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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 

 الرتبوي املدمج جتارب عملية اإلشراف
 

و  األئمةو خترج  اإلسالميتعتين ابلتعليم  إسالميةدينية مدرسة الشيخ سعيد اإلسالمية مؤسسة 
 أداءاليت ننطلق منها يف  األسس أهماخلطباء و الدعاة و هذا جيعل من العمل الرتبوي يف رلالنا من 

عملنا و تقدمي خدماتنا كمؤسسة تعليمية وحيدة يف زليط واسع. كما أن مؤسستنا تقع حتت رلهر 
 من سواءمكرب لكل تصرف يصدر من أي شخص منتمي دلدرستنا و هذا من كافة شرائح اجملتمع 

اجملتمع  أمامهللا سبحانه و تعاىل و  أمامؤسسات. و استشعارا منا لعمم هذ  ادلسؤولية ادل أو األفراد
و التقنيات احلديثة لتكون العملية  األساليبعكفنا على تطوير طرق و وسائل الرتبية مع استخدام 

الشائكة جدا و اليت  األعمال شلارسة العمل الرتبوي من أنالتعليمية متكاملة مع العملية الرتبوية. كما 
جهد اكرب لتطوير قدراته، فإهنا عملية شلتعة و  بذلمهارات و قدرات تفرض على ادلريب  إىلحتتاج 

تتيح اجملال للتميز و الرايدة. و ضلن بفضل هللا نفتخر يف مؤسستنا بتحقيق نتائج طيبة يف اجملال 
 عن غًنهم.ء و يتميزون خرجيي مدرستنا يعملون أئمة و خطبا أنالرتبوي، حيث 

تربوي متجرد يقوم على  إشرافشلارسة العملية الرتبوية لن تكون انجعة و متميزة ما مل يصاحبها  إن
دراسة المواهر و متابعتها مع تقدمي احللول الناجحة و ادلتنوعة و العمل على وضع برامج و خطط 

يف اجملتمع الروسي زلفوف ابلكثًن من تكرار هذ  المواهر السلبية. و العمل  أووقائية دتنع وقوع 
الكبًن و تواجد الكثًن من النعرات و  إسالميو الغًن  اإلسالميادلشاكل حيث التنوع القومي 

 .أكثرادلريب حتدايت  أمامالرواسب القومية السيئة تضع 
حلواجز الكثًن من ا أزالتعلما أبن ثورة ادلعلومات اليت اجتاحت العامل امجع خلقت ثقافة جديدة و 

ثقافة مادية  أمام أصبحناشلا كان عليه. فنحن  أسوء أصبحالواقع  أن إالالثقافية و الدينية و العرقية 
هذا يفرض على ادلؤسسات ضرورة تطوير  ه عن زليطه الثقايف و الديين. كلتقدس الذات و تفصل

 وسائلها و برارلها حبيث تتناسب مع هذا اجليل. 



 اإلشرافسلبيات  يف عملنا، متالفيا منوذجا متطورا الفتا يعد بوي ادلدمجالرت  اإلشرافو من هنا فإن 
الرتبوي مبفهومه التقليدي )التفتيش و الزايرات ادليدانية و السجالت الروتينية( و ما يصاحبه من 

على  أسسه. هذا النموذج يبىن قرارات ارجتالية متسرعة و متحيزة و رمبا تكون صارمة بدون أي مربر
مع  ادلشكلة،  أويف حل الماهرة السلبية  األطرافو التعاون بٌن مجيع  ابآلراءوار و التشارك مبدأ احل
قة بٌن ادلشرف . و هو بدور  يقوم بتعزيز العالاإلجراءاتابلشورى حال اختاذ القرارات و  األخذ

و يرفع من مستوى التحصيل العلمي. كما ذكر آدمز يف تعريف  الرتبوي و ادلدرس و الطالب
اإلشراف الرتبوي: إن اإلشراف خدمة فنية تقوم على أساس من التخطيط السليم الذي يهدف إىل 

  حتسٌن عملية التعلم و التعليم.
و دخوذلا يف اجملال الرتبوي و التواصل عن بعد تبقى احلاجة قائمة  او رغم تطور وسائل التكنولوجي

وجها لوجه. و ذلك الن  قة بٌن ادلشرف و الطالبقارب العالللزايرات ادليدانية و التواصل ادلباشر و ت
الرتبوي عن طريق االنرتنت يعزل ادلشرف عن ميدان العمل و خيلق فجوة كبًنة  اإلشرافاالقتصار يف 

 التقليدي. األسلوبااللكرتونية مع  اإلمكانيات. و لذلك وجب دمج ابينهم
 

 الرتبوي املدمج:  اإلشرافتعريف 
الذي ديزج إمكانيات  اإلشرافأبنه ذلك النمط من  إجرائيابوي ادلدمج الرت  اإلشرافديكن تعريف 

احلديثة و اليت تدعم احلوار و التعاون و التشارك بٌن ادلشرف الرتبوي و ادلدرس و  اإلشرافمناذج 
االلكرتوين الذي يستخدم آليات االتصال  اإلشرافالطالب عرب قنوات االتصال التقليدي و إمكانية 

ادلعلم  أداءسب آيل و شبكاته و وسائطه ادلتعددة من صوت و صورة هبدف حتسٌن احلديث من حا
 و رفع انتج العملية التعليمية.

 :و هو بذلك ميثل منوذجا ملا يلي 
 جها لوجه و حيقق التفاعل العاطفي. ادلشرف مع الطالب و  يتيح لقاء -1
 شعب.تلمس احتياجاهتم و الوقوف يف ادليدان الرتبوي بواقعه ادلت -2
 بينهم عن قرب شلا حيقق القدوة. اإلنسانيةتعزيز العالقات  -3



 يتيح تدعيم استمرار التواصل بٌن ادلشرف و ادلعلم و الطالب. -4
 الوقائية عرب وسائل التواصل التقنية احلديثة. أويتيح متابعة نتائج تنفيذ ادلقرتحات العالجية  -5
 مناذج: ي يف عصران احلديث فهي ال تتعدى ثالث الرتبو  اإلشرافضلصر مناذج  أن أردان إذاو 
 االتصال ادلباشر و هو النموذج التقليدي -1
 عن بعد. اإلشراف أوااللكرتوين  األسلوباالتصال الغًن مباشر و هو االقتصار على  -2
 .األسلوبٌن كال  ميستخداالتصال ادلباشر و الغًن مباشر و هو النموذج ادلدمج و الذي  -3
 

 الرتبوي املدمج ميكن تلخيصها يف التايل: شرافاإل أهداف
 ادلباشر و الغًن مباشر. اإلشرافدمج متوازن بٌن  -1
إاتحة مبدأ االتصال و التعاون ادلستمر بٌن ادلشرف الرتبوي و ادلعلم و الطالب لتحسٌن  -2

 العملية التعليمية.

 ة.من خالل ادلساعدة ادلباشرة و الغًن مباشر سد حاجات ادلعلمٌن و الطالب  -3

 ادلعلم و تصرفات الطالب. ألداءالتقومي  أساليبتنويع  -4

التقنية ادلعاصرة دلتابعة و تنفيذ التوصيات و االقرتاحات اليت مت االتفاق  اإلمكانياتتوظيف  -5
 الزايرة ادليدانية. أثناءعليها 

 .أدائهتزويد ادلعلم و الطالب مبصادر ادلعلومات ادلختلفة اليت حيتاجها لتطوير  -6

عرب الوسائط  أوتتم بشكل مباشر  سواءالوقائية و العالجية  األساليبال دلزيد من إاتحة اجمل -7
 التقنية و الدروس ادلسجلة.

 



 أنواع األشراف الرتبوي:
 التالية: األمناطالرتبوي حسب  اإلشراف أنواعميكن تقسيم 

 :اإلنسانيةالعالقات  - أ
حب االمر و النهي و إدارته اإلشراف الديكتاتوري: يستأثر ادلشرف بكل السلطات فهو صا -1

 هي العليا فلذلك يتمسك آبرائه و يتجاهل آراء ة قدرات من يعملون معه.
يشرك ادلشرف ادلستهدفٌن يف مناقشة و حتديد األهداف و  أناإلشراف الدديقراطي: و هو  -2

 طرق حتسٌن التعليم و تنمية قوى التوجيه الذايت لديهم.

سؤولية للمعلم دون أي توجيه أو متابعة فيسًن العمل يف أن دينح ادلشرف ادلاإلشراف السليب:  -3
 جو من الفوضى و غياب التخطيط و التنميم.

و لكن هو من  ف للمستهدفٌن طرح آرائهم و أفكارهميتيح ادلشر  أناإلشراف الدبلوماسي:  -4
 يتخذ القرار من ذات نفسه. فهو ظاهر  دديقراطي و جوهر  ديكتاتوري. 

 الغاايت و الوسائل:  - ب
و نقاط الضعف و العمل على تصحيحها  األخطاءالتصحيحي: فالغاية اكتشاف  إلشرافا -1

 معاجلة العيوب يف حينها. أو
اإلشراف الوقائي: أن يتنبأ ادلشرف ابألخطاء و ادلشكالت قبل وقوعها استنادا إىل خربته  -2

 الواسعة و شلارسته يف ادليدان، و يضع اخلطط و الربامج للوقاية من حدوثها.

شراف البنائي: يتعدى غاية التصحيح إىل غاية البناء و إحالل اجلديد الصاحل زلل القدمي اإل -3
اخلاطئ، من خالل تعاون ادلشرف مع ادلعلم يف رؤية ما ينبغي أن يكون عليه التدريس 

 اجلديد.

اإلشراف العلمي: يعتمد على استخدام الطريقة العلمية و أسلوب القياس و مجع البياانت  -4
و الكمية و حتليلها و تقوديها بوسائل إحصائية. و هذا يتيح عدم االضلياز لوجهات  ادلوضوعية

 نمر خاصة.



اإلشراف اإلبداعي: هو أسلوب ال يفرض أفكار  و آرائه و إمنا يستفيد شلا فعله اآلخرون يف  -5
 تنمية قدرات ادلعلم و توجيهه إىل االستفادة شلا وصل إليه التطور العلمي و التقين.

 جتاهات احلديثة يف اإلشراف: اال -ج
اإلشراف التشاركي: يعتمد على مشاركة مجيع اإلطراف ادلعنية من مشرفٌن و معلمٌن و  -1

تالميذ، ضمن منمومة تعليمية تكون مفتوحة على بعضها البعض و تضع يف هرمها سلوك 
 الطالب و االرتقاء به.

حمة داخل الصف من قبل ادلشرف و يعتمد على زايدة فاعلية ادلالاإلشراف اإلكلينيكي:  -2
بناءا عليه يتم حتديد نوع السلوك الذي ينبغي على ادلعلم ان يسلكه، و هو يعاجل حاالت حقيقية 

 و مشكالت واقعية ملموسة.
اإلشراف ابألهداف: رلموعة من العمليات يشرتك يف تنفيذها كل من الرئيس و ادلرؤوس و  -3

 ها حتديدا واضحا ابلنتائج و هذا ما يسمى اإلدارة ابإلنتاج.تتضمن حتديد األهداف ادلراد حتقيق
ادلعلم  الرتبوي الشامل: يويل االهتمام جبميع عناصر العملية التعليمية و اليت تتضمن اإلشراف -4

 و الطالب و ادلناهج و الوسائل ادلساعدة. و هي عملية تفاعل بٌن ادلشرف و ادلستهدفٌن.
صال و تفاعل: ادلفهوم احلديث لإلشراف الرتبوي هو عملية تربوية اإلشراف الرتبوي عملية ات -5

تشاركية و ليست فردية تتم من خالذلا تفاعل مجيع أطراف العملية الرتبوية و عناصرها و 
 تستهدف منو مجيع هذ  األطراف ابلتوازي.

م و ، و يعمل على تطوير قدراهتالتطوري: يهتم ابلفروق الفردية لدى ادلعلمٌن اإلشراف -6
 إمكاانهتم ألداء مهامهم ادلوكلة على أفضل وجه.

اإلشراف ادلتنوع: يهدف إىل إجياد مدرسة متفاعلة مع العملية التعليمية، عن طريق توطٌن  -7
أنشطة النمو ادلهين داخل ادلدرسة و تفعيل دور ادلعلمٌن يف هذ  األنشطة مع مراعاة تنوع 

 االهتمامات و احلاجات لدى ادلعلمٌن.
اإلشراف القائم على احلاجات: تقدمي أساليب إشرافية حديثة تتماشى مع حركة تعليم  -8

 التفكًن اإلبداعي، بتوظيف فاعل لتقنيات التعليم و مصادر التعلم ادلتنوعة.



منمومة من العمليات عرب شبكات احلاسوب و شبكة االنرتنت تربط  االلكرتوين: اإلشراف -9
 جتاهٌن. مبعين تواصل تفاعلي بٌن مجيع اجلهات.ادلشرف ابدلعلم و الطالب يف ا

 

 الرتبوي املدمج: اإلشرافخصائص 
 حيث انه يستمر بعد الزايرات ادليدانية و ال يتوقف عندها. –االستمرارية  -1
 الوقائية و العالجية و توظيف طرق اتصال متنوعة و سلتلفة. األساليبتنويع  –التنوع  -2

 ختيار البدائل و تطويرها حسب تطور المروف.يتيح الفرصة للتعديل و ا –ادلرونة  -3

و  األجهزةالتقنية احلديثة و زلاكاة لغة العصر و توظيف احدث  التطوراتمواكبة  –احلداثة  -4
 شبكات االنرتنت.

يوفر اجلهد و الوقت يف التنقل من خالل استخدام التقنيات و الوسائل  –االقتصادية  -5
 احلديثة.

الماهرة بعد الزايرة  أوشة من خالل متابعة عالج ادلشكلة خيلق جو من ادلعاي –التفاعلية  -6
 ادليدانية.

حيث يتيح اجملال لعمل حتليل متأين للماهرة و وضع احللول ادلالئمة بعيدا عن  –الكفاءة  -7
 من جانب واحد. األموراالرجتال الذي يرى 

 
 : الرتبوي املدمج  اإلشرافمراحل توظيف  

 و هي :ي ادلدمج مبراحل الرتبو  اإلشرافدير توظيف منوذج 
و االلتقاء  و تتم من خالل الزايرات ادليدانية الدورية و الطارئة – مرحلة االتصال املباشر -1

بصورة  أثرهاو هذا يعطي الفرصة دلعاينة ادلشكلة و تلمس  ادلباشر وجها لوجه مع الفئة ادلعنية،
ات ميدانية برفقة ادلدرسٌن و و منها نقوم بزاير  واقعية رلردة بعيدا عن التهويل و التسطيح.

الطالب و إخضاعهم لتطبيق عملي مع مراقبة ما يقومون به. كما نعطيهم فرصة لتقييم ذاهتم 
 من خالل تقدمي تقرير يتضمن نقاط زلددة تعكس األهداف احلقيقية من الزايرة.



عرب  و تعقب الزايرة ادليدانية و تتم من خالل ادلتابعة – مرحلة االتصال الغري مباشر -2
 أواالنرتنت بشكل متزامن ) من خالل دروس االتصال االفرتاضي عرب الصوت و الصورة ( 

رسائل التعميم عرب برامج اذلواتف  أومن بشكل غًن متزامن ) من خالل الرسائل الربيدية 
البياانت و التقارير بعد الزايرة ادليدانية و حتليل  الذكية ضمن خلق رلموعات مستهدفة(.

 و غًنها. ةاستخالص مواطن الضعف و توجيه النصائح و اإلرشادات عرب رسائل االلكرتوني

و أتيت نتيجة حتمية جملموع ما مت تنفيذ  يف ادلراحل السابقة  – مرحلة االستشراف و التقييم -3
و برامج  داين و حصر النتائج و وضع خططادليحيث يتم تقييم التفاعل االلكرتوين و التفاعل 

  بروز غًنها. أوحتافظ على النتيجة و تقوم بعمل وقائي من تكرار هذ  الماهرة 

 الرتبوي املدمج: اإلشرافوسائل تنفيذ 
 ظاهرة تربوية زلددة. أواجليد و التخطيط مع الرتكيز على مشكلة  اإلعداد -1
 و جتنب اخللط. حدالكل مشكلة على و االستبياانت الالزمة  األدواتجتهيز  -2
الزايرة ادليدانية لتحقيق  االستعانة ابالختصاصات الالزمة لكل ظاهرة و اصطحاهبا خالل -3

 انتشرت ظاهرة التدخٌن ديكن االستعانة بطبيب سلتص(. إذا . )الثقة
 إصدار أواالستبيان دون االرجتال حبلول  حتليل الرتبوية من خالل ادلشكلةالرتكيز على  -4

 مسبقة. أحكام
 عمل مسح كامل و دقيق للفئة ادلستهدفة مع االبتعاد عن النقد ادلباشر و الغًن مباشر. -5
 ادلرض الرتبوي ابلطرق  و الوسائل ادلباشرة و الغًن مباشرة. إلصالحوضع خطة  -6
 البحث عن الوسائل ادلساعدة حلل ادلشكلة الرتبوية ) القصة، الفلم و غًنها(. -7
ادلدرسٌن و الطالب يف نقاش مفتوح حول موضوع الماهرة الرتبوية و استكشاف  شراكإ -8

  ادلوضوعية لذلك ) رمبا تكون ادلشكلة بسبب تصرفات ادلدرس(. األسباب
عرض ادلشكلة خالل جلسة ادلدير مع ادلدرسٌن من قبل ادلشرف الرتبوي و مناقشتها  -9

 ة عن نمر ادلشرف.للمشكلة قد تكون غائب أخرىالستكشاف جوانب 



ادلدرسٌن و الطالب على  إشراكالربامج الرئيسية و ادلساعدة حلل هذ  ادلشكلة مع  وضع -11
 حد سواء.

 معايشة ادلشكلة عن طريق خلق مساحة يف االنرتنت للتواصل مع ادلدرسٌن و الطالب. -11
 متابعة و تقييم النتائج. -12

خرا هو معاجلة ظاهرة انتشار األفكار ادلتطرفة وسط و من التجارب العملية اليت عملنا عليها مؤ 
الشباب و اليت تغذيها احلمالت اإلعالمية ادلوجهة، حيث عملنا على خلق جلسة أسبوعية من 
قبل ادلشرف الرتبوي مع الطالب يتم فيها طرح األفكار و الشبهات اليت تدور يف رؤوسهم دون 

ف اثلث. يفتح اجملال للمناقشة و التعرف على آراء توجيه األسهم إليهم و إمنا يتم مناقشتها كطر 
بطريقة تزيل الشبهات و الضبابية  األفكارالطالب و ما هي منطلقاهتم يف ذلك. يتم تفنيد هذ  

عن عيوهنم. و هبذا دتكنا من معاجلة ادلشكلة لدى الطالب و قمنا مبنحهم وقاية من السقوط يف 
 من الشباب. ألقراهنم إنقاذمل بناء و مصادر خًن و عوا أصبحواالشبهات و كذلك 

كذلك قمنا ابستحداث رللس اآلابء و هو عبارة عن مساحة جيتمع فيها اآلابء للمشاركة يف 
و هو  اآلابء. يتم انتخاب رئيس ذلذا اجمللس و سكون احد ألبنائهمالعملية الرتبوية و التعليمية 

يقوم ابدلشاركة الفاعلة يف تنميم و  آلابءايقوم ابلتواصل معهم و جيتمع كل شهر مرة. دور رللس 
 اإلسالميةاالحتفاالت  إحياءو  ة داخل ادلؤسسة التعليمية و خارجهادتويل بعض النشاطات العام

 و ادلسابقات الثقافية و غًنها.
و تكليف مدرس يشرف على كل مستوى  أسرهمكذلك مت استحداث قاعدة بياانت للطالب و 

ادلعيشية و  أوضاعهمو يتعرف على  آابئهمحيث يتواصل مع الطالب و من ادلستوايت التعليمية، 
 تنعكس على التحصيل العلمي و السلوك الرتبوي. اليت مروفال

كما مت استحداث دورة تدريبية سنوية تنمم  للمدرسٌن من قبل سلتصٌن من اجلامعة احلكومية من  
يتعرف فيها ادلدرسٌن على  أسابيع 3كلية الرتبية و التعليم و العلوم النفسية.تستمر الدورة 

 الوسائل احلديثة يف التعليم و ادلهارات النفسية يف التعامل مع الطالب.
 



لية التعليمية ابلعملية توجهنا ضلو نوع آخر من العمل الرتبوي و هي ظاهرة دمج العم إنناكما 
 الرتبوية من خالل هذ  ادلماهر:

 ة مع الرتكيز على مشكلة متواجدة لدى الطالب.الرتبية من خالل ادلادة العلمية ادلطروح -1
و ذلك من خالل تكليف  أنفسهمالرتبية من خالل مباشرة حل ادلشكلة من قبل الطالب  -2

موعمة يف هذا ادلوضوع  أوالطالب شلن وجد عند  قصور يف جانب تربوي معٌن إبعداد كلمة 
 دون مصارحته ابدلشكلة.

من  لباطات العامة، حيث يتم تكليف الطلنشاو ا ابألعمالالرتبية من خالل التكليف  -3
نرى أبن  أنناذوي القصور الرتبوي ابدلشاركة يف التنميم و ادلناوبة يف نشاط مفتوح. ذلك 

العملية التعليمية يف وضعنا ال تقتصر على تواصل ادلدرس مع الطالب داخل الفصل الدراسي 
 تتعداها بكثًن. إمناو 

ل و منوذجي يساعد على عالج ادلشكالت الرتبوية مثل العمل على خلق مناخ تربوي مستق -4
ادلخيمات الصيفية و الدورات التدريبية للطالب و ادلدرسٌن. و من خالل جتربتنا فإننا 

و هذا ما دلسنا  يف  األفرادصلزم أبن البيئة احمليطة تنعكس بصورة كبًنة على  أننستطيع 
ف الطالب مبباشرة العملية الرتبوية دلن ادلخيمات الصيفية، حيث تتوفر لديك الفرصة لتكلي

 .إجياابهم اصغر منهم سنا شلا ينعكس عليهم 

منهم سنا بصورة غًن مباشرة يف  اصغرتكليف الطالب مبباشرة العملية الرتبوية مع من هم  -5
 ادلشرف الرتبوي. أوو ادلتابعة من قبل ادلدرس  اإلشرافمن  إطار

واتف الذكية و خلق رلموعات يتم تعميم بعض الرتبية من خالل االنرتنت و برامج اذل -6
 ادلقاالت ادلفيدة و ادلواعظ، و جعل هامش للتفاعل من قبل الطالب.

و  ألرائهمجعل صندوق بريد إلكرتوين الستقبال ادلقرتحات من قبل الطالب و االستماع  -7
قين بعٌن االعتبار التطور الت األخذمنهم. لذلك جيب  األنشطزلمل اجلد و تكرمي  أخذها

على اجليل اجلديد، مع اختالف كبًن يف وجهات النمر بٌن ادلدرسٌن و  أتثًن السريع و 



له  أصبحالطالب حيث مل يعد ادلدرس هو ادلصدر الوحيد للعلوم يف حياة الطالب، فقد 
 مصادر متنوعة و مفتوحة و ال ختضع للرقابة و يف اغلبها تثًن الشبهات و الفنت.

حة بٌن الطالب و ادلبادرة بطرحها و مناقشتها و تفنيدها ابلدليل و ادلطرو  األفكاراستشراف  -8
 ادلنطق.

مفتوحة بٌن ادلدرسٌن و جلسة شهرية بٌن الطالب يطرحون و يناقشون  أسبوعيةجلسة  إدارة -9
 ما حيتاجونه و يرونه مهما.

يف قضااي معينة يلقوهنا على مسامع زمالئهم و  أحباثتكليف الطالب إبعداد  -11
 خالل نشاط علمي مفتوح )ندوة علمية لطالب ادلدرسة(. مدرسيهم من

 و الشعر حلل مشكلة موجودة. األنشودةتوظيف القصة و الفلم و ادلسرحية و  -11

من قبل الطالب  اإلعجاباالستعانة ابلشخصيات ادلعروفة و اليت حتمى ابالحرتام و  -12
 قدوات للطالب.فنية و غًنها( و اليت تعترب  أورايضية  أوعلمية  أو)شخصيات دينية 

هذ  بعض من االقرتاحات و الوسائل اليت نستخدمها خالل عملنا يف مدرسة الشيخ سعيد و 
من قصة   أكثر. و لدينا أسرهمنستطيع التأكيد على فاعليتها و أتثًنها ادلباشر على الطالب و 

يطه. و زل ألسرتهيصبح مصلحا  أنادلشاكل الرتبوية الكثًنة  أصحابكيف استطاع الطالب من 
انه يبقى هناك فرق كبًن بٌن  إالو تقدمي ادلهارات و استحداث اجلديد  لإلبداعفيه متسع  األمرو 

التطور التقين احلديث جيعل ادلؤسسة التعليمية تشغل حيزا صغًنا يف  أنالنمرية و الواقع حيث 
لمية حيدث راتبة التقليدي يف طرح ادلادة الع األسلوبمسًنة الطالب ادلعاصر. فكثًنا ما صلد أبن 

 أكثرو مغامرات  إشكالياتو تذمر لدى الطالب، فهم  يرغبون اخلوض يف ادلواضيع اليت فيها 
و هنا أييت دور ادلشرف الرتبوي و ادلريب يف استحداث  من ادلادة اليت تبىن على التسلسل ادلنطقي.

 طقي.ما يتناسب مع هذا الواقع دون اإلخالل ابدلعلومة و ادلسار العلمي ادلن
 

 مدرسة الشيخ سعيد اإلسالمية: حملة عن



م و حصلت 2115ادلدرسة أتسست مببادرة من اإلدارة الدينية دلسلمي حوض الفولكا يف عام 
م. مدير ادلدرسة و هيئة التدريس من خرجيي 2117على الرتخيص احلكومي الرمسي يف العام 

ات و دتنح شهادة دبلوم يف العلوم سنو  4اجلامعات اإلسالمية من أهل ادلنطقة. و مدة الدراسة 
يقدم خرجيي ادلدرسة أطروحة يف  اإلسالمية و خترج األئمة و اخلطباء و مدرسي الرتبية اإلسالمية.

 موضوع ديين يكون حتت إشراف احد ادلختصٌن و يتم مناقشتها كمشروع خترج.
 املدرسة: أقسام

. حيصل الطالب ريبسنة تد 1و  سنوات 3مدة الدراسة  -قسم الدراسة ادلنتممة -1
على سكن و طعام و عالج طوال فرتة الدراسة. و القدرة االستيعابية ذلذ  ادلرحلة 

طالب من الذكور فقط. الربانمج التعليمي و الرتبوي مركز جدا و يوجد حتديد  11
 للدراسة.ادلنتسبٌن  أعماريف 

لراغبٌن يف سنوات. و هي مفتوحة جلميع ا 4مدة الدراسة  –قسم الدراسة ادلسائية  -2
أايم يف  4الدراسة من سلتلف األعمار رجاال و نساءا. حيث تكون الدراسة يف ادلساء 

 طالب و طالبة. 181األسبوع. و عدد ادلنتسبٌن ذلذ  ادلرحلة 

سنوات. هذ  ادلرحلة سلصصة للدارسٌن  4مدة الدراسة  -قسم الدراسة ابالنتساب -3
ة. حيث تنتمم الدراسة مرتٌن يف السنة الكثًن  األشغالمن ادلناطق البعيدة و من ذوي 

كل مرة. دير الطالب بربانمج مكثف جدا خالل هذ  الفرتة   أسابيع 3و دلدة 
طالب. يقتصر احلضور على الرجال و  45القصًنة. و عدد ادلنتسبٌن يف هذا القسم 

 توفر ادلدرسة السكن و الطعام رلاان للمنتسبٌن.

و ينتمم  األجناسو  األعمارسلتلف  من ابألطفالو هو قسم خاص  –ادلكتب  -4
. حيث يوجد طاقم تعليمي األسبوععطلة هناية  األحد،السبت و  أايمالتدريس فيه 

متخصص للتعليم يف ادلكتب و يشمل على وسائل تعليمية سلتلفة تناسب كل 
 طفل. 161مستوى عمري. و عدد ادلنتسبٌن 



د فيه طاقم تعليمي سلتص يف و هو قسم شبه مستقل يوج -مركز حتفيظ القرآن الكرمي -5
 3من عمر  األطفالالقرآن الكرمي قراءة و حفما و له برانمج مستقل. و يستقبل 

ركز دل عدد ادلنتسبٌنسنوات و ما فوق و توجد فصول سلصصة و رلهزة ذلذا الغرض. 
 منهم يف مسابقات دولية و زللية. قد شارك عددطفل. و  95حتفيظ القرآن الكرمي 

و هو قسم مستقل و يقع يف مكان بعيد عن ادلدينة و  -ي لألطفالادلخيم الصيف -6
دلدة  لألوالدفرتة  -يعترب قرية مستقلة يف وسط الغاابت. ينتمم يف الصيف كفرتتٌن

يوما. يوجد له منهاج معتمد و طاقم تربوي و  21يوما و فرتة للبنات دلدة  21
م. ادلكان يعترب ملك خاص قبيل انعقاد ادلخي إجباريةتعليمي خيضع لدورة تدريبية 

مبىن تقدم  23مرت مربع و يوجد به  ألف 81الدينية و تبلغ مساحته  لإلدارة
 و التعليم. اإلقامةوال فرتة لألطفال طخدمات السكن و الطعام و الرايضة و الرتفيه 

سنة. كما أن  13 – 8طفل و طفلة من الفئة العمرية  451حيضر ادلخيم عدد 
ذهبية و رلال إلخضاع طالب ادلدرسة إىل تدريب تربوي و ادلخيم يعترب فرصة 

 امتحان ما تعلمو  طوال السنة الدراسية و دتحيص لألخالق.

طالب و طالبة و عدد  551بلغ عدد الدارسٌن يف مدرسة الشيخ سعيد اإلسالمية 
طالب و طالبة. و عدد منهم يعمل  51اخلرجيٌن الذي حصلوا على دبلوم علوم إسالمية 

 و خطيب يف مساجد زلافمة سراتوف و احملافمات اجملاورة.إمام 
ادلتوفرة  اإلمكانياتمجيع الراغبٌن رلاان و حسب  إىلضلن نقدم هذ  اخلدمة التعليمية 
مبىن مستقل للمدرسة و سكن الطالب، و نقدم  اآلنلدينا. حيث انه ال يوجد لغاية 

هذا يؤثر على نتائج العمل الرتبوي يف مدينة سراتوف و  اإلسالميخدماتنا يف مبىن ادلركز 
 و التعليمي.
 جيعل خًنا يف هذا اجلهد. أنيتقبل منا هذا العمل و  أننسأل هللا 

 
 و هللا ويل التوفيق                
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