودمقيده ، واًمتؿؽـ مـ شملهقؾ اعمؾتحؼ سمف مـ إيمامل دراؾمتف ذم اًمؼراءات 

 .[2: ]احلجر  ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ   ژ  :اعمتقاشمرة، حتؼقؼًو ًمؼقل اهلل شمعومم

اًمؼرآن يضقػ معفد اإلموم اًمشوـمبل هدومًو مـ أهداف سمركومٍ إقمداد معؾؿ  -2

يعـل سمتلهقؾ إئؿي واعممذكلم ذم ىمراءة اًمؼرآن اًمؽريؿ، ٓ ؾمقام وحلـ اًمؼرآن اًمؽريؿ قمغم 

أًمسـي سمعض إئؿي ومضاًل قمـ اعممذكلم ىمد أصبح مـتنمًا ذم سمعض اعمسوضمد، ومثؾ هذا 

اهلدف ًمف أصمٌر ذم أقمظؿ ومريضي اومؽمضفو اهلل قمغم اًمبنم وهل اًمصالة ، وًمعؾ مو يميد هذه 

أن اًمقزارة اعمنمومي قمغم هذا اعمعفد ممثؾي ذم مجعقي حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ هل اًمتقصقي 

 اًمقزارة ذاهتو اًمتل شمؼقم سمتعقلم إئؿي واعممذكلم )وزارة اًمشمون اإلؾمالمقي( .
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يستػقد معفد اًمؼراءات سموٕزهر مـ ـمريؼي معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم  دمزئ  -1

حيؾ مشؽالت يمثػمة ذم اًمتعؾقؿ ومو  ئدراؾمقي إن أمؽـف ذًمؽ، ٕن اًمتجزاًمػصقل اًم

يتعؾؼ سمف مـ إشمؼون وشُمدرْج ، ومؿـ مو حيسى مـ إجيوسمقوت دمزئ اًمػصقل اًمدراؾمقي 

سمدًٓ مـ دجمفو طمؾ مشؽؾي صمِؼؾ اعمودة اًمعؾؿقي ، وـمقل اعمدة سملم أول اًمعوم وآظمره، 

ؾ مـ اًمذي يتؿ شمؼققؿ اًمطوًمى ومقف، وٓ كغػؾ أمهقي اًمتغذيي اًمراضمعي ذم هنويي يمؾ ومص

أضمؾ اًمتحسلم واًمتطقير سمدًٓ مـ أن شمؽقن ذم آظمر اًمعوم،  طمقٌ يصعى معفو 

اؾمتدراك مو وموت مـ ظمؾؾ أو ىمصقر ًمدى اًمطوًمى ، إضوومي إمم مو يتبع ذًمؽ مـ 

 .درؾمقي جمزئي سمدًٓ مـ يمتوٍب واطمدإجيوسمقوت ذم شمصؿقؿ اًمؽتى اعم

ؽـ اًمطػؾ يػتح معفد اإلموم اًمشوـمبل أسمقاب اًمؼبقل مـ ؾمـ اًمتوؾمعي إذ مت -1

ومقفو مـ طمػظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ودمقيده يمام هق احلول ذم معفد اًمؼراءات سموٕزهر ، ٓ 

ؾمقام وأن ذم هذا اًمؼبقل شمؽرياًم حلوومظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم مرطمؾي اًمطػقًمي ، وشمؽرياًم 

ول ٕرسشمف اًمتل سمذًمً ضمفقدًا ذم متوسمعتف، وهذا سمدوره يمصمر ذم حتػقز إرس وإـمػ

، وٓ ؿمؽ أن ؾمقوؾمي اًمبوب اعمػتقح ذم اًمؼبقل هلل ذم ؾمـ مبؽرإمم طمػظ يمتوب ا

حلػظي يمتوب اهلل يعتؼم مزيي ٕهنو ختدم يمتوب اهلل وطمػظ ىمراءاشمف اعمتقاشمرة، وهلو آصمور 

 شمرسمقيي إجيوسمقي قمغم اًمطوًمى وأرسشمف وجمتؿعف.

يستػقد معفد اإلموم اًمشوـمبل مـ كظوم معوهد اًمؼراءات ذم إزهر طمقل  -3

ات اًمؼبقل، وشمػصقؾ أؾموًمقبفو ومؼرراهتو ودرضموهتو ًمؾؿتؼدملم طمتك شمؼـلم اظمتبور

يؽقن آظمتبور أيمثر دىمي ومقضققمقي، سمغض اًمـظر قمـ أقمداد اعمعوهد أو اًمطالب 

اعمؼبقًملم، ومؿبدأ اًمعداًمي ذم اًمؼبقل سملقمغم درضمي مـ اعمقضققمقي واًمدىمي يـبغل أن 

 .ؽؾ متؼدم مفام يمون اًمعدد حمدوداً يؽقن طمؼًو ًم

فد اًمؼراءات سموٕزهر اًمنميػ ذم أظمالىمقوت وآداب طموومظ اًمؼرآن يدىمؼ مع -6

اًمؽريؿ ىمبؾ آًمتحوق سموعمعفد، وأن حيوول احلصقل قمغم اًمتزيمقوت اعمـوؾمبي ٕظمالق 

ـموًمى اًمعؾؿ واًمؼدرات اًمعؾؿقي واًمعؼؾقي اعمـوؾمبي إليمامًمف ذم اعمعفد ممـ هؿ أهالً 
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أصبح مؽؾػًو ، وهذا مو ضموء ذم كظوم ًمذًمؽ ، ٓ ؾمقام يمؾام يمؼم ؾمـ اعمتؼدم إمم اعمعفد و

 ىمبقل معفد اإلموم اًمشوـمبل .

يستػقد معفد اًمؼراءات سموٕزهر مـ اعمؼررات اًمتل ضموءت ذم معفد  -0

اًمشوـمبل ومل شمرد ضؿـ ظمطتف ذم جمول إقمداد اعمعؾؿلم ًمؾؼرآن اًمؽريؿ ، وقمؾقف يؽقن 

عمعفد اًمؼراءات ذم إزهر ظمطتلم ًمؾؿؼبقًملم ومقف ، إطمدامهو عمـ يؼبؾ ذم مرطمؾي 

اًمققم، واًمثوكقي ًمؾبوًمغلم اًمطػقًمي وهل مو ضموءت ضؿـ كظومف اًمتعؾقؿل ويعؿؾ مهو 

وهل اخلطي ذاهتو مع اؾمتبدال اعمقاد اًمتل هتؿ إـمػول يموًمؽمسمقي اًمبدكقي واًمػـقي واخلط 

ومبودئ احلسوب واًمعؾقم سموعمؼررات اخلوصي سمنقمداد معؾؿ اًمؼرآن اًمؽريؿ مثؾ 

أصقل اًمؽمسمقي اإلؾمالمقي وـمرق اًمتدريس وقمؾؿ اًمـػس اًمؽمسمقي واًمتدريى اعمقداين 

 ءت ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل.اًمتل ضمو

يستػقد معفد اًمؼراءات سموٕزهر مـ دمرسمي معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم اًمدقمؿ  -1

واًمتؿقيؾ اعموزم، وومتح سموب ىمبقل اًمتؼمقموت واًمصدىموت واهلبوت اًمتل متثؾ راومدًا 

ىمقيًو شممصمر ذم ضمقدة اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي ٓ ؾمقام وطمى اًمؼرآن اًمؽريؿ خيوًمط ىمؾقب 

مـ ًمديف إمؽوكقي وىمد مـ اهلل قمؾقف سمؿحبي اًمؼرآن ؾمقف يضحل  اعمسؾؿلم ، ويمؾ

ويؼدم يمؾ مو يؿؾؽ ًمدقمؿف موًمقًو ، وسمذًمؽ ؾمتتغػم اًمبـقي اًمتحتقي ًمؾؿعوهد إزهريي ، 

 وؾمقف شمتحسـ اًمعؿؾقي اًمتعؾقؿقي ، وشمرشمػع أضمقر ومرشمبوت اًمعومؾلم سمف .

 التوصيات : 
معفد اإلموم اًمشوـمبل قمـدمو  ُيْغَػْؾ ذط اًمؼبقل اخلوص سموًمؾقوىمي اًمطبقي ذم -3

يتؼدم طموومظ اًمؼرآن ًمالًمتحوق سموعمعفد، ٓ ؾمقام وإهداف اًمتل يعد مـ أضمؾفو 

احلوومظ ٓ شمتطؾى ًمقوىمي ـمبقي قموًمقي، ومقؿؽـ أن يدرس اًمؼرآن إقمؿك، ويؿؽـ أن 

يعؾؿ اًمتجقيد اعمؼعد، يمام أن ذم إهمػول هذا اًمنمط حتؼقٍؼ عمبدأ شمؽوومم اًمػرص ذم جمول 
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ؿ، وإن مل يتحؼؼ مبدأ اًمعداًمي ومبدأ شمؽوومم اًمػرص ذم شمعؾقؿ يمتوب اهلل اعمتعبد اًمتعؾق

 سمحػظف وشمالوشمف ودمقيده ومليـ يتحؼؼ سملم أكقاع اًمتعؾقؿ احلديٌ .

يزيد معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم كسبي اًمسوقموت اخلوصي سموعمؼررات اعمسؾؽقي  -2

ٓ ؾمقام وهدف %(، ومفل متثؾ اإلقمداد اًمؽمسمقي ًمؾطوًمى، 37واًمتل سمؾغً ومؼط )

اعمعفد اًمرئقز إقمداد معؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ، ويرى اًمبوطمثون أن خيػض اعمعفد مـ 

%(، قمغم أن 23%( إمم )17كسبي اًمسوقموت اخلوصي سموعمؼررات اًمنمقمقي اعمسوكدة مـ )

 .%(33%( إمم )37رات اًمسؾقيمقي مـ )شمرشمػع كسبي اًمسوقموت اخلوصي سموعمؼر

يزيد معفد اإلموم اًمشوـمبل مـ كسبي ؾموقموت مؼرر اًمتجقيد واًمؼراءات  -1

%( إمم اًمضعػ قمغم إىمؾ، وخيػػ مـ كسبي ؾموقموت اًمؼرآن 0اًمبوًمغي طموًمقًو )

 %( . 17%( إمم )17اًمؽريؿ اًمبوًمغي )

يزيد معفد اًمؼراءات إزهري ذم كسبي اًمسوقموت اخلوصي سمؿؼررات اًمؼرآن  -1

 ، وخيػض مـ كسبي اعمؼررات اًمنمقمقي واًمثؼوومقي . %(67%( إمم )11.2وقمؾقمف مـ )

يزيد معفد اًمؼراءات سموٕزهر مـ كسبي ؾموقموت مؼرر اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ  -3

%( 13%( قمغم إىمؾ، ويؼؾؾ مـ كسبي مؼررات اًمتجقيد اًمبوًمغي )27%( إمم )3.1)

 %( .27إمم )

ث معفد اإلموم اًمشوـمبل اًمؽتى اًمقصموئؼقي اًمتل شمضؿ اًمؾقائح وإ -6 كظؿي حُيدِّ

قمغم مستقى اًمعوم ، إذ أن آظمر إصدار ًمؾؽتوب وصموئؼل يؿؽـ أن يرضمع إًمقف 

 هـ . 3126اًمبوطمثقن مـذ قموم 

هتتؿ إدارة اعمعوهد إزهريي سمنصدار يمتى وصموئؼقي مطبققمي حتتقي سملم  -0

دومتقفو مجقع اًمؾقائح وإكظؿي اعمعؿقل سمف ذم إدارة معوهد اًمؼراءات سموٕزهر، إذ أن 

تؿد قمغم إصدار كنمات ورىمقي وشمعومقؿ إداريي ٓ شمؾقؼ سمتوريخ إزهر هذه اعمعوهد شمع

  اًمنميػ ومؽوكتف اًمعوعمقي . 
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 ج( المقترحات : 
ذم ضقء اًمـتوئٍ واًمتقصقوت اًمسوسمؼي شمقصؾ اًمبوطمثون إمم قمدٍد مـ اعمؼؽمطموت 

 اًمبحثقي مـفو : 

ه دراؾمي طمقل ومتح سموب اًمؼبقل حلػظي اًمؼرآن اًمؽريؿ مـ ؾمـ اًمتوؾمعي وآصمور -3

 اًمؽمسمقيي قمغم اًمػرد وإرسة واعمجتؿع .

دراؾمي مؼوركي ًمتدريى معؾؿل اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم معفد اإلموم اًمشوـمبل  -2

 ومعفد اًمؼراءات سموٕزهر.

دراؾمي مؼوركي ًمدرضمي اإلضموزة اعمؿـقطمي مـ معفد اإلموم اًمشوـمبل ذم ضقء  -1

 درضموت اإلضموزة اعمؿـقطمي مـ معوهد اًمؼراءات سموٕزهر . 

 دراؾمي مؼوركي سملم اًمدقمؿ احلؽقمل وإهكم ذم ممؾمسوت اًمتعؾقؿ .  -1

 دراؾمي مؼوركي سملم اإلدارة اًمتـػقذيي احلؽقمقي وإهؾقي ذم ممؾمسوت اًمتعؾقؿ .  -3

 اًمتعؾقؿ اإلًمؽؽموين ذم اعمعوهد إزهريي ذم ضقء ظمؼمة معفد اإلموم اًمشوـمبل .  -6

حتػقظ اًمؼرآن اًمؽريؿ ذم  دراؾمي مؼوركي عمعوهد اًمؼرآن اًمؽريؿ اًمتوسمعي جلؿعقي -0

 اعمؿؾؽي اًمعرسمقي اًمسعقديي. 
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