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اـرين, احلؿد هلل رب افعادغ  ادُعغوهو , وكستعغ به, كحؿده محد افشَّ

وفقةرشـة جمؿوظة ٓباز   افدَّ

ايت بافـُؿـتابعة  افتَّعؾُّم افذَّ



 ؾِؽرة افزكامج

اتقة»ِخالل من « َضَؾَبة افِعْؾم»تلصقل • «  ُجُفودهم افذَّ

 «ادُعؾِّم ادُِؼف»وهو , ُمتابعمع ُوُجود 



 هذا افزكامج فِـَؿن؟

 افـُؿبتدئ يف ضريق افطََّؾب•

ى ضافب ِظْؾم• ف بُؿسؿَّ  اجلاّد يف افتَّؼُّ

ـًا شافؽًا َدْرب أهل افِعْؾم• اًل ُمتؿؽِّ  افّطاِمح أن يؽون ُُمصِّ

د آـتػاء بام ٓ • ه فِـَؿن ُيريد جُمرَّ هذا افزكامج ؽر ُموجَّ

 يسعه جفؾه من افِعْؾم



 ما هي إُُشس افتي ؿام ظؾقفا افزكامج؟

ٓئل• ـقز ظذ افِعْؾم افـَّاؾِع افؼائم ظذ معرؾة ادسائل وافدَّ  افسَّ

ج يف • يرظاية إهّم ؾإهّم وافتَّدرُّ  افتَّؾؼِّ

 وتلصقعمتفقدي : افزكامج ظذ ُمستويغفذفك –

ّباين• ة افِعْؾؿقة بام تـاشب مع واؿع ِؽقاب افعامل افرَّ  اختقار املادَّ

مـي مع رظاية افُبْعد •  رظاية افواؿعقة يف افوؿت ادُؼسحافزَّ



 ؟ من كاحقة ادُعؾِّمما هي ُأُشس كجاح افزكامج

بقة افِعْؾؿقة•  ُمتَِّصف باحلؽؿة افتَّعؾقؿقة وُأُصول افسَّ

ح فُسُؾوك افزكامج•  ُحْسن اختقار افّطافِب ادُرصَّ

 رظاية حتؼقق أهداف افزكامج•

رة يف افدراشة وُمتابعة تطبقؼفا•  بقان ادـفجقة ادُؼرَّ

 اختبار وُمتابعة ُمستوى افّطافِب•



 افطافِبما هي ُأُشس كجاح افزكامج؟ من كاحقة 

 أن يؽون صحقح افعؼقدة وادـفج•

ة يف افتَّحصقل•  أن يؽون من أصحاب اهلِؿَّ

 اشتعداده فؾِعْؾم•

ـاء–  جودة افعؼل وافذَّ

 شابؼة يسرة يف مـفجقة افطََّؾب–

غ اجلُزئي فؾِعْؾم•  افتَّػرُّ



ة من افزكامج؟  ما افغاية ادرُجوَّ

 افُوُصول إػ ُظؿق افتَّلِصقل•

ة افِعْؾؿقة•  تسفقل ُشُؾوك اجلادَّ

 ُمساظدة افطَّافِب ظذ ضبط افوؿف يف مراحل افطََّؾب•

ة فتؽوين افـُّخبة افِعْؾؿقة من افطَّؾبة•  خطوة جادَّ



 افزكامج؟ما هي ثغرات 

ر أحقاكًا ُوُجود ادُؼف افؽػم•  يتعذَّ

ة ظافقةحيتاج فؾزكامج افثِّؼل افِعْؾؿي •  هذا ؿؾقل, ِِهَّ

ة افزكامجافُػُتور ؿد •  يعرض فؾطَّافِب من ضول ُمدَّ



 اهلقؽل افعام فؾزكامج

 :ُمؼسح ظذ ُمستويغ•

 فؾُؿبتدئغ: افتَّؿفقديادُستوى  –

طغ: افّتلصقعادُستوى  –  فؾُؿتوشِّ



 ادُستوى افتَّؿفقدي

 مسائل من ـّل باب من افػنّ •

رةذفك من ِخالل أصل ادُُتون •  ادُؼرَّ

 أن يلمن من اصتباه مسائل افُعُؾوم ظؾقه•

ق من ؾائدة افِعْؾم وكػعه ورتبته•  أن يتحؼَّ



 ادُستوى افتَّلصقع

ُخول يف ُمفاّمت مسائل افػن افواحد•  افدُّ

ى بـ افتَّلصقل افِعْؾؿي•  ضبط افطَّافِب ملا ُيسؿَّ

ؾغ•  تلشقس افطَّافِب فُدُخول ُرتبة ادُحصِّ





 ادـفاج افتَّعؾقؿي

ل•  ادحػوطات: إصل إوَّ

ظقة وادُُتون افِعْؾؿقة–  ما حُيػظ من افـُُّصوص افؼَّ

 ادؼروءات: إصل افثاين•

ُتب ُمساظدة– ـُ رة إشاشقة مع   افُؽُتب ادُؼرَّ

 ادسؿوظات: إصل افثافث•

ظقة–  إرشضة ادُراؾؼة فؾُػـُون افؼَّ



ل  ادحػوطات: إصل إوَّ

ظي•  افـَّص افؼَّ

 افؽريمافُؼرآن  –

ـَّة  – يػةافسُّ  افـَّبوية افؼَّ

 ادتن افِعْؾؿي•

 وآدابوُفغة ظربقة وؾؼه وأصوفه وُمصطؾح توحقد  –



ظي  افـَّص افؼَّ

 افُؼرآن افؽريم•

 افُؼرآن افؽريمـامل –

 معاٍن من ؽريب ُمػردات افُؼرآن–

يػة• ـَّة افـَّبوية افؼَّ  افسُّ

تفا–  إربعغ افـَّووية وتتؿَّ

 ُظؿدة إحؽام من ـالم خر إنام–



 ادتن افِعْؾؿي من ُُمترصات افُػـُون



ظيُمؼسح   توزيع ِحْػظ افـَّص افؼَّ

 :افُؼرآن افؽريم•

 

 

 

 

 

 

ل  :احلديث افـَّبوي•  أحاديث أشبوظقاً  5ِحْػظ بُؿعدَّ



 ادتن افِعْؾؿيُمؼسح توزيع ِحْػظ 

 بقتاً  567جمؿوع ُمػوظ إبقات •

ر•  حُيػظ ـّل متن مع وؿت رشحه ادُؼرَّ

 :ُمالحظة•

ة– ر ادحػوطات دائامً ظذ ـامل ادُدَّ  ُتؽرَّ

 ُُيعل هلا ُمذاـرات واختبارات دورية–



 ادؼروءات: إصل افثاين

 ـتاباً  14: ادُستوى افتَّؿفقدي•

 ـتاباً  23: ادُستوى افتَّلصقع•



 (ِظْؾامً  12)ُظُؾوم ادُستوى افتَّؿفقدي 

 افتَّػسر افعؼقدة

 افِػْؼه احلديث

 إخالق وأداب ُأُصول افطََّؾب

رة افـَّبوية  ُأُصول افتَّػسر وؿواظده افسِّ

 ؿواظد ِؾْؼفقة ُأُصول افِػْؼه

 افـَّحو ادُصطؾح



 (ِظْؾامً  14)افتَّلصقع ُظُؾوم ادُستوى 

 افتَّػسر افعؼقدة

 افِػْؼه احلديث

 إخالق وأداب ُأُصول افطََّؾب

رة افـَّبوية  ُأُصول افتَّػسر وؿواظده افسِّ

 ؿواظد ِؾْؼفقة ُأُصول افِػْؼه

 ُظُؾوم افؾُّغة ادُصطؾح

 افبحث افِعْؾؿي ادـفج



ج بادؼروءات يف ادُستوى افتَّؿفقدي  ُمؼسح فؾتَّدرُّ

 (ؾصالن دراشقان)ادُستوى افتَّؿفقدي •

 (أصفر 6)افػصل إول –

 (أصفر 6)افػصل افثاين –

 (ؾصول دراشقة 4)ادُستوى افتَّلصقع •

 (أصفر 6)افػصل إول –

 (أصفر 6)افػصل افثاين –

 (شـة)افػصل افثافث –

بع –  (شـة)افػصل افرا



 ادُستوى افتَّؿفقدي



 ادُستوى افتَّؿفقدي



 ادستوى افتَّلصقع



 ادستوى افتَّلصقع



 ادستوى افتَّلصقع



 ادستوى افتَّلصقع



 ادسؿوظات: إصل افثافث

 جمؿوظات ادُستوى افتَّؿفقدي•

 جمؿوظات ادُستوى افتَّلصقع•



 ُظُؾوم ادسؿوظات

 مـفجقة افطَّؾب أدب افطَّؾب

 افتَّوحقد ادـفج

 افِػْؼه افتَّػسر

 ُظُؾوم افُؼرآن افؾُّغة افعربقة

ـَّة واحلديث  ُظُؾوم افِػْؼه ُظُؾوم افسُّ

بقة وتزـقة افـُُّػوس ة افسَّ ة وُهداة إُمَّ  تراجم إمَّ

 افبحث افِعْؾؿي



 توصقات وإرصادات جُمؿؾة

ر هبا ضافب افِعْؾم• َـّ  ُُجؾة من افوصايا افـّاؾعة ُأؾردت فُقذ

دها • توضقحات اصطالحقة ترتقبقة يتـبَّه هلا ادُعؾِّم ويتػؼَّ

 افزكامجدومًا فقـتظم 

د يف إمتام افزكامج• مـي ادُحدَّ  افتزام افُبعد افزَّ

 



مـقة ة افزَّ  ُمالحظات بُخُصوص ادُدَّ

راشقة افِػعؾقة • ة افدِّ  أشبوظاً  192أربعة أظوام دراشقة يف ; ادُدَّ

ة إشبوع افِػْعع شتَّة أيّام ِدراشقة–  ُمدَّ

ـوية فؾعقدينوافُعطؾة , اجلُُؿعةافُعطؾة إشبوظقة يوم •  افسَّ

 ظقد إضحىافػطر وأشبوع أشبوع ظقد –

ر افتَّػسر• غ فؾُؼرآن وؿراءة ُمؼرَّ  ُظطؾة رمضان صفر ـامل فؾتَّػرُّ

ط • راشة افقومقة ادُؼسحة ُمتوشِّ ة افدِّ  شاظات يومقاً  4إػ  3ُمدَّ



 روابط

 PDFحتؿقل افزكامج •

• http://tqrir.files.wordpress.com/2013/05/alta3allom-alzati.pdf  

ة افعؾؿقة فؾزكامج•  صػحة حتؿقل املادَّ

• http://tqrir.wordpress.com/lapaz/edu/selfedu  
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 ......يف اخِلتام 

ن رشيؽًا معـا يف تـؿقة ادشاريع افتَّطويرية فؾعؿل اخلري• من خالل , ـُ

وفقة   (بقت خزة ُمعتؿد)رشـة جمؿوظة ٓباز افدَّ

 lapaz-group@live.com: افزيد اإلفؽسوين•

ُمتَّبعغ , وأن يؽون خافصًا فوجفه تعاػ, كسلل اهلل أن يتؼبَّل هذا افعؿل•

 وشؾمؾقه هدي كبقـا ُمؿد صذ اهلل ظؾقه 

 //:tqrir.wordpress.com/lapazhttp فؾؿزيد من أظامفـا •

ورات وادُدير ادُساظد ُمِعّد افتَّؼرير  ُمدير ادؽتب وادُؼف ظذ افدَّ

 ُمؿد صاهغ. م

00201005654207 
mshahin87@live.com 

 ؽازي افداؽستاين/ افشقخ 

00201115587559 
sual1430@yahoo.com 
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