
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 (3حلقة نقاش )

 :(1)التوصيات التعليمية والرتبوية للنهوض بالطالب وحفزهم على التحصيل

 والمعلمون الفضالء: ,الدكاترة الكرام ؛اإلخوة األعزاء
سيقف كثير منا أمام طالبه مطلع العام ليدلي ببعض التوجيهات, وإليكم أهم 

 والتجارب للمجتمع التعليمي بشتى أطيافه:  والتوجيهات التوصيات 
 :مراحل التعليميةال كافةلألساتذة في  توصيات عامة أوال: 

واحتساب األجر من اهلل عز وجل؛  ,التأكيد على أهمية اإلخالص هلل تعالى -1
 سيما في طلب العلم الشرعي وتعليمه أستاذاً كان أم طالباً.ال

ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ژ أن يتذكر األستاذ عند تعليمه قول نبي اهلل شعيب -2

 .    ([88] سورة هود)ژ    ی  ی  جئ  حئ    یىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئېئېئ

دعوة  يسبقهابل فحسب؛ مهمته ليست مجرد تعليم  يستشعر األستاذ أن   أن -3
يخ ابن , قال الش فليحرص على تحبيب الطالب لربهم ودينهم ونبيهم ,وتربية

ب أو الطالب أما من يمأل أذهان الشبا المعلم الناجح هو المعلم المربي, )عثيمين:
  ؛فهذا قاصر, يجب أن تكون معلمًا مربيًا كما كان النبي لكن بدون توجيه  علوماً 

 .(مربياً  كان معلماً 
 ,وغنائم يجنيهاأن  يستشعر األستاذ عند التعليم أنه يقوم لخيرات يقسمها,  -4
 غداً  طالبه اليوم سيكونكما أن   ,ماً تربية وتعليالطالب ليستثمرها  مت له عقولد  فقد ق  

قد نقش العلم فيه فاً ي غدق عليه حسنات بتأسيه به, أو مسؤواًل أو موظف معلماً بإذن اهلل 
 أمانة وخلقاً وتربية, ونفعه اهلل بما تعلم.

من خالل حسن  - أبنائهمثل ك  –ه بالتقدير واالحترام ر األستاذ طالب  أن ي شع   -5
ة لكسبهم , والتغافل أحيانا عن بعض األخطاء التعامل معهم, واستخدام أساليب متنوع

قال , همأنه أباك  مهممنزلة معل  رين مستشعلوا على علمه وتعليمه, قب  اليسيرة, في  
)كان ابن قدامة حسن األخالق, ال يكاد يراه أحد إال مبتسماً, يحكي الضياء:

 (.أنه أوجع قلب طالب مزح, وما علمت  الحكايات وي
وهمومهم وما يعتريهم حل مشاكلهم لأن يفتح األستاذ قلبه قبل سمعه لطالبه  -6

 ,الخير لهمومحبًا  ,م إلى سواء الصراط, مشفقًا عليهمفيهديه؛ ن شبهات وشهواتم
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: بعد إسالم الغالم اليهودي  النبي  قالحسان, وال مستحقر أحد, كما إمستصغر  ال
 رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. ) الحمد هلل الذى أنقذه بي من النار(

 والتعبد هلل بذلك.العلمي أهمية الجد واالجتهاد في التحصيل لتأكيد على ا -7
من  تدريب الطالب على المنهجية, وااللتزام بها, واالنضباط في ذلك, فهو -8
زاد للوصول إلى أكبر األهداف ال, وأبلغ وصعابها الحياةلمواجهة  ددع  الأقوى 

 ومن صور ذلك:, وقيمهاويشعرهم بأثمان األشياء , وأسماها
 األسابيع.ه, وطرق التعامل معها, وتوزيعها على ع  رسم مفردات المنهج ومراج   -أ 

على سبيل الفرض  ال, بيان طرق التقويم, واالتفاق مع الطالب على ذلك -ب
 بالمسؤولية.والقسر؛ ليشعروا 

يلتزم به األستاذ قبل   ,الدراسي حتى نهاية الفصلدقيًقا تنفيذ ذلك تنفيًذا  -ج
 إن اضطر إلى تغيير شيء التزم بتعويضه., و تاًماالطالب التزاًما 

منذ -بأنواعها بيان نظام الحضور والغياب والحرمان ومواعيد االمتحانات  -د
 السيما في المرحلة الجامعية. -األسبوع األول

تكوين مجموعة )قروب( مؤقتة لطالب الدرس لتواصل األستاذ مع طالبه  -هـ 
 وإفادة بعضهم بعضاً فيما يخص المادة., عند الحاجةومتابعتهم وتنبيههم 

هما: و , ال تعارض بينهما, معتقدًا أن معاً أن يستصحب األستاذ أمرين مهمين  -9
حسن الخلق مع الطالب. فالحزم من غير تودد مدعاة و التودد  مع ,الحزم واالنضباط

في  ومن شاه د الجمع بينهما, لتودد من غير حزم مدعاة لإلهماللنفرة الطالب, وا
(  , ق ال  س ال ٌم: ل ْو ك ان  ي ص ل ى م ن  الل ْيل    ن ْعم  الر ج ل  ع ْبد  الل ه  ) :السن ة  قول النبي 

 ف ك ان  ع ْبد  الل ه  بـ ْعد  ذ ل ك  ال  يـ ن ام  م ن  الل ْيل  إ ال  ق ل ياًل.
 تجارب مناسبة  لطالب التعليم العام:ثانياً: 

لناجحين ومبدعين عبر التاريخ, مجموعة من القصص المتنوعة انتخاب  -1
قصص مؤثرة, وإلقاؤها في مقدمات بعض الدروس, ونشرها في مجموعة )التواصل أو 

 االجتماعي( لطالب الدرس.
وضع شعار هادف لكل أسبوع يطرح في المجموعة )القروب( ويختم به  -2

أو ليصمت,..( وفتح المجال  المشاركات مثل) الكلمة الطيبة صدقة, فليقل خيرا
 للطالب القتراح شعارات مناسبة,  مع وضع محفزات ألفضل مشاركة.



  ( أفضل طالب استفاد من اإلجازة في مجاالت متعددة) اإلعالن عن مسابقة -3
مة ورصد جائزة قي   ,غيرها وأكحفظ القرآن أو السنة أو قراءة كتاب أو اكتساب خبرة 

حرص الطالب على المشاركة ليوأكثر نفعًا حين يكون اإلعالن قبل اإلجازة  لها,
 واالستفادة.
 توصيات للمؤسسات التعليمية والمجتمع:ثالثاً: 

, واالفتخار بمهنتهم لهم مين واالنتماءفي المعلالمعنوية أهمية بث الروح -1
 وتذكيرهم بفضل عملهم.

بل وتوجيههم وإفادتهم, وتطوير مهاراتهم , أهمية احتواء المعلمين الجدد -2
 .ز منهمالسيما من تمي   وعلمياً  االستفادة منهم تربوياً و 

ع الفكرة بتعليم أهلي غير توسيلز بعض المدارس األهلية اإلفادة من تمي   -3
   .يزة من الطالبتمباً متج نخن, ت  بعناية مدروسة ذي برامج ,ربحي

 مباركاً  عاماً  ن يجعل هذا العام الدراسيلعظيم أأسأل اهلل الكريم رب العرش ا
 .والحمد هلل رب العالمين بالعلم النافع المورث للعمل الصالح. معموراً 


