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اكرين, احلؿد هلل رب العادني  ادُعنيوهو , وكستعني به, كحؿده محد الشَّ

ولقةرشكة جمؿوعة ٓباز   الدَّ

 ما ٓ َيَسع ضالب الِعْؾم جفؾه: ادػتاح



 جفؾهضالب الِعْؾم َيَسع ما ٓ : ادػتاح

ه دن لقس هلم ُمعؾِّم   ُمبارشهذا الزكامج ُموجَّ

ٓلة  عيواإلعاكة يف تقسر الِعْؾم وهو لؾدَّ  الَّشَّ

 «َأِخقهِ يِف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد يِف َعْوِن واهلُل »

 (2699)حديث رقم , صحقح ُمسؾم



 جفؾهضالب الِعْؾم َيَسع ما ٓ : ادػتاح

 َقاَل : َأِِب ُهَرْيَرَة, َقاَل َعْن 
ِ
 :☺َرُشوُل اهلل

ِعْؾًًم َمْن َشَؾَك َضِريًؼا َيْؾَتِؿُس ِفقِه »

َل اهلُل َلُه بِِه َضِريًؼا إََِل اْْلَـَّةِ   «َشفَّ

 (2699)حديث رقم , صحقح ُمسؾم



 بركامج ادػتاحُُمتويات 

عيالِعْؾم وصقة لؾُؿبتدي يف َضَؾب 1.  الَّشَّ

بقل لسالك ضريق التَّحصقل2.  هداية السَّ

 إُُصول وأداب يف التَّعاُمل مع الِؽتاب3.

 عرض موجز دؽتبة ضالب الِعْؾم ادُبتدي4.



عيوصقة   لؾُؿبتدي يف َضَؾب الِعؾم الَّشَّ

كقػقة البدء يف التَّحصقل من خالل اإلصارة إَل ُمفًّمت •

مػاتقح الُعُؾم ادسؿوعات لضبط الُؽُتب وكػائس 

 إشاشقة والُعُؾوم ادُساعدة

د ُُجؾة من الطُُّرق الَعَؿؾقة ُتعني عذ تطبقق الوصقة•  إيرا



 الزكامج يتؿقَّز بأيت

 لؽّل ِعْؾم يتّم تعقني كتابني•

ل)كتاب لؾُؿبتدئ  –  (ُمستوى أوَّ

م  –  (ُمستوى ثاين)وكتاب ُمستوى ُمتؼدَّ

وحات صوتقة لؽّل ِكتاب•  اإلصارة إَل رُشُ

 بطاقة التَّعريف: تعريف لؽل كتاب مذكور من ِخالل•



 الِعـاية بالُعُؾوم إشاشقة

 التَّوحقد•

 التَّػسر•

 احلديث•

 الػؼه•

 الؾغة العربقة•

 العـاية بالُعُؾوم ادُساعدة

 ُأُصول الطََّؾب•

 ُأُصول التَّػسر•

 ُأُصول احلديث•

 ُأُصول الِػْؼه•

 الؼواعد الػؼفقة•



 بطاقة التَّعريف بُؽُتب ادػتاح

 اشم ادملِّف بالؽامل•

 ضبعة الؽتاب•

 وصف ُموجز لؾؽتاب•

ة بُؿحتوى الِؽتاب•  وصقة خاصَّ



 كصائح يف تطبقق الزكامج

 ٓ تبدأ بؽّل الُعُؾوم يف وقت واحد•

رات ِضؿن الِعْؾم ادُعنيَّ •  راع ترتقب ادُؼرَّ

ل•  ادرس الِؽتاب دراشة َفْفم وتلمُّ

حقحة ادُثؿرة• ءة الصَّ  احرص عذ تعؾُّم ُأُصول الِؼرا

 إعًمل ادُذاكرة الِعْؾؿقة•

ئق وقواضع الطَّريق•  آبتعاد عن العوا



بقل لسالك ضريق التَّحصقل  هداية السَّ

 :مثل, كصائح كػقسة يف جمآت كثرة•

 أمهقة اإلخالص وأثره يف التَّحصقل –

ؾف الّصالِح –  آشتؼامة يف الِعْؾم والَعَؿل عذ مـفاج السَّ

بطة وادُصابرة عذ الثُُّغور –  ادُرا

 البدء بادُفّم فادُِفمّ  –

 الُؽتبقةتوشقع دائرة معارفك  –

 



 ُأُصول وآداب يف التَّعاُمل مع الِؽتاب

ة بالُؽُتب يف ادجآت التالقة•  :وصايا كػسقة خاصَّ

 وصايا يف اقتـاء الؽتاب –

 وصايا يف دراشة الؽتاب –

 كقف كتعؾَّم بالَؼَؾم –



 مؽتبة ضالب الِعْؾم ادُبتدي

 :يف ُعُؾومُمؼسحة ُكُتب •

 ,وُعُؾومه احلديث ,الُؼرآن وُعُؾوم التَّػسر ,التَّوحقد –

  العرِب وإدب الؾغة ,وقواعده وُأُصوله الِػْؼه

اجم السرة ,ادـفج ,وادعاجم  ,الطََّؾب ُأُصول ,والسَّ

عقة وأداب إخالق  اإلشالمقة الثَّؼافة ,الَّشَّ



م َحَسب•  الُؽُتب ادُؼسحة يف جدول ُمؼسَّ

 دار الـََّّش, ادملِّف, اشم الِؽتاب, الِعْؾم –

ة دؽتبة رشعقة•  مع إبراز أهم الُؽُتب التي تؽون كوا



 ُمواصػات َمَؾّف الزكامج

 صػحة PDF ,98يف َمَؾّف إلؽسوين •

ق بشؽل رائع جداً •  شفل الؼراءة, ُمـسَّ

 تستطقع أن تؼوم بطباعته بُسُفولة, ُمػفرس•



 روابط

 الربنامجرابط •

 حتميل مادَّة الربنامج العلميةرابط •

http://tqrir.files.wordpress.com/2013/04/almiftah-program.pdf
http://tqrir.files.wordpress.com/2013/04/almiftah-program.pdf
http://tqrir.wordpress.com/lapaz/edu/key
http://tqrir.wordpress.com/lapaz/edu/key


 ......يف اخِلتام 

من خالل , ُكن رشيؽًا معـا يف تـؿقة ادشاريع التَّطويرية لؾعؿل اخلري•

ولقة   (بقت خزة ُمعتؿد)رشكة جمؿوعة ٓباز الدَّ

 lapaz-group@live.com: الزيد اإللؽسوين•

ُمتَّبعني , وأن يؽون خالصًا لوجفه تعاَل, كسلل اهلل أن يتؼبَّل هذا العؿل•

 وشؾمفقه هدي كبقـا ُمؿد صذ اهلل عؾقه 

 //:tqrir.wordpress.com/lapazhttp لؾؿزيد من أعًملـا •

ورات وادُدير ادُساعد ُمِعّد التَّؼرير  ُمدير ادؽتب وادَُّشف عذ الدَّ

 ُمؿد صاهني. م

00201005654207 
mshahin87@live.com 

 غازي الداغستاين/ الشقخ 

00201115587559 
sual1430@yahoo.com 

http://tqrir.wordpress.com/lapaz
http://tqrir.wordpress.com/lapaz

