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 اًحاب الاول

 ملدمة

 ة اًححرفِخَ اًفطي الأول : 

لأن اًخؼمل أأساًسا ًن ٍىون موجوًدا أأتًدا  اًخؼمل ىو لكمة ال ميىن فطَيا غن هجد اًخؼَمي

ذا مل ٍىن ىناك ثؼَمي  ىفاًخؼمل ىو شلك من أأشاكل اًنشاط اًؼلًل أأو اًنفيس اذلي حيدث  .اؤ

ىل ثغَريات  اًفيم وامليارات. ىفاًسَوك  ىفاًخفاػالت اًنشعة مع اًحُئة مما ًؤدي اؤ
1

اًؼمََة  

آهَة سورة اجملادةل  ىف، نٌل جاء اًؼمل ودرجت ٌَحطول اًناس سوف جتَة اًخؼَميَة ة اًلرأ الًآ

ة 88)  :11( الًآ
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 املؼىن: 

ذا ظَة منم أأن ًلوم تؼضمك تخوس َع يف اجملَس ٌَنص الاخر، فافؼي ذاكل ابًخبأهَد  اؤ

ذا ظَة منم اٍهنوض من اجملَس وس َلوم هللا تخوس َؼم يف ىذا اًؼامل والأخرة . واؤ

ن هللا ًؼني املؤمننيًَحخوي ػًل خري كل، فلم تم.  ئم اذلٍن حيطَون  اؤ تُنم وتني أأًو

 .وهللا ًؼرف ماثؼَون. ػًل املؼرفة تدرجة هحرية
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آن اًىرمي حيخوي ػىل  ة اًلرأ ًآ ًؼد هللا ثؼاىل ػىل  عَة اًؼمل لأهوت اذلٍن ءامنوامن أ

 .الآخرة ىفاًؼامل و ىفذو ج در 

أأن وظائف  ، ذهرنظام اًخؼَمي اًوظينغن اً  0222 س نةمن  02اًلاهون رمق  ىف" 

ر اًلدرات وجشىِي خشطَة وظنَة وحضارة هرمية من أأجي  اًخؼَمي اًوظنَة ًخعٍو

ر اًعالب احملمتَني ًَطححوا ثرشا ًلومخثلِف حِاة اًً  ىل ثعٍو ؤمنون ، هتدف اؤ

ومددػة  ،وكادرة ،ومؼرفة ،وحصَة ،هخِةلخشطَة ، وخيشون هللا س ححاهو وثؼاىل

ومس خلةل ودميلراظَة ومسؤوةل
2
.  " 

، واًخؼَمي هل ثبأزري هحري ػىل احلَاة ىفظنَة أأن أأمهَة اًخؼَمي أأىداف اًخؼَمي اًو  ثوحض

 .تناء خشطَة الأمة ىفاًخلدم 

هدوهُس َا يه  ىفكدم املؤسسات اًخؼَميَة االؤسالمِة   املؼيد االؤساليم. االؤساليم املؼيداؤ

 املَّون املؼيد االؤساليم ة حاكفََة مع اًخؼاًمي االؤسالمِة. من جاهة واحد من وجودفِػالكة وظَ 

، اًيت ثخناىا مؤسسو اذلي رػامه، تُامن من انحِة أأخرى ودًنامِىِات اًخؼاًمي االؤساليم طحغةت 

ىل ادليورارسال أأضحح اجلرس اًرئُيس ًؼمََة اسدِؼاب و  .االؤسالم اؤ
4

 

ىذا لأن املطدر اًرئُيس ًفطي غن اٌَغة اًؼرتَة. اًخؼَمي الاسالم ال  غناملناكشة 

آن واحلدًر يه اًؼرتَة. وكد أأند ىذا  آن واحلدًر حِر ًغة اًلرأ سالم ىو اًلرأ لكمة  ىفًالؤ

 :هللا
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 املؼىن:

آن ابٌَغة اًؼرتَة"  "وىىذا وشفنا اًَم اًلرأ

اًؼرتَة لكغة مؼرتف هبا من كدي اًؼامل ادلويل.  اٌَغة ، ظيرتمث مع ثعور اًؼرص

منعلة اًرشق  ىفجس خخدم اٌَغة اًؼرتَة لكغة رمسَة من كدي تؼظ ادلول اًؼامل وخاضة 

هدوهُس َا جسامه ثشلك غري ذكل اهةالأوسط. جب ، فاؤن ادلول اًيت ًغَة ػَهيا املسَمون مثي اؤ

خمخَف مؤسسات اًخؼَمي االؤساليم اًرمسَة اهدشار اٌَغة اًؼرتَة. وكد متزي ىذا تظيور  ىفمدارش 

هدوهُس َا اًيت درست اٌَغة اًؼرتَة ىفوغري اًرمسَة   .اؤ

هدوهُس َا درًسا أأساس ًَ  ىفثؼخرب ادلروس اًؼرتَة  املدارس ادلًنِة، تدًءا من  ىفا اؤ

تخدائَة ىل املدارس االؤ  ىفًمت ثدٌرسيا  الأجنحَة اًيت فاٌَغة اًؼرتَة هواحدة من اٌَغة. اًلكَّة، اؤ

ػىل حد سواء جسرتشد ادلوةل واًوضع اخلاص من خالل هوهنا كادرة ػىل فيم  املدارس ادلًنِة

 .من خالل اًخؼمل

املس خوى اًساتق.  ىفًعالب اًخؼَميَة ا َفِةابخل  اًلكَّة ىفسُذبأثر ثؼمل اٌَغة اًؼرتَة 

وامي اًحَئِة فاؤن اًؼ تي. خخاتع واًخوايلى مع اًفيم تبأن اًخؼمل اجلَد ىو اًخؼمل امل سموىذا ٌ 

ذا اكهت اًحُئة مرشوظة تدمع معََة اًخؼملس خىون مؤثرة ٌَغاًة .، اؤ
6
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هناء لك من اًخؼمل اًؼام واًخؼمل ادلًين من خالل ثلِمي معََة اًخؼمل.  ىف معََة اًخؼمل ًمت اؤ

ىل اًنخاجئ اًيت هخجت غن اًخلِمي ػىل أأهنا  جناز جناز اًخؼملاػادة ما ٌشار اؤ ثؼَميي  ال . ًخحلِق اؤ

املرء غن اًؼوامي اًيت ثؤثر ػىل اًخؼمل اًيت ًيا ثبأزري هحري ػىل اًندِجة اٍهنائَة. ميىن أأن  ًخحَص

 ثبأيت ىذه اًؼوامي من اًؼوامي ادلاخََة )اخلارجِة( واخلارجِة )ادلاخََة(

 اًؼاًَة واملدارس اًؼامة اساملدر من خرجيي  اجائو ، تؼضيم خمخَفة ًعالبا ة ثؼَميفِخَ 

ون ػىل ميني  ؼيد االؤساليمأأو امل  اًؼامة ارساملد خرجيو و، ًُسػًل الاثر. ىدااملؼوتؼضيم من 

ىن خرجيي امؼةاجل اجلامؼة، وخاضة  ىفخحارمه ٍلوػة ضغرية غري كادٍرن الآن ػىل اغ  املؼيد، ًو

خعور  املؼيد االؤساليماالؤسالمِة. وجشمي  اجلامؼة  ىفاًخؼَمي االؤهدوهُيس اٍمنوذيج اذلي ٍمنو ًو

وشائو حىت الآن  .وسط اجملمتع وكد مت اخذحاره من أأجي الاس خلالل منذ اؤ

دون  اًؼامةاملدرسة  خَفِةاًظاىرة احلاًَة يه أأن اًؼدًد من اًعالب اذلٍن دليم  ًٍر

ىل اجلامؼة االؤسالمِة. نٌل هؼمل   غن اًخارخي ونخؼَمً نثري ، االؤسالمِة اجلامؼة ىفادلخول اؤ

ئم اذلٍن  ىف، االؤساليم ولك ما ًخؼَق ابالؤسالم غن كََي املدرسة اًؼامة ًخؼَمون  منحني أأًو

ئم اذلٍن ، ىذه احلاةل ىف. ؼيدامل  خرجيي، ػىل اًنلِظ من االؤسالم حىت جمرد الأساس َات أأًو

دوناملدرسة  خَفِةدليم  . ذلا فيم مذحمسون االؤساليماملؼيد  أأن ًخفوق ػَهيم من اًؼامة الًٍر

اذلٍن  املدرسة اًؼامة. ًُس ىناك ػدد كََي من ظالب ةالؤسالمِمؼة ااجدا ٌدلخول اجل

خيخارون كسم ثؼَمي اٌَغة اًؼرتَة هحدًي ًواضَون دراس هتم ودليم أأس حاهبم اخلاضة الخذَار ىذا 

 .اًلسم
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ة املادةالك املخخّرجني سوف ٌشيدان معََة اًخؼمل و  . ومع اجلامؼة االؤسالمِة ىف  املساًو

ثؼَمي اٌَغة اًؼرتَة اًيت سُمت دراس هتا كد  مادةمتي م  املؼيد االؤساليممن  ظالب، ابًنس حة ذكل

، تُامن مهيَػ جدًد ًُسحبَر  يه اًخىرار والاس خلرار امؼةاجل ىفلأن مادة اٌَغة اًؼرتَة درست 

يه جدًدة واندرة  سوف ًخؼَموناٌَغة اًؼرتَة  ىفاًخؼَميَة  املدرسة اًؼامة املادة ظالب من

 .املدرسة اًؼامة ىفوتؼضيا مل ًدرس 

ة فِملشلكة يه ثرصحي سوابرهو تبأن هخاجئ اًخؼمل ثخبأثر تخجرتة موضوع اًخؼمل )خَ ا

، وىو موضوع اًخؼمل اذلي ًؤثر ػىل مل اًشخص ػىل ما ىو مؼروفخؼاً  هخاجئاملوضوع(. ثؼمتد 

املادة اًيت ثمت دراس هتا.معََة اًخفاػي مع 
7

أأفضي من  خرجيي املؼيد، ًندغي اًخبأند أأن ظالب ذلا 

ىل مالحظة ، ورمبا ًُس نذكل . كد ٍىون ىذا حصًَحااًؼامةخرجيي املدارس ا لأهو اسدناًدا اؤ

ف جن املدرسة اًؼامةظالب من ، ًُس لك املًؤ ؼرتَة منخفضة. اًثؼمل  ازحيطَون ػىل اؤ

جناز املؼيد االؤساليمن ًبأثون من ، فاؤن اًعالب اذلٍوابًؼىس ثؼمل  ىف جِد ال ٍمتخؼون مجًَؼا ابؤ

 .اٌَغة اًؼرتَة. لك ىذا ًخوكف ػىل اًؼوامي وادلوافع اًيت ٌشؼر هبا لك ظاًة

س شؼحةنٌل هؼمل أأن ظالب  ، وخاضة ثؼَميَة خمخَفة ةفًِبأثون من خَ  اٌَغة اًؼرتَة ثدٌر

ئم اذلٍن  ىل ذكل( اذلٍن مل ًخَلوا ، واملينَةاملدرسة اًؼامة) اخملخَفةاملدرسة من  جائوأأًو ، وما اؤ

 ةلكأأهواع خمخَفة من املش سوف ٌسخة فَغة اًؼرتَة ػىل االؤظالق. مثي ىذا اًظر اٌ ىفدروسا 

املؼيد أأو  ملدرسةة افِمن خَ ؼرتَة ابمللارهة ظالب اٌَغة اً ةخؼَمامل املخؼَلة تلدرة اًعالب ػىل 

 .االؤساليم
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زحات ذكل اًحَان جراء  الؤ واحلطول ػىل اًحَاانت احللِلِة، فدشؼر املؤًفة ابمليمتة ػىل اؤ

جناز ثؼمل اٌَغة اًؼرتَة تني ظالب خرجياًححوث مدارشة تؼنوان غري خرجيي ي املؼيد و : "ملارهة اؤ

الاسالمِة احلىومِة وػمل اًخدٌرس ابجلامؼة  اٌَغة اًؼرتَة جلكَة اًرتتَة ثدٌرس شؼحةث  املؼيد

 ." ننداري

  حرنزي اًححراًفطي اًثاين : 

جناز ثؼمل اٌَغة اًؼرتَة تني ظالب خرجيىذا اًححر  ىف حد املشلكة ي املؼيد ملارهة اؤ

س شؼحةث  غري خرجيي املؼيدو  وػمل اًخدٌرس  جلكَة اًرتتَة (4)مس خوى  اٌَغة اًؼرتَة ثدٌر

 .الاسالمِة احلىومِة ننداريابجلامؼة 

 اًححر مشلكةاًفطي اًثاًر : 

 :، ضَاغة املشلكة ػىل اًنحو اًخايلوحد املشالك املذهورة اًححر خَفِةتناء ػىل 

جناز ثؼمل اٌَغة اًؼرتَة هَف  .1 س شؼحة ث املؼيد  يجير خ غري ظالباؤ اٌَغة اًؼرتَة ثدٌر

 ؟الاسالمِة احلىومِة ننداري وػمل اًخدٌرس ابجلامؼة  جلكَة اًرتتَة

جناز ثؼمل اٌَغة اًؼرتَة ظالب  .0 س شؼحةث املؼيد  يجير خهَف اؤ اٌَغة اًؼرتَة جلكَة  ثدٌر

 ؟الاسالمِة احلىومِة ننداري وػمل اًخدٌرس ابجلامؼة  اًرتتَة

 اىداف اًححر اًفطي اًًرحع : 

 :، هتدف ىذه ادلراسةتناًء ػىل اًطَغة



7 

 

جناز  ةؼرفمل .1 اٌَغة  ثدٌرس شؼحةث املؼيد  يجير خغري ظالب  ثؼمل اٌَغة اًؼرتَةهَف اؤ

 جلامؼة الاسالمِة احلىومِة نندارياب وػمل اًخدٌرسلكَة اًرتتَة ج اًؼرتَة 

جناز  .0 اٌَغة اًؼرتَة  ثدٌرس شؼحةث  املؼيد يجير خظالب  ثؼمل اٌَغة اًؼرتَةملؼرفة هَف اؤ

  جلامؼة الاسالمِة احلىومِة نندارياب وػمل اًخدٌرسلكَة اًرتتَة ج 

 فوائد اًححراًفطي اخلامس : 

ىل كسمني، وىٌل: فوائد  اًححر ميىن ثلس مييا اؤ

 فوائد اًنظًرةاً .1

جناز ثؼمل اٌَغة اًؼرتَة تني  مؼَومات غن فريًخو  . أأ  ي جير خ املؼيد وغري يجير ظالب خاؤ

س شؼحةث املؼيد  جلامؼة الاسالمِة اب جلكَة اًرتتَة وػمل اًخدٌرساٌَغة اًؼرتَة  ثدٌر

 .احلىومِة ننداري

 االؤسالمِة احلىومِة ننداري.ادة مرجؼَة ىف اجلامؼة مل . ب

 فوائد اًؼمََة اً  .0

جناز ىفٌَمؤًفة: نخجرتة الندساب املؼرفة واًحطرية غن  االؤخذالفات   . أأ  ثؼمل اٌَغة  اؤ

لكَة ج اٌَغة اًؼرتَة  ثدٌرس شؼحةث املؼيد  يجير غري خاملؼيد و  يجير ظالب ختني اًؼرتَة 

 .ننداريجلامؼة الاسالمِة احلىومِة اب وػمل اًخدٌرساًرتتَة 

 ًخحسني معََة اًخؼمل  اًعالباٌَغة اًؼرتَة ًفيم خرجيي  ارض: مكدخي حملحارضٌَم . ب

 مادة دراس َة اٌَغة اًؼرتَة. ىف ًخحسني اًخؼمل فزي:ندشجَع واًخحٌَعالب . ت
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 وضوعثؼًرف املاًفطي اًسادس :  

جناز  .1 ثلان، ومؼرفة ىفاًيت ميىن حتلِليا ىو هدِجة مساغي اًعالب  خؼملاً اؤ ، شلك اؤ

هخاجئ وكدرة وػادات وهمارات ومواكف تؼد اثحاع معََة اًخؼمل نٌل ًخضح من 

ىو يشء حيخاجو اًعالب ملؼرفة اًلدرات اًيت مت احلطول  الاخذحار. االؤجناز اًخؼمل

 .ػَهيا من وشاط ٌسمى اًخؼمل

ثحؼوا أأو خترجوا من املدرسة أأو اجلامؼة. املخخرج .0 مه اذلٍن اؤ
8

ثلطد  ، املخخرجاذن 

ف )مدرسة  املؼيد االؤساليم خّرجيي غريو  املؼيد االؤساليم جييخرّ  ة مه اًعالباملًؤ

 اجلامؼة الاسالمِة احلىومِة ننداري.  ىف( اذلٍن ًدخَون اًؼامة
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