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املستخلص
ه دفت ه ذا الدراس ة إل

تحدي د أوج ا التب ابا واف تالن ب ين نظ ام التعم يم

الث انوي ف المعاه د وال دور التابع ة لمجامع ة اإلس الميةف وف المعاه د األزهري ة التابع ة
لألزهر وسبل اإلف ادة منمم اف واس ت دم الباح ث ف

دراس تا الم نم الوف  ،ف وك ان م ن

أه م نتائجم ا التب ابا ب ين نظ ام التعم يم الث انوي ف

المعاه د وال دور التابع ة لمجامع ة

المعاه د األزهري ة التابع ة لألزه ر ف

ع دد الس نوات الدراس ية وبع ض

اإلس الميةف وف

األهدانف وجاء اف تالن بينمم ا ف ع دد المعاه د والط الب ومس ارات ال ط ط الدراس ية
وتعميم المرأةف وك ان م ن أه م توف ياتما ض رورة اس تحداث مس ار لمعم وم الطبيعي ة ف
المعاهد والدور بالجامعة اإلسالميةف والتوسع ف إنباء المعاهد الثانوية من الل ف ت
المج ال أم ام المس تثمرين ل ،ت معاه د اف ةف تعن

بت دريس مق ررات المعاه د وال دور

التابعة لمجامعة اإلسالمية .
الكممات الم،تاحية

التعميم الثانويف المعاهد والدورف المعاهد األزهريةف الجامعة

اإلسالميةف األزهر

Abstract
This study aimed to identify the similarities and differences between
the secondary education systems in the institutes and the school of the
Islamic University, and among secondary institutes affiliated to AlAzhar.
The researcher used his descriptive approach. The most important
results were the similarity between the secondary education systems in
the institutes and the school of the Islamic University, and in the Azhar
institutes of Al-Azhar in the number of years of study and some
objectives, and the difference between them in the number of institutes
and students ,study plans and women education.
Its recommendations included the need to establish a course of
natural sciences in the institutes and the school of the Islamic University,
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and to expand the establishment of institutes by opening the way for
investors to open private institutes to teach courses
of the Islamic University Institutes.
Keywords: secondary school , Islamic University, Al-Azhar

* أستاذ التربية اإلسالمية المساعد بالجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.


الحمد هلل رب العالمينف والفالة والسالم عم

أبرن األنبياء والمرسمين نبينا

محمد وعم آلا وفحبا وسمم أجمعينف أما بعد
تعد المرحمة الثانوية أهم المراحل الدراسية ف السمم التعميم ؛ إذ أنما تمثل نقطة
تحول مممة ف

حياة األفراد باعتبارها بوابة العبور لمدراسة الجامعيةف أو الطريق

لالن راط ف الحياة العممية .
وتنبثق أهمية هذ المرحمة من أمور ثالثة ه
 أن ال،ئات الطالبية الت يتضمنما هذا التعميم يضم طالبا من فئة عمرية تتراوح بين
ال امسة عبر والعبرين والت تقابل فترة المراهقةف وه مرحمة هامة من مراحل
النمو العقم والجسم والعاط ( . ،فال ف 9929م ف ص.)22
 أنا ف يوجد أي نظام تعميم
طالبا ف وف يزال الجدل التعميم

ثانوي يمكن اعتبارا وافياً أو كافياً إلبباع حاجات
ف

اآلونة اف يرة يدور حول نظما و أنبطتا

و ططا الدراسية(.مفط ،ف  9991ف ص.)969-961
 أن جميع دول العالم المتقدمة والنامية عم السواء أ ذت تت،حص أنظمتما التربوية
بحثاً عن مواقع ال مل وافضطراب والقفورف وتولدت قناعة عند هذا الدول مؤداها
أن التربية بمؤسساتما التقميدية لم تعد قادرة عم افضطالع بمسؤولياتما وأدوارها

الجديدة الت أفرزتما التغيرات افجتماعية وافقتفادية والعممية والتقنية( .ال طيب ف
 9992ف ص.)7
وفوق ذلك كما فإن نظام التعميم الثانوي ف المعاهد والدور بالجامعة اإلسالمية
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يواجا العديد من التحديات الت يجب التنبا لماف ومواجمتما بطرق عممية رفينة.
ومن هنا تبرز أهمية هذا الدراسة بتحديد واقع التعميم الثانوي ف

المعاهد

والدور بالجامعة اإلسالميةف ومدى افت،اق واف تالن بينا وبين التعميم الثانوي ف
المعاهد األزهرية التابعة لألزهرف واإلفادة من ذلك ف تطوير نظامما التعميم .

موضوع الدراسة وأسئلتوا:
ف

ضوء ما سبقف وف

ضوء افهتمام المتزايد لتطوير نظم التعميم الثانوية

يمكن فياغة السؤال الرئيس لمدراسة فيما يم
ما أوجا التبابا واف تالن بين نظام التعميم الثانوي ف المعاهد والدور التابعة
لمجامعة اإلسالميةف وف المعاهد األزهرية التابعة لألزهر ؟
ويت،رع عن السؤال الرئيس األسئمة ال،رعية التالية
 -9ما أبرز مالم نظام التعميم الثانوي ف المعاهد والدور بالجامعة اإلسالمية ؟
 -2ما أبرز مالم نظام التعميم الثانوي ف المعاهد األزهرية التابعة لألزهر ؟
 -1ما أوجا التبابا واف تالن بين نظام التعميم الثانوي ف المعاهد والدور التابعة
لمجامعة اإلسالميةف وف المعاهد األزهرية التابعة لألزهر؟
 -9ما التوفيات والمقترحات الت

يمكن أن ت،يد ف

تطوير التعميم الثانوي ف

المعاهد والدور بالجامعة اإلسالمية ؟

أهداف الدراسة:
هدفت هذا الدراسة إل
 -9التعرن عم واقع التعميم الثانوي ف المعاهد والدور بالجامعة اإلسالمية.
 -2التعرن عم واقع التعميم الثانوي ف المعاهد األزهرية التابعة لألزهر.
 -1مقارنة بين واقع التعميم الثانوي ف

المعاهد والدور بالجامعة اإلسالمية بواقع

التعميم الثانوي ف المعاهد األزهرية التابعة لألزهر .
 -9تقديم توفيات ومقترحات يمكن أن ت،يد ف
المعاهد والدور بالجامعة اإلسالمية .
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أهنية الدراسة:
تكمن أهمية هذا الدراسة ف النقاط التالية
 -9ل،ت انتباا المسئولين عن التعميم الثانوي ف
اإلسالمية بأهمية هذا المرحمةف وضرورة تبن

المعاهد والدور بالجامعة
طط لتطويرها عم

م تمن

األفعدة .
 -2الدراسة المقارنة ومثل هذا النوع من الدراسات ي،ت

المجال أمام الممتمين

لمعرفة أوجا التميز ف نظام والقفور ف نظام آ ر .
 -1تمثل هذا الدراسة منطمقا لدراسات أ رى تبحث ف نظم تعميمية جديدة وتطوير
نظم تعميمية قائمة.

حدود الدراسة:
تحددت هذا الدراسة بالحدود التالية
تقتفر هذا الدراسة عم

 -9حد مكان

 جمات التعميم الثانوي التابعة لمجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةف وهالمعمد الثانويف ودار الحديث المدنية الثانويةف ودار الحديث المكية الثانوية.
 التعميم الثانوي ف المعاهد األزهرية التابعة لألزهر. -2حد زمان
 -1حد موضوع

تقتفر هذا الدراسة عم المعمومات المتوفرة حديثاً.

تقتفر هذا الدراسة عم الجوانب الموضوعية التالية

النبأة

واألهدانف وعدد المعاهد والطالبف وال طط الدراسية.

مصطلحات الدراسة :
 -التعميم الثانوي

ه قمة سمم التعميم العام يمتحق بما الطالب ف سن ال امسة

عبر إل سن الثامنة عبر تقريباً .

 -المعاهد والدور

جمات التعميم الثانوي التابعة لمجامعة اإلسالمية بالمدينة

المنورةف وه المعمد الثانويف ودار الحديث المدنية الثانويةف ودار الحديث المكية
الثانوية.
 المعاهد األزهرية جمات التعميم الثانوي التابعة لألزهر .- 297 -
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ميور الدراسة:
است دم الباحث ف

دراستا المنم

الوف،

والذي يعرفا عبيدات وآ رون

( )9929بأنا" أسموب من أساليب التحميل المرتكز عم معمومات كافية ودقيقة عن
ظاهرة أو موضوع محدد عبر فترة أو فترات زمنية معمومةف وذلك من أجل الحفول
عم

نتائ

عممية تم ت،سيرها بطريقة موضوعية تنسجم مع المعطيات ال،عمية

لمظاهرة"(ص)976ف وقد تم تطبيق األسموب المقارن كأحد أساليب المنم الوف ،من
الل التعرين بالنظم التعميمية وأوجا المقارنة بينما.

الدراسات السابكة
اجتمد الباحث ف مراجعة البحوث والرسائل الجامعية من الل البحث ف قواعد
المعمومات بمكتبة الممك فمد الوطنيةف ومركز الممك فيفلف ومن

الل البحوث

والرسائل المنبورة عم ببكة افنترنتف وفيما يم يستعرض الباحث هذا الدراسات
-9

دراس ةةة م م ةةد 2991م)

بعن وان " نظ ام الدراس ة ف

المعاه د الثانوي ة

األزهرية وعالقتا باإلعداد لمجامعة األزهرية دراسة حالة "ف وقد هدفت إل دراس ة
نظام المعاهد الثانوي ة األزهري ة وعالقت ا باإلع داد لمجامع ة األزهري ةف واس ت دمت
الباحث ة الم نم الوف  ،ف وك ان م ن أه م نتائجم ا أن نظ ام التعم يم ف

المعاه د

تأهي ل الط الب لمدراس ة الجامعي ة ف

الكمي ات

الثانوي ة األزهري ة يس مم ف

المت ففة ف الدراسات اإلسالمية دون غيرها من الكميات .

-2

دراسةةة الصةةا دي 2991م)

بعن وان" المعاه د و ال دتور التابع ة لمجامع ة

اإلس المية بالمدين ة المن ورة ورس التما التربوي ة دراس ة وف ،ية تحميمي ة"ف وق د
ه دفت إل

دراس ة المعاه د وال دور التابع ة لمجامع ة اإلس المية بالمدين ة المن ورة

دراس ة تحميمي ة واب راز رس التما التربوي ةف واس ت دم الباح ث ف
الوف  ،والم نم الت اري

دراس تا الم نم

ف وك ان م ن أه م نتائجم ا أن المعاه د وال دور ه

بمثاب ة رواف د لمجامع ة اإلس المية تزوده ا ب الطالب الم ؤهمين لمدراس ة فيم اف كم ا
أنما تعمل عم تنبئة الطالب التنبئة اإلسالمية الفحيحة.

 -1دراسةةة مسةةي

1222م) بعن وان " دراس ة مقارن ة لنظ ام التعم يم ف
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األزهرية العامة قبل وبعد 9969م"ف وقد هدفت إل ع رض أه م مح اوفت تط وير
نظ ام التعم يم ف

المعاه د األزهري ة العام ة قب ل وبع د ع ام 9969مف واس ت دم

الباحث المنم التاري

الذي يقارن بين فترتين ت اري يتين ف بم د واح دف وك ان

من أهم نتائجما إقرار نظام افمتحان السنوي واضافة م واد حديث ة قب ل 9969مف
وظمور المرحمة اإلعدادية وتبعيب المرحمة الثانوية وتعميم المرأة واد ال المغ ات
األجنبية بعد 9969م.
ومن الل مراجعة الدراسات السابقة يتض ما يم
-9

-2

تت،ق هذا الدراسة مع الدراسات السابقة ف

مجالما العام والمتعمق

بالمعاهد اإلسالمية.
ت تمن هذا الدراسة عن الدراسات السابقة ف الموضوع والمنم ف ف،
الموضوع اهتمت هذا الدراسة بإجراء مقارنة بين نظام التعميم الثانوي
ف

المعاهد والدور التابعة لمجامعة اإلسالميةف وف

المعاهد األزهرية

التابعة لألزهر؛ وف المنم است دم الباحث المنم الوف ،باألسموب

المقارن بين هذين النوعين من التعميم .
املبحح األول

ىظاو التعليه الجاىوي يف املعاهد والدور باجلامعة اإلسالمية
الجامعة اإلسالمية ف رح عمم

ب امه يم دن إل تبمي ة رس الة اإلس الم ال ال دة

عن طريق الدعوةف والتعميم الجامع ف والدراسات العمياف حي ث ي ،د إليم ا أبن اء المس ممين
من كل مكان ف العالم ليتمقوا فيما عممممف وينالوا م ن معينم ا الف اف ف ث م يع ودوا إل
بم دانمم مب اعل ن ور وه دى وف الحف ي دعون إل

اهلل عم

بف يرةف وينب رون العم م

النافع.
ولك

تحق ق الجامع ة اإلس المية أه دافماف رأى الق ائمون عميم ا ض رورة وج ود

مراحل تعميمية دون الجامعيةف يمتح ق بم ا الط الب لت أهيممم لممرحم ة الجامعي ةف وتب مل
المرحمة المتوسطة والمرحمة الثانوية ومعمد تعميم المغة العربية لغير الناطقين بما .
وفيم ا يم

يتن اول الباح ث المرحم ة الثانوي ة ف
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النبأة واألهدان وعدد المعاهد والطالبف وال طة الدراسية .

اليشأة واألهداف :
تتمث ل المرحم ة الثانوي ة بالجامع ة اإلس المية ف

ث الث جم ات تعميمي ة ه

المعمد الثانويف ودار الحديث المدنية الثانويةف ودار الحديث المكية الثانوية .
وفيما يم نبذة عن نبأة وأهدان كل واحدة منما .

املعود الجاىوي
أُنب ل المعم د الث انوي ف

الس نة الت

أنب أت فيم ا الجامع ة ع ام 9189ه

استناداَ إل المادة الس ابعة م ن النظ ام األس اس لمجامع ة اإلس الميةف والت

نف ت عم

أن الجامع ة تتك ون م ن قس مين قس م ع الف وقس م ث انوي م دة الدراس ة في ا ث الث
سنوات( .الجامعة اإلسالميةف 9999ف ص.)198
ويبير (المعمد الثانوي) ف موقعا اإللكترون

عم ب بكة اإلنترن ت إل أهداف ا

الت ت نص عم أن "المعاه د وال دور والم دارس الت تتب ع الجامع ة بمثاب ة رواف د لم ا
تس تقبل أبن اء المس ممين م ن أنح اء الع الم لتزوي دهم بق در ك ة
ان م ن العم وم اإلس المية
والعربية والمواد الثقافية .ويتمثل ذلك ف اآلت
 -9إعداد الطالب إعداداً عممياً يؤهممم لموافمة الدراسة ف الكميات.
 -2تأفيل العقيدة اإلسالمية الفحيحة لدى الطالب.

 -1اإللمام بالمعارن المغوية والت تعينا عم فمم العمم البرع .
 -9إعداد الطالب ثقافياً من

الل المواد الثقافية كالتاريه والجغرافيا والمغة

اإلنجميزية.

 -2إعداد الطالب إعداداً سموكياً متكامالً ويتمثل ذلك ف النباطات الالمنمجية

والمسابقات الثقافية المادفة .

 -6تنمية الممارات الدعوية والت تعتبر من أهم أهدان الجامعة والدراسة فيماف
ويتمثل ذلك ف المواد المغوية كالممارات المغوية والنحو والبالغة وغيرها".
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دار احلديح املدىية
واف ق جالل ة المم ك عب د العزي ز  -رحم ا اهلل تع ال  -عم

افتت اح دار الح ديث

المدني ة كمدرس ة أهمي ة ع ام 9123ه (الجامع ة اإلس الميةف 9199ف ص ) 292ف ث م
فدرت الموافقة الممكية عم ض م مدرس ة دار الح ديث المدني ة إل الجامع ة اإلس المية
بالمدينة عام 9189ه (الجامعة اإلسالميةف 9999ف ص.)161
ومنذ إنباءها م رت بتط ورات ع دة م ن حي ث المراح ل الدراس يةف ك ان آ ره ا ع ام
9912هف حيث أضي،ت المرحمة الثانوية لما لتبمل م رحمتين دراس يتينف هم ا المرحم ة

المتوسطةف والمرحمة الثانوية ف ومدة الدراسة ف ة
كل منمما ثالث سنوات دراسية .

"إع داد وت ري طالب اً متمي زين ف

وأما أهدان دار الحديث المدنية تنص عم

العموم البرعية والعموم األ رى"(الجامعة اإلسالميةف 9911ف ص.)79

دار احلديح املكية
وافق جاللة الممك عبد العزيز  -رحما اهلل تعال  -عم افتتاح دار الح ديث
المكية ع ام 9122ه (الجامع ة اإلس الميةف 9199ف ص ) 292ف ث م ف درت الموافق ة
الممكي ة عم

الجامع ة اإلس المية بالمدين ة ع ام

ض م مدرس ة دار الح ديث المدني ة إل

9199ه( .الجامعة اإلسالميةف 9999ف ص.)169
ومن ذ إنب اءها م رت بتط ورات ع دة حي ث أض ي،ت لم ا المرحم ة الثانوي ة ع ام
9199هف ث م ألغي ت ع ام 9939هف ث م أعي دت م رةً أ رى ع ام 9992هف وه

اآلن

تبمل مرحمتين دراسيتينف هم ا المرحم ة المتوس طةف والمرحم ة الثانوي ةف وم دة الدراس ة

ف ة
كل منمما ثالث سنوات دراسية (الجامعة اإلسالميةف 9999ف ص.)173
وأما أهدان دار الحديث المكية ت نص عم

"يعن بدراس ة م واد العم وم الب رعية

وعم وم العربي ة والم واد افجتماعي ة المغ ة اإلنجميزية"(الجامع ة اإلس الميةف 9911ف
ص.)76

عدد املعاهد والطالب
تستقبل المرحمة الثانوية الطالب من جميع أنحاء العالم ف

معاهدها الثالثةف

ويمثل الجدول التال عدد الطالب ف العام الدراس 9919-9918ه
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جدول ()9

عدد طالب التعميم الثانوي بالمعاهد والدور التابعة لمجامعة اإلسالمية
ف العام 9919-9918ه

يتض

المعمد أو الدار

عدد الطالب

دار الحديث المدنية الثانوية

922

المعمد الثانوي

993

دار الحديث المكية الثانوية

229

المجموع

896

من الجدول السابق أن عدد طالب دار الحديث المدنية الثانوية لمعام

9919-9918ه بمة ( )922طالباًف وعدد طالب المعمد الثانوي ( )993طالباًف وعدد

طالب دار الحديث المكية الثانوية ( )229طالباًف وبمة عدد الطالب الكم ف المعاهد

الثالث ( )896طالباً .

مدة وخطط الدراسة
مدة الدراسة ف

المرحمة الثانوية ف

سنواتف بعدها يحفل الطالب عم
الدراسية ف

المعاهد والدور بالجامعة اإلسالمية ثالث

بمادة إتمام الدراسة الثانويةف وتت،ق ال طة

دار الحديث المدنية ودار الحديث المكية وت تمن عنمما ف

المعمد

الثانوي .
وفيما يم يستعرض الباحث هاتين ال طتين الدراسيتين .

أو ًال  :اخلطة الدراسية يف املعود الجاىوي
يمثل الجدول التال ال طة الدراسية ف المعمد الثانوي بالجامعة اإلسالمية كما ورد
ف تقرير اإلدارة العامة لممعاهد والدور (9929ه)
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جذٔل رلى ()2
انخطح انذراسيح نهًعٓذ انثإَي
عذد انحظض األسثٕعيح نكم سُح دراسيح
و

انًٕاد انذراسيح
انظف األٔل

انظف انثاَي

انظف انثانث

1

انمرآٌ انكريى

3

3

3

2

انتجٕيذ

1

0

0

3

انتفسير

2

2

2

4

أطٕل انتفسير

1

1

0

5

انحذيث

2

2

2

6

يظطهح انحذيث

1

0

0

7

انتٕحيذ

3

3

3

8

انفمّ

3

3

3

9

أطٕل انفمّ

0

0

2

10

انفرائغ

1

2

2

11

انُحٕ ٔ انظرف

3

3

3

12

انثالغح

0

1

1

13

األدب ٔانُظٕص

1

2

2

14

انًٓاراخ انهغٕيح

2

2

0

15

انًكتثح ٔ انثحث

0

0

1

16

انسيرج

2

0

0

17

انتاريخ اإلساليي

0

1

2

18

انجغرافيا

1

1

0

19

انحاسة اآلني

1

1

1

20

انهغح اإلَجهيسيح

2

2

2

21

انترتيح انثذَيح

1

1

1

30

30

30

انًجًٕع

تتضمن ال طة الدراسية ف الجدول السابق ما يم
 -9مواد العموم البرعية
بمغت نسبة حفص مواد العموم البرعية ف
إجمال نسب حفص ال طة الدراسية .
 -2مواد المغة العربية
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السنوات الثالث ( )%22.2من

بمغت نسبة حفص مواد المغة العربية ف
إجمال نسب حفص ال طة الدراسية.
 -1المواد الثقافية

تضم المواد الثقافية مواد السيرة والتاريه والجغرافيا والمكتبة والبحث والمغة
اإلنجميزية والحاسب اآلل

والتربية الرياضيةف وقد بمغت نسبة حففما ()%22.2

من إجمال نسب حفص ال طة الدراسية.
ويمكن تم يص أبرز ما تضمنتا ال طة الدراسية ف المعمد الثانوي بالجامعة
اإلسالمية ف الجدول التال

جدول رقم ()1

توزع نسب أنواع العموم ف ال طة الدراسية لممعمد الثانوي

نوع العموم

النسبة

العموم البرعية

%22.6

عموم المغة العربية

%22.2

العموم الثقافية

%22.2

ثاىياً  :اخلطة الدراسية يف داري احلديح املدىية واملكية
يمثل الجدول التال ال طة الدراسية ف داري الحديث المدنية والمكية بالجامعة
اإلسالمية كما ورد ف تقرير اإلدارة العامة لممعاهد والدور (9929ه)
جدول رقم ()9

ال طة الدراسية لممرحمة الثانوية ف داري الحديث المدنية والمكية
عدد الحفص األسبوعية لكل سنة دراسية

م

المواد الدراسية

9

القرآن الكريم

1

2

التجويد

9

3

1

الت،سير

2

2

2

9

أفول الت،سير

9

9

3

الفن األول

الفن الثان

الفن الثالث

1

1
3
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م

المواد الدراسية

عدد الحفص األسبوعية لكل سنة دراسية
الفن األول

الفن الثان

الفن الثالث

2

الحديث

2

2

2

6

مفطم الحديث

2

3

3

7

الت ري

3

9

9

8

دراسات ف الكتب الستة

9

9

9

9

التوحيد

1

1

1

93

ال،قا

1

1

1

99

أفول ال،قا

3

3

2

92

ال،رائض

9

2

2

91

النحو و الفرن

1

1

1

99

البالغة

3

9

9

92

األدب والنفوص

9

2

2

96

الممارات المغوية

2

2

3

97

المكتبة والبحث

3

3

9

98

السيرة

2

3

3

99

التاريه اإلسالم

3

9

2

23

الجغرافيا

9

9

3

29

الحاسب اآلل

9

9

9

22

المغة اإلنجميزية

2

2

2

21

التربية البدنية

9

9

9

12

12

12

المجموع

تتضمن ال طة الدراسية ف الجدول السابق ما يم
 -9مواد العموم البرعية
بمغت نسبة حفص مواد العموم البرعية ف

السنوات الثالث ( )%28.9من

إجمال نسب حفص ال طة الدراسية .
 -2مواد المغة العربية -
بمغت نسبة حفص مواد المغة العربية ف
إجمال نسب حفص ال طة الدراسية .
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 -1المواد الثقافية
تضم المواد الثقافية مواد السيرة والتاريه والجغرافيا والمكتبة والبحث والمغة
اإلنجميزية والحاسب اآلل

والتربية الرياضيةف وقد بمغت نسبة حففما ()%23.8

من إجمال نسب حفص ال طة الدراسية .
ويمكن تم يص أبرز ما تضمنتا ال طة الدراسية ف

داري الحديث المدنية

والمكية بالجامعة اإلسالمية ف الجدول التال

جدول رقم ()2

توزع نسب أنواع العموم ف ال طة الدراسية
لداري الحديث المدنية والمكية

ومن

نوع العموم

النسبة

العموم البرعية

%28.9

عموم المغة العربية

%23.8

العموم الثقافية

%23.8

الل استعراض ال طتين الدراسيتين السابقتين لممعاهد والدور الثانوية

بالجامعة اإلسالمية يتض ما يم
-9

يوجد مسار دراس واحد فقط وهو مسار العموم البرعية .

-2

تت،ق ال طتين ف عدد حفص مواد المغة العربية و المواد الثقافية .

-1

ت تمن ال طتين ف
الت ري

ودراسات ف

عدد حفص العموم البرعية وذلك إلضافة مادت
الكتب الستة ف

داري الحديث المدنية والمكية

بواقع ( )2حفصف واضافة حفة ثانية لمادة مفطم الحديث لمفن
األول الثانوي ف داري الحديث المدنية والمكية .
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املبحح الجاىي
ىظاو التعليه الجاىوي يف املعاهد األزهرية
األزهر البرين منارة عممية معرفية يضرب بجذورا ف

عمق تاريه العمم

والمعرفةف إذ مض عم نبأتا مئات السنينف درس با العديد من العمماء وال،قماء
الذين كان لمم دور بارز ف التقدم العمم والمسيرة المعرفية .
والتعميم األزهري يبمل مراحل تعميمية دون الجامعية منما المرحمة الثانويةف وفيما
يم

يتناول الباحث المرحمة الثانوية ف

األزهر البرين من حيث النبأة واألهدانف

وعدد المعاهد والطالبف وال طة الدراسيةف وأنواع المعاهد .

النشأة واألهداف
تعد نبأت التعميم الثانوي األزهري بفدور قانون سنة  9938إذ نص عم
تقسيم الدراسة لثالث مراحل أولية وثانوية وعالية ثم فدر قانون  9913بتقسيم
مراحل التعميم إل أربع مراحل ه

ابتدائ وثانوي وعال وت فص( .مسيلف 2333ف

ص.)97-92
وبفدور القانون األ ير رقم  931لسنة 9969م أفبحت مراحل التعميم
بالمعاهد األزهرية ثالثا

المرحمة افبتدائية واإلعدادية والثانوية( .مسيلف 2333ف

ص.)12
وأما عن الغرض من المعاهد األزهرية فقد نص القانون رقم ( )931سنة 9969
عم أن "الغرض من المعاهد األزهرية الممحقة باألزهر تزويد تالميذها بالقدر الكاف
من الثقافة اإلسالميةف وال

جانبما المعارن وال برات الت

المدارس األ رى المماثمة لي رجوا إل
لمد ول ف

يتزود بما نظراؤهم ف

الحياة مزودين بوسائمماف واعدادهم الكامل

كميات جامعة األزهرف ولتتميأ لمم جميعاً فرص متكافئة ف

واإلنتاج كما تتميأ لمم ال،رص المتكافئة لمد ول ف

مجال العمل

كميات الجامعات األ رى ف

الجممورية العربية المتحدة وسائر الكميات ومعاهد التعميم العال "( .محمد ف 9919ف
ص.)96
وأما من حيث أهدان التعميم األزهري فم تتضمن
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 -9تزويد ال،ت المسمم بتربية روحية و مقية وجسمية وعقمية واجتماعية وقومية
من الل المناه الدراسية.
 -2الكبن عن قدراتا واستعداداتا وميولاف وتوجيمما وتنميتما بما فيا فالحا
وفالح العالم اإلسالم والوطن العرب .
 -1تزويدا بالقدر الكاف

من العموم الدينية والعربية الت

يت فص األزهر ف

دراستماف وبالدراسات الثقافية والعممية وال،نية والعممية الت يتزود بما نظراؤا
ف مدارس التعميم العامف وتعري،ا بافتجاهات وأنماط السموك الت تك،ل تنبئة
إسالمية عربية فالحة تميئا ل دمة اإلسالم وتراثاف وبعث الحضارة العربية
وترقيتماف ولمربط بين الدين والحياة.
(محمد ف  9919ف ص)98-97
وأما أهدان المرحمة الثانوية افزهرية فتتمثل ف
 -9إعداد الطالب ليكونوا عم حظ من الثقافة العربية واإلسالمية .
 -2تزويد الطالب بالمعارن وال برات الت

تتي

لمم افستمرار ف

الدراسة

الجامعية .
 -1تميئة الطالب لاللتحاق بالكميات األزهرية .
 -9تحقيق األهدان الحكومية العامة لمدولة .
 -2تحرير عقول النابئة من ال رافات البائعة والتقاليد الت ف يقرها الدين .
 -6ترغيب الطالب ف تحمل المسئولية الت ي،رضما عميمم المجتمعف ويأمر بما
الدين .
 -7إعداد ال،رد لك يبق طريقا ف الحياة العممية بنجاح إذا لم يستطع موافمة
الدراسة
 -8تكوين ال،ضائل الن،سية وافجتماعية وتعري،ا آداب السموك .
(جممورية مفر العربيةف ص)92
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عدد املعاهد والطالب
تستقبل المعاهد األزهرية الثانوية الطالب المت رجين من المعاهد اإلعداديةف
ويمثل الجدول التال أعداد المعاهد و الطالب ف المعاهد األزهرية الثانوية كما ورد
ف الكتاب اإلحفائ السنوي لمجماز المركزي لمتعبئة العام واإلحفاء (2397م)
جدول رقم ()6

عدد معاهد و طالب التعميم الثانوي بالمعاهد األزهرية لمعام 2396م

يتض

العنافر

العدد

عدد المعاهد

2967

عدد الطالب

229762

عدد الطالبات

973768

من الجدول السابق أن عدد المعاهد الثانوية األزهرية بمة ()2967
( )933211طالباً موزعين عم

معمداًف وبمة عدد الطالب والطالبات الكم

( )229762طالباً بنسبة ( )%27,36ف وعدد ( )973768طالبة بنسبة
(. )%92,64

مدة وخطط الدراسة
مدة الدراسة ف

المرحمة الثانوية ف

المعاهد األزهرية ثالث سنواتف وبعدها

يحفل الطالب عم بمادة إتمام الدراسة الثانويةف ويمتحق بكميات األزهر أو غيرهاف
وقسمت الدراسة فيما إل بعبتين بعبة لمدراسات األدبيةف وبعبة لمدراسات العممية.
وفيما يم استعراض لم طة الدراسة ف كل منمما .

أوالً  :اخلطة الدراسية لشعبة الدراسات العلنية
يمثل الجدول التال ال طة الدراسية لبعبة الدراسات العممية ف المعاهد الثانوية
األزهرية العادية والنموذجية كما ورد ف اإلدارة المركزية لمتعميم الثانوي ()9919
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جدول رقم ()7

ال طة الدراسية لممرحمة الثانوية لممعاهد العادية والنموذجية (القسم العمم ) لمعام الدراس
9919ه9912-ه

الفن األول

الفن الثالث

الفن الثان

2

ال،قا

9

9

9

1

الت،سير

9

9

9

9

عموم القرآن

9

3

3

2

الحديث

9

9

9

6

عموم الحديث

9

3

3

7

التوحيد

9

9

9

8

النحو

2

2

1

9

الفرن

9

9

9

93

البالغة

2

2

2

99

األدب والنفوص

2

2

2

92

المطالعة

9

9

3

91

اإلنباء

9

9

3

99

المغة اإلنجميزية

عادي

نموذج

عادي

نموذج

عادي

نموذج

2

6

2

6

6

6

92

الرياضيات

2

6

6

96

الكيمياء

2

1

1

97

ال،يزياء

2

1

98

التاريه الطبيع

2

1

1

99

المواطنة وحقوق اإلنسان

3

9

3

23

الحاسب اآلل

9

9

3

29

التربية ال،نية

9

9

3

22

التربية الرياضية

9

9

3

21

افقتفاد المنزل

9

9

3

المجموع

9

1

لم،تيات

عادي

نموذج

عادي

نموذج

عادي

نموذج

93

99

91

99

18

18
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9

القرآن الكريم

2

2

2

مالحظات

م

المواد الدراسية
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تتضمن ال طة الدراسية ف الجدول السابق ما يم
-9

مواد العموم البرعية
بمغت نسبة حفص مواد العموم البرعية ف

لمطالب و ( )%29لمطالبات من إجمال

السنوات الثالث ()%29.9

نسب حفص ال طة الدراسية ف

العاديةف ونسبة ( )%29لمطالب و( )%21.6لمطالبات من إجمال

المعاهد

نسب حفص

ال طة الدراسية ف المعاهد النموذجية .
 -2مواد المغة العربية
بمغت نسبة حفص مواد المغة العربية ف

السنوات الثالث ( )%29.8لمطالب

و( )%29.9لمطالبات من إجمال نسب حفص ال طة الدراسية ف المعاهد العاديةف
ونسبة ( )%29.9لمطالب و( )%29.9لمطالبات من إجمال

نسب حفص ال طة

الدراسية ف المعاهد النموذجية .
 -1المواد العممية
بمغت نسبة حفص المواد العممية ف

السنوات الثالث ( )%27.7لمطالب

و( )%27.1لمطالبات من إجمال نسب حفص ال طة الدراسية ف المعاهد العاديةف
ونسبة ( )%27.1لمطالب و( )%26.8لمطالبات من إجمال

نسب حفص ال طة

الدراسية ف المعاهد النموذجية .
 -9المواد الثقافية
تضم المواد الثقافية مواد المواطنة وحقوق اإلنسان والتاريه الطبيع والتربية
ال،نية والتربية الرياضية والمغة اإلنجميزية والحاسب اآلل ف وقد بمغت نسبة حففما
ف

السنوات الثالث ( )%26.9لمطالب و( )%27.1لمطالبات من إجمال

نسب

حفص ال طة الدراسية ف المعاهد العاديةف ونسبة ( )%27.1لمطالب و()%28.2
لمطالبات من إجمال نسب حفص ال طة الدراسية ف المعاهد النموذجية .
وتجدر اإلبارة إل أن ا تالن النسب بين المعاهد العادية والنموذجية يعود إل
زيادة حفص المغة اإلنجميزية ف المعاهد النموذجيةف وأما ا تالن النسب بين الطالب
والطالبات يعود إل إضافة حفص افقتفاد المنزل لمطالبات .
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ويمكن تم يص أبرز ما تضمنتا ال طة الدراسية لبعبة الدراسات العممية ف
المعاهد الثانوية األزهرية العادية والنموذجية ف الجدولين التاليين
جدول رقم ()8

توزع نسب أنواع العموم ف ال طة الدراسية لبعبة الدراسات العممية ف
المعاهد الثانوية األزهرية العادية

النسبة

نوع العموم
الطالب

الطالبات

العموم البرعية

%29.9

%29

عموم المغة العربية

%29.8

%29.9

العموم العممية

%27.7

%27.1

العموم الثقافية

%26.9

%27.1

جدول رقم ()9

توزع نسب أنواع العموم ف ال طة الدراسية لبعبة الدراسات العممية ف
المعاهد الثانوية األزهرية النموذجية

النسبة

نوع العموم
الطالب

الطالبات

العموم البرعية

%29

%21.6

عموم المغة العربية

%29.9

%29.9

العموم العممية

%27.1

%26.8

العموم الثقافية

%27.1

%28.2

ثاىيا  :اخلطة الدراسية لشعبة الدراسات األدبية
يمثل الجدول التال

ال طة الدراسية لبعبة الدراسات األدبية ف

المعاهد الثانوية

األزهرية العادية والنموذجية كما ورد ف اإلدارة المركزية لمتعميم الثانوي ()9919
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2

2

2

4

عهٕو انمرآٌ

1

0

0

5

انحذيث

1

2

2

6

عهٕو انحذيث

1

0

0

7

انتٕحيذ

2

2

2

8

انًُطك انمذيى

1

1

0

9

انُحٕ

5

5

5

10

انظرف

2

2

2

11

انثالغح

3

3

3

12

األدب ٔانُظٕص

2

2

2

13

انًطانعح

1

1

1

14

اإلَشاء

1

1

1

15

انعرٔع

0

1

0

16

انهغح اإلَجهيسيح

17
18

انهغح األجُثيح انثاَيح
انتاريخ

19

انجغرافيا

عادي

ًَٕرجي

عادي

ًَٕرجي

عادي

ًَٕرجي

4

5

4

5

6

6

2

2

1

2
2

3

3

20

عهى انُفس

1

0

0

21

انفهسفح

0

2

0

22

انًُطك انحذيث

0

0

1

23

انحاسة اآلني

1

1

0

24

انًٕاؽُح ٔحمٕق اإلَساٌ

0

1

0

25

انترتيح انفُيح

1

1

0

26

انترتيح انرياػيح

1

1

1

27

االلتظاد انًُسني

1

1

0

انًجًٕع

2

نهفتياخ

عادي

ًَٕرجي

عادي

ًَٕرجي

عادي

ًَٕرجي
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45

46
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2

انفمّ

6

6

6

يال
حظ
اخ

و

جدول رقم ()93
انخطح انذراسيح نهًرحهح انثإَيح نهًعاْذ انعاديح ٔانًُٕرجيح (انمسى األدتي) نهعاو انذراسي
ِ1435-ِ1434
عذد انحظض األسثٕعيح نكم سُح دراسيح
انًٕاد انذراسيح
انظف انثانث
انظف انثاَي
انظف األٔل
2
2
2
انمرآٌ انكريى
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تتضمن ال طة الدراسية ف الجدول السابق ما يم
 -9مواد العموم البرعية
بمغت نسبة حفص مواد العموم البرعية ف السنوات الثالث ( )%11.9لمطالب
و ( )%12.6لمطالبات من إجمال نسب حفص ال طة الدراسية ف المعاهد العاديةف
ونسبة ( )%12.6لمطالب و( )%12.9لمطالبات من إجمال

نسب حفص ال طة

الدراسية ف المعاهد النموذجية .
 -2مواد المغة العربية
بمغت نسبة حفص مواد المغة العربية ف

السنوات الثالث ( )%11.9لمطالب

و( )%12.6لمطالبات من إجمال نسب حفص ال طة الدراسية ف المعاهد العاديةف
ونسبة ( )%12.6لمطالب و( )%12.9لمطالبات من إجمال

نسب حفص ال طة

الدراسية ف المعاهد النموذجية .
 -1المواد الثقافية
تضم المواد الثقافية مواد المواطنة وحقوق اإلنسان والتاريه الطبيع

والتربية

ال،نية والتربية الرياضية والمغة اإلنجميزية والحاسب اآلل ف وقد بمغت نسبة حففما
ف

السنوات الثالث ( )%11.8لمطالب و( )%19.8لمطالبات من إجمال

نسب

حفص ال طة الدراسية ف المعاهد العاديةف ونسبة ( )%19.8لمطالب و()%12.8
لمطالبات من إجمال نسب حفص ال طة الدراسية ف المعاهد النموذجية .
ويمكن تم يص أبرز ما تضمنتا ال طة الدراسية لبعبة الدراسات األدبية ف المعاهد
الثانوية األزهرية العادية والنموذجية ف الجدولين التاليين
جذٔل رلى ()11
تٕزع َسة إَٔاع انعهٕو في انخطح انذراسيح نشعثح انذراساخ األدتيح في انًعاْذ انثإَيح
األزْريح انعاديح
َٕع انعهٕو
انعهٕو انشرعيح
عهٕو انهغح انعرتيح
انعهٕو انثمافيح

انُسثح
انطانثا
انطالب
خ
%32.6
%33.1
%32.6
%33.1
%34.8
%33.8
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جدول رقم ()92
توزع نسب أنواع العموم ف ال طة الدراسية لبعبة الدراسات األدبية ف
المعاهد الثانوية األزهرية النموذجية

نوع العموم

وف
أنواع

النسبة
الطالب

الطالبات

العموم البرعية

%12.6

%12.9

عموم المغة العربية

%12.6

%12.9

العموم الثقافية

%19.8

%12.8

تام هذا المبحث تجدر اإلبارة إل أن المعاهد الثانوية األ زهرية عم ثالثة
معاهد عادية ومعاهد نموذجية ومعاهد افةف وتُدرس جميع المعاهد المواد

األ زهريةف باإلضافة إل المواد الثقافية الت

تُدرس بالتربية والتعميمف ويمكن ت،فيمما

كما وردت ف بوابة األزهر اإللكترونية إل ما يم

 -9المعاهد العادية تدرس المواد األ زهرية والمواد الثقافية .
 -2المعاهد النموذجية

تدرس ن،س المواد الت

تدرس بالمعاهد العاديةف

باإلضافة إل المغة افنجميزية مستوى رفيع .
 -1المعاهد ال افة

تدرس ن،س المواد األ زهرية واإل نجميزية مستوى رفيعف

باإلضافة إل تدريس بعض المواد الثقافية بالمغة اإلنجميزية.
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املبحح الجالح
املكارىة بني ىظامي التعليه والتحليل والتفسري
يستعرض الباحث ف هذا المبحث المقارنة بين نظام التعميم الثانوي ف المعاهد
والدور بالجامعة اإلسالميةف وف المعاهد األزهرية من حيث النبأةف واألهدانف ومدة
ومسارات الدراسةف وال طط الدراسيةف وعدد المعاهد والطالبف وتعميم المرأةف وأنواع
المعاهد .
وفيما يم يتناول الباحث كل واحد منما .

اليشأة
يتض

من

الل النظر إل

العوامل التاري ية أن نبأت التعميم الثانوي ف

المعاهد والدور بالجامعة اإلسالمية كانت عام 9189ه الموافق 9969مف بينما تعد
نبأت التعميم الثانوي النظام ف األزهر البرين بفدور قانون عام 9938م .

األهداف
من حيث وجود األهدان يتض

من الل افستعراض السابق لنظام

التعميم

وجود أغ ارض وأهدان عامة إل نباء المعاهد األزهريةف ووجود أهدان افة إلنباء
المعاهد الثانوية األزهريةف بينما نجد أهدافاً م تم،ة لممعاهد والدور الثانوية بالجامعة
اإلسالميةف بمعن

أن كل معمد أو دار اجتمد ف

فياغة أهدان لا رغم المرجعية

الواحدة والتبابا ف المسار .
ومن حيث فياغة ومحتوى األهدان نجد أن أهدان المعاهد األزهرية تميزت
بعمق ف المضمون وحبكة ف الفياغةف ويظمر ذلك جميا من الل اهتمامما بتربية
النشء تربية باممة ومتكاممةف ومراعاتما لقدراتا واستعداداتا وميولاف واعدادا لمحياة
العممية أو موافمة الدراسة الجامعيةف ومن المآ ذ عميما التوفية عم التماثل بين
التعميم األزهري والتعميم العام؛ إذ نت عنا تغيير ف ال طط الدراسية بما يتناسب مع
طط التعميم العام مما أدى إل

مزاحمة المواد ف

ال طط الدراسيةف وفقدها

فوفيتما وتميزهاف وهذا ما تؤكدا ياسين ( )9992بقولما "إن تقريب البقة بين
نوع

التعميم العام والدين

هدن يفعب تحقيقاف وجاء عم
316

حساب التعميم الدين
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بفورا تكاد ت،قدا افيتا المميزة " (ص.)997
وأما فياغة ومحتوى أهدان المعاهد والدور الثانوية بالجامعة اإلسالمية فقد
جاءت م تم،ة فيما بينماف إذ نجد أهدان د اري الحديث المدنية والمكية الثانوية ضعي،ة
ف

فياغتماف وعم درجة كبيرة من العمومية ف

محتواهاف ف

حين جاءت أهدان

المعمد الثانوي عم درجة جيدة من الفياغة والمحتوىف و من أبرز ما يميز محتواها
دعوتما لتأفيل العقيدة اإلسالمية ف

ن،س الطالبف وتنمية مماراتا الدعويةف ومن

المآ ذ عميما عدم مراعاتما لقدرات الطالب واستعداداتمم وميولممف ونت عن ذلك عدم
اهتمام المعاهد والدور بموضوع التوجيا واإلربادف والباحث بحكم قربا من المعاهد
والدور بالجامعة اإلسالمية فحظ عدم ت،عيل قسم التوجيا واإلرباد فيماف مع العمم
بأهمية التوجيا اإلرباد األسري والممن والن،س لمذا المرحمة العمرية .
وبالرغم من ا تالن محتوى األهدان بين المعاهد والدور الثانوية التابعة لمجامعة
اإلسالميةف وبين المعاهد الثانوية األزهرية إف أنمما يت،قان عم إمداد النشء بالقدر
الكاف من العموم اإلسالمية والعربية والثقافية.

مدة ومسارات الدراسة
يتبابا نظام التعميم الثانوي ف

المعاهد والدور بالجامعة اإلسالمية والمعاهد

األزهرية ف مدة الدراسة البالغة ثالث سنواتف وي تم،ان عن بعضمما ف المسار؛ إذ
أن التعميم الثانوي ف المعاهد والدور بالجامعة اإلسالمية يحتوي عم مسار واحد فقط
وهو مسار العموم البرعيةف بينما التعميم الثانوي ف

المعاهد األزهرية يحتوي عم

مسارين هما مسار الدراسات األدبية ف ومسار الدراسات العممية .
ويعزو الباحث احتواء المعاهد والدور عم مسار واحد فقط وهو مسار العموم
البرعية إل أن كميات الجامعة اإلسالمية ف السابق كميات نظرية تقبل هذا المسار
وف حاجة إل مسار لمدراسات العممية؛ لكن ف ظل افتتاح الكميات العممية ف الجامعة
اإلسالمية يرى الباحث ضرورة استحداث مسار لمدراسات العممية ف

المعاهد والدور

بالجامعة اإلسالمية مع عدم المساس بالمسار األولف والمحافظة عم
و فوفيتا.
197

تميزا
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اخلطط الدراسية
يتض من الل افستعراض السابق لم طط الدراسية ف نظام التعميم الثانوي
بالمعاهد والدور بالجامعة اإلسالمية وف المعاهد األزهرية ما يم
 -9تميز مسار العموم البرعية ف

المعاهد والدور الثانوية بالجامعة اإلسالمية ف

نسب العموم البرعية إذ بمغت نسبتما ( )%22.6ف المعمد الثانويف ()%28.9
ف داري الحديث المدنية والمكيةف بينما تقل هذا النسبة ف مسار الدراسات األدبية
بالمعاهد الثانوية األزهرية لتفل إل ( )%11.9لمطالب و ( )%12.6لمطالبات
ف المعاهد العاديةف ونسبة ( )%12.6لمطالب و( )%12.9لمطالبات ف المعاهد
النموذجية.
حرص القائمين عم

ويعزو الباحث ذلك التميز إل

التعميم الثانوي ف

المعاهد والدور بالجامعة اإلسالمية بالمحافظة عم نسبة حفص المواد البرعية وعدم
مزاحمتما بمواد أ رى تضعن من ت ففما وتميزهاف كما يعزو الباحث ان ،اض نسبة
حفص العموم البرعية ف المعاهد الثانوية األزهرية إل محاولة التقريب بين نظام
التعميم العام والتعميم األزهري مما أدى إل مزاحمة طة الدراسة ف المعاهد األزهرية
بمواد أ رى نت عنما هذا اف ن ،اض ف النسبة .
 -2تميز مسار الدراسات األدبية ف المعاهد األزهرية ف نسب عموم المغة العربية إذ
بمغت ( )%11.9لمطالب و( )%12.6لمطالبات ف

المعاهد العاديةف ونسبة

( )%12.6لمطالب و( )%12.9لمطالبات ف المعاهد النموذجية )%11.9(.ف ف
حين بمغت نسبتما ف

المعمد الثانوي ( )%22.2ف ونسبتما ف

داري الحديث

المدنية والمكية الثانوية بمة (.)%23.8
ويعزو الباحث ارت،اع نسب عموم المغة العربية ف المعاهد الثانوية األزهرية
إل محاولة مبابمة ال طة الدراسية لما ب طة مسار الدراسات األدبية ف نظام التعميم
العام .
ويرى الباحث ضرورة فت مسار لدراسات المغة العربية يتم التركيز فيا عم
مواد المغة العربيةف واعداد الطالب لغوياً لاللتحاق بكميات المغة العربية بحيث يبق

لمسار العموم البرعية تميزا و فوفيتا.
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 -1تميز مسار الدراسات األدبية ف المعاهد األزهرية ف نسب العموم الثقافية إذ بمغت
( )%11.8لمطالب و( )%19.8لمطالبات ف المعاهد العاديةف ونسبة ()%19.8
لمطالب و( )%12.8لمطالبات ف

المعاهد النموذجيةف بينما جاءت نسبتما ف

المعمد الثانوي ( )%22.2ف ونسبتما ف

داري الحديث المدنية والمكية الثانوية

(.)%23.8
ويعزو الباحث ارت،اع نسب العموم الثقافية ف المعاهد الثانوية األزهرية إل
السبب ذاتا وهو محاولة مبابمة ال طة الدراسية لما ب طة مسار الدراسات األدبية ف
نظام التعميم العامف باإلضافة إل

ا تالن التربويين والمت ففين ف

المدن من

تطوير هذا المرحمة بين تزويد الطالب بالثقافة العامة أو إعدادهم لممرحمة الجامعية .

عدد املعاهد والطالب
يالحظ الباحث فرقاً كبي ارً بين المعاهد الثانوية األزهرية والمعاهد والدور الثانوية

بالجامعة اإلسالمية من حيث عدد المعاهد والطالبف فقد بمة إجمال

عدد المعاهد

الثانوية األ زهرية ( )2967معمداًف يدرس بما ( )933211طالباً وطالبةف موزعين
عم

( )229762طالباً بنسبة ( )%27,36ف وعدد ( )973768طالبة بنسبة

()%92,69ف بينما يتمثل التعميم الثانوي ف المعاهد والدور بالجامعة اإلسالمية ف
ثالث معاهد ه

المعمد الثانوي ودار الحديث المدنية الثانوية ودار الحديث المكية

الثانويةف ويبمة عدد طالبما الكم ( )896طالباً.

ويعزو الباحث التمايز الكبير بين نظام التعميم من حيث عدد المعاهد والطالب

إل أن نظام التعميم األزهري أفب نظاماً موازياً لنظام التعميم العام التابع لوزارة التربية

والتعميمف كما يعتبر مرحمة أساسية وجزء ف يتج أز من النظام التعميم المفري؛ ب الن

النظرة إل

المعاهد والدور الثانوية بالجامعة اإلسالمية بأنما مرحمة مكممة لمتعميم

الجامع تمدن إل إمداد كميات الجامعة بالطالب المؤهمين لمدراسة بما .

تعليه املرأة
لقد حظ

تعميم المرأة باهتمام األزهر البرينف إذ بمغت نسبة الطالبات ف

التعميم األزهري الثانوي ( )%92,64من إجمال

الطالب والطالباتف كما أن نظام

التعميم الثانوي األزهري نظام غير م تمط ي،فل بين الذكور واإلناث؛ وذلك استنادا إل
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أنظمتا ولوائحا.
أما بالنسبة لممعاهد والدور الثانوية بالجامعة اإلسالمية فإن نظامما التعميم
يقتفر عم

الذكور دون اإلناثف ولعل السبب ف

ذلك عدم وجود كميات لمن ف

الجامعة تستقبممن بعد الت رج .

أىواع املعاهد
تتميز المعاهد الثانوية األزهرية بثالثة أنواع من المعاهد ه

المعاهد العادية

وتدرس المواد افزهرية والمواد الثقافيةف والمعاهد النموذجية وتدرس ن،س المواد الت
بالمعاهد العادية باإلضافة ال المغة افنجميزية مستوى رفيعف والمعاهد ال افة تدرس
ن،س المواد افزهرية وافنجميزية مستوى رفيع باإلضافة ال

تدريس بعض المواد

الثقافية بالمغة افنجميزية بينما يمكن القول بأن المعاهد والدور ذات نوع واحد يبابا
المعاهد العادية .
ويرى الباحث بأن تنوع المعاهد بمذا البكل ي،ت

المجال أمام الطالب ف تيار ما

يناسب قدراتا واستعداداتا وميولاف كما أن وجود معاهد

افة تدرس ن،س مواد

المعاهد الثانوية األزهرية وتحت إبران مبابر منما كان لا دور ف التوسع المباهد
ف عدد المعاهد الثانوية األزهرية .

اخلامتة والتوصيات :
ف

تام هذا البحث نجد التبابا بين نظام

والدور التابعة لمجامعة اإلسالميةف وف

التعميم الثانوي ف

المعاهد

المعاهد األزهرية التابعة لألزهر ف

السنوات الدراسية وبعض األهدانف كما نجد اف تالن بينمما ف

عدد

عدد المعاهد

والطالب ومسارات ال طط الدراسية وتنوع المعاهد وتعميم المرأةف وف

ضوء ما

أس،رت عنا هذا الدراسة من نتائ يوف الباحث بما يم
 -9تبكيل لجنة عاجمة من منسوب

المعاهد والدور بالجامعة اإلسالمية تحت

إبران أساتذة من أقسام التربية إلعادة فياغة أهدان عامة لممعاهد والدور
بالجامعة اإلسالمية وتوحيدها عم مستوى المعاهد والدور ثم أهدان افة
لكل مرحمة من مراحمماف وتضمينما ف
تقاريرها الدورية .
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 -2استحداث مسار لمدراسات العممية ف المعاهد والدور بالجامعة اإلسالمية مع
عدم المساس بالمسار األولف والمحافظة عم تميزا و فوفيتاف أو إنباء
معمد ثانوي آ ر تحت مسم

المعمد الثانوي لمعموم الطبيعية يدرس فيا

المسار العمم فقط .
 -1استحداث مسارين ف
وعمومماف والثان

الفن الثالث الثانوي؛ األول لدراسات المغة العربية

لدراسات المغة اإلنجميزية وعمومما يميل الطالب الراغبين

ف افلتحاق بكميات المغة العربية وكميات المغات والترجمة .
 -9التوسع ف إنباء المعاهد الثانوية ف منطقة المدينة المنورة عم أن ي،تت
معمد ف كل محافظة من محافظات المدينة عم األقل ثم التوسع تدريجياً .

 -2إنباء معاهد ثانوية لتعميم المرأة عم

أن ي،تت

هذا المعمد ف

المنورة ثم يتم التوسع تدريجياً عم مستوى المنطقة .

المدينة

 -6فت المجال أمام المستثمرين ل،ت معاهد افة تدرس مواد المعاهد والدور
بالجامعة اإلسالميةف وتحت إبران مبابر منما .
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قائنة املرادع
أوالً  :الكتب واألحباخ والتكارير
 oاإلدارة العامة لممعاهد والدور9929( .ه) .تقرير ال طة الدراسية لممعمد الثانوي وداري
الحديث المكية والمدنية لمعام9913ه9919/ه.

 oاإلدارة المركزية لمتعميم الثانوي .)9919( .تقرير ال طة الدراسية لممرحمة الثانوية لممعاهد
العادية والنموذجية لبعبت الدراسات العممية واألدبية لمعام 9919ه9912/ه.

 oالجامعة اإلسالمية9199( .ه) .دليل الجامعة اإلسالمية لمعام الدراس
المدينة مطابع الجامعة اإلسالمية.

9199/98ه .

 oالجامعة اإلسالمية9999( .ه) .الكتاب الوثائق عن الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة.
جدة مطابع مؤسسة المدينة.

 oالجامعة اإلسالمية9911( .ه) .التقرير الموجز لمعام 9919/9911ه .المدينة عمادة
التطوير اإلداري واألكاديم .

 oجممورية مفر العربية (.بدون) .المذكرة اإليضاحية لمقانون رقم ( )931لسنة  9969ف
مبادئ مبروع إفالح األزهر.

 oال طيبف أحمد محمود .)9992( .التعميم الجامع ف الوطن العرب التحديات والبدائل
المستقبمية ف مجمة اتحاد الجامعات العربيةف ()27ف .26-7

 oالفاعديف حامد بن محمد .)9996( .المعاهد والدتور التابعة لمجامعة اإلسالمية بالمدينة

المنورة ورسالتما التربوية  /دراسة وف،ية تحميمية ف رسالة ماجستير غير منبورةف

الجامعة اإلسالمية.

 oفال ف أحمد زك  .)9929( .األسس الن،سية لمتعميم الثانوي .القاهرة النمضة المفرية
.

 oعبيداتف ذوقان وعبد الحقف كايد وعدسف عبد الرحمن9929( .ه) .البحث العمم
م،موما .أدواتا .أساليبا .عمان دار ال،كر .

 oمحمد ف دفل ياسين9919( .ه) .التعميم األزهري قبل الجامع بين الحاضر والماض .
القاهرة دار ال،كر العرب .

 oمحمد ف دفل ياسين9992(.م) .نظام الدراسة ف

المعاهد الثانوية األزهرية وعالقتا

باإلعداد لمجامعة األزهرية دراسة حالة ف مجمة التربية المعافرةف مفرف ()29ف -919

.989
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 oمسيل ف محمود عطا .)2333( .دراسة مقارنة لنظام التعميم ف المعاهد األزهرية العامة
قبل وبعد 9969م ف مجمة التربيةف مفرف )9(2ف .72-9

 oمفط ،ف فالح عبد الحميد .)9991( .التعميم الثانوي ف

األمارات العربية المتحدة

والبحرين دراسة مقارنةف مجمة دراسات تربويةف )27(9ف . 299-961

ثاىي ًا  :مواقع األىرتىت
 oموقع األزهر البرين ف متاح عم  http://www.azhar.egبتاريه 2397/92/2م.
 oموقع الجامعة اإلسالمية ف متاح عم
2397/99/99م

http://www.iu.edu.sa

بتاريه

 oموقع الجماز المركزي لمتعبئة العام واإلحفاء .الكتاب اإلحفائ السنوي 2397م ف متاح
عم

 http://www.capmas.gov.egف بتاريه 2398/2/2م

 oموقع المعاهد األزهرية ف متاح عم http://www.azhar.eg/education
2397/92/2م.

بتاريه

 oموقع المعمد الثانوي عم بوابة الجامعة اإلسالمية  .أهدان المعمد الثانوي ف متاح عم
 http://www.iu.edu.sa/Site/index/15ف بتاريه 2397/92/2م .
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