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 البيان الختامي للمؤتمر العلمي الدولي:
التصورات وآليات " التعليم الديني النظامي )الأساسي والمتوسط( في ليبيا

ية الإسلامية بمدينة التطبيق" المنعقد في : لمدةفي ا ليبيا-يتن زل الجامعة الأسمر
 م24/41/3142-32هـ الموافق 4121/ من ذي الحجة، 32-32
َب َِك ال َّذِي خَلََق*تعالى:  إلى قول الل  ه استنادا   اقْرَْأ *خَلََق اْلِإنْسَانَ مِْن عَلَق  اقْرَْأ بِاسِْم ر

َك اْلَأكْرَم   َب ُّ مَ بِالْقَلَمِ*وَر مَ الِْإنْسَانَ مَا لَْم يَعْلَمْ *ال َّذِي عَل َّ ل َّ ََ
يم ، 1  صلى-وإلى قول النبي ال كر

يضةٌ على كل مسلم  طلب ا ": -الل  ه عليه وسلم   .2"لعلم فر
تعليم بعامة  والتعليم في مناهج ال ،لمنظومة المرجعية القيمية الإسلامية ومقاصدها السامية وتعزيزا  

يادة ال ية الديني بخاصة ، وترسيخاً للانتماء العقَدي والثقافي والحضاري للفرد المسلم، وتجليةً للر حضار
ة والتعايش الاعتدال والوسطي ، منساميةلقيم الإسلامية والإنسانية الوحضانتِها ل ،الإسلامية

 والتعاون والتدبير السلمي للنزاعات، وغير ذلك من القِيَم.
برسالة ثورة السابَع عشر من فبراير، الساعية إلى إعادة بناء الإنسان بناءً  واسترشادا  

يتَه، أ يا يمد جسورَ السلاِم، والتعاوِن، والتكامِل معخلاقيا يَضمن كرامتَه، وحر  بناءً حضار
 لبلدان الشقيقة والصديقة في كل أنحاء العالم.ا

ية الإسلامية  عَقَدَت   ً -المؤقتةبرعاية الحكومة الليبية -الجامعة الأسمر لميا دوليا بعنوان: ع مؤتمرا
(، بمدينة زليتن بيقفي ليبيا: التصورات وآليات التط "الأساسي والمتوسط"لتعليم الديني النظامي ا)

/ 24-32 الموافق-ه 4121 من ذي الحجة 32-32إلى الخميس: ثنين من الإمدة خلال ال
بر/ يين، من 3142أكتو بو م، حضَرَه ثلةٌ من الأساتذةِ الجامعيين، والخ براءِ المتخصصينَ، والعلماءِ التر

 كل من: تونس، والسودان، وليبيا، ومصر، والمغرب.

                                                 

 .5-4سورة العلق، الآيات:  - 1
 (.331سنن ابن ماجة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث رقم) - 2
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التي ارتكزت على  ،اقشتَهاوقد تَضمَن برنامجه العلمي دراسةَ مجموعة  من البحوث العلمية ومن
 المحاور الرئيسة التالية:

 جامعي.روافد التعليم الديني ال ،مؤسسات التعليم الديني )الأساسية والمتوسطة( .4
يم(. .3 ية والشرعية )التوصيف والتقو يس العلوم اللغو  مناهج تدر
 لأخرى(.اآفاق التعليم الديني النظامي )مسيرته في ليبيا، وتجارب الدول الإسلامية  .2
 التحديات التي تواجه مؤسساِت التعليم الديني في مراحله كافةً. .1
ية  .5 يس العلوم اللغو ية والشرعية )السقف الزمني لتدر مناهج الدراسة في العلوم اللغو

ية والشرعية(.  والشرعية، والترابط المعرفي بين مناهج العلوم اللغو
 التالية: المشاركين في التوصياتوبعد عرض البحوث العلمية ومناقشتها التقت توجهات 

ية. .4 بو  العناية بالمقاصد الشرعية وتفعِيلِها في المناهج التعليمية والتر
بية بأسلوب  ميسر  ضرورةَ العنايةِ بتدريس ع .3 ي، لوم اللغة العر  بات والتطبيقات العملية.يعتمد على التدر
ية  متكاملة  مع التعليم العام ،معالجة مشاكل التعليم الديني وقضاياه .2 بحيث  ،في إطار رؤ

ية برمتها. بو يةً في المنظومة التعليمية والتر بية الإسلامية روحاً سار  تكون التر
 التطبيقي؛ولنظري اتنطلق مما توَصَل إليه المؤتمر في جانبَيه  ،عقد وَرشاِت عمل  تطبيقية   .1

يات ،تعددةالمخبراء في العلوم لوضع منهاج  تطبيقي يشارك فيه خبراء في المناهج و  للمستو
 تطرِف.للإسهام في تخريج أجيال تنهج منهج الوسطية البعيدة عن الغلو وال ؛الأساسية والمتوسطة

بة التعليم الديني النظامي ،إعداد وَرشاِت عمل  متخصصة  ومنتظمة   .5  ،في ليبيا حول تقييم تجر
يجابيات وتعالج السلبيات. ية  جديدة  تعزز من الإ  بغرض بلورةِ رؤ

ة خبراءَ بواسط ،العمل على إخراِج كتب  مدرسية  مناسبة  لمختلِف المراحل المتعددة .2
بية. ية والعر بو  متخصصين في العلوم الشرعية والتر

ية  .7 بو  أداء عملهم بفعالية  وإتقان . من لتمكينهم ؛والثقافيةتكوين المعلمين في الجوانب العلمية والتر
يات المناهج  .2 ية وال كرامة والمساواة والشورى وحقوِق الإنسان في محتو تضمين قيم العدل والحر

 الدراسية.
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ية في مجال التعليِم الديني النظامي، تعكس التجارَِب العلمية  .9 إعداد مجلة علمية محكمة سنو
ية داخل ليبيا وخارجها. بو  والتر

لتبادل  ؛لاميتعنَى بالتعليم الديني على مستوى العالم الإس ،علمية  متخصصة  إنشاء مؤسسة   .41
 الخ ِبرات والتجارِب فيما بين أعضائها.

بية الإسلامية على أسس  علمية ، والاستفادة من تجارِب الدول الإسلامية .44  ،بناء برامج التر
يجاد نوع  من التواصل في المجال التعليمي.  لإ

بوي، والكتاِب المدرسي من حيث واقعه إقامة ندوات علمية  ح .43 ول التأهيل التر
 وعلاقته بالمعلم والمتعلم. ،في التعلم والتعليم ،وإشكالياته

امل مع التلاميذ ج وفي التع،الاهتمام بتزكية النفس، ومراعاة الأسس النفسية في المناه .42
 حسب المراحل التعليمية. ،والطلاب

بوي في إعداد ال .41 وتفاديا لأوجه  ،تحقيقا لمكوناتها الأساسية ،مناهجاستعمال التخطيط التر
يها.  القصور التي قد تعتر

يرها بين الح ين والآخَرِ، في مكوناتها وأسسها .45 ية، وتطو بو بط المناهج الدراسية بالقيم التر  ر
 المعرفية والفلسفية والنفسية والاجتماعية والروحية.

ين من الطلاب في مجال التعل .42 يَع يم الديني النظامي، عبرعاية المواهب والمتميز ر برامجَ ومشار
 وطنية  وإقليمية .

 بيا.إنشاء مركز  وطني لتنمية المهارات والقدرات، يختص بمرحلة التعليم النظامي العام والديني في لي .47
 السعي إلى التجديد في أساليب تعلم العلوم الشرعية وال كونية والاجتماعية. .42
يب المعلمِينَ عليها، وتهيئة البيئة التالاستفادة من تَقنِيات التعليم،  .49 عليمة النظامية وتدر

يس الحديثة.  بطرق ووسائل التدر
بيةلمية عتعنَى بتقديم مادة   ،إصدار مجلة  مختصة  بالمرحلة الأساسية من الدراسة .31 تتلاءم  ، عر

بي ؛مع قدرات التلاميذ  ةلغرس حب القراءة والاطلاع في النشءِ، يشرف عليها خبراء في التر
 والثقافة.
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في  ،الدعوة إلى إقامة مؤتمر علمي دولي، يعنى بمناهج التعليم الجامعي في الجامعات الليبية .34
بية والإسلامية، والسعي إلى تعميقها وتخليصها مما علق بها من شوائب، تحت  مجال العلوم العر

ية وجامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية، بوصفهما جام تين عإشراف الجامعة الأسمر
 متخصصتين في هذا المجال.

بركاته.                                والسلام عليكم ورحمة الل  ه تعالى و
 

  في ليبيا تعليم الدينيلل مؤتمر العلمي الدوليالمشاركون في ال
 .م24/41/3142 هـ الموافق4121 ذي الحجة 32بتاريخ الخميس  صدر     

 ليبيا -زليتن    
 


