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 :المقدمة
 الحمد لل  ه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه، ومن سلك سبيله، واقتفى هداه:

سابقة، عليه الحالة العلمية والتعليمية في ليبيا طوال العقود الليس يخفى عنا ما كانت 
بكاً؛ نتج عنه أجيال من الطلاب، لم تجد  حيث سارت العملية التعليمية مسيراً مرتبكاً، ومر
فيهم البلاد حاجتها، ولم يقدروا على مواجهة التحديات العلمية، والاحتياجات المعرفية، التي 

 ضيات التطور العلمي والمعرفي داخل الوطن وخارجه.فرضتها طبيعة العصر، ومقت
بة ودرس جزئية متعلقة بالتعليم الديني، من خلال  في هذا البحث سنعمل على مقار

بية الروحية، وهي المتبـ )التعرض لما يمكن تسميته  صلة علم السلوك الروحي( أو علم التر
َ ا َ أن علوم يعة والدين لم تَقتص  بأرواح وقلوب المكلفين، وطلاب العلم. لا جرم ر على لشر

دراسة ظاهر الإنسان وسلوكاته، من أعمال وعبادات، بل توغلت في روح وقلب الإنسان؛ 
يتوجه به، كل ما يبدر عن الإنسان من عادات لـكونهما  المصدر الأساس الذي يقوم عليه، و

 وعبادات.
يبناء على هذا، لن يكون من المبالغة القول إنه لا تكتمل فائدة عل عة، إلا بتركيز وم الشر

الاهتمام على علم السلوك الروحي، وطرحه بوصفه مادة علمية يؤتاها الطلاب في مراحل 
 تعليمهم الأولى في الأساسي، والمتوسط.

 هدف البحث:
بية الروحية(، من  يهدف هذا البحث إلى تشخيص  واقٍع مقرٍر علم السلوك الروحي )التر

ي، ورٍ لمنهج تعليمي مجمل، لكل من مرحلة التعليم الأساسحيث وجوده أو عدمه، ثم وضع  تص
والمتوسط. وهي مرحلة تأخذ من عمر الطالب ثلاث عشرة سنة كاملة، سيصرفها في تلقي 

ية.  مناهج وعلوم المرحلة الابتدائية، ثم الإعدادية، ثم الثانو
 حدود البحث:

 التعليم النظامي في ليبيا. ن مراحلينحصر تركيز بحثنا في حدود المرحلتين الأساسية والمتوسطة م
أما المرحلة الأساسية فتشمل تلاميذ: المرحلة الابتدائية، ثم تلاميذ المرحلة الإعدادية،  -

 في المدارس الليبية.
وأما المرحلة المتوسطة، فهي التي تضم السنوات الثلاث السابقة لدخول المرحلة  -

 العالي.الجامعية، ودخول مرحلة ما يسمى بالتعليم 
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 سؤالات البحث:   
بية الروحية، في صورة مقرٍر دراسي، لمرحلة  هل-1 نحن في حاجة لتقديم الدين والتر

 .التعليم الأساسي والمتوسط؟
يكفي أن يترك الطالب للحياة، حتى يكتسب دينه من غير  هل-2  .؟وجيه وتعليمتيفيد و
يستقيم النظر إلى المقرر الدراسي بصفته آلية هل-3 ط على خيارات جبر وضغ يصح و

 .التلاميذ التدينية والروحية؟
بية الروحية؟ في-4  .أي مرحلة تعليمية يحسن بالطلاب أن يبدأ تلقيهم لمقرر علم التر
بية  ما-5 بية الروحية، وسط مجموع مقررات مادة التر نسبة مواضيع ومباحث التر

 .الإسلامية، في المقررات الليبية لمرحلتي الأساسي والمتوسط؟
 في صورة مجملة يقوم هذا البحث على العناصر التالية:

 مقدمةٌ: -
 مدخل مفهومي لضبط المصطلحات. -
بية الروحية( لتلاميذ ال - تعليم بيان أهمية الحمولة المعرفية الدينية، وعلم السلوك الروحي )التر

 الأساسي والمتوسط.
 أركان المنهج الدراسي. -
يس - بية الروحية( لت مقترح بمقرر منهجي مجمل لتدر لاميذ علم السلوك الروحي )التر

 المرحلة الأساسية، والمتوسطة.
 خاتمة والتوصيات: -

ً في سياق  ً ونافعا يصاء بما نراه مثمرا تضم أهم ما سيفضي إليه البحث من نواتج. ثم الإ
 الموضوع المبحوث.

 ضبط المصطلحات:
إنسان، في سياق التي تصدر عن الالسلوك: مجموع الأعمال والتصرفات البدنية، والنفسية 

 تحصيله، وتعبيره عن احتياجاته المعيشية والنفسية، والروحية.
السلوك يتوجه بما يسمى الدوافع: و"الدافع هو مثير خارجي يقابل احتياجاً داخل الفرد 

 .(1)فيثير توترا داخليا يدفعه للاستجابة بسلوك معين بهدف إشباع هذا الاحتياج"
                                                 

)1) http://www.brbrnet.net/vb/showthread.php?t=37229  
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بية الروحية(علم السلوك الروحي  ً بالتصوف، ثم)التر سمي  : هو المرادف لما عرف قديما
ي بية الروحية. وقد سميناه بالسلوك الروحي؛ لأنه علم حيوي متدرج يقوم على تطو ر حديثاً بالتر

ياضة الروح، والسير بها نحو الغاية القصوى، وهي الوصول إلى  للذات، من حيث تهذيب ور
، حيث مقام الإحسان، وهذه العملية هي عملية سلوك وتقدٍم روحي، أي: رضاء خالقها

سير وتقدم للروح نحو غاية مقصودة، وقد درست وخصصت لها آلاف الـكتب، والمباحث، 
بية الروحية(.  حتى استوت علماً قائماً بذاته سميناه هنا علم )السلوك الروحي(، أو )علم التر

إنسان كمي، المكون من المعلومات والمعارف التي يتلقاها الالحمولة المعرفية: المجموع الترا
 بالتحصيل التعليمي.

المقرر الدراسي: مجموع المعلومات والمعارف التي تقدم للطلاب بتوجيه وإشراف من 
 مؤسسة تعليمية رسمية.

 :بداية التصنيف في علم المناهجتمهيد: 
يعد 1981الاهتمام بمشكلات المنهج للعام:  )يرجع بيت( أول من ألف كتابا م، و )بو
م، وقد عرف المنهج بأنه سلسلة من الخ برات التعليمية يتعين على الأطفال 1819في المنهج: 

يق تحقيق الأهداف، في حين أشار )مولنرو زاهورك( إلى  والشباب أن يحصلوا عليها عن طر
يع الذي ساد النصف الأول من ا قرن لأن نشوء علم المناهج جاء نتيجة التغير السر

ين(  .(1)العشر
 ما يقتضيه إعداد المنهج بمفهومه التقليدي:

 يتطلب إعداد المنهج بمفهومه التقليدي القيام بسلسة من الخطوات كما يلي:
يتم  لمادة،اتحديد المعلومات اللازمة لكل مادة وفقا لما يراه المتخصصون في هذه  .1 و

 ذلك في صورة موضوعات مترابطة أو غير مترابطة تشكل محتوى المادة.
يع موضوعات المادة الدراسية على مراحل وسنوات الدراسة بحيث يتضح من  .2 توز

يع ما هي الموضوعات المخصصة لكل مرحلة، ولكل صف دراسي.  هذا التوز
يع موضوعات المادة الدراسية على أشهر العام الدراسي3  .. توز

                                                 
 

  a.com-saud-http://www.drموقعه ( المنهج المدرسي: أسسه الاجتماعية والفلسفية ما بين المفهوم التقليدي والحديث. سعود بن عيد العنزي. بحث منشور على 1(
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. تحديد الطرق والوسائل التعليمية التي يراها الخ براء والمتخصصون صالحة ومناسبة 4
يس موضوعات المادة الدراسية.  لتدر

. تحديد أنواع الأسئلة والاختبارات والامتحانات المناسبة لقياس تحصيل التلاميذ في 5
 .(1) دراسية(كل مادة 

 أركان العملية التعليمية:
 التالية: التعليمية أن تكتمل صورتها، ولا أن تؤدي وظيفتها إلا بتوفر أركانهالا يمكن للعملية 

 العلمية )المقرر الدراسي(. المادة-3.          الطالب-2.          المعلم-1
فهاته الأركان الثلاثة هي المرتكزات الأساسية التي تحتاجها أي عملية تعليمية، ولا يغني 

 اها.الآخر، فبافتقاد أي منها تخسر العملية هدفها وقيمتها وجدووجود بعضها عن فقد بعضها 
 مكانة علم )التربية الروحية( في مقررات التعليم في ليبيا:

بية الإسلامية  قبل أن أبدأ كتابة هذا الموضوع، عملت على تتبع كل مناهج ومقررات التر
ا، واطلعت على في ليبيوفروعها المقررة على تلاميذ وطلاب المرحلة الأساسية والمتوسطة 

 فحواها ومباحثها؛ لأجل أن يكون كلامي وحكمي وتشخيصي واقعياً وأميناً ودقيقاً.
باستكمالي ذلك الاستتباع والاطلاع وجدت فيها عجباً؛ حيث خلت كل المقررات من  و
بية الروحية(، وذلك في كل مراحل التعليم  يب على علم )التر أي تعرض أو تركيز بعيد أو قر

 اته الأساسية، والمتوسطة بدءًا من الأول الابتدائي، وصولاً إلى الثالث الثانوي.وسنو
وقد تتبعت كل كتب ومواضيع تلك المقررات المقصودة، ثم أحصيت صفحاتها؛ 
فظهرت لي النتيجة الفاجعة التالية: بلغ عدد جميع صفحات المقررات الدينية لكل المراحل: 

بية الصفحة، )ألفان وثلاثمئة  2.343 بعون(، ليس فيها ما يتعلق بالتر روحية، وثلاث وأر
بية الروحية لباقي  3إلا  صفحات )ثلاث صفحات( غير مكتملة، أي: أن نسبة مواضيع التر

 )صفراً في المئة(. %1.11المواضيع الدينية يماثل: 
 إن التلميذ الليبي يجتاز ست سنوات هي المرحلة الابتدائية، ولا يمر به أي موضوع عن

بي بية الروحية، ثم يجتاز ثلاث سنوات في المرحلة الإعدادية، لا يسمع بأي شيء عن التر ة التر
ية، ولا يرى سوى ثلاث صفحات بشكل  الروحية، ثم يجتاز ثلاث سنوات هي المرحلة الثانو

بية الروحية بشكل غير مباشر.  عرضي متصلة بالتر
                                                 

 المنهج المدرسي: أسسه الاجتماعية والفلسفية ما بين المفهوم التقليدي والحديث. (1(
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ً بالمواضيع الدينية  مقررات كل  التي تم تناولها ضمنوفي هذا المقام سأقدم تفصيلا
 السنوات الدراسية في مرحلتي التعليم الأساسي والمتوسط.

لقد اهتم واضعو المقررات الجديدة بوضع فرٍع سموه: )التهذيب والأخلاق(، وهو أقرب 
بية الروحية، لـكن محتوى ذلك الفرع  ي كل المراحل ف-ما يمكنه التواشج مع مواضيع التر

بية الروحية، واقتصر خلا  كل -الدراسية ياً من أي ذكر أو تعرض لأي موضوع مواضيع التر
 عل الجانب السلوكي العملي، حسب التفصيل التالي:

 كتب المرحلة الابتدائية: أولاً:
يمان  -وردت المواضيع التالية: )تحية الإسلام  السنة الأولى: - من آداب  -النظافة من الإ

 .نشيد الصدق( -عاقبة الـكذب  -الأكل
يارة  -)طاعة الوالدين  السنة الثانية: -  صلة الأقارب(. -آداب الز
 أدب الحديث(. -حسن المعاملة  -)الأمانة  السنة الثالثة: -
يق  السنة الرابعة: -  حب العمل وإتقانه(. -احترام المواعيد  -)آداب الطر
 .صيانة اللسان( -في الإسلام  المساواة -)رعاية المرافق العامة  السنة الخامسة: -
يثار السنة السادسة: -  ام لبناء القوة(.دعوة الإسل -التكافل الاجتماعي  -الح لم  -)التضحية والإ

 ثانياً كتب المرحلة الإعدادية:  
يمان  السنة الأولى: -  التنابز بالألقاب(. -البر والصلة  -)حب الوطن من الإ
عناية الإسلام  -الإسلام دين المساواة  -تنظيم الوقت  -اء )اختيار الأصدق السنة الثانية: -

 بالبيئة(.
الرفق  -ئة يحارب العادات السي الإسلام-)الإسلام يحارب السلوك السيء  السنة الثالثة: -

ية(. -بالحيوان   الإسلام دين الحر
ية:  ثالثاً: كتب المرحلة الثانو

 يلي:تعددت كتب الدراسات الإسلامية، فيها فكانت كما 
بية الروحية إلا خل السنة الأولى: - بية الإسلامية: ليس له علاقة بمواضيع التر ال كتاب التر

 موضوع التواضع الذي احتل ثلاث صفحات.
بية الرو السنة الثانية: - بية الإسلامية: لم يرد فيه أي موضوع له صلة بالتر  حية.كتاب التر
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بية الروحضمت خمسة كتب، لم يشمل أٌي  السنة الثالثة: - ية في منها أي موضوع عن التر
بية الإسلامية، وكتاب العقيدة )الفرق الإسلامية(،  الإسلام، وتلك الـكتب هي: كتاب التر

ية.  وكتاب التفسير اللغوي البياني، كتاب الفقه الإسلامي، كتاب السيرة النبو
يسي والوضع المنهجي للمقررات، يجب التوكيد على  دم جواز عوأمام هذا الواقع التدر

بية الروحية عن ساحة المقررات الدراسية  وعدم استقامة إقصاء مباحث ومواضيع التر
يد للإسلام من عمقه الداخلي، وحرمان للطالب من التعرف على أحكام  لأبنائنا، فهذا فيه تجر

 روحه وقلبه من حيث وجهة النظر الدينية في الإسلام.
وض لتواصل ، تعد فرصة لا تع-خاصة  –أولى ولا يغيب عنا أن سنوات الطلب التعليمي ال

يم سلوكهم، فضلاً عن إمدادهم بالحمول المعرفية  مع الطلاب في سبيل تهذيب نفوسهم، وتقو
التي وجد التعليم أصالة لتوصيلها، وقد رأى ابن خلدون وغيره أن من وظائف التعليم إعداد 

بيةدينية ما يسمى بالوظيفة ال الفرد دينياً، وتهذيبه بالدين، كما أن ذلك يدخل في إطار  .(1) للتر
 مقترح بفحوى المقرر لمادة علم السلوك الروحي )التربية الروحية(:

 أولاً: التعليم الابتدائي:
أرى أن تظل المقررات الدينية للمرحلة الابتدائية قاصرة على تعلم نصوص القرآن، 

بة للمعاني، ومرسخة للمبادئ ف والحديث، ومكارم الأخلاق، من خلال قصص وحكايا ي مقر
بية الروحية، ولا أن نفرد فصلاً  قلوب ووعي التلاميذ، من غير أن نفرد لهم كتاباً خاصاً بالتر
بية الإسلامية، وهنا تقع المهمة الأكبر على المعلم، الذي تبرز أهمية دوره  له ضمن كتاب التر

يصال تلـكم المعاني والمبادئ ورصفها في   عقول وقلوب التلاميذ.وكفاءته لإ
 ثانياً: التعليم الإعدادي:

بية الروحية( في هاته المرحلة كتاب خاص بها، بل  لا يحسن عندي أن يفرد لعلم )التر
الأجدى أن تسبك المواضيع والمباحث، مشفوعة بأدلتها ونصوصها، وقصصها ضمن فصل 

بية الإسلامية.  خاص، بين غضون كتاب التر
بية الروحية على ثلاث سنوات، على النحو التالحيث تتوزع مباحث ومواض  ي:يع التر

                                                 
بية الحديثة في البلاد النامية، لمحمد 34- 33م، ص: 1889، 3( المناهج وطرق التعليم عند القابسي وابن خلدون، مركز دراسات جهاد الليبيين، طرابلس، ط: 1) ينظر: آفاق التر ، و

 .99م، ص: 1839فاضل الجمالي، الدار التونسية للنشر، 
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)الصف السابع(: الإخلاص، مفهومه، وثوابه، وفائدته، التقوى: مفهومها،  السنة الأولى:
 وفضلها.

 )الصف الثامن(: الزهد، معناه، وفضله. الورع: مفهومه، وفضله. السنة الثانية:
 )الصف التاسع(: صفاء القلوب، وتزكية النفوس. السنة الثالثة:

 ثالثاً: التعليم الثانوي:
بية الروحية كتاب خاص بها، على نحو موجز ميسر، إلى  هذه المرحلة تتحمل أن يفرد للتر

ً على طلاب السنة  يكون الكتاب مقررا بية الإسلامية. و ية ثة. )الثالجانب كتاب التر بالثانو
ياً على مواضيع أهمها:كون الي، وأرى أن العامة(  كتاب منطو

 حقيقة العبادة، وفضلها، وشروطها. وأغراضها قلبياً، وسلوكياً. -
 النفوس.طهارة أهمية صفاء القلوب و -
ً: )الغل، والحقد، والحسد، والـكراهية -  ،رهاخط ،(...إلخأعمال القلوب: وأمراضها مثلا

 وطرق الخلاص منها.
 .الإخلاص- التقوى- الزهد-الورعمفاهيم:  -
بية الروحية في الإسلام، من الصحابة والتابعين، ومن تلاهم. -  أعلام التر

 حاجة الطلاب لهذا العلم )علم السلوك الروحي( )التربية الروحية(:
انطلاقاً من مسلمة أن الإنسان كائٌن حي ذو عنصر مادي، وعنصر روحي، نرى أن من 

 الروح.علوم المادة والطبيعة، وعلوم الدين و المهم اصطناع توازن بين ما يحصله الطالب من
بخاص يون التركيز على المساحة الروحية في الإنسان، و بو ة ولم يغفل قدماء الفلاسفة، والتر

في حالة التعلم، فقد ظهر ذلك الاهتمام منذ كونفشيوس، ثم أفلاطون الذي رأى أن تستمر 
ياضة شرة، واهتم بأن يتعلمرحلة تعلم الطالب ما بين سن السابعة، وسن السادسة ع م فيها الر

ياضة مخصصة للجانب الجسمي البدني، وجعل الموسيقى  البدنية، والموسيقى، وقد جعل الر
مادة لإغناء وإشباع الروح، وهذا ما تميزت به الفلسفة المثالية في نهجها التعليمي عن نهج 

 لمدرسة الواقعية التي اجترحها أرسطو.
ب يون وي الإسلامي فلم يكن غائباً مدى الأهمية التي خصصها التأما في ساحة الفكر التر بو ر

ً -للمجال الروحي، كما هو ظاهر  يه، والغزالي، وابن خلدون - مثلا  .(1)في طروح مسكو
                                                 

 .38، 34( ينظر للتوسع: المناهج وطرق التعليم عند القابسي وابن خلدون، لعبد الل  ه الأمين النعمي، ص1)
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 شروط نجاح المقرر الدراسي لمادة التربية الروحية:
 متانة تأسيسه العلمي. - 1

 وثوق مصادره المرجعية. -2 
بطه -3 بالحياة والواقع، وفي هذا السياق يرى )رالف تايلور( أهمية دراسة )نفسية  ر

بيئته، ومجتمعه، وقيمه، ومكوناته الثقافية(  .(1)المتعلم، وحاجاته، و
ية المغرضة. -4 يهه عن الأيديولوجيا، والتوجهات الفكر  تنز
الات المؤثرة في خيتنقية المنهج من آفاته التي يسنح أمامنا أهمها: حمولات الخرافة وال -5

يعة، ومخالفة الدين، من أفكار،  التفكير العقلي الواقعي، ثم آفة تقديس الأشخاص، مضادة الشر
 وسلوكات.

بية الروحية للمرحلة الأساسية والمتوسطة.  ما يجب أن يتصف به مقرر التر
بية الروحية( الصفات التالية  :مع مراعاة  كل ما سبق يجب أن يكتسي مقرر مادة )التر

 أن يكون شمولياً نائياً عن الاستدقاق  والاستعماق. -1
ية والحجاجية. -2  بعيدا عن عرض الاختلافات والتباينات والتوجهات الفكر
 أن يدعم بالشواهد النصية من القرآن، والحديث، والقصص الهادف والنافع. -3
بية الذاتية الحياتية اليومية والسلوكية للمتع -4 بط معلوماته بالتر  –الورع  -م )الزهد لر

 الإخلاص(. -العبادة  -التقوى  -الرحمة 
 ما يجب اجتنابه:

بية الروحية( به، نرى وجوب  في مقابل ما ذكرناه مما رأينا وجوب اتصاف مقرر )التر
يخلو ذلك المقرر.  التنبيه إلى ما يجب أن يبرأ منه و

 التدقيق في جزئيات المسائل، وتفاصيل القضايا المعروضة. -1
ية. -2  عرض الخلافات الحجاجية، والصدامات الاجتهادية، والتباينات الفكر
تهميش الاستعانة بالنصوص الدينية من قرآن وحديث، ففي هذا خطر على الحمولة  -3

 المعرفية الموجهة للتلاميذ والطلاب.
 التركيز على الذوات والأشخاص من الأعلام والعلماء. -4
بترها عن الحياة الواقعية اليومية.فصم المعلومات عن الواقع،  -5  و

                                                 
بية، 1)  .58، 13م، ص1891القاهرة: ( أساسيات المناهج، لرالف تايلور، ترجمة: أحمد خيري، وجابر عبد الحميد، دار النهضة العر
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 الاستعانة بالأقوال الملبسة، والعبارات الشاطحة، والقصص الخرافية. -3
 :الخاتمة

 أفضي هنا إلى مقام الختام، حيث أزجي أهم ما سنح لي من نواتج نبطت عن هذا البحث.
يعة، إلا بتركيز الاهتمام إلى علم السلوك الروحي، وطرحه  - لا تكتمل فائدة علوم الشر

 بوصفه مادة علمية يؤتاها الطلاب في مراحل تعليمهم الأولى في الأساسي والمتوسط.
تتبعت كل كتب ومواضيع تلك المقررات المقصودة، ثم أحصيت صفحاتها؛ فظهرت  -

 2.343بلغ عدد جميع صفحات المقررات الدينية لكل المراحل لي النتيجة الفاجعة التالية: 
بية الروحية إلا  بعون(، ليس فيها ما يتعلق بالتر صفحات  3صفحة )ألفان وثلاثمئة وثلاث وأر

 )ثلاث صفحات(.
بية الروحية لباقي المواضيع الدينية يماثل:  -  )صفراً في المئة(. %1.11إن نسبة مواضيع التر
ن بي يجتاز ست سنوات هي المرحلة الابتدائية، ولا يمر به أي موضوع عإن التلميذ اللي -

بي بية الروحية، ثم يجتاز ثلاث سنوات في المرحلة الإعدادية، لا يسمع بأي شيء عن التر ة التر
ية، ولا يرى سوى ثلاث صفحات بشكل  الروحية، ثم يجتاز ثلاث سنوات هي المرحلة الثانو

بية الروحية   بشكل غير مباشرٍ.عرضي متصلة بالتر
لقد اهتم واضعو المقررات الجديدة بوضع فرٍع، سموه )التهذيب والأخلاق(، وهو  -

بية الروحية، لـكن محتوى ذلك الفرع  في كل  -أقرب ما يمكنه التواشج مع مواضيع التر
بية الروحية،  -المراحل الدراسية  خلا  كلياً من أي ذكر أو تعرض لأي موضوع مواضيع التر

 على الجانب السلوكي العملي. واقتصر
أرى أن تظل المقررات الدينية للمرحلة الابتدائية قاصرة على تعلم نصوص القرآن، 
بة للمعاني، ومرسخة للمبادئ في  والحديث، ومكارم الأخلاق، من خلال قصص وحكايا مقر

بية الروحية، ولا أن فرد فصلاً ن قلوب ووعي التلاميذ، من غير أن نفرد لهم كتاباً خاصاً بالتر
بية الإسلامية.  له ضمن كتاب التر

بية الروحي أن-مرحلة التعليم الإعدادي  في-لا يحسن عندي  - في ة( يفرد لعلم )التر
خاص بها، بل الأجدى أن تسبك مواضيعه ومباحثه، مشفوعة بأدلتها ونصوصها،  كتاب

بية الإسلامية.  وقصصها ضمن فصل خاص، بين غضون كتاب التر
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ً خاص بها، على ن في مرحلة - بية الروحية كتابا حو التعليم الثانوي، يحسن أن نفرد للتر
يكون الكتاب مقرراً على طلاب السنة  بية الإسلامية، و موجز ميسر، إلى جانب كتاب التر

ية العامة(.  الثالثة )بالثانو
 التوصيات:

بية الرو - ية عن حالتوكيد على عدم جواز وعدم استقامة إقصاء مباحث ومواضيع التر
يد للإسلام من عمقه الداخلي، وحرمان  ساحة المقررات الدراسية لأبنائنا، فهذا فيه تجر

 للطالب من التعرف إلى أحكام روحه وقلبه من حيث وجهة النظر الدينية في الإسلام.
انطلاقاً من مسلمة أن الإنسان كائٌن حي ذو عنصر مادي، وعنصر روحي، نرى أن  -

ن بين ما يحصله الطالب من علوم المادة والطبيعة، وعلوم الدين من المهم اصطناع تواز
 والروح.

تائج التي التواصل المباشر مع صناع القرار في مجال التعليم في ليبيا لتقديم التوصيات والن -
 توصل لها الباحثون؛ لأجل أن تجد سياقاً تنفيذياً يدخلها ساحة الفعل والتطبيق.

ية. عنالدراسية تحييد المقررات  -  التوجهات الأيديولوجية، والتصادمات الفكر
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 المصادر والمراجع:
بية الحديثة في البلاد النامية، لمحمد فاضل الجمالي، الدار التونسية للنشر - : آفاق التر

 م.1839
أساسيات المناهج، لرالف تايلور، ترجمة: أحمد خيري، وجابر عبد الحميد، دار النهضة  -

بية، القاهرة:   م.1891العر
بية الإنسان، سعد مرسي، عالم الـكتب، القاهرة:  -  م.1835تر
المناهج وطرق التعليم عند القابسي وابن خلدون، مركز دراسات جهاد الليبيين،  -

 م.1889، 3طرابلس، ط: 
   المنهج المدرسي: أسسه الاجتماعية والفلسفية، لسعود بن عيد العنزي.  -

http://www.dr-saud-a.com    
http://www.brbrnet.net-  

بية الإسلامية وفروعها لجميع مراحل التعليم الأساسي  - كل كتب ومقررات التر
 م.2113والمتوسط، وزارة التعليم، ليبيا: 

 


