
  
  
  
  

  حنو مؤسسة حتفيظ منوذجية
لمنھٍج نموذجيٍّ لخدمة القرآن عملیة رؤیة علمیة 
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  ورقة عمل مقدمة من:

  محمود بن عبد الجليل روزند. 
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  نحو مؤسسة تحفيظ نموذجية
  هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعد، احلمد

حنو مؤسسة قرءانية مركزية لضبط يأيت هذا الطرح استكماًال ملا سبق اقرتاحه يف مقال: 
  . )١(علوم القرءان وجتديدها مسائل

وألنَّ حتفيظ القرآن أحد أهمِّ احلقول املتعلِّقة بالعمل القرآّين خاصًَّة واإلسالميِّ عامَّة، وألنه 
املنضبطة علميsا وعمليsا؛ فقد حاولُت ية يعاين من غياب الرؤية املؤسس –يف الوقت نفسه  –

تكون مبثابة نواٍة  ،ةمنوذجيَّ  ةٍ فهذه رؤييت ملؤسسة حتفيظيّ إفراَد تلك املسألة مبزيٍد من البسِط، 
  ها يف الورقات اآلتية.لُ مجِْ أُ  خلدمِة القرآن الكرمي وعلومه،

تاج إىل سنواٍت من العمل الدءوب، ولكن كّل حيو  يكون شاقsاقد  الوصول إىل املؤسسيةإنَّ 
ذلك يهون إن علم املؤمُن مردود ذلك، ويكفي أنَّ القائم على هذا العمل قائم بأشرف ما 

وال خيفى أنَّ  ،»خيركم من تعلَّم القرآن وعلمه«:  rميكن للمسلم القيام به لقول النيب 
فهو داخٌل بشكٍل ما يف املقصودين 4ذه  –ولو بقليِل جهد  –أيَّ ُمساِهم يف هذا احلقل 

  اخلرييَّة.
وبالرغم من أنَّ ُمنظِّري الصحوة اإلسالمية قد انتبهوا إىل ضرورة العمل املؤسَّسي؛ فما 
زالت بعض حقول العمل اإلسالمّي تفتقُر الرؤية الواضحَة اليت ميكن حتويلها إىل واقٍع 

حاجٌة ُملحٌَّة، فهي أمة اإلتقان واإلحسان، وحاجة األمة اإلسالمية إىل املنهجية ملموس، 
وقد رأينا مجيًعا وأيقنَّا مبا ال يرتك للشكِّ جماًال أن العمل العشوائيَّ غري املنظم قد يضرُّ أكثر 

:   مما يُفيد، وحىت لو أفاَد بصورٍة ما؛ فقد أضرَّ
 يُعمل ألنَّ البعض حيسبه Eاية املطاف، أو أنَّه هو الصورة الوحيدة املمكنة، فال - ١

 ذهنه يف إجياد بديل أكثر فائدة.
ألنَّ فرَق اإلجناز بني ما كان ممكًنا وما هو واقٌع إن تُرجم إىل أوقات فال شكَّ أنَّه  - ٢

 سيمثِّل وقًتا طويًال من أوقات األمة املهدرة.
ألنَّ طول العهد قد يُولِّد أُلفًة تضع الطامح إىل التغيري يف مواجهة عقوٍل لسان  - ٣

  ا: (وجدنا ءاباءنا)، وال خيفى أنَّ هذا هو شعار قاتلي اإلبداع.حال حامليه

                                                           
 .٤/٢٠١١): ١١٠() مقال منشور مبجلة الفرقان، اإلصدار ١(
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كم تمثِّل نسبة َمن يحفظون وانظر إىل قريتك اليت تعيش فيها أو حيَِّك الذي تقطنه، 
القرآن فيه كلَّ عاٍم إلى نسبة َمن يتخرَّجون في الصفِّ السادس االبتدائي أو الثالث 

  اإلعداي؟
إىل  ٠.١تراوحت هذه النسبة يف األماكن اليت ُزرناها بني من خالل استقراء الواقع؛ 

% تقريًبا وهو ما يعين أنَّ قريًة 4ا مائة طالٍب يتخرَّجون سنويsا ال  ٣.٧٥% مبتوسط ٧.٤
ٍب على التقدير املتفائل!   يتجاوز عدد من حيفظون القرآن منهم أربعة طالَّ

  حفظًا ُمتقًنا ُمجوًَّدا؟كم فرًدا من هؤالء األربعة يحفظون القرآن واآلن:  
  !صحيح أقل من واحدٍ %) ٠.٦٢٨(اإلجابة باألرقام اإلحصائية: 

ثم كم من هذه النسبة من لديهم درايٌة وإلمام بأساسيات علوم القرآن، ثم كم منهم 
  يُترجم هذا القرآن في حياته سلوًكا ومنهًجا عمليsا؟

يتفلَُّت خالل التحفيظ فال يُتمُّ إال بعض جزٍء أو مثَّ لَِندَْع عنَّا ذلك وْلنتساءل: كم طفًال 
جزًءا، مث تتقاذفه املؤسسات التعليمية وتتجاذبه الكيانات اإلفسادية بالشارع وعلى الشبكة 

  العنكبوتية وغريها؟
وإن قلنا إن التفلَُّت آفٌة موجودٌة يف كل املؤسسات التعليمية، وإنَّ أسبابه كثرية؛ فالبد أن 

أنَّ العشوائية اليت تعاين منها مؤسساتنا القرآنية هي السبب  –وقت نفسه يف ال –نعرتف 
  األخطر والعائق املباشر الذي حيول دون عالجها أو احلّد منها إىل النسب املقبولة.

مسئوليٍة جليلٍة ال حيقُّ لقادٍر أن تضعنا أمام الُصَوَر تلكم التساؤالِت و  هذه ال شكَّ أنَّ 
ه اهللا حظsا من العلم القرآين، أو آتاه بسطًة من املال والرزق؛ وجب عليه ، فمن آتايَقُعد عنها

  تبينِّ هذا الفكر وإخراجه إىل النور.
رفع نسبة اَحلَفظِة يف بعض  –بعون اهللا وتوفيقه  –وإنَّ املنهجية النموذجية قد استطاعت 

يف مراحل التعليم % من مجلة األطفال ٧٥إىل أكثر من األماكِن اليت قطعت شوطًا طيًِّبا 
ويعرفون العلل النظرية هلا،  –ُجييدون القراءة ا[وَّدَة  –وهللا احلمد واملنة  –األساسّي، كلُّهم 

وجيمعون من العلم الشرعّي ما ُيساعدهم على الفهم الصحيح للدين، والدعوة إليه، ورّد 
  شبهات أعدائه.
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%، وكلُّهم ألسباٍب ال دخل ٥من  هذا؛ مع اخنفاض نسبة املتفلتني من التحفيظ إىل أقلَّ 
للمؤسسة 4ا: كانتقال األسرة إىل حملة أخرى، أو هجرbا إىل قطر آخر، أو املرض الـُمقعد 

  الذي ال حيلة ألحٍد معه، أو حنو ذلك من األسباب الفوقية.
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢( الوضع القائم لمعظم الحلقات القرآنية
                                                           

من خالل استقراء ُمنظَّم لباحثني مبعهد ابن اجلزري خلدمة القرآن الكرمي وعلومه بالتعاون مع مؤسسة اخلري لإلغاثة ) ٢(
  يف Eاية  هذه الورقة منوذج معايري تقومي حلقات التحفيظ املستخدمة. –بإذن اهللا  –اإلنسانية. وسيُلحق 
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  في: -غالًبا  –وقد الحظنا من خالل زيارتنا الميدانية أنَّها تتفق 
، فغالًبا تكون إدارة احللقة بكاملها متمثِّلًة يف الـُمحفِّظ، فهو غياب اهليكل اإلداري •

 املدير، وهو املشرف، وهو املدرس، وهو العامل....إخل.
حىت يف حتفيظ القرآن نفسه، فقد حيفظ بعض  عدم املنهجية العلمية والعملية •

الطالب من سورة الناس وبعضهم من سورة البقرة، وغياب التخطيط الواعي ملراجعة 
  .احملفوظ السابق (املاضي) وحنو ذلك

االفتقاد إىل التخطيط الزمين للمناهج، فلو سألت عن الوقت الذي يُفرتض أن خيتم  •
 فيًة.فيه الطفل، فلن تلقى إجابة علمية شا

 غياب املناهج العلمية الشرعية والثقافية. •
 عدم إتقان القائم على التحفيظ وافتقاره إىل اللمسة اإلبداعية. •
 غياب التطوير وتنمية القدارت. •
  غياب السجالت واألرشفة. •
  قلة عدد احلفظة. •
 قلة إتقان احلافظني منهم. •
  عدم تناسب السّن مع احملفوظ. •
  زيادة نسبة املتفلتني •
 .الغيابكثرة  •
  كثرة عدد األيام اليت ميكن أن تلغى فيها احللقة مبربر أو بدون مربر. •
  االفتقار إىل الوسائل التعليمية املناسبة وعدم مواكبة التطور يف تقنية التعليم. •
افتقار احللقة إىل اجلّو املناسب للعمل، كإقامتها يف صحن املسجد أو يف أماكن قريبٍة  •

  ها.من الضوضاء كاألسواق وحنو 
  

  صورة المؤسسة النموذجية
من خالل قراءة املؤاخذات السابقة وختيُّل عكسها؛ ميكننا أن نرسم صورة تقريبيًة للمؤسسة 

  .القرآنية النموذجية اليت حنلم 4ا
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وإنَّ مما ُيسهِّل الوصول إىل تلك الصورة املرجوَِّة أن تتبىنَّ مؤسسٌة كربى هذا الفكر الطموح 
  منذجة حتفيظ القرآن الكرمي ومنهجته.أال وهو العمل على 

وإننا نتخيَّل أنَّ حقل القرآن الكرمي التابع لتلك املؤسسة ذات الكيان العمالق، ميكن أن 
   ينقسم إىل ثالثة أقساٍم:

  :عدة جلاٍن؛ منها وينقسم بدوره إىل ؛القسم العلميّ : القسم األول
، وتوزيعها، ويقوم وختطيط األمحال الدراسية ،تصميم املناهجوختتصُّ ب المناهج:لجنة  •

عليها خرباُء يف الرتبية ونظريَّاbا احلديثة، ويف حتفيظ القرآن، وتدريس العلوم الشرعية، 
  .وخرباء يف العلوم اللغوية والثقافية ذات االرتباط

 ؛ كتخطيط الربامج التدريبية وبرامجكل ما يتعلق بالتطويروختتصُّ ب التطوير:لجنة  •
  ، والتمكني التقّين، وحنو ذلك.تنمية القدرات

وختتصُّ بالدراسات العلمية اجلادَّة فيما يتعلَّق بالقرآن  األبحاث العلمية:لجنة  •
  وعلومه، وخصوًصا ما كان منها وثيق الصلِة بالتحفيظ وتقنياته ومشكالته..إخل.

  إلدارية؛ مثل:وخيتصُّ باجلوانب التنظيمية وا؛ القسم الثاني: التنظيم واإلدارة
  ، وإقرارها، وتعديلها..إخل.اللوائح الوظيفية واملاليةمناقشة  •
وما واملسابقات والزيارات امليدانية، تنظيم الدورات والرحالت ؛ كالعالقات العامة •

، ودارسة طلبات انضمام الفروع اجلديدة والتحقق من مدى جديَّتها، شابه ذلك
 املشكالت الواردة إليه إىل جلنتها املناسبة. ، كما ُحييلوإحالتها إىل جلنة التقومي

  .ورأس ماهلا وتراثها ، وُميثِّل ذاكرَة املؤسَّسةاألرشيف بقسميه الورقي وااللكرتوين  •
 وتقومي عملهما، على القسيمن السابقنيوخيتصُّ بالرقابة ، القسم الثالث: الرقابة والتقويم

كما خيتصُّ بالبّت يف طلبات انضمام الفروع اإلدارة مبعناها الضيق.معينٌّ بوهو يف األصل 
، وخيتصُّ كذلك بإحالة املشكالت الفنية إىل اجلديدة الـُمحال إليه من جلنة العالقات العامة

  جلنتها املناسبة.
  قرآنية نموذجية سةدر لم التخطيط الداخليّ 

  المنشآت والمبانيأوًَّال: 
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أقلُّ األوضاع النموذجية أن تقام املدرسة على قرياطني منقسمني إىل: مبًىن مكوٍِّن من 
، وقرياط آخر أرض فضاء  ٢م١٧٥على مساحة قرياط  - على األقلِّ  –مخسة طوابق 

  لأللعاب.
  العوامل اآلتية: -بقدر اإلمكان  -ويُراعى 

الضوضاء ة و السكنيّ الكثافات بعيٍد عن  اختيار مكاٍن منعزل نسبًيا هادئٍ   ) أ(
 واألسواق وسكك القطارات والطرق السريعة.

حفاظًا على احلالة  ؛فاتِ خلَّ مُ ـاختيار مكاٍن بعيٍد عن مقالب القمامة؛ وحمارق ال  ) ب(
 .والدارسني ة لألوالدالصحيّ 

استخدام القرميد أو أيّة خامات أخرى عازلة للصوت واحلرارة يف بناء احلوائط   ) ج(
 واجلدران .

وحجرة مستقلة للمكتبة لتوفري جوٍّ هادئ  ،منعزلة للُمراجعةتصميم حجرات   ) د(
 األخرى.التعليمية للكمبيوتر والوسائل  وتوفري معملٍ  ،للقراءة واالطالع

  
مناسبة املساحة مثاين حجرات على كل طابق ويُراعى يف التصميم اهلندسّي أن حيتوي  

   باإلضافة إىل ثالثة دورات مياه.
وبذلك يكون مجلة احلجرات باملبىن يف اخلمسة الطوابق أربعني حجرة تقريًبا منها سبع 

، باإلضافة إىل فصًال  ٢٧تسع مراحل = × ثالثة فصول لكل عام دراسّي وعشرون للدراسة: 
  :كاآلتية ُموزَّعًة  غرف ةعشر ثالث 
 .اإلدارةمكتب  - ١
  غرفة املشرفني - ٢
  .األرشيف - ٣
  .قاعة االجتماعات - ٤
  .التدريبقاعة  - ٥
  وخزاناbم. املدرسنياسرتاحة غرفة  - ٦
  وخزاناbنَّ. غرفة املدرسات - ٧
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  العامة. غرفة املخازن - ٨
 املكتبة (مبساحة غرفتني أو ثالث غرف). - ٩

  معمل الكمبيوتر -١٠
  قاعة التدريب. -١١
  الكانتني. -١٢
  :الهيكل التنظيمي البشريثانًيا: 

، وأنَّ عدد امللتحقني )٣(سنوات الدراسة العادية مدbا تسعوُحيدَّد باألخذ يف االعتبار أنَّ 
اجلدد سنويsا ستِّني طالًبا، فيكون إمجايل الدارسني العاديني باملدرسة بعد تسع سنني مخسمائة 

  وأربعني طالًبا.
  يحتاجون:

  مشرفني ٤                                      إداري. ٣
  أرشيف. ٢                         سة.مدرًسا ومدرِّ  ٢٨ 
  عامل. ٣                                     مكتيب  ١

  كيف تُنشئ مؤسسة قرآنية نموذجية؟جدول تلخيصي:  
  

                                                           
  باب منها:هذا التحديد مقصود لعدَّة أس) ٣(

وحىت خترجه من  ،اليت يلتحق 4ا الطفل برياض األطفال (احلضانة) أنَّ السنوات التسع حمسوبة من السنّ  •
ا اختلف الوضع يف بعض الدول العربية  املرحلة االبتدائية، وذلك حسب ما هو متعارٌف عليه يف مصر، ورمبَّ

من املمكن القيام ببعض التحويرات على هذا نا بعض اإلخوة بتلك الدول، و واإلسالمية األخرى كما أخربَ 
  النموذج املقرتح مع االحتفاظ جبوهره مبا يتواءم مع ظروف كل بلٍد.

أنَّ الطفل إن مل خيتم القرآن وُحيصِّل القدر الكايف من أساسيّات العلوم الشرعية قبل التحاقه باملرحلة  •
يُشغل بأعباء الدراسة اإلعدادية اليت ال تقارن 4ا أعباء اإلعدادية فإنه غالًبا ما يتفلَّت، وال يكمل احلفظ ألنه 

  الدراسة االبتدائية.
ألن التحديد يشجع وّيل األمر على إلزام طفله باملواظبة يف احلفظ ألنَّ هلا غايًة معلومة ينتهي إليها، على  •

  عكس ترك األمور بال حتديد.
ظ بل هناك وسائل كثرية وجمرَّبة الستمرار التواصل وال يعين ذلك أن مهمة املؤسسة تنتهي بانتهاء الطفل للحف •

البنَّاء بني الطفل املتخرج واملؤسسة التحفيظية اليت خترَّج منها، بل هناك فرصة كاملة ملن يريد االستمرار 
 والتخصص يف دراسة العلوم الشرعية.
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الكوادر   المدة  الفترة الزمنیة  المرحلة

  المطلوبة
  المباني

  
  

  األولى

من االستعداد وحتى 
  قبول أول دفعة

في حدود ستة شھور، 
وھي مدة كافیة جدا 

لترجمة اإلرادة 
إلى واقٍع  الصادقة

  ملموس

  إداري ١
  مدرس ٤
  عامل ١

  
الطابق األول 

  بتجھیزاتھ

  
  
  الثانیة

من بدایة الدراسة 
وحتى نھایة السنة 

  الثالثة

  
  ثالث سنوات

ُیضاف خاللھا 
  بالتدریج:

  مشرف ١
  مدرسین٦
  أرشیف ١

  
ُینتھى خاللھا من 

الطابق الثاني 
  بتجھیزاتھ

  
  
  
  الثالثة

من بدایة السنة 
نھایة الرابعة وحتى 

  السنة الخامسة

  
  

  سنتان

 ُیضاف خاللھا
  :بالتدریج

  إداري ١
  مشرف١
  مدرسین ٦

  عامل ١
  

  
  

ُینتھى خاللھا من 
الطابق الثالث 

  بتجھیزاتھ

  
  الرابعة

من بدایة السنة 
السادسة وحتى نھایة 

  السنة السابعة

  
  سنتان

  مشرف١
  مدرسین ٦
  أرشیف ١

ُینتھى خاللھا من 
الطابق الرابع 

  بتجھیزاتھ
  
  

  الخامسة

من بدایة السنة الثامنة 
وحتى نھایة السنة 

  التاسعة

  
  

  سنتان 

  إداري ١
  مشرف ١
  مدرسین٦
  مكتبي ١
  عامل ١

  
ُینتھى خاللھا من 
الطابق الخامس 

  بتجھیزاتھ

  
  
  

  المجموع

    
  
  

  تسع سنوات ونصف

  إداري ٣
  مشرفین ٤

  مدرس ٢٨
  أرشیف ٢
  مكتبي ١
  عامل ٣

  
  

  
  
  
  

  خمسة طوابق

  
  النهائيةالصورة 

  يمكن إجمال وظيفة المؤسسة فيما يأتي:



٩ 
 

 .أو قائم بشكٍل صوريٍّ ال يمكن االعتداد به اإلنشاء: وضع غير قائم )١(
  الدعم:  )٢(

  .)وضع نموذجي قائم(المادي   - أ
  نقدي. •
  عيين يف صورة أجهزة ووسائل ومقاعد وحنو ذلك. •
للوصول به إىل النموذجية من خالل  )وضع غير نموذجي قائم(الفني:   - ب

   خطواٍت علمية مدروسة، ومن ُمفردات ذلك:
الـُمخطَّطة َوْفق أسس علمية منهجية واضحة، وال  توفري املناهج الـُمطوَّرة •

تُعتمد بصورٍة رمسية ميكن للجمعية تبنـَِّيها إال بعد إجازbا من ِقَبل 
  .املتخصِّصني املشهود هلم بالعلم درايًة وروايًة، تنظريًا وتطبيًقا

  وتصديرها.املؤهلة توفري الكوادر البشرية  •
سواٌء يف ذلك من اعُتمَد فعًال أم املختلفة  تطوير األداء للكوادردورات  •

َمن هو ُمرشَّح لالعتماد، وسواٌء من له ارتباٌط رمسيٌّ باجلمعية أو أّي 
راغٍب يف العلم واالستفادة، وسواٌء يف ذلك الكوادر اإلدارية أم الرتبوية 

 .وغريها
حل املشكالت اليت تعرتض العملية التحفيظية، واليت قد تنتج بشكل  •

 مباشٍر عن ظروٍف حمليَّة غري مطردة (مشكالت حملية).
 الرقابة والتقويم والمتابعة (توكيد الجودة). )٣(
 الربط والتنسيق بين الفروع المختلفة. )٤(
إقامة واملؤمترات و وخدمة ا[تمع عن طريق الندوات ، الدعوة والتبشير بالمنهجية )٥(

  الدورات املكثفة يف علوم القرآن والشريعة املختلفة.األسابيع العلمية و 
  

  
  في المدارس النموذجيَّة لتخطيط الزمني للمناهجصورة ل

  لـمَّا كانت املناهُج منشعبًة إىل ثالث ُشعٍب؛ هي:
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  القرآن الكرمي وجتويده. - ١
  والفقه والسلوك ..إخل.املنهج الشرعي: كالعقيدة واحلديث والسرية  - ٢
  املنهج الثقايف: كالكمبيوتر واحلساب واللغة األجنبية ..إخل. - ٣

فعليه بالتخطيط التفصيليَّة من كلِّ قسٍم للتوضيح، وَمن أراد االستزادَة عامٍّ فسنعِرض ملثاٍل 
  .٤اأن يُتمَّ ما بقي منه Uالكامل للمناهج نسأل اهللا 

  القرآن الكريم:أوًَّال: 
 .علىحىت Eاية سورة األ(عمر الطالب ثالث سنوات تقريًبا): حيفظ  األولى:السنة 

يوًما تقريًبا، وأنَّ  ٢٦٠: ٢٥٠بافرتاض أنَّ صايف أيام العمل يف العام الدراسّي  السنة الثانية:
 صفحةً  ٣٣حنو  الطالب يف هذه السّن ميكنه حفظ سطرين يوميsا، فإن هذا يعين أن حيفظ 

  Eاية سورة التغابن. لينتقل إىلأو يزيد قليًال 
يرتفع معدل حفظ الطالب إىل ثالثة سطور تقريًبا يف اليوم، وهو ما يعين أنَّ  السنة الثالثة:

صفحة تقريًبا يف عامه الثاين ليصل إىل Eاية سورة األحقاف، ويُتّم  ٥٠باستطاعته حفظ 
  حفظ مخسة األجزاء األخرية.

الصف األول من قد التحق بقد بلغت ستة أعوام، ويكون  سنُّ الطفل(يكون  :السنة الرابعة
بتدائية من التعليم األساسي): ويكون باستطاعته أن حيفظ أربعة سطور يوميsا، املرحلة اال

  فينتقل بنهاية هذا العام إىل ختام سورة فاطر.
  حيفظ مخسة سطور يوميsا، ويصل بنهايتها إىل خواتيم سورة النور. السنة الخامسة:
  حيفظ ستة سطوٍر يوميsا، ويصل بنهايتها إىل آخر سورة الرعد. السنة السادسة:
  حيفظ سبعة سطور يوميsا وينتهي من احلفظ إىل آخر سورة األنعام. السنة السابعة:
ينتهي فيها مما تبقَّى له من القرآن، ويكون قد أتقنه حفظًا وجتويًدا عمليsا يف  السنة الثامنة:

  بتدائي.الصف اخلامس اال
ا بقراءة عاصٍم كلها ُختصَّص خلتمة التجويد واإلجازة برواية حفٍص أو السنة التاسعة: ، ورمبَّ

  .ساعد مستوى الطالب على تلقِّي ختمات بقراءاٍت أخرى

                                                           
ُجمرٌَّب، وليس من قبيل  –ها هنا  –كالم مت تطبيق هذه اخلطط بالفعل، وكانت النتيجة رائعة بعون اهللا وتوفيقه، فال) ٤(

  التنظري ا[رَّد.
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  :)(نموذج للمنهج الشرعيّ  الحديث النبوي الشريفثانًيا: 
 .ا (حديث كل أسبوع)اثنان ومخسون حديثًا خمتارً  - ١
 (حديثان كل أسبوع). حديثًا خمتارًاأربعة ومائة  - ٢
 ستة ومخسون ومائة حديثًا خمتارًا (ثالثة أحاديث كل أسبوع). - ٣
 ستة ومخسون ومائة من اللؤلؤ واملرجان. - ٤
 ستة ومخسون ومائة من اللؤلؤ واملرجان. - ٥
 ستة ومخسون ومائة من اللؤلؤ واملرجان. - ٦
 ستة ومخسون ومائة من اللؤلؤ واملرجان. - ٧
 من اللؤلؤ واملرجان.ستة ومخسون ومائة  - ٨
 ستة ومخسون ومائة من عمدة األحكام. - ٩

حنو ألٍف ومائتني ومخسني حديثًا، ممَّا  -عن ظهر قلب  –وبذلك يكون الطالب قد حفظ 
  . البد منه لطالب العلم الشرعيّ 

  
  :)(نموذج للمنهج الثقافيّ  منهج الحاسب اآلليثالثًا: 
  أساسيات خمتارة - ١
  أساسيات خمتارة - ٢
  النوافذ - ٣
  الوورد - ٤
  اإلكسيل - ٥
  باور باوينت - ٦
  أكسيس - ٧
٨ - IT وامتحان ،ICDL.  
  برنامج الفوتوشوب وأساسيات الربجمة والصيانة. - ٩

  وظيفة المؤسسة الحالية
  (كيف نبدأ اآلن؟)
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تشكيل ثالث جلان منبثقة عن حقل العمل القرآين لتكون نواة للتشكيل النهائي  - ١
(املقصود: أن تتشكل على األقسام الثالثة السالفة الذكر: العلمي  بإذن اهللا

واإلداري التنظيمي والرقايب، على أن يبدأ كلٌّ منها باالضطالع مبسئولياته اليت 
باالنتهاء من تصميم  -مثًال  –ميكن البدء 4ا اآلن، فيقوم القسم العلمي 

، وعرضها على االجتماع املناهج وختطيطها، ووضع مناهج دوراِت تنمية القدرات
العاّم إلقرارها واعتمادها، كما يقوم قسم اإلدارة بوضع اللوائح املبدئية املطلوبة 
للعمل، والبدء يف تدشني األرشيف بقسميه الورقي واإللكرتوين، وتقوم جلنة 
الرقابة باملتابعة املستمرَّة دوريsا وعشوائيsا ألعمال اللجنتني السابقتني حىت 

ما على البذل والعطاء للوصول إىل الغاية يف أسرع وقٍت ممكن بإذن تستحثَّه
  اهللا).

فيها دعًما للقائمني  التواصل مع األماكن املرشحة وزيارbا والظهور اجلماعيّ  - ٢
  .(مهمة كل اللجان) عليها

 إعداد تقارير عن الوضع احلايل هلذه األماكن وكيفية ترقيته مبدئيsا بأقل التكاليف - ٣
كون التقسيم فيها جغرافيsا مع ضرورة وجود واحٍد على األقّل من (ميكن أن ي

  .خارج املكان)
  .(نقل اخلربة ميدانيsا عن طريق الـُمجيدين) املساعدة اجلدية باخلربة البشرية العلمية - ٤
  .وحبث إنشاء موقع اإلنرتنت مسئولية الربط باألرشيف املركزي - ٥
 (دورات تنمية القدرات). مسئولية تنسيق الدعم الفينّ  - ٦
اإلعالن عن املؤسسة ونشاطها بكافة الطرق الـُمتاحة؛ والتعريف برسالتها  - ٧

وأهدافها، وذلك لـُمحاولِة زيادة عدد َمن هلم خربٌة ميكن االستفادة 4ا يف هذا 
ا[ال، ممن هم مقتنعون بضرورة فكرة املنهجية واملؤسسّيِة، وال شكَّ أن هذا 

ما جيب للمؤسسة أن bتمَّ به؛ ألنَّ رأس املال احلقيقّي هلا هو  اهلدف من َأْوىل
 وجود الكفاءات البشرية.

  إلحاقان
 سي الحلقاتالمقترحة لمدرِّ  التدريبية البرامج):١إلحاق (
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تُعدُّ ُمهمَّة تنمية قدرات العاملني باملؤسسة التحفيظية من معلِّمني ومشرفني وإداريني 
به املؤسسة، حيث تعمل هذه الربامج التدريبية على إكساب وغريهم؛ من أهمِّ ما تقوم 

  العاملني حبقل التحفيظ العلم واملهارة الالزمني ألداء مهامِّهما بكفاءة.
ومن خالل التجربة امليدانية؛ فإنَّ هذه الربامج سامهت مسامهًة واضحة يف رفع كفاءة 

  ي.املستهَدفَني، وتطوير أدائهم، وحتفيزهم على البذل والرتقِّ 
   ُمقرتٌح َمبدئيٌّ 4ذه الربامج والدورات:وفيما يأيت 

  :للـُمعلمين برامج أساسيةأوًَّال: 
  أساسيات تربوية ملدرسي احللقات القرآنية. - ١
 از].جنملف اإل –اخلطط  –مهارات التحفيظ الفعَّال. [املراجعات  - ٢
 .يف تعليم القراءة والكتابة نور البيان - ٣
 احللقات القرآنية.مهارات إدارة الوقت داخل   - ٤
 التجويد الوايف. - ٥
  مهارات تدريس التجويد. - ٦
  مهارات تدريس املناهج الشرعية والثقافية. - ٧

  
  :للـُمعلِّمين برامج متقدمةثانًيا: 
 مهارات التعامل مع األمناط املختلفة من الطالب.[تربوي متقدم]. - ١
 .مهارات التنويع الدراسيّ  - ٢
 اكتشاف املواهب ورعاية املوهوبني. - ٣
 املتأخرين دراسيsا.رعاية  - ٤
 مهارات إدارة حلقات كبار السّن. - ٥
٦ -                                                   .  الربامج الرتفيهية يف احللقات القرآنية
 مهارات االتصال الفعال. - ٧
 مهارات العرض الفعال. - ٨
 أساسيات احلاسب اآليل. - ٩
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 أساسيات اللغة العربية. -١٠
 اإلجنليزية داخل احللقات القرآنية.مهارات تدريس اللغة  -١١
  استخدام التكنولوجيا يف التدريس. -١٢

  
  برامج المشرفين:ثالثًا: 
 مهارات اإلشراف داخل احللقات القرآنية. - ١
 أساليب التقومي الفعَّال. - ٢
 مهارات اإلدارة الفعالة. - ٣
 النماذج واألرشيف. - ٤
 .استخدام احلاسب اآليل يف األرشفة - ٥
+ أساسيات الربجمة + أساسيات ICDLحاسب آيل متقدم (مستويات  - ٦

 ).الصيانة
 مهارات ختطيط املسابقات. - ٧
 مهارات ختطيط الربامج الرتفيهية واحلفالت. - ٨

  
 :برامج اإلدارةرابًعا: 
 املدير الناجح. - ١
  مبادئ جودة اإلدارة الشاملة - ٢
  مفاهيم قيادية. - ٣
 التدريب القيادّي. - ٤
 وضغوط العمل. إدارة الوقت واالجتماعات - ٥
 .االسرتاتيجيالتخطيط  - ٦
 حل املشكالت وإدارة األزمات واختاذ القرار. - ٧
 تنظيم املؤمترات والندوات. - ٨

  



١٥ 
 

  برامج نوعية متفرقة:خامًسا: 
 .اخلّط العريبِّ  مهارات - ١
 كيف تكتُب حبثًا علميsا؟ - ٢
 نظم االمتحانات وتقومي الطالب. - ٣
 إدارة الفريق البحثي. - ٤
 اخلريية. يف األعمال واملؤسساتاجلوانب القانونية واملالية  - ٥
 دليل األمناط الشخصية. - ٦
 العصف الذهين. - ٧
 التفكري اإلبداعي. - ٨
 أسس التدريب الفعَّال ومهاراته - ٩
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  وتوصيفها يم الحلقات القرآنيةو تقمعايير ):٢إلحاق (
  أوًَّال: المعايير اإلنشائية:
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  موقع الحلقة: )١(
  له مكان مستقل (خارج املسجد). •
  ليس شقة يف عمارة سكنية).بعيد عن التجمُّعات السكنية (  •
  بعيد عن الضوضاء. •
  غري مالصق خلطوط املواصالت السريعة. •
  بعيد عن األسواق. •
  بعيد عن مقالب القمامة. •

  مساحة الحلقة: )٢(
) مبعىن: إذا فُِرض أّن احللقة مقامة على مساحة ٢مساحة احللقة كافية (طفل واحد/م •

طالًبا.  ١٧٥أقصى تقدير )، طابق واحد فإنّه يستوعب على ٢م١٧٥قرياط واحد (
 ٣٥٠فإن كانا طابقني فإن احلد األقصى لألطفال الذين يستوعبهم هو 

  طالًبا...وهكذا.
  وجود مساحة فراغ لأللعاب وجتمع األطفال قبل احللقة وأثناء الفسحة وحنو ذلك. •
 وجود دورات مياه كافية، ومنعزلة، وخمصصة لكل جنٍس على حدة. •

  أمور أخرى متفرقة: )٣(
  مكان لإلدارة.وجود  •
  وجود غرف اسرتاحات للمعلمني واملعلمات وطاقم اإلشراف. •
  وجود مكتبة ومعمل كمبيوتر وقاعة تدريب وغرفة خمازن. •
  دارية:اإلمعايير ثانًيا: ال
  عامل ....إخل. –معلِّم  –مشرف  –وجود هيكل إداري واضح: مدير  •
  تقسيم االختصاصات تقسيًما مهنيsا واضًحا. •
ظيمية ترسم حدود العالقة بني االختصاصات، وحتدِّد املهام، وأسس وجود لوائح تن •

  االنضباط املهّين وقواعد الثواب واجلزاء...إخل.
  وجود لوائح مالية واضحة. •
  وجود بيانات أرشيفية، وسجالت للطلبة وسجالت حضور وانصراف وحنو ذلك. •
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  وجود ميزانية ُحمدَّدة. •
  وجود إدارة للتطوير. •
  ة واملتابعة والتقومي.وجود إدارة للرقاب •

  ثالثًا: المعايير العلمية
  وجود مناهج واضحة مطبوعة. •
  وجود طرق حمددة ُجمرَّبة يف التحفيظ والتجويد وإدارة احللقات. •
  وجود خطط زمنيَّة مبنيَّ فيها األمحال الدراسية وتقسيم املناهج وحنو ذلك. •
  وجود معايري علمية للتقومي. •
  اخلطط الشهرية وملفَّات اإلجناز.التزام املعلِّمني بإعداد  •
  االلتزام بإعداد ملفَّات للطالب، ُحيدَّد فيه تاريخ االلتحاق، والتاريخ املتوقَّع للتخرُّج. •
  %.٩٠نسبة عدد املتخّرجني إىل امللتحقني ال تقل عن  •
% [يُقصد باملتفلِّت: كل طالب ترك احللقة قبل ١٠نسبة عدد املتفلِّتني ال تزيد عن  •

  حفظ القرآن الكرمي وجتويده]. أن يُتمَّ 
  استخدام وسائل تعليمية مناسبة، واالنفتاح على استخدام التقنيات احلديثة. •

  رابًعا: أمور أخرى لم ُتذكر يرى القائم على إعداد التقرير ضرورة ذكرها:
...................................................................................
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...................................................................................  

  
  الكاتب في سطور

  



١٨ 
 

  محمود بن عبد الجليل روزن •
  صر.مبهـ مبحافظة البحرية ١٤٠٠من مواليد  •
  حاصل على الشهادة العالية يف القراءات من معهد القراءات التابع لألزهر الشريف. •
  جماز بالقراءات العشر على عدد من مشايخ اإلقراء. •
  .ُمقرئ وباحث يف علوم القراءات والتجويد •
، ومدير املدارس القرآنية وحلقات التحفيظ مبصر عدد منب وتربويٌّ  علميٌّ  مشرفٌ  •

  معهد ابن اجلزري خلدمة القرآن الكرمي وعلومه التابع ملؤسسة اخلري لإلغاثة اإلنسانية.
  هـ.١٤٢٢خترج يف كلية الزراعة جامعة اإلسكندرية عام  •
  . اإلسكندريةالدكتوراه يف علوم وتقنية األغذية جامعة شهادة حاصل على  •
 مصر. –جامعة دمنهور  - وم وتقنية األغذيةمدرس بقسم عل •
  بعدد من الصحف واملواقع االلكرتونية. له عشرات املقاالت •
زاد ا[يز وا[از يف القراءة  من أعماله المنشورة في مجال الدراسات القرآنية: •

تنقيح املنظومات العلمية بني حاجة الدارسني والتوقف يف االستدراك على  –واإلقراء 
 مهارات مراجعة احملفوظات السابقة يف احللقات القرآنية.... وغري ذلك. –العلماء 

الوقف واالبتداء : دراسة  –التجويد الوايف (ثالثة جملدات) ومن أعماله المخطوطة:  •
ب احللقات القرآنية  –مصطلحية  برامج تنمية  –املناهج الشرعية وختطيطها لطالَّ

 القدرات للعاملني يف حقل التحفيظ (أربعة جملدات)....وغري ذلك.
  dr.mah2010@yahoo.comالبريد الشبكي:  •

  

mailto:dr.mah2010@yahoo.com

