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  احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا       وبعد 

 ملختلـف    إنشاء حلقات تربوية متميزة لتحفيظ القرآن الكـرمي        يل إىل مساعدتك على     يسعى هذا الدل  
لدليل حىت حيدث تكامل بني املراحـل        كما هو معمول به يف هذا ا       وميكن ضمها يف جممع حلقات واحد       ، املراحل  

  .  يف بناء شخصية الطالب ومن مث تراكم اخلربات اليت تسهم 
املرحلة اجلامعية ، و املرحلة الثانوية ، واملرحلة        : إىل ثالث مراحل مستقلة      احللقاتقسم طالب جممع    وقد            
كل مرحلة من هذه املراحل تتمتع باستقالل تام يف أنشطتها ومناهجها ومشرفيها وأماكنها وتتكامل يف                ، املتوسطة

  . النتاج العام مع املراحل األخرى 
  .أول ثانوي ، ثاين ثانوي ، وثالث ثانوي : صفوف مستقلة كما أن املرحلة الثانوية مقسمة إىل ثالث 

وقطعاً يف هذه التجربة من احملاسن الشيء الكثري وبالذات أا مطبقة على أرض امليدان وتؤيت أكلها كل                 
وجيتهد احلصيف يف أخذ ما يناسـبه منـها         . وهلا كذلك من جوانب النقص والقصور  نصيب         ،  حني بفضل اهللا    

مـن   والقدرات فما كل طيب      لبيئاتاسبه جمتهداً يف مراعاة الزمان واملكان واألشخاص واختالف ا        وترك ما ال ين   
  ! كل جو  لثمار يصلح أن يزرع يف كل أرض ويفا
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  .طالب واملشرفني والربامج ، بفكر أكادميي ورؤية تربوية متخصصةيف مستوى الحتقيق ريادة 

W 
مدرسة تربوية تعليمية قائدة ومتميزة دف إىل بناء شخصية الطالب باتزان ومشول بأيدي كفاءات معدة ومدربـة                 

  .يف بيئة نامية ومبدعة 

W 
  .االعتناء باجلودة و اإلتقان  .١
 .التعلم والنمو املستمر  .٢
 .حلب لعملنا والقناعة جبدواه ا .٣
 .تبين دور القائد والسعي للمبادرة والتجريب  .٤
 .تقدير كل فرد واالعتناء باجلميع  .٥

אאFWאאE 
 .ترسيخ العقيدة اإلسالمية يف نفس الطالب  .١
 .تعميق حب القرآن والعمل به وعكس أثر ذلك على خلق الطالب وسلوكه  .٢
اسية متينة للطالب يف اجلانب اإلمياين و العلمي و التربوي و الدعوي و املهـاري               بناء قاعدة أس   .٣

 .تتناسب و مرحلته العمرية 
 .مته ، يؤثر و يتفاعل مع قضاياها يف  جمتمعه  وأ صاحلاً  ومصلحاً إعداد الطالب  ليكون  عضواً .٤
 .املناسبة لذلك اكتشاف قدرات الطالب ومواهبه وتوجيهها التوجيه احلسن ويئة البيئة  .٥
 .غرس روح املبادرة يف الطالب وإكسابه حب التعلم الذايت  .٦
 .االهتمام جبانب التحصيل الدراسي والسعي إىل رفع كفاءته على الدوام  .٧
 .العناية باملشرفني والعاملني وتطويرهم مهنياً وذاتياً   .٨
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  .األعمال املشتركةتوحيد مواعيد مجيع الرحالت جلميع احللقات يف املرحلة حىت يتيسر تنظيم  
زيارات بني احللقات حبيث أن احللقة الواحدة تزور غريها من احللقات يف نفس املرحلة مرة واحـدة                 التبادل   

 .على األقل خالل سنة 
 ) حسب املستطاع (  .كرمي يف كل مسجد تعمل فيه اجلمعيةعامة لتحفيظ القرآن ال فتح حلقات يؤكد على 
 . احللقات قاء الدروس واالستضافات بني معلميتبادل إل 
اإلجازات الصيفية هلا ظروفها اخلاصة وبناء عليه جيتهد كل فريق عمل يف كل حلقة يف التكيف مع الضوابط                   
 . األهداف العامة مان واملكان مبا ال خيالف عامة والعمل باملناسب منها لظرف الزال
 . خالل الفصل الدراسي بقدر املستطاعلعوائل الطالب حترص كل مرحلة على وجود طلعة  
 ).إال املرور لصالة اجلمعة إن ناسب( يوم اجلمعة راحة من مجيع الربامج  
ضه شاغراً لكي يتسىن للطالـب      بل يترك بع  ) فترة املغربيات   ( يراعى يف اجلدول أن ال يشغل األسبوع كله          

 .االستفادة الذاتية و املذاكرة 
 ).ويراعى يف ذلك التوقيت الصيفي والشتوي  ( ليالً يراعى يف الربامج عدم التأخر 
كل أسـبوع علـى     ( ملناقشة األوضاع وحتسني العمل      اء دوري ملشرف احللقة مع املعلمني     البد من وجود لق    

 .)األقل 
ارجع إىل نظام جملس شـورى      (  باالنتخاب وفقاً لالئحة املنظمة لذلك        للحلقات  تكوين جملس شورى طاليب    

 ) . الطالب 
  .التطوير املختلفة املقدمة هلم ومتابعة و تقومي األداء بعدهامج امهم جداً اخنراط املشرفني يف بر 
 طالب متوسط   ٢٠ومنتقلني إىل أوىل ثانوي     ) أ( طالب متوسط من حلقة      ٢٠ فمثال لدينا    احللقاتعند اتساع    

 :منتقلني كذلك إىل أوىل ثانوي فيقترح أن تكون اموعة اجلديدة ألوىل ثانوي على النحو التايل) ب(من حلقة 
 وهكذا وذلك لتغيري األوجه و جتديد النشاط  ) ب( طالب من حلقة ١٠) + أ(طالب من حلقة ١٠

  .راحل إن ناسب وهكذا لبقية امل،          واالحتكاك مبواهب و قدرات أخرى 
ارجـع إىل   ( يطالب مشرفو املرحلة بتقومي دقيق للربامج واخلطط اية كل فصل وعام يتضمن هذا التقـومي                 

 ..) . التحسينات املقترحة – اإلجيابيات – العقبات -  املطلوبة يف تقريركل حلقةساسية األنقاط استمارة ال
م من العام اجلديد كحد أقصى وميكـن أن يـسبق ذلـك             يتم انتقال الطالب إىل املرحلة التالية مع أول يو         

 ..) . زيارات –لقاءات ( بتمهيدات مناسبة 
 يف كل فصل غـري      ١٢،٠٠٠ – ١٠،٠٠٠من أجل حتقيق مقاصد الربنامج يقترح أن تكون امليزانية ما بني             

 ...) . أا –العمرة ( شاملة للرحالت الطويلة 
لكن يؤكد على ضرورة دفع الطالب لرسوم يقترح أن ال تقـل عـن              تتكيف كل بيئة يف توفري هذه امليزانية         

 . ريال لكل طالب يف كل فصل ٥٠٠-٤٠٠



 ٧

 أهلية قائد   –ع املفيد     استثمار الوقت بالناف  (إىل احللقة   نقل الطالب من و   :  يؤكد على ضرورة العناية مبسألة     
 ) .راجع مذكرة برامج السيارة  ... ) ( -املركبة الفنية والتربوية 

 هم جدا أن يقدم صور من جدول احللقة وأبرز براجمها يف مستهل كل فصل لآلباء بالطريقة املناسبة م 
 ....)إما رسالة مكتوبة ترسل إليهم أو يدعون إىل اجتماع ويعرض عليهم أو غري ذلك  (

 . املرحلي وطبيعة العمللى احللقات واملشرف العام ع املشرف على احللقة واملعلمني أن يعرف اآلباءينبغي 
 تتوقف برامج احللقة مجيعاً بالنسبة للمرحلة املتوسطة فترة االختبارات الشهرية وأما املرحلة الثانوية فتتوقـف               

 . برامج املغربيات فقط أثناء االختبارات الشهرية وتستمر احللقة 
ء املناسبة واملنضبطة   إيقاف برامج وأنشطة احللقة قبل االختبارات النهائية بأسبوعني ويقترح لو هيئت األجوا            

 .للمذاكرة اجلماعية يف املسجد أو غريه  
عند تقدير حاجة إضافة أو حذف أمر أساسي لربنامج احللقة فإنه يعرض على إدارة املدرسة للنقاش واختـاذا                   

 .القرار فيه
 شكلها إدارة يقّوم الربنامج بعامة كل ثالث سنوات إلحداث التعديالت والتغيريات املناسبة وذلك عرب جلنة ت              

 .احللقات 
 . يسلّم التقرير الفصلي جلميع املراحل يف آخر مجعة قبل االختبارات النهائية للطالب كحد أقصى  
يطرح خـالل العـام      على كل مرحلة توفري مواضيعها كمواد جاهزة مع مرور الزمن وذلك بانتقاء أبرز ما              

 .سجيل الصويت وحنو ذلكوحفظه على احلاسب اآليل أو باستكتاب من جييد ذلك أو الت
 .تكون  بعد التداول واملشورة وتبادل وجهات النظر ارات اليت تصدر من إدارة احللقات األصل أن القر 
     مساعدي اإلشراف وميكن تسمية – نائبه –مشرف احللقة   :تتكون إدارة كل حلقة يف كل مرحلة من   
  .مهام املساعدين حسب هيكل احللقة املعد        
ح الربنامج واحللقة عموماً مسؤولية اجلميع الكل يسعى مبا يستطيع هلذا النجاح ويتعاون مع إخوانه قـوالً                 جنا 

 .وفعالً ونصحاً للوصل إىل اهلدف املنشود 
 االحترام والود والتقدير للمشرف أياً كان ال مينع من نصحه وإفادته وتقدمي املشورة له ابتداًء مبـا يناسـب                  

 . ويليق 

אאאW 
 يؤكـد علـى      و اهتمامام وتعويدهم على النفع املتعدي واملشاركة اإلجيابية        من أجل تنويع ثقافات الطالب     

  .الطالب املشاركة يف األنشطة املدرسية 
يف كل مرحلة ليتم رعايتهم واالهتمام ـم        ...)  اجتماعي - تربية   –حاسب  ( حتديد املتميزين ونوع متيزهم      

 . خاصة للمتميزين من كل مرحلة وخاصة عند تعدد حلقات تلك املرحلة وميكن وضع برامج
دعـوة  ( البد أن يوجد يف كل سنة برنامج دعوي للحلقة خيدم شرائح اتمع املختلفة على األقـل  مثـل                     

 مـسابقة  – التـسويق للمجـالت اإلسـالمية        – طباعة هيكل إذاعة القرآن الكرمي وتوزيعه        –جاليات احلي   
 ...) .جارية القريبة من مسجد احللقة وحنو ذلك للمحالت الت



 ٨

 زيـارة   - االستضافات   -الدروس  (البد أن يشمل كل فصل دراسي أطروحات وبرامج إميانية مركزة مثل             
 التشجيع على قيـام الليـل يف        - تطبيق حديث أيب بكر        - زيارة دور النقاهة     – زيارة املستشفيات    -املقابر  

 ...) .الرحالت 
كل حلقة لكل مرحلة سنوياً برامج اختيارية عامة حلفظ املتون على أن حيدد الطالب الـذين                 يطرح مشرف    

 . جديدة  م املشوار عند االنتقال إىل حلقة متيزوا يف هذا اال ليكمل معه
 .ال يبدأ حبفظ املتون الطوال إال بعد إاء حفظ القرآن الكرمي كامال وضبطه قدر املستطاع  يستحسن أن  
من متابعة طالب احللقات ومشرفيها يف مستوى التحصيل الدراسي واختاذ ما يلزم لتحقيق أعلى مستوى               البد   

  .ممكن يف هذا اجلانب 
جيب أن يكون املشرف الذي يسمع للطالب حيفظ ماال يقل عن مخسة عشر جزء وحيـسن تـالوة القـرآن              

 .بصورة صحيحة 
 –الثقـايف   ( ااالت التالية يف كل نصف سنة هجريـة          البد من وجود برناجمني مبتكرين على األقل يف أحد         

 ...) . الرياضي – املهاري – االجتماعي –الدعوي 
عن طريق اختبارات شفهية أو     سواًء  ألهدافها  و الدورات العلمية     لدروسدى حتقيق ا  ملالبد من وجود قياس      

  .حتريرية أوغريها
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 دير العامامل

  حلقات 

 ة اجلامعيةاملرحل

  حلقات 

 املرحلة الثانوية

  حلقات 

 املرحلة املتوسطة

اموعة الثالثة   اموعة الثانية
 

 اموعة األوىل ثانويأول  ثاين ثانوي ثالث ثانوي
 

احللقات العامة 



 ١٠

אאא 
  

אאאאאאאא
אאW 

١K אאK 
٢K אאK 

 K 
 K 
 K 

٣K אאK 
 

אאאאאW 
 אאK 
Kאא  
 אאאK 

٤K אאאK 
 אאא 
 אאא 
 אאא 
 אאאא 
  
 א 
 אאאא 
 אאFEאא 
 אאא 
 אא 

 



 ١١

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

אא



 ١٢

  

אא 
אאW 
  :من خالل : علة تأسيس اللبنات األوىل للشخصية املسلمة الفا .١

 .زيادة اإلميان وتقويته   - أ
 .العناية بالنمو العلمي والعقلي   - ب
 .االرتقاء باألخالق وتقومي السلوك   - ت
 .اكتشاف  القدرات  واملواهب  ورعايتها   - ث
 .تنمية احلس الدعوي واملهارات االجتماعية   - ج
 .جتويد احلفظ وحتسني التالوة   - ح

  : أهداف خاصة بربنامج الصف الثالث املتوسط  .٢
  .تنمية روح املسؤولية   - أ
  .يئة الطالب للمرحلة اجلديدة   - ب
 .تثقيف الطالب بأحكام التكليف   - ت

אאאאW 
  .يستغرق الربنامج عامني كاملني مث يدار مرة أخرى مع تعديل يف صيغ وقوالب العرض فقط .١
 :سياسات الدروس  .٢

  . دقيقة )  ٤٠ -٣٠( مدة الدرس مع املناقشة واألسئلة  
 . خيصص وقت فعلي يف الدرس للمناقشة واملداخالت ويعود الطالب على ذلك ويشجعون عليه  
 . يقترح حتديد مرجع أساس يف كل موضوع  
 .  شاملة للجوانب املعرفية و املهارية والوجدانية يضع امللقي أهداف للموضوع 
 . اسي من الدرس حيقق اهلدف األس على اجلانب الذي يركز أثناء طرح املوضوع 
 على تعميق  املفاهيم العامة وتكوين االجتاهات الرئيسة فيه وليس فقـط علـى               يركز عند طرح املواضيع    

 . املعلومات 
كيف تقوي إميانك   : مثل  . ار عنوان إجرائي حمدد ويشري إىل جانب عمل       يختن ا يستحسيف عناوين الدروس     

 ؟ كيف حتب القرآن ؟ 
 ) رؤوس أقالم فقط . ( ءة  أثناء طرح الدرس ال يعتمد امللقي على القرا 
 . تطبيق مهارات التفكري أثناء الدرس  
 . تفعيل دور الطالب يف الدرس باملشاركة واالستنباط والقياس  
 . االهتمام جبانب التطبيق واملمارسة ومالمسة االحتياج يف طرح املواضيع  
 . عليه حث الطالب على تدوين الفوائد وإقناعهم بذلك وتشجيعهم  



 ١٣

 . يراعى املكان والزمان املعني على التعلم  
 . حيرص على تنويع طرق التعليم واستثمار التقنية مىت ناسب ذلك  
 .احترام جملس العلم وجتنب ما خيل باألدب والسمت احلسن لطالب العلم  
 :سياسات الدورات  .٣

  . حتديد عناصر ومفردات كل دورة حىت ال تتكرر مع الثانوي  
 )  أيام ٥-٣( ات الشرعية مدة الدور 
 )  أيام ٣-١( مدة الدورات املهارية  
 . تتبع ضوابط  الدورات ما سبق من ضوابط الدروس  
 تستخدم كمحتوى تعليمي يقدم مبا يناسب       ملناسبة للهدف املذكورة يف الربنامج اإلجرائي     املواضيع واملواد ا   .٤

 حبث  – تلخيص كتيب    – مساع شريط    –بقة   مسا – خاطرة   – ندوة   –درس  : ( من الطرق التالية وغريها     
 – إصدار صويت    – عرض حاسويب    – إعداد مطوية    – استضافة   – حوار ونقاش    – برنامج منوع    –مصغر  

مع مراعاة أن احملتوى الرئيس الـذي     ... ) -برنامج السيارة    – شريط فيديو    – أمسية   –بطاقات فوائد   
 .  قةحيقق هدف إجرائي فصلي يقدم بطريقة مركزة ودقي
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 ف١  إقامة اختبارات يف احلفظ  العناية بتأهيل املعلمني واملشرفني
  س١  إقامة مسابقة يف احلفظ والتالوة  الضبط واحلزم يف التسميع

 ف١  تقومي ملستوى احلفظ واملراجعة وآلياا  املتابعة الدقيقة للحفظ واملراجعة
 ف١  تكرمي املتقنني للحفظ والتالوة  توفري اجلو املناسب للحفظ

ورات الصيفية حلفظ املشاركة يف الد
  القرآن

أحكام امليم والنون ( تقدمي دورة يف التجويد 
  )الساكنة والتنوين 

  س١

متابعة اجلديد يف أساليب احلفظ 
  واملراجعة

يتخرج من ( حفظ أربعة أجزاء متقنة جداً 
  ) جزء ١٢املرحلة  متقن على األقل 

  س١

  دائم   الرحالتوضع دروس إتقان تالوة يف  العناية بالفهم والتدبر

التنبيه على وجود اختبارات حفظ وتالوة للقبول   
  يف الثانوي

  س١

  س٢  طرح املواضيع والدروس والكلمات  

١
J







א






א


K




توضيح مشرف التسميع بعض معاين الكلمات   
  للطالب وإثارة بعض األسئلة اليت تدعو للتدبر

  دائم

 كيـف   -أمهية حفظ القرآن وفوائده     
 كيف نتأدب مع    –نتأدب مع القرآن    

 فوائد ودرر مـن آيـات –  بيت اهللا 
  ) .سور املفصل (

    دائم  متابعة أداء املشرف يف التسميع    
   س ١   يف تدبر كتاب اهللا طرح مسابقات    
   س ١  املشاركة يف مسابقات القرآن اخلارجية     

  
  

אא אא א אא 
  دائم  العناية بالصالة وتوابعها يف السفر واحلضر تعظيم طاعة اهللا ورسوله
  س١  عرض بعض الربامج املرئية  املؤثرة  العناية بالفرائض
  ف١  توزيع بعض األشرطة أو الكتيبات  الترغيب بالنوافل

  ف١  الوعظ والتذكري   القلوباالهتمام بأعمال
  ف١ عرض بعض صور اإلعجاز يف خلق اهللا  عالج أمراض القلوب

  س١  العمرة لطالب ثالث فقط  
  س١  حفظ أذكار الصباح واملساء وحنوها  

٢
J







א







 ٢س٧/ ١س٧  طرح املواضيع والدروس والكلمات  

 فضائل  -احملاسبة   وسائل وفوائد    – املراقبة   –اإلخالص  
 طـرق   – أسباب اخلشوع يف الصالة      –صلوات النوافل   

التحذير من سـوء    – التحذير من الكرب     –عالج احلسد   
 حمقـرات   - الـدعاء  -  فضل الذكر واالستغفار    -الظن

 كيف تقوي إميانك    – وسائل حمبة اهللا ورسوله      -الذنوب
(  معاين بعض أمسـاء اهللا وأثرهـا         – حالوة الطاعة    –

 املالك  – العليم   – اخلبري   – اللطيف   – الرحيم   –الكرمي  
بعض صور اإلعجاز العلمي يف     .. )  السالم   – الغفور   –

  خلق اإلنسان واجلبال واملياه واألشجار
  



 ١٥

אא אא א אא 
  ١س١  تقدمي دورة عن أبرز أحكام الطهارة إقامة الدورات الشرعية املختصرة
  ٢س١ تقدمي دورة عن صفة الصالة وأهم أحكامها  حفظ بعض املتون العلمية
  ف١  استضافة خارجية  دراسة بعض األحكام الشرعية
  ف١  زيارة مكتبة أو تسجيالت أو معرض تعلم زيارة أهل العلم واستضافتهم
 ٢س١/٥س٥  سرية العشرة املبشرون باجلنة  التعود على القراءة واملطالعة
  ف١  تفسري مقاطع منتقاة من القرآن الكرمي  تنويع مصادر التعلم

  ف١  شرح بعض أحاديث األذكار ور الطالب يف التعلمزيادة د
  ف٣  تقدمي الدروس بطرق جديدة  العناية بالتفوق الدراسي

  ف١  تكرمي املتفوقني دراسياً  
  ف١  حضور حماضرة أو درس  
  ف١ التعريف بكتاب أو موقع تعلم أو ألبوم   
  س١  طرح برنامج القراءة  
  س١  ندوة أو أمسية طالبية  
  ف١  طرح مسابقة حفظ املتون  

٣
Jא




א








א




 ٢س١/٥س٥  طرح املواضيع والدروس والكلمات  

 – أسباب التفوق الدراسي     –فضل العلم وأمهيته    
 البلـوغ والتكليـف     –أمهية القراءة وفوائـدها     

 أبـرز أحكـام     - أبرز أحكام الصيام   –الشرعي  
تفسري –– أبرز أحكام املسح على اخلفني     –السفر  
 – آخر البقـرة     – تفسري آية الكرسي       -الفاحتة  

 ترمجة العـشرة املبـشرون   –تفسري وصية لقمان   
سـعد  ، علي  ، عثمان  ، عمر  ، أبو بكر   ( باجلنة  

 شـرح   –شرح ألفاظ األذان    .. ) بن أيب وقاص    
أعوذ بكلمات اهللا   ( بعض أذكار الصباح واملسا ء      

مسه شـيء    بسم اهللا الذي ال يضر مع ا       –التامات  
 اللهم ما أصبح يب من نعمة – رضيت باهللا ربا     –
  .. )  حسيب  اهللا ال إله إال هو عليه -
  

 –األصـول الثالثـة     : ( املتون املقترحة للحفظ    
 حتفـة   – المية شيخ اإلسالم     –األربعني النووية   

  )األطفال 

  
  
  
  
  
  
  
  

אא אא א אא 
  ف١  الثناء على املتميزين خلقياً  العناية جبانب القدوة

 كتاب –قراءة من خمتصر البخاري   التحذير من آفات اللسان
  األدب

  س١

  س١  معرض األخالق احلسنة والسيئة أو برنامج منوع ب الشرعيةدراسة بعض اآلدا
  ف١  التنبيه على حسن التعامل مع اآلخرين  تقدمي برامج عن التعامل مع اآلخرين
  ف١  عرض مناذج ومواقف حلسن اخللق والتعليق عليها  تنمية األخالق احلسنة

  ف١  وةتذكري املشرفني بأمهية القد  التحذير من األخالق السيئة

٤
J




א









א


٢س١/٧س٧  طرح املواضيع والدروس والكلمات  التربية على السمت واهلدي احلسن 

 األصدقاء  – األكابر   –الوالدين  ( سلسلة فقه التعامل مع     
 آداب  – آداب طالـب العلـم       –) األقارب واجلريان    –

آداب – آداب اجللوس والطعـام      –احلديث واالستماع   
 الـصدق   –  التنفري من السخرية واالسـتهزاء        -املزح  

 صور من علو اهلمـة      – الغيبة والنميمة    -وضده  الكذب  
 كيـف نـريب     – عالمات املتواضعني    – بر الوالدين    –

 – مسات الرجولة احلقـة      – احلياء   – على اإليثار    أنفسنا
– اإلحـسان لآلخـرين      – األمانـة    –االعتذار والعفو   

 قصص يف   –) حسن املظهر والرائحة    (شخصيتك املميزة   
   كيف نتعلم الصربوقوة اإلرادة؟–العفة 

  



 ١٦

  

אא אא אאא 

( تقدمي دورة عن كيف تلقي كلمة ؟   تنويع الربامج واملسابقات
  )مستويني

  س١

  س١  تقدمي دورة عن العصف الذهين  الثناء على مجيع أنواع التميز
  ف١  إقامة ورشة عصف ذهين  ات املتخصصةتقدمي الدور

  ف١  طرح املسابقات املهارية املتنوعة  اكتشاف املتميزين ورعايتهم
  س١  معرض إبداعات الطالب  نشر ثقافة اإلبداع واإلتقان
  ف١  برنامج حواري  تشجيع وتبين تعلم احلاسوب

 –املالحظـة   ( تفكري األساسية   مهارات ال 
 التلخيص  - التصنيف - الوصف –املقارنة  

 التفسري  – تنظيم املعلومات    – الترتيب   –
  .. )والتوضيح 

 – التعميم   –املبالغة  ( أبرز أخطاء التفكري    
  .. ) التعصب –األحادية 

    س١  يةطالبوضع أرشيف مصور لإلبداعات ال  تنمية مهارات التفكري األساسية

توفري األلعاب الذهنية يوم األربعاء   جتنب معوقات التفكري السليم
  والرحالت

    دائم

        االستفادة من األلعاب الذهنية
        التعويد على االستنباط واالستنتاج

٥
J







אא


א
א




א




احلث على اإلتقان واإلبداع يف  
  الربامج واألنشطة

      

  

אא אא אאא
 ف١  برنامج دعوي أو اجتماعي  غرس شعور االنتماء لألمة

  س١  زيارة جهة دعوية أو اجتماعية  دعم الربامج االجتماعية والدعوية
 ف١  ذكر بعض أخبار املسلمني يف العامل  الرحالت والزيارات اخلارجية
 ف١ واألعمال اجلماعيةتكليف الطالب ببعض املهام   التفاعل مع قضايا اتمع

تشجيع النصيحة واألمر باملعروف 
  والنهي عن املنكر

 رحالت مدة ٤-٣/  رحالت مدة يوم ٤-٣
ورحلة واحدة مدة مخسة إىل ستة / ثالثة أيام 

  أيام
  س١

  س١ توزيع الطالب أشرطة أو مطويات على اآلخرين  تنمية الشعور باملسؤولية

 مواقـف   –من قصص صغار الـدعاة      
 – فوائد التعاون وأمهيته -دعوية مؤثرة  

الـدال علـى اخلـري      ( شرح حديث   
 – رجال أصحاب مبادرة     –) كفاعله  

ـ  –فضل النصيحة وأمهيتـها      وق  حق
حق املسلم على املسلم ست     ( اآلخرين  

  .  ألضيافة وآداا العملية -: .. )

   ف١  احلث على حفظ  املمتلكات العامة واخلاصة ماعياجلتنمية روح التعاون والعمل 
    دائم  إبراز السمات القيادية االجتماعية وتشجيعها  
    دائم  إبراز صفات وأخالق الداعية والثناء عليها  

٦
J





א

א
א


א


א









    س٣  طرح املواضيع والدروس والكلمات  
  



 ١٧

אאא 
אא אא א  

    مفتوح  مشاورم يف بعض القضايا املناسبة
    مفتوح  تكليفهم ببعض املسؤوليات واملهام املالئمة هلم
    مفتوح  تعويدهم االلتزام بأداء املهام املكلفني ا

حسب   )١٢٣( تكليفهم بنصح ومساعدة إخوام 
    املناسب

    ١  درس حواري عن فوائد االستقامة
ماذا يعين : شرح مبسط إلجابة السؤال التايل 
    ١  كوين مسلم مستقيم ؟

    ١  حقائق وأغلوطات: الرجولة احلقة 
طالب أوىل ثانوي الفرص : حوار مفتوح حول 

  والتحديات
١    

بعد . يابين لقد أصبحت رجالً : مناقشة كتاب
يضمن أهم قواعد التعامل مع الشهوة ( ءته قرا

  )أثناء النقاش 
٣    

  تناسب االحتياج  ١  شرح آية  خيتارها املشرف
  تناسب االحتياج  ١  شرح حديث خيتاره املشرف

  تناسب االحتياج  ١  شرح بعض أمساء اهللا احلسىن خيتارها املشرف
    ١  مهارات عملية لتقوية اإلميان

روح  تنمية -١
  املسؤولية

  
 يئة الطالب -٢

  للمرحلة اجلديدة
  

 تثقيف الطالب -٣
  بأحكام التكليف

    ١  تعامل مع الكبارأفكار وإشارات يف ال
    ١٢    اموع

W 
  . يبدأ الربنامج يف الفصل الثاين فقط وميكن عقد لقاء أو لقاءين يف الصيف  -١
 .  رحلة يوم كامل – عند احلاجة –يتضمن الربنامج  -٢
 .  املفاهيم واألفكار بيعة اللقاءات احلوار والنقاش وتداولاألصل يف ط -٣
  ) . ٣ -١(  من املشرفني وليس اجلميع حيبذ حضور من يلزم حضوره -٤
 . ليس من الضروري أن تكون اللقاءات أسبوعية  -٥
  . ميكن تنفيذ بعض املشاريع الدعوية العملية الصغرية  -٦



 ١٨

 
 

אא



 ١٩

אא 

אאW  

  :بناء الشخصية السوية املتزنة و تنمية قدراا وذلك من خالل التايل 
 .ام حبفظ القرآن الكرمي ، وضبطه االهتم .١
املعارف ، احلقائق ، املهارات ، املفـاهيم ،         (تكثيف اخلربات اليت يتلقاها ويتعرض هلـا الطالب و تنويعها           .٢

 ... ) .القيم 
 .إشراك الطالب يف صناعة وتنفيذ الربامج و األنشطة  .٣
 .م  مبا يلزودعمهاًالعناية واملتابعة التربوية جلوانب شخصية الطالب  .٤
 . ارتباط الطالب مبجتمعه و قضاياه و توجيه تفاعله معها تأكيد .٥

אאאאW  

 .أجزاء على أقل تقدير ) ١٠( أن يتخرج الطالب من املرحلة الثانوية وقد أتقن  
ة وال يقل    طالب إال يف استثناءات قوي     ١٥ طالب وال يقل عن      ٢٠عدد الطالب املناسب لكل مرحلة ال يتعدى         

 ) . طالب لكل مشرف تقريبا ٥-٤مبعدل ( مشرفني ٤ - ٣عدد املشرفني عن 
إتاحة الفرصة ملرحلة ثاين ثانوي ومرحلة ثالث ثانوي إللقاء الدروس والربامج على أقرام أو املرحلـة األدىن                  

 .وذلك من باب التدرب واكتساب اخلربة واملعرفة ..  بالنسبة هلم 
الب من املرحلة الثانوية أن يكون قد أعد بإذن اهللا لينفع يف احلياة العامة سواًء كان ذلـك    يسعى عند خترج الط   

 .يف احللقات أو يف املؤسسات املدنية أو اخلريية والذي مل يتأهل نتيجة إمهال وتقصري منه فهو مسئول عن نفسه 
 اهللا من خالل الرحالت اجلماعيـة       مينح طالب ثالث ثانوي فرصة التدرب على القيادة واملسؤولية والدعوة إىل           

  .حنو ذلكواألنشطة املشتركة واملراكز الصيفية و
الربنامج   من     احلد الالزم    يطرح   أن   املستطاع   قدر   يراعى  وتكميلي الربنامج حيتوي على مسارين أساسي       

 .و الدروس يف األيام اليت يكثر حضور الطالب فيها 
ليس املقصود ا دروساً معرفية فقط وإمنا       ) اخل  ... - التربوية   –العلمية  ( ربنامج  بالنسبة للعناوين الواردة يف ال     

بناء مفاهيم أو غرس قيم أو تكوين اجتاهات حول املوضوع بأي أسلوب مناسب             : هي أمشل من ذلك فقد تكون       
  ... ) .- زيارة  – برنامج أسرة –تلخيص شريط : ( مثال 

  نسبة املواضيع امللقاة بطريقة جديـدة      نوعة يف طرح املواضيع حبيث ال تقل      البد من استعمال طرق وأساليب مت      
 .من جمموع العام % ١٥عن 
 .اختياريةالرحلة  من املواد التأصيلية وتكون الرحالت العلمية البد أن تكون املادة العلمية املطروحة  
  :عدد الرحالت يف الفصل الدراسي ثالث رحالت مبينة على النحو التايل  

  .لتان ثالث أيام رح 
 .رحلة يوم كامل  

  



 ٢٠

 :عدد الرحالت املومسية يف السنة اهلجرية مخس رحالت مبينة على النحو التايل  
 . رحلة آخر الصيف يقترح أن ال تقل عن مخسة أيام  
 .رحلة بعد كل اختبارات ائية يقترح أن ال تقل عن يومني   
 .رحلة العمرة ال تقل عن ثالثة أيام  
 . تكون مشتركة جلميع املراحل :رحلة احلج  
 حىت  - ما تيسر ذلك وناسب      -تكون مجاعية جلميع املراحل الثانوية      : رحلة العيد    

 .يكون هناك نوع من التداخل والتعارف بني طالب املراحل 
  ) . ساعات ٨ – ٦(رحلة علمية خالل الفصل على األقل نصف يوم  
  ... ) .دعوية أو ثقافية أو عامة (  على األقل جلهات عدد الزيارات يف العام اهلجري الواحد زيارتني 
 . توحيد مواعيد مجيع الرحالت جلميع مراحل احللقة حىت يتيسر تنظيم أعمال مشتركة بني املشرفني  
يؤكد على ضرورة وجود تبادل زيارات بني املراحل حبيث أن املرحلة الواحدة تزور املرحلتني األخريني مـرة                  

 .ل سنة واحدة على األقل خال
 .حيرص قدر املستطاع أن يدير كل مشرف رحلة على األقل خالل السنة  

 
 :قد يؤخذ على طبيعة املرحلة الثانوية  

من (  بالنسبة لطالب احللقة الواحدة      - وقلة اخلربات     تطرق امللل  –عدم التجديد يف األوجه بني الطالب        .١
  )             املتوسط إىل  الثانوي 

  . نوعاً ما عن ما سبق نيخمتلفمعلمني ل سنة إىل انتقال الطالب ك .٢
  . غياب القدوة ممن هو قريب من سنه  .٣

    

وضع هذه املآخذ يف عني االعتبار مهم عند تنفيذ الربامج ولعل من احللول املوضوعة لتجاوز أو ختفيف مثـل هـذه                      
 : املآخذ ما يلي 

بني مراحل احللقـات    ...) راكز صيفية    م – استضافات   – زيارات   –رحالت  ( وجود الربامج  املشتركة      
 . ينوع يف اخلربات ويقلل من امللل ويساعد على التعارف واالندماج العام واالقتداء 

كذلك دعم األنشطة والربامج العامة اليت تيسر مزيداً من االحتكاك بفئات متعددة من اتمع  ييسر بناء                  
 . ثقافات وخربات متنوعة 

 . نوع املشرفني ووفرم كل عام يساعد على تنضيج الوعي وإضفاء احليوية تنوع الربامج ورقيها وت 
 انتقال أحد املشرفني من مرحلته إىل املرحلة اليت تليها لصحبة طالبه يزيل بعض جوانب القصور  
 طالب متوسط من    ٢٠عند اتساع جمموعات العمل فمثال إذا كان لدينا         : يف املستقبل القادم إن شاء اهللا        

منـتقلني كـذلك إىل أوىل ثـانوي        ) ب( طالب متوسط من حلقة      ٢٠منتقلني إىل أوىل ثانوي و    ) أ(حلقة  
  :فيقترح أن تكون اموعة اجلديدة ألوىل ثانوي على النحو التايل

كذا  وذلك لتغـيري  األوجـه        وه) ب( حلقة     من   طالب ١٠+  ) أ ( طالب من حلقة  ١٠ -
  . وهكذا لبقية املراحل إن ناسب ،أخرى  النشاط واالحتكاك مبواهب و قدرات وجتديد



 ٢١

وجود رؤية وخلفية واضحة عن الطالب املنتقلني للمرحلة األخرى خيتصر املـسافة وييـسر اسـتكمال                 
 .املشوار البنائي واإلصالحي 

  :أضف إىل أن هناك نقاط مضيئة يف ثنايا هذه املآخذ منها  
 J  تنوع مصادر التلقي وانضباطها. 
 J فراد االنتماء للمنهج ال لأل . 
 J اكتساب الطالب التكيف على العمل واإلنتاج يف بيئات متنوعة 

 



 ٢٢

אאאW  

 
אא 

אWא אאא  
  قراءة وتعليق   للسعدي-كتاب منهج السالكني   كتاب الطهارة
  ءة وتعليققرا   للسعدي-كتاب منهج السالكني   كتاب الصالة

אWא אאא  
  -فضل اإلسالم 

  شرح أصول اإلميان
  كتاب فضل اإلسالم

  شرح  وكتاب شرح أصول اإلميان

אWא אאא  
  صور من اتمع اجلاهلي:من 

عرب + عرض وتعليق   الرحيق املختوم  إىل سرية خنل
  وائدوف

אWא אאא  
  شرح وتعليق  األربعني النووية    حديثاً من األربعني٢٥

אא אאא  

 ابن -تفسري السعدي: كتب التفسري ومنها   الفاحتة و من الناس إىل البينة
  شرح   خمتصر بن كثري- الطيار-عثيمني



 ٢٣

א 
  )علمي ( سلسلة الدروس العلمية 

  الرؤى واألحالم ) ١
  الســـحر ) ٢
  نواقض الشهادتني ) ٣
  االستخارة) ٤

  )علمي ( سلسلة دروس األحكام 
  اجلمعة) ١
  التراويح) ٢
  أحكام املريض) ٣
  املسح على اخلفني) ٤
  السترة) ٥

  )علمي  ( سلسلة فرق ومذاهب
  الرافضة) ١
  النصريية) ٢

يراعى يف هذه املواضيع طرحها بصورة خمتصرة من 
  غري توسع
  )علمي ( سلسلة الفضائل 

  فضائل احلج و العمرة ) ١
  فضائل رمضان ) ٢
  فضائل عشر ذي احلجة) ٣

  )تربوي ( سلسلة الدروس التربوية 
  الرجولة ومفاهيمها) ١
  التربية اجلادة) ٢
  ستئذاناال) ٣
  حقيقة األخوة) ٤
  وسائل الثبات) ٥
  علو اهلمة) ٦
  آفات اللسان) ٧
  آداب تالوة القرآن)٨
  العلم فضله وآدابه ) ٩
  كيف ختتار صديقاً ؟) ١٠

 من القبس القرآن  و اهلدي النبوي سلسلة فوائد
  )تربوي(

من القبس 
  من اهلدي النبوي  القرآين

حديث معاوية ) ١
بن احلكم عندما 
. عطس وهو يصلي  آية ) ١

  الكرسي
اختصام املأل ) ٢

     .األعلى

يترك اختيـار هـذه     
ــى   ــشرف عل للم

نامج حبيث يغطي   الرب
ا مامل خيـدم مـن      
املواضيع أو ما حيتاج    
إىل تأكيــد وتفعيــل 

  أكثر

  )تربوي ( سلسلة تراجم األعالم والغزوات 
  األمام  أبوحنيفة)١
  األمام مالك) ٢
  مصعب بن عمري)٣
  عبد اهللا بن املبارك)٤
  الريموك)٥
  بالط الشهداء)٦
  اوند) ٧

  )تربوي ( سلسلة دروس وفوائد من القصص 
  أصحاب األخدود) ١
  أصحاب الغار) ٢

  )دعوي ( سلسلة الدعويات 
  النصيحة) ١
  دور املسلم يف حيه ومدرسته وبيته) ٢
  فضل الدعوة إىل اهللا) ٣
  ) نوح  ( مناذج من دعوة األنبياء) ٤

  )فكري ( سلسلة البصائر الفكرية 
  بشائر بنصرة اإلسالم) ١
  قضية حترير املرأة) ٢
  العزة ) ٣

  
  

  
  



 ٢٤

  )اآلداب واألخالق ( سلسلة الصفات احلميدة   )رقائق ( سلسلة الرقائق وأعمال القلوب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  )*مهاري ( سلة الدروس املهارية سل

א א א 
 دقائق ؟ ١٠ماذا تفعل يف + كتاب املهلهل    ) ١( عدد اللقاءات   أمهية الوقت) ١
     )٢( عدد اللقاءات   أمهية القراءة وعوائقها) ٢
 ندوة أصول احلوار إصدار ال+ كيف حتاور للحبيب    )٢( عدد اللقاءات   آداب احلوار ) ٣
     )١( عدد اللقاءات   العصف الذهين) ٤
     )٢( عدد اللقاءات   كيف تكتب حبثاً ؟) ٥
مسابقات (مشاغبات ذهنية ) ٦

  )ورقية لتنمية التفكري
 ) ٥( عدد اللقاءات 

  فأكثر 
كتب املسابقات + استمتع مع اإلبداع 

  الذهنية  
    ) ٢( عدد اللقاءات   كيف تقدم برنامج ثقافياً ؟ ) ٧
وأن يتأكد من ،  ضروري أن يكون هناك تطبيق عملي من خالل الربامج واألنشطة هلذه املهارات *

  . اكتساب الطالب للحد األدىن من املهارة على األقل 
  

אאא 
 مقدمات يف علوم القرآن ومناهج املفسرين .١
 مقدمات يف السرية النبوية ومصادرها .٢

  

אאאא 
   مشاريع خالل السنة متروكة إلدارة احللقةةمطلوب ثالث

  حسن اخللق) ١
  التواضع) ٢
  الصدق)٣
  الكرم) ٤
  الصرب) ٥
  الغيبة والنميمة) ٦
  احلسد والغرية) ٧
  كيف تكسب األخالق احلسنة ) ٨
  احلياء) ٩

  اإلخالص) ١
  املراقبة) ٢
  آثار الذنوب واملعاصي) ٣
  حمبة اهللا تعاىل) ٤
  التوكل على اهللا ) ٥
  التقوى) ٦
  صفة النار) ٧
  اخلشوع) ٨
  بر الوالدين) ٩
  صلة األرحام) ١٠
  الدعاء )١١
  االستغفار )١٢



 ٢٥

 
אא 

אWא אאא  
  قراءة وتعليق   كتاب الصيام واالعتكاف للشاوي   كتاب الصيام
  قراءة وتعليق  كتاب احلج والعمرة للشاوي   كتاب احلج

אWא אאא  
  شرح   * السعدي -شرح كتاب التوحيد   انتقاءات من كتاب التوحيد

אWא אאא  
 عرب وفوائد+ عرض وتعليق   الرحيق املختوم   إىل البعوث و السرايا غزوة بدر: من 

אWא אאא  
  شرح وتعليق  األربعني النووية    حديثاً من األربعني٢٥

אא אאא  
  شرح    خمتصر بن كثري-  الطيار -  ابن عثيمني- كتب التفسري تفسري السعدي  من القدر إىل الربوج

  

א 
  )علمي ( ية سلسلة الدروس العلم

  التربك وأنواعه ) ١
  فضائل و أحكام الصدقة ) ٢
  الوالء والرباء ) ٣
  االعتكاف ) ٤

  )علمي ( سلسلة دروس األحكام 
  اللباس والزينة) ١
  اجلنائز) ٢
  أحكام املساجد) ٣
  السفر) ٤
  زيارة املقابر و أحكام التعزية) ٥
  أحكام الفطرة) ٦

  
  
  

   )علمي( سلسلة فرق ومذاهب 
  اليهودية) ١
  النصرانية ) ٢

 يراعى يف هذه املواضيع طرحها بصورة خمتصرة من غري توسع
  )علمي ( سلسلة الفضائل 

  فضائل املدينة ) ١
  فضائل العشر األواخر) ٢
  فضائل مكة و زمزم و الطواف ) ٣

  )تربوي ( سلسلة الدروس التربوية 
  كيف تواجه الشهوة ؟) ١
  التربية الذاتية) ٢
  الشورى) ٣
  آداب املزاح واملرح) ٤
  تدبر القرآن) ٥
  حقوق اجلار) ٦
  قواعد منهجية يف طلب العلم ) ٧



 ٢٦

  )تربوي(سلسلة فوائد من القبس القرآن و اهلدي النبوي 

من القبس 
  من اهلدي النبوي  القرآين

آخر ) ١ حديث جبال امة ) ١
آيتني من 

 سورة البقرة 
حديث أول من ) ٢

  تسعر م النار 

ــذه  ــار ه ــرك اختي يت
للمشرف على الربنـامج    
حبيث يغطي ا مامل خيدم     

ما حيتاج  من املواضيع أو    
  إىل تأكيد وتفعيل أكثر

  )تربوي ( سلسلة تراجم األعالم والغزوات 
  األمام الشافعي) ١
  األمام أمحد بن حنبل) ٢
  معاذ بن جبل)٣
  احلسن البصري)٤
  معركة القادسية)٥
   حطنيمعركة) ٦
  معركة عني جالوت) ٧

  )تربوي ( سلسلة دروس وفوائد من القصص 
  طالوت وجالوت) ١
  بقرة بين إسرائيل) ٢

  )دعوي ( سلسلة الدعويات 
  صفات الداعية)١
  األمر باملعروف والنهي عن املنكر) ٢
  )موسى ( مناذج من دعوة األنبياء ) ٣
  علو اهلمة يف الدعوة إىل اهللا) ٤

  )فكري ( صائر الفكرية سلسلة الب
  اهلزمية النفسية ) ١
  العلمانية وصورها املعاصرة ) ٢
  الغلو و التنطع ) ٣

  )رقائق ( سلسلة الرقائق وأعمال القلوب 
  حماسبة النفس) ١
  مكائد الشيطان) ٢
  صفة اجلنة) ٣
  حمبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ) ٤
  لذة العبادة) ٥
  االبتالء) ٦
  دةااه) ٧
  التفكر يف آيات اهللا ) ٨
  غض البصر) ٩
  حسن اخلامتة وسوءها) ١٠
  التوبة) ١١
  اخلشية) ١٢
  مثرات اإلميان باهللا) ١٣

  )اآلداب واألخالق ( سلسلة الصفات احلميدة 
  العجلة) ١
  األمانة) ٢
  العفة) ٣
  الشجاعة) ٤
  اإليثار) ٥
  احللم) ٦
  سوء الظن والتجسس) ٧
  الفضول ) ٨
  الترف) ٩
  املراء واجلدال ) ١٠



 ٢٧

  )*مهاري ( سلسلة الدروس املهارية 

א א א 
    )١( عدد اللقاءات  كيف تشتري كتاباً وتكون مكتبة ؟) ١
  د األفكار اإلبداعية للحمادي  طريقة لتولي٣٠  )٢( عدد اللقاءات   قوانني لتوليد األفكار) ٢
  كيف تقرأ كتاباً للمنجد   )١( عدد اللقاءات   ؟كيف تقرأ كتاباً ) ٣
  التحرير العريب  + اخلطوات الذكية   )٢( عدد اللقاءات   فن كتابة الرسالة واملعروض) ٤
  كيف نستفيد من األوقات   )٢( عدد اللقاءات   قواعد عملية إلدارة الوقت) ٥
  كيف تلقي موضوعاً للعبدالعايل + شريط املنجد   )٢( عدد اللقاءات   كيف تلقي موضوعاً ؟ ) ٦
  + فنون اإلتيكيت اإلسالمي للبوسعيدي   )٢( عدد اللقاءات   مهارات األناقة والذوق الرفيع) ٧

وأن يتأكد من اكتساب ، ضروري أن يكون هناك تطبيق عملي من خالل الربامج واألنشطة هلذه املهارات * 
  .الطالب للحد األدىن من املهارة على األقل 

 
אאא 

  .مقدمات يف مصطلح احلديث وعلوم احلديث .١
 

אאאא 
   مشاريع خالل السنة متروكة إلدارة احللقةةمطلوب ثالث

 



 ٢٨

 
אא 

אWא אאא  
  ة وتعليق قراء  كتاب الزكاة للشاوي  كتاب الزكاة

אWא אאא  
  قراءة وتعليق   ابن عثيمني–شرح ملعة االعتقاد   ملعة االعتقاد

אWא אאא  
 عرب وفوائد+ عرض وتعليق   الرحيق املختوم   إىل آخر الكتاب صلح احلديبية: من 

אWא אאא  
  شرح وتعليق    السعدي -جة قلوب األبرار   انتقاءات من جة قلوب األبرار

אא אאא  

 -تفسري السعدي: كتب التفسري ومنها   من االنشقاق إىل عم
   خمتصر بن كثري- الطيار-ابن عثيمني

  شرح 

 

א 
  )علمي ( سلسلة الدروس العلمية 

  التوسل وأنواعه  ) ١
  اجلهاد وأحكامه) ٢
  النفاق ) ٣
  البدعة ) ٤

  )علمي ( سلسلة دروس األحكام 
  الربا) ١
  األطعمة واألشربة) ٢
  اليمني) ٣
  الرقية الشرعية) ٤
  أحكام املسابقات واحلوافز التجارية) ٥
  عامالت املالية املعاصرةمن امل) ٦

  )علمي ( سلسلة فرق ومذاهب 
  الصوفية) ١
  األباضية) ٢

  يراعى يف هذه املواضيع طرحها بصورة خمتصرة من غري توسع

  )علمي ( سلسلة الفضائل 
  فضائل عاشوراء ) ١
  فضائل عرفة) ٢

  )تربوي ( سلسلة الدروس التربوية 
  معامل الشخصية اإلسالمية) ١
  املدح والثناءضوابط ) ٢
  القدوة) ٣
  الفوضوية) ٤
  موقف املسلم من الفنت) ٥
  هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم يف العلم والتعليم) ٦
  اتباع اهلوى) ٧

  )تربوي(سلسلة فوائد من القبس القرآن و اهلدي النبوي 
من القبس 
  من اهلدي النبوي  القرآين

آخر ) ١  حديث ما ذئبان جائعان) ١
آيات سورة 

الفرقان
حديث يا عبادي إين ) ٢

  حرمت الظلم على نفسي

ــذه  ــار ه ــرك اختي يت
للمشرف على الربنـامج    

يغطي ا مامل خيدم    حبيث  
من املواضيع أو ما حيتاج     
  إىل تأكيد وتفعيل أكثر



 ٢٩

  )تربوي ( سلسلة تراجم األعالم والغزوات 
  الليث بن سعد) ١
  األوزاعي)٢
  ابن حزم) ٣
  ابن تيمية) ٤
  سقوط األندلس) ٥
  معركة الزالقــة)٦
  فتح القسطنطينية) ٧

  )تربوي ( سلسلة دروس وفوائد من القصص 
  موسى واخلضر) ١
  الثالثة الذين خلفوا) ٢

  )دعوي ( سلسلة الدعويات 
  دور الشاب يف خدمة اإلسالم) ١
  قواعد وضوابط يف الدعوة) ٢
  )إبراهيم ( مناذج من دعوة األنبياء ) ٣

  )فكري ( ة البصائر الفكرية سلسل
  فقه اخلالف ) ١
  التنصري يف العامل اإلسالمي ) ٢
  احلداثة ) ٣

  
  
  

  )رقائق ( سلسلة الرقائق وأعمال القلوب 
  أقسام القلوب وأمراضها) ١
  العبودية) ٢
  العبادات السرية) ٣
  القرب وأهواله) ٤
  أشراط الساعة) ٥
  الشكر) ٦
  الزهد) ٧
  الورع) ٨
  تزكية النفس) ٩
  الرياء) ١٠
  أسباب قسوة القلب) ١١
  التفريط يف عمل اليوم والليلة) ١٢

  )اآلداب واألخالق ( سلسلة الصفات احلميدة 
  صنائع املعروف) ١
  العدل) ٢
  املروءة و خوارمها) ٣
  احملبة يف اهللا) ٤
  العفو والتسامح) ٥
  حب الرياسة) ٦
  العجب و الغرور ) ٧
  الفتور) ٨



 ٣٠

  )*مهاري ( سلسلة الدروس املهارية 

א א א 
  + .. صائد القلوب + كتاب اخلاطر   )٢( عدد اللقاءات   فن التعامل مع اآلخرين ) ١
  التحرير العريب + دليل التدريب القيادي   )١( عدد اللقاءات   فن كتابة املقالة) ٢
صناعة اإلبداع + التفكري اإلبداعي للخنيزان   )٢( دد اللقاءات ع  حملات نظرية يف اإلبداع والتفكري) ٣

  للحمادي 
    )٢( عدد اللقاءات   كيف تطور شخصيتك ؟) ٤
دليل + كيف نتعامل مع املشكالت للدويش / ش  )٢( عدد اللقاءات   كيف تتعامل مع املشكالت ؟) ٥

  التدريب القيادي 
    )٢( اءات عدد اللق  كيف ختتار ختصصك يف اجلامعة ؟)٦

وأن يتأكد من اكتساب الطالب ، ضروري أن يكون هناك تطبيق عملي من خالل الربامج واألنشطة هلذه املهارات * 
  للحد األدىن من املهارة على األقل

 
אאא 

  .مقدمات يف تاريخ الفقه وأصوله .١
  .مقدمات يف علوم اللغة العربية .٢

  

אאאא 
   مشاريع خالل السنة متروكة إلدارة احللقةةمطلوب ثالث



 ٣١

 
 

אא



 ٣٢

  

אא 
אאW 

   : من خالل اآليت العطاء والبذل لآلخرينأكيد اجلانب ت
 . االعتناء مبعرفة أصول األحكام الشرعية و أساساا  .١
 .نياً وتنميتها إميا الروح العناية بتزكية .٢
 .الثقافة اإلسالمية من مصادرها األصيلة تنمية  .٣
 .بناء الفكر السليم و العقلية الناضجة املتفاعلة إجيابياً مع الواقع و معطيات احلضارة  .٤
 .تنمية املهارات االجتماعية و الدعوية وتطوير القدرات القيادية و اإلدارية  .٥
 .فتح آفاق للعمل اجلاد و املنتج الفردي واجلماعي   .٦

אאאאW 
  ) .مجاعي(مسار ثابت يتكرر كل أربع سنوات  .١
  ) .مجاعي(مسار متحرك منوع يتكرر املناسب منه كل أربع سنوات  .٢
  ... ) .قراءة ، ملخصات ، حبوث ، (مسار التعلم  الفردي  .٣
 ) .فردي ، مجاعي(مسار املشاريع والتخصص  .٤
 لقاء ايـة األسـبوع      ١٤، و   األسبوع وسط لقاء   ١٤سي ،   عدد اللقاءات داخل الفصل الدرا     .٥

  .كحد أدىن 
 رحلة رمضان مخس أيام ، رحلة العيد ، رحلة ثالثة أيام كل فصل أو رحلـتني يـوم                   :الرحالت   .٦

 . واحد ، رحلة اإلجازة الصيفية ، رحلة علمية 
 .مدة الربنامج كامالً أربع سنوات مث يدور  .٧
 .جزئني ونصف كحد أدىن كل فصل دراسي على كل مشارك مراجعة أو حفظ  .٨
 . استضافات كل فصل ٤-٣البد من وجود  .٩
  : على األهداف على النحو التايل - تقريبياً –توزيع عدد اللقاءات الفصلية  .١٠

א א 
  ).٢(، اإلدارية والقيادية ) ١(الدعوية واالجتماعية :                                    املهارات

  ).١(،تنمية التفكري ) ٢( أطروحات فكرية:               الفكر السليم والعقل املنتج
  .) ٢( الثقافة اإلميانية  :تنمية اجلانب اإلمياين

  ).٣( الثقافة العلمية، ) ٣( الثقافة الدعوية والتربوية   :  اإلسالميةةالثقافتنمية 
  

 
 



 ٣٣

W 
 :ةالفكرية واإلداري •

 .. )،أفكار يف اإلدارة،قصص ومواقف أديرت بشكل سليمةية فكرية،طرق لتفكري،كيف تنمى التفكري لديك،أمسية إداريأمس(
 :العلمية •

 ... )قواعد يف التفسري،تطبيقات وأمثلة على القواعد اخلمس،خالف فقهي قوي يتبىن كل فريق قول مثل مسألة زكاة احللي( 
 : القراءة  •

 .. )قراء     مقابلة –ة،أمسية القراءة،عرض جتارب يف القراءة،التعريف بكتب حوار حول مثرات القراء( 
 :دعوية •

 املناشط ضتضحيات بذلت،حواريف أسباب تراجع اهلم الدعوي،عرض مناذج لتجارب دعوية،تقرير لبع( 
 .. )حتليل شخصيات دعوية ، الدعوية،تبين مشروع دعوي كل فصل 

 :إميانية •
 .. )اعظ إميانية،استضافة،مقطع من شريط ،موتأمالت يف املخلوقات(  

 :أدبية •
  .. )مقاالت،خطوات مهمة للكتابة  ،نقد لقصائد أوةأمسية أدبي( 



 ٣٤

אאאW 
 

FאאE 
 

א אא אא  
אא ١٠٢-٥٢( الصالة:العمدة  )٥١(الصالة إىل+الطهارة:العمدة(    
    فن التعامل مع اآلخرين  اإللقاء  جتماعيةدعوية ا

אא    كتابة األهداف 
  إدارية قيادية

  حضور اجتماع
  التخطيط

)٢-١(    
 أطروحات فكرية    أسباب احنراف الفرق وضالهلا  أسباب اختالف العلماء

    راسة التاريخفوائد د  واالستدالليف التلقي  منهج أهل السنة
א
א

אאأخطاء يف التفكري  كيف نتعلم التفكري  تنمية التفكري    

    الذنوب واملعاصي  آثار الصالة وأسرارها
א

א
  الثقافة اإلميانية

    حمبة اهللا والشوق إليه  مرتلة التوبة

    املسلمني يف الفلبني  )وعربدروس (غالم األخدود 

حاجة الدعوة           للبذل   اإلجيابية يف حياة الداعية
  والتضحية

الثقافة الدعوية   
  والتربوية

حقيقة العفة وطرق اكتساا وعوائقها 
  ومثراا

صور من املاضي (الذب عن الدين 
  )ووقائع من احلاضر

  

    التيسري يف الشريعة  لهم بعلمك الغيبلشرح حديث ا
    احلداثة  أحكام القرآن وقراءته


א
א  

  الثقافة العلمية
    اوند  غزوة ذي قرد

 
 
 
 
 
 



 ٣٥

 
FאאE 

 
א אא אא  

אא الصيام+الزكاة+اجلنائز:العمدة  )١٥١-١٠٣(الصالة   :العمدة    
    عاألناقة والذوق الرفي  اإلقناع-احلوار دعوية اجتماعية

אא    العمل بروح الفريق إدارية قيادية  
  إدارة جمموعة

  حل املشكالت
)٢-١(    

  عصرنا مالحمه وكيف نعيشه أطروحات فكرية    منهج التعامل مع الكفار
     الكلمةةمسؤولي  )٢-١(

א
א

אאجتديد البعد العقلي  العادات العقلية  تنمية التفكري    

    وقفات مع أمساء اهللا احلسىن  حمبة النيب صلى اهللا عليه وسلم
א

א
  الثقافة اإلميانية

    الروح يف حياة الربزخ  آثار النوافل يف تزكية النفوس

دروس من قصة أصحاب القرية 
  يف سورة يس

دروس مستفادة من أصحاب 
  الكهف

  

    املسلمون يف اهلند  تراجع اهلم الدعوي
الثقافة الدعوية 
  والتربوية

    هدي النيب يف التعليم  اجلدال مظاهره أسبابه عالجه
القواعد الفقهية الكربى وتطبيقاا 

    أحكام اهلدية  العملية

    الرأمسالية  أحكام زيارة األماكن واآلثار


א
א  

  الثقافة العلمية

    )عمورية(فتح الفتوح  فتح األندلس

 
 
 
 
 
 
 



 ٣٦

FאאE 
 

א אא אא  
אא البيوع:العمدة  احلج: العمدة    

אא   فن التعامل مع أمناط الشخصية  فن عالج األخطاء  دعوية اجتماعية 
    فن التحفيز و التشجيع  )٢-١(القيادة   إدارية قيادية

 وحات فكريةأطر    سعة األفق  منهج أهل السنة يف   نقد اآلخرين
    شبهات حول اإلسالم  اإلعالم الغريب

אא
אא٢( القبعات الست  )١( القبعات الست  تنمية التفكري(    

א    طريقة القرآن يف غرس اإلميان  املفهوم الواسع للعبادة
א

  الثقافة اإلميانية
    الورع والزهد يف الدنيا  يف اآلخرة عزوجل رؤية اهللا

    قواعد املنهج الدعوي  أهل السنة يف إيران
    موسى و اخلضر

الثقافة الدعوية 
  جتديد البعد اخللقي  والتربوية

    التعصب  )٢-١(بكار      .من كتاب د
    تهاحقيقة البدع وقواعد معرف  أحكام املسابقات
    البوذية  حزب البعث


א
الثقافة العلمية  א  

    عني جالوت  حطني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٣٧

FאאאE 
 

א אא אא  
אא اية الكتاب األميان والنذور:العمدة  النكاح إىل احلدود:العمدة إىل    
    يهاالثقة بالنفس وكيف نبن  االتصال اجتماعية دعوية

  אא ٢-١( قواعد ومهارات يف اإلجناز الشخصي  )٢-١( العمل املؤسسي  إدارية قيادية( 
  

   منهج أهل السنة يف التعامل مع املخالفني
 أطروحات فكرية

  السنن الربانية
 )٢- ١(الفكر اإلسالمي أمهيته ومقوماته وخصائصه 

  אא
אא

    الكورت يف التفكري  يف التفكريالكورت   تنمية التفكري
א    قدرة اهللا وقهره خللقه مهية عبادة القلب وأثرها يف حياة املؤمنأ

א
  الثقافة اإلميانية

    عناية اهللا خبلقه ولطفه م  امليزان والصراط
    مهارات التربية والتعليم   وأوربااملسلمون يف األمريكتني

    معامل الشخصية اإلسالمية  دروس وعرب من هدهد سليمان
الثقافة الدعوية 
  والتربوية

   قواعد ومنطلقات الكتساب األخالق وتكوين القيم  املنهج يف تزكية النفس
    قواعد وفوائد لفقه كتاب اهللا  مقاصد الشريعة
    الدعوة إىل تقارب األديان  الصوفية


א
א  

  الثقافة العلمية
    فتح القسطنطينية  بالط الشهداء

  
  
 
  

 
 



 ٣٨

 
 

 
אאא



 ٣٩

 
 

אא 
אא 

  
  



 ٤٠

 
 

אאאא١٤٢٧ 
אLאא א א 

ــ )١(أخالق الكبار   حلقة א  

א ــ ــ  حلقة  

א ــ ــ  ةحلق  

א ــ ــ  حلقة  

א عشاء+ رياضي  )٢(من كل بستان زهرة   حلقة  

א       

א       

 
אא 

א א א 

   ايام٣  ١/١١  األوىل
  يوم واحد   ٢٩/١١  الثانية

  
 

                                                 
 خمتصر كتاب البخاري يف باب األدب ، مث بعد ذلك هناك سلسلة عن فقه  يفبارة عن درس ع )   ١(

  .التعامل مع اآلخرين وعرض لبعض اآلداب واألخالق السامية 
وهو برنامج منوع تعرض فيه جمموعة من املواضيع املفيدة للطالب يف بناءه خمتلف ااالت ،  )   ٢(

 برنامج – حالوة الطاعة – كيف تلقي كلمة – صور األعجاز – الدعاء –أحكام الصيام : ( مثل 
  ... ) . حواري 

  
  



 ٤١

אאאא 
  

 .ملدة ثالثة أيام )  ١١ / ١ ( األسبوع العاشر بتاريخ: األوىل  -١
  

  فضل العلم وأهله  األربعاء

 قصص صغار الدعوة أسباب اخلشوع  اخلميس

  أمهية حفظ القرآن وفوائده اجلمعة

  
  : يوم واحدملدة  ) ١١ / ٢٩( األسبوع الرابع عشر  بتاريخ : الثانية  -٢
  

  استضافة... ) + الدال على اخلري ( شرح حديث  اخلميس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٤٢

אאאא 
  

 

אLאא א א 

ــ )٣(رشفات علمية   حلقة א  

א ــ ـــ  حلقة  

א ــ ـــ  حلقة  

א ــ ـــ  حلقة  

א عشاء+ رياضي  )٤(من كل حبر قطرة   حلقة  

אــ ـــ  ــ  

א ــ  ـــ  ــ  

אא 
א א א 

 يوم واحد  الرحلة األوىل

 ثالثة أيام    الرحلة الثانية

  ثالثة أيام  بعد االختبارات  رحلة بعد االختبارات

 
 
 
 

                                                 
وهو عبارة عن جمموعة من املواضيع العلمية املنتقاة وفق املنهج ، يأخذ الطالب فيها أهم األحكام  )   ٣(

  . الشرعية يف الطهارة والصالة والتجويد 
ال وفق املنهج ، يأخذ الطالب فيها وهو عبارة عن اموعة من املواضيع املتنوعة يف أكثر من جم )   ٤(

  . سري املبشرين باجلنة وبرنامج عن القراءة وعن اإلعجاز العلمي وغريها 



 ٤٣

 
אאאא 

  

  .ملدة يوم واحد (          )  األسبوع اخلامس بتاريخ : األوىل  -١
  مالت يف بعض أمساء اهللا وصفاته تأ  اخلميس

  
  

  (         ) :  األسبوع الثاين عشر ملدة ثالثة أيام  بتاريخ : الثانية  -٢

  برنامج حواري  األربعاء

  بعض مهارات التفكري األساسية  بعض مهارات التفكري األساسية  اخلميس

  شخصيتك املتميزة+ معرض األخالق احلسنة   اجلمعة

  
  ملدة ثالثة أيام)     (  بارات النهائية  بتاريخ بعد االخت: الثالثة  -٣

  احملاسبة  األربعاء

 ... ) احلديث - اجللوس –الطعام ( جمموعة اآلداب   مواقف دعوية مؤثرة  اخلميس

  معرض اإلبداعات الطالبية+ صور من اإلعجاز   اجلمعة

 
 



 ٤٤

 

אא 
 

אLאא אא א 

ــ  مركز صيفي ــ א  

א ــ  مركز صيفي  سباحة  

א ــ  مركز صيفي  ــ  

א عشاء الناجحني  مركز صيفي  ــ  

א ــ  مركز صيفي  ــ  

אــ  ــ  ــ  

א ــ  ــ  ــ  
 

  

 
   

  حمبة اهللا ورسوله اليوم األول

     طالبيةندوة  اليوم الثاين

      اليوم الثالث

      اليوم الرابع

     اليوم اخلامس 

     اليوم السادس
  

  :مالحظة 
يطرح يف رحلة أا الدروس اليت مل تطرح يف موعدها احملدد أو املواضيع اليت حتتاج إىل  -

.إعادة 



 ٤٥

 
 

אא 
אא



 ٤٦

אאא 
 

אLא א א א 

حلقة א   

א ١(درس علمي منهجي حلقة(  

א حلقة   

א ٢(حوارات هادئة  حلقة(  

א عشاء+ رياضي   )٣(دورة علمية تأصيلية+ خفايف  رياضي يف االستراحة 

אF٤E  عشاء )٥(مسك اخلتام  + )٤ (اقهر الروتني 

א     

 
אא 

א אא 
 ثالثة أيام ٨/ ١٢ الرحلة اجلماعية

 نصف يوم ٨/ ٢٧  الرحلة العلمية

حسب املناسب ٩/ ٢١  رحلة العمرة
 ثالث أيام ٢٣/١٠ رحلة اية الفصل

 

                                                 
  .ة الثانوية قسم العبادات كامالًدرس منهجي يف كتاب الطهارة وهو ضمن اخلطة العلمية للطالب ينهي فيها خالل املرحل) ١(
احلوار يف أول لقاءين ، مث يتبع ذلك مثان جلسات تطبيقية ، يطبـق فيـه                 برنامج يأخذ الطالب من خالله أسس ومبادئ         )٢(

 الترف وأثره يف    –كيف نتعامل مع احلاسب     (الطالب ما تعلم ، عرب مواضيع متاس حاجة الطالب وختدم هدف الربنامج ومنها              
  ).وغريها ... حياة الداعية 

     

  .شرح لألصول الثالثة خالل مخس جلسات دورة علمية حتتوي على مقدمة مبسطة عن العقيدة مث ) ٣(
 عـرب   ق مبتكرة إليصال املعلومة لزمالئـه     هذا الربنامج يقهر فيه الطالب الطريقة املعتادة يف طرح املواضيع بالتفكري بطر           ) ٤(

 القدرة  مواضيع خمتارة سهلة البحث ومتمشية مع اخلطة املنهجية هلم ، وينمي الطالب من خالل هذا الربنامج أمور عدية منها                  
  .طالب باخلروج عن النمط املعتاد على مواجهة اجلمهور و توسيع تفكري ال

  
  

  ومي سلوكه ورفع مستواه التربوي واإلمياين عبارة عن أطروحات تربوية وإميانية قصرية ، ختدم الطالب يف بناء نفسه وتق  )٥ (     
  

  

  
  



 ٤٧

אאאאאא 
  
  

   .أيام   ملدة ثالثة )  ١٢/٨( تاريخ  األسبوع الرابع ب:األوىل 
  
  
  
  

  
  . ملدة ثالثة أيام  ) ١١ / ٢٩(   بتاريخ   األول  بعد اختبارات الفصل: الثانية 

  احلسد والغرية  األربعاء
  الشورى  اخلميس
 أمهية الوقت اجلمعة

  نواقض الشهادتني األربعاء
  عبد اهللا بن املبارك  نواقض الشهادتني اخلميس
  العصف الذهين  اجلمعة



 ٤٨

א 
אLא א א א 

٢(اجليل الطاهر+  ) ١( مذاكرة   א(   

א   اجليل الطاهر+ مذاكرة 

א   اجليل الطاهر+ مذاكرة 

א   اجليل الطاهر+ مذاكرة 

א عشاء+ رياضي   )٣  (برنامج منوع الستراحةالفطور يف ا 

א عشاء+  مسك اخلتام  اقهر الروتني فطور 

א  

  
אFאE 

 
  السرية النبوية  اليوم األول
  الدعاء  اليوم الثاين
  السرية النبوية  اليوم الثالث
  السرية النبوية  اليوم الرابع

 
 
 
 
 

                                                 
جد ملدة ساعة ونصف من الساعة التاسعة وحىت التاسعة ومخـس           مذاكرة لالختبارات الشهرية يف أول أسبوعني يف املس         )١( 

  .وأربعني دقيقة مث فسحة ملدة نصف ساعة مث مذاكرة حىت الساعة احلادية عشرة   
  

هو عبارة عن استعراض مع عرض للفوائد من سرية النيب صلى اهللا عليه وسلم من كتاب الرحيق املختوم مـن بدايـة                       ) ٢( 
ي إىل سرية خنلة وهو من الربنامج العلمي للطالب ، ويبدأ يف األسبوع الثالث من رمضان ملدة مخـسة                   صور من اتمع اجلاهل   

     .أيام حبيث يبدأ من بعد التراويح مث ينتهي الساعة التاسعة ومخس وأربعني دقيقة مث بعد ذلك يرجع الطالب إىل بيته 

  

ه أعمل ذهنك ، والثانية استضافة بعنـوان وسـائل الثبـات ،             وهو على ثالث جلسات ، اجللسة األوىل برنامج عنوان         ) ٣( 
  .   والثالثة عرض لطبيعة رحلة العمرة 



 ٤٩

 

אאאא 
אLא א א א 

حلقة א   

א ١ (درس علمي حلقة(  

א    

א ٢ (مبادرات فردية+ زيارة أخوية  حلقة(  

א عشاء+ رياضي   )٤ ( دورة علمية +) ٣(جلسة متنوعة رياضي يف االستراحة 

א  عشاء )٦(مشاغبات ذهنية  + )٥(طرة من كل حبر ق 

א  

 
 
 
 
 

                                                 
درس منهجي يف كتاب الصالة وهو ضمن اخلطة العلمية للطالب ينهي فيها خالل املرحلة الثانوية قسم العبـادات                  ) ١(

  .كامالً 
هذا مـن   و   يبادر حسب اال الذي يرغبه       ال مفتوح كالً   خيصص وقت للمبادرة يعلن سلفاً ويترك ا       وهو برنامج ) ٢(

   .طالبشأنه أن يكشف عن ميول واهتمامات كثري من ال
     

يكون يف هذه اجللسة تناول للشاي والقهوة وتبادل الود واإلخاء بني الطالب بطرح بعض املواضيع املتنوعة اهلامة                 )  ٣     (
  .للطالب 

تاب اهللا تعاىل من سورة الناس وحىت سورة البينة يف خالل ست جلسات على مـدار                دورة علمية حتوي تفسرياً لك    ) ٤(
هذا الفصل مث بعد ذلك يأخذ الطالب دورة يف شرح أصول اإلميان خالل أربع جلسات وهو ضـمن اخلطـة العلميـة      

  .   للطالب 
  

 والبحث العلمي وغريها ، وكذلك      وهو برنامج منوع يهدف إىل تنمية اجلانب املهاري لدى الطالب كمهارة القراءة           ) ٥(
  .تطرح فيه مواضيع فكرية تزيد من فهم الطالب لواقعه 

  

  . وهي ألغاز وأحاجي وألعاب ذهنية تنشط الذهن وتعلم التفكري  ) ٦ (

  
  
  



 ٥٠

 
אאאא 

  .ملدة ثالثة أيام  )  ١/ ٢٦( األسبوع السادس بتاريخ : األوىل 

  االستخارة  األربعاء
 أحكام املريض اخلميس
  أصحاب األخدود  اجلمعة

  
  ) .رحلة علمية  ) ( ٢ / ٢٦( األسبوع العاشر ملدة يوم كامل بتاريخ : الثانية 

  دورة يف علوم القرآن حىت صالة الظهر  اخلميس
  

  . ملدة ثالثة أيام  ) ٣ / ١٦( األسبوع الرابع عشر بتاريخ : الثالثة 

  حقيقة األخوة  األربعاء
  بالط الشهداء  السترة  اخلميس
  املراقبة  اجلمعة

 
אא 

 برنامج ثقايف اليوم األول

 الريموك اليوم الثاين

  اإلخالص  اإلمام مالك اليوم الثالث
  الرافضة  العلم فضله وآدابه  اليوم الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥١

אא 
אLא א אא א 

يف املركز الصيفي )١(درس األربعني+ حلقة  א  

א  ٢(عشاء الناجحني يف املركز الصيفي( 

א  ٣(عشاء املركز  يف املركز الصيفي درس األربعني+ حلقة( 

א  رياضي يف املركز يف املركز الصيفي 

א  يف املركز الصيفي درس األربعني+ حلقة  

א    عشاء )٤(جوال املعرفة 

א    

 
   اجلمعة  السحر  اليوم األول
  التربية اجلادة  الرؤى و األحالم  اليوم الثاين
  االستئذان  آداب تالوة القران وتدبره  اليوم الثالث
  مصعب بن عمري  اوند  اليوم الرابع

  التواضع   )نوح( مناذج من دعوة األنبياء   اليوم اخلامس 
  بر الوالدين وصلة الرحم  كيف تكسب األخالق احلسنة  اليوم السادس
   ؟١كيف تقدم برناجماً ثقافياً   صفة النار  بعاليوم السا
     ؟٢كيف تقدم برناجماً ثقافياً   اليوم الثامن

  
  :مالحظة 

. يطرح يف رحلة أا الدروس اليت مل تطرح يف موعدها احملدد أو املواضيع اليت حتتاج إىل إعادة -

                                                 
درس منهجي يف شرح مخسة و عشرون حديثاً من األربعني النووية يف املسجد من الساعة احلادية عـشر صـباحاً                   ) ١ (

  .ان الظهر وحىت أذ
  .وهي زيارة أخوية يف مرتل أحد الطالب يتبادل فيها األخوة االستفادة و األنس  ) ٢(
  .يطرح املركز عشاء كل أسبوع بعد صالة العشاء مباشرة مدة ساعة تقريباً ) ٣(
الثقافة العامة  وهو برنامج يعرف الطالب على كيفية احلصول على املعلومات من مصادرها الوثائقية إضافة إىل زيادة                )٤(

  .وفق خطة مرسومة ومواضيع معينة  جتمع يف النهاية يف ملف يستفيد منه الطالب 
  

  



 ٥٢

 
 

אא 
אא



 ٥٣

אא 
א א א 

١١L٨ אא  
١٨L٨ אא  
٢٥L٨ אאFאEKK  
٣L٩ אאא  
١٠L٩ אWאא  

١٧L٩ 
Wאאא J

א 
 

٢٤L٩ א 
  

٢٩L١٠ אאאFאE  
٦L١١  
١٣L١١ א>؟  
٢٠L١١ א  
٢٧L١١   

 א  
אא 

א א א  
٢٤L٩W١ J١٥ 

W١٦ J٣٠ 
١א J٣٣ 

אW٣٤ J٥٢ 
אW١ J٢٤ 
אW٢٥ J٥٢ 

 אW 
 

٢٢L١٠ 
 

 J אאFE 
 J אFE 
 J א١ 

 אW 

٣L١L١٤٢٧ - אאK 
- WFE 
- אאאFKE 
- א٢ 

 אW 



 ٥٤

אאW 
  . تيسري العالم يف شرح عمدة األحكام للبسام: الكتاب املعتمد ليوم االثنني 
  . بعد األذان بساعة :  واخلميس االثننيموعد احلضور للقاء  
املراهقون ، اهلمة العالية للحمد : (  أحد الكتب التالية قراءة :املسار الفردي هلذا الفصل  

آخر ) وي   كتاب العلم البن عثيمني ما ال يسع املسلم جهله للمصلح والصا–للنغيمشي 
بطاقة رأيك يف : املطلوب يف القراءة :. هـ لألخ  /   ٢٠/٩موعد للقراءة وتسليم نتاجها 

مخس بطاقات فوائد ،  عناصر تود إضافتها للكتاب أو حذفها مع التعليل –الكتاب مع التعليل 
 _ ناصر العمر / للشيخ_ النملة :  مساع شريط )  منوعة 

 : منسق جدول العشاء والضيافة  
 . دقيقة مداخالت ومناقشة ٢٥ دقيق مركزة و ٣٥:  مدة إلقاء الدرس  
 النظر – املداخلة واملناقشة بشكل جيد –السرعة مع اإلتقان يف العمل :  نتدرب عليها مبادىء 

 . لألمور من زاوية أخرى 
 KKK:منسق األرشيف  



 ٥٥

אאאא 
  

  لب من القرآن مع بيان هل وىف النصاب أم ال ؟ عدد ما حفظ كل طا - ١
 ضعيف – متوسط الضبط –ممتاز الضبط . ( عدد احلفظة لكتاب اهللا ومستوى احلفظ  - ٢

 ) الضبط 
 . عدد ونوع الرحالت املنفذة  - ٣
 . عدد الزيارات املنفذة وجهاا  - ٤
 . عدد الزيارات بني املراحل وجهتها  - ٥
 . نفذ مع بيان السبب عدد املوضوعات املنفذة وأمساء ما مل ي - ٦
 . عدد االستضافات وعناوينها  - ٧
 . عدد الدروس اليت ألقيت من مشريف احللق األخرى وعناوينها  - ٨
حتديد وشرح خمتصر للمواضيع املطبقة بطرق وأساليب جديدة ونسبتها بالنسبة موع  - ٩

  . الكلياملواضيع 
 .  شرح خمتصر هلا حتديد الربامج املبتكرة اليت طبقت يف ااالت املتنوعة مع -١٠
 . أمساء املواضيع املتميزة وموادها على قرص مرن وفق النموذج املعد  -١١
 . حتديد الدروس والربامج اليت قدمها الطالب  -١٢
 . املتميزون يف احللقة ونوع متيزهم وماذا قُدم هلم ؟  -١٣
 . الضعاف يف احللقة ونوع ضعفهم وماذا قُدم هلم ؟  -١٤
 . واالختبارات األوائل يف الربامج واملسابقات  -١٥
 . الربنامج الدعوى العام  اليت اشتركت احللقة يف تقدميه للمجتمع  -١٦
 .  اليت أتيحت للطالب الفرص الريادية -١٧
 . األطروحات اإلميانية ومستواها  -١٨
 . الطالب املشاركون يف حفظ املتون ونوع مشاركتهم  -١٩
 . نسبة احلضور والغياب يف احللقة لألفراد بالنسبة للمجموع الكلي  -٢٠
 )  ومشرفني اًطالب( العقبات اليت واجهت احللقة  -٢١
 . التوصيات واملقترحات  -٢٢



 ٥٦

 
< <

    
التقومي أمانة وشهادة ينبغي أن يؤديه املسلم على خري وجه ويتحرى الصدق والدقة عند القيام        

  ) .أعلى مستوى  : ٣أقل مستوى  : ١ . ( نتعاون على حتقيق مقاصد التقوميبه فل
املشرف املُقَوم على نتائج تقوميه من زمالئه ومن ثَم تعاد ملشرف احللقـة لتـسليمها               يطّلع   -١

  .إلدارة املدرسة 
 خبصوصية ، وتستثمر نتائجها يف التغذية الراجعـة وحتديـد احتياجـات             امل مع التقومي  يتع -٢

  . املشرفني 

אא 
    :اسم املشرف 

   )اختياري ( املُقَوم 

    : التاريخ 

    : املرحلة 

  
  :عالقة املشرف مع الطالب  / اموعة األوىل 

 الأدري  ١  ٢  ٣  الســـــــــــــؤال  م

          العناية بتحسني مستوى تالوة وحفظ الطالب للقرآن١

          القدرة على التوجيه اجليد٢

          القدرة على حل مشكالته٣

          قبول الطالب له٤

          رتقاء بالطالب القدرة على املتابعة و اال٥

          القدرة على حماورة الطالب٦

          القدرة على إقناع الطالب ٧

          ... )ويل أمره ، مدرسته ، (حسن التعامل مع بيئة الطالب ٨

          القدوة احلسنة٩

          حسن التعامل١٠



 ٥٧

  :عالقة املشرف بالربنامج / اموعة الثانية 

 دريالأ  ١  ٢  ٣  الســـــــــــــؤال  م

          احلضور املنتظم ١١

          حسن التحضري و اإلعداد للدروس١٢

          حسن اإللقاء و الطرح للدروس١٣

          تقدير املسؤولية ١٤

          التفاعل مع الربنامج ١٥

            والقناعة به حمبة العمل١٦

          التجديد و االبتكار و اإلبداع١٧
  

  :ل عالقة املشرف مع فريق العم/ اموعة الثالثة 

 أدريال  ١  ٢  ٣  الســـــــــــــؤال  م

          املشاركة و تقدمي األفكار و االقتراحات ١٨

          تقبل وجهات النظر١٩

          العمل بروح الفريق ٢٠

          التقدير واالحترام ألعضاء الفريق٢١

          تقبل التوجيهات وتنفيذها ٢٢
  

  :عالقة املشرف مع نفسه / اموعة الرابعة 

 الأدري  ١  ٢  ٣  ــــــــؤالالســـــ  م

          التطور و البحث عن األفضل ٢٣

          حسن املظهر٢٤

          حسن امللفظ٢٥

          حسن التعبد٢٦

          دقة املالحظة و الوعي٢٧

          القدرة القيادية ٢٨

          االهتمام بالنمو املعريف والتربوي ٢٩

          احلرص على التحصيل الدراسي٣٠

          القدرة على ضبط النفس٣١

          الكرم واجلود ٣٢

          التضحية واالحتساب ٣٣



 ٥٨

א 
  

 اجلهة   الرئيس  املقرر 
 املكان  التاريخ  الرقم 
 احلضور -١ -٢ -٣ -٤ -٥

 -٦  -٧ :الغياب    
 << <

 وقائع اللقاء بواسطة املدة
  

  
    

 
    

  

 املتابعات املوعد املتابع

  

  
  
  
  
 

  

  

  
  
  

 : على موعد االجتماع القادم كالتايلتفق      وا بدأ االجتماع الساعة        وانتهى الساعة
 موعد االجتماع القادم : اليوم  : التاريخ  : الساعة 

 مكان االجتماع القادم  

 القرارات املوعد املنفذ

  

  
  
  

   

 جدول اللقاء القادم املدة
   
   

   

   



 ٥٩

 
אאאא 

   مرحلة أول ثانوي -مات يف علوم القرآن ومناهج املفسرينمقد : مفردات 
  

  أهداف الدورة
  .أن يكون  الطالب خلفية نظرية عامة وخمتصرة عن العلم ونشأته وأبرز مفرداته ) ١
  .أن يتعلم الطالب كيف يتعامل مع مصادر هذا العلم ) ٢
  . لى األقل أن يطبق الطالب عملياً أحد أدوات التعامل مع مصادر العلم ع) ٣
٤(  

  املرجع املباشر  مفردات املنهج
    تعريف علوم القرآن )  ١
    . الفرق بني القرآن واحلديث القدسي ) ٢
    .الفرق بني املكي واملدين ) ٣
    .القول الراجح يف معىن األحرف السبعة ) ٤
    . فوائد القصص واألمثال يف القرآن ) ٥
    . احملكم واملتشابه ) ٦
    .ىن التفسري ونشأته باختصار مع)   ٧
    . عرض خمتصر ألبرز املؤلفات فيه قدميا وحديثاً – مصادره -تعريفه : التفسري باألثر )   ٨
    . عرض خمتصر ألبرز املؤلفات فيه قدمياً وحديثاً – مصادره –تعريفه : التفسري بالرأي ) ٩
١٠(    

  ... "حبوث ، مواقع على الشبكة كتب ، مقاالت ، جمالت ، " مراجع عامة يف املوضوع 
   مناع القطان   - مباحث يف علوم القرآن  )  ١
   الرومي –حبوث يف أصول التفسري ومناهجه ) ٢
٣(  

  أول ثانوي   املرحلة   ٤- ٣  مدة الدورة باللقاءات
  .طرق وأساليب تنفيذ الدروس والدورات : راجع مذكرة   أسلوب تقدمي  الدورة

رة  التعامل مقترحات لتنمية مها
  مع مصادر العلم 

  . كتابة ورقة خمتصرة عن منهج أحد كتب التفسري من خالل مقدمته  -
 .الذهاب على أحد املكتبات العامة وتصنيف كتب التفسري املوجودة حسب مناهجها  -
تكليف الطالب ببحث صورة قصرية أو آية من عدة تفاسري ومالحظة الفرق بني  -

  . أساليبها 

    مقترحات
  

  



 ٦٠

  
  

   مرحلة أول ثانوي -مقدمات يف السرية النبوية ومصادرها : مفردات
  

  أهداف الدورة

  .أن يكون  الطالب خلفية نظرية عامة وخمتصرة عن العلم ونشأته وأبرز مفرداته ) ١
  .أن يتعلم الطالب كيف يتعامل مع مصادر هذا العلم ) ٢
  . ر العلم على األقل أن يطبق الطالب عملياً أحد أدوات التعامل مع مصاد) ٣
٤(  
٥(  
٦(  

  مفردات املنهج
  املرجع املباشر

    .أهداف دراسة السرية ومكانتها ) ١
    . حملة تارخيية عن نشأة تدوين علم السرية ) ٢
    . مصادر السرية النبوية ) ٣
    . ضوابط وقواعد يف التعامل مع السرية النبوية ) ٤
٥ (    
٦(    
٧(    
٨(    
٩(    

  ... "كتب ، مقاالت ، جمالت ، حبوث ، مواقع على الشبكة " عامة يف املوضوع مراجع 
   فاروق محاده –مصادر السرية النبوية ) ١
  .  صاحل الشامي –أضواء على دراسة السرية ) ٢
  .  صاحل آل الشيخ -ضوابط دراسة السرية النبوية  : ش)  ٣
٤(  

  يأول ثانو  املرحلة  ٤- ٣  مدة الدورة باللقاءات
  طرق وأساليب تنفيذ الدروس والدورات : راجع مذكرة   أسلوب تقدمي  الدورة

مقترحات لتنمية مهارة  التعامل 
  مع مصادر العلم

  . حتضري موضوع من عدة مصادر مع مالحظة الفروق بينها  -
 . اختيار بعض املقاطع من السرية وتطبيق بعض القواعد عليها  -
املتوفرة وكتابة ميزة واحدة أو أكثر مشتركة تكليف الطالب بتصنيف كتب السرية  -

  . لكل صنف 

    مقترحات
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   مرحلة ثاين ثانوي-مقدمات يف مصطلح احلديث وعلوم احلديث : مفردات 
  

  أهداف الدورة

  .أن يكون  الطالب خلفية نظرية عامة وخمتصرة عن العلم ونشأته وأبرز مفرداته ) ١
  .مع مصادر هذا العلم أن يتعلم الطالب كيف يتعامل ) ٢
  . أن يطبق الطالب عملياً أحد أدوات التعامل مع مصادر العلم على األقل ) ٣

  املرجع املباشر  مفردات املنهج
    تعريف مصطلح احلديث  وموضوعه ) ١
    .مرتلة احلديث وتاريخ تدوينه باختصار ) ٢
    ) الغريب– العزيز –املشهور "  اآلحاد –املتواتر ( أقسام احلديث من حيث تعدد أسانيده ) ٣
    ) املقطوع – املوقوف – املرفوع –القدسي ( أقسام احلديث من جهة املسند إليه ) ٤
  أقسام احلديث من حيث القبول والرد ) ٥

  )  احلسن لغريه – الصحيح لغريه – احلسن لذاته –الصحيح لذاته : املقبول    ( 
  ) . املنقطع  – املعضل –املعلق  –املرسل (   الضعيف - ١:املردود    ( 

  ... )    عالماته – أشهر املصنفات فيه –تعريفه (  املوضوع -٢              

  

    تعريف احلديث املوضوع وأشهر املصنفات فيه ) ٦
    ..) خنبة الفكر –علوم احلديث البن الصالح ( عرض أبرز املصنفات يف مصطلح احلديث ) ٧
    .. ) راوه أهل السنن –تفق عليه م( مصطلحات حديثية  ) ٨
    )  مبراعاة جانب اإلسناد –مبراعاة جانب املنت ( أقسام التصنيف يف احلديث ) ٩
 – النسائي – أيب داود – مسلم –البخاري ( كتاب : عرض باخصار شديد لبعض املصنفات احلديثية ) ١٠

  )   اإلمام أمحد -ابن ماجه –الترمذي 
  

  ... "كتب ، مقاالت ، جمالت ، حبوث ، مواقع على الشبكة " وع مراجع عامة يف املوض
  منهج ثالث ثانوي شرعي الفصل األول ) ١
  .  ابن عثيمني - مصطلح احلديث ) ٢
   الزهراين –تدوين السنة ) ٣
   العدوي–مصطلح احلديث سؤال وجواب ) ٤
   عبدالكرمي اخلضري–كيف يستفيد طالب العلم من كتب السنن ) ٥

  ثاين ثانوي  املرحلة  ٥- ٤   الدورة باللقاءاتمدة
  طرق وأساليب تنفيذ الدروس والدورات: راجع مذكرة   أسلوب تقدمي  الدورة

مقترحات لتنمية مهارة  التعامل 
  مع مصادر العلم

  .  تكليف الطالب ببحث بعض مفردات العلم من الكتب املختصة به  -
  .تب احلديث من كتب املناهج  تكليف الطالب بتلخيص مناهج بعض ك-
   حبث موضوعات وأحاديث باستخدام املصادر اإللكترونية  -

    مقترحات
  



 ٦٢

  
  
  

   مرحلة ثالث ثانوي –مقدمات يف تاريخ الفقه وأصوله  : مفردات 
  

  أهداف الدورة
  .أن يكون  الطالب خلفية نظرية عامة وخمتصرة عن العلم ونشأته وأبرز مفرداته ) ١
  .لم الطالب كيف يتعامل مع مصادر هذا العلم أن يتع) ٢
  . أن يطبق الطالب عملياً أحد أدوات التعامل مع مصادر العلم على األقل ) ٣
٤(  
٥(  
٦(  

  املرجع املباشر  مفردات املنهج
    ) مع ذكر القواعد الكربى فقط (  القواعد الفقهية –الفقه  : تعريف ) ١
    .ته ونشأته أمهية الفقه اإلسالمي ومميزا) ٢
    )  أمهات كتب مذهبه – أبرز شيوخه وطالبه –امسه : ( املذاهب األربعة أئمة التعريف ب) ٣
    .تعريف أصول الفقه ) ٤
    ) املباح – املكروه – احملرم – املستحب –الواجب ( تعريف احلكم التكليفي وأقسامه ) ٥
    )  الفساد– الصحة –انع  امل– الشرط –السبب ( تعريف احلكم الوضعي وأقسامه ) ٦
    )  القياس –اإلمجاع – السنة –القرآن : ( تعريف األدلة املتفق عليها ) ٧
    . جممل أسباب اختالف الفقهاء ) ٨
    . املنهج العلمي يف حبث املسائل الفقهية واألصولية ) ٩
    . عرض ألشهر كتب األصول والقواعد الفقهية ) ١٠

  ... " كتب ، مقاالت ، جمالت ، حبوث ، مواقع على الشبكة "مراجع عامة يف املوضوع 
  )  الطريقي –السايس ( تاريخ الفقه اإلسالمي ) ١
  .  األشقر –الواضح يف أصول الفقه ) ٢
  . اخلنيزان –أصول الفقه  ) ٣
  . النملة –أصول الفقه على القول الراجح ) ٤
٥(  

  ويثالث ثان  املرحلة  ٤- ٣  مدة الدورة باللقاءات
  طرق وأساليب تنفيذ الدروس والدورات : راجع مذكرة   أسلوب تقدمي  الدورة

مقترحات لتنمية مهارة  التعامل 
  مع مصادر العلم

  .  حبث مسألة فقهية بتطبيق املنهجية العلمية -
  .  حبث مسألة فقهية من خالل مصادر املعلومات اإللكترونية -

    مقترحات
  

 



 ٦٣

 
 

אאFEאא١ 
  

  ملحوظات  السنة  الكتاب أو املنت املقترح  الفقه: الفن 

  قراءة وتعليق  ١   للسعدي-كتاب منهج السالكني   كتاب الطهارة
  قراءة وتعليق  ١   للسعدي-كتاب منهج السالكني   كتاب الصالة
  قراءة وتعليق   ٢  كتاب الصيام واالعتكاف للشاوي   كتاب الصيام

  قراءة وتعليق  ٢  كتاب احلج والعمرة للشاوي   احلجكتاب 
  قراءة وتعليق   ٣  كتاب الزكاة للشاوي  كتاب الزكاة

  ملحوظات  السنة  الكتاب أو املنت املقترح  العقيدة: الفن 

  شرح   ١  كتاب فضل اإلسالم وكتاب شرح أصول اإلميان   فضل اإلسالم ، شرح أصول اإلميان
  شرح   ٢   السعدي -ح كتاب التوحيد  شر انتقاءات من كتاب التوحيد

  قراءة وتعليق  ٣   ابن عثيمني–شرح ملعة االعتقاد   ملعة االعتقاد
        
        

  ملحوظات  السنة  الكتاب أو املنت املقترح  السرية: الفن 

  ١  الرحيق املختوم   صور من اتمع اجلاهلي إىل سرية خنل:من 
  ٢  الرحيق املختوم   إىل البعوث و السراياغزوة بدر : من 
  ٣  الرحيق املختوم   صلح احلديبية إىل آخر الكتاب: من 

عرب + عرض وتعليق 
  وفوائد 

        

  ملحوظات  السنة  الكتاب أو املنت املقترح  احلديث: الفن 

  شرح وتعليق  ١  *األربعني النووية    حديثاً من األربعني ٢٥
  عليقشرح وت  ٢  األربعني النووية    حديثاً من األربعني٢٥

  شرح وتعليق   ٣   السعدي-جة قلوب األبرار   انتقاءات من جة قلوب األبرار
        
        

  ملحوظات  السنة  الكتاب أو املنت املقترح  الفن التفسري

  شرح   ١  الفاحتة و من الناس إىل البينة
  شرح   ٢  إىل الربوجمن القدر 

  من االنشقاق إىل عم

 ابن -تفسري السعدي: كتب التفسري ومنها 
   خمتصر بن كثري - الطيار-عثيمني

  شرح   ٣
        

           

                                                 
  .  هذا خالف دروس املشايخ وأهل العلم اليت حيضرها احلريص على طلب العلم من الطالب )  ١
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אאא 
  )علمي ( سلسلة الدروس العلمية 

  

  السنـــة الثــالثـة  السنـــة الثــانيـة  السنـــة األولـــى
  التوسل وأنواعه  ) ١  التربك وأنواعه ) ١  الرؤى واألحالم ) ١
  اجلهاد وأحكامه) ٢  فضائل و أحكام الصدقة ) ٢  لســـحر ا) ٢
  النفاق ) ٣  الوالء والرباء ) ٣  نواقض الشهادتني ) ٣
  البدعة ) ٤  االعتكاف ) ٤  االستخارة) ٤

  

  )علمي ( سلسلة دروس األحكام 
  

  السنـــة الثــالثـة  السنـــة الثــانيـة  السنـــة األولـــى
  الربا) ١  ينةاللباس والز) ١  اجلمعة) ١
  األطعمة واألشربة) ٢  اجلنائز) ٢  التراويح) ٢
  اليمني) ٣  أحكام املساجد) ٣  أحكام املريض) ٣
  الرقية الشرعية) ٤  السفر) ٤  املسح على اخلفني) ٤
  أحكام املسابقات واحلوافز التجارية) ٥  زيارة املقابر و أحكام التعزية) ٥  السترة) ٥
  عامالت املالية املعاصرةمن امل) ٦  أحكام الفطرة) ٦  

  

  )علمي ( سلسلة فرق ومذاهب 
  

  السنـــة الثــالثـة  السنـــة الثــانيـة  السنـــة األولـــى
  الصوفية) ١  اليهودية) ١  الرافضة) ١
  األباضية) ٢  النصرانية ) ٢  النصريية) ٢

  يراعى يف هذه املواضيع طرحها بصورة خمتصرة من غري توسع
  

  )علمي  ( سلسلة الفضائل
  

  السنـــة الثــالثـة  السنـــة الثــانيـة  السنـــة األولـــى
  فضائل عاشوراء ) ١  فضائل املدينة ) ١  فضائل احلج و العمرة ) ١
  فضائل عرفة) ٢  فضائل العشر األواخر) ٢  فضائل رمضان ) ٢
    فضائل مكة و زمزم و الطواف ) ٣  فضائل عشر ذي احلجة) ٣
      

  



 ٦٥

  )تربوي ( وس التربوية سلسلة الدر
  

  السنـــة الثــالثـة  السنـــة الثــانيـة  السنـــة األولـــى
  معامل الشخصية اإلسالمية) ١  كيف تواجه الشهوة ؟) ١  الرجولة ومفاهيمها) ١
  ضوابط املدح والثناء) ٢  التربية الذاتية) ٢  التربية اجلادة) ٢
  القدوة) ٣  الشورى) ٣  االستئذان) ٣
  الفوضوية) ٤  آداب املزاح واملرح) ٤  ة األخوةحقيق) ٤
  موقف املسلم من الفنت) ٥  تدبر القرآن) ٥  وسائل الثبات) ٥
   يف العلم والتعليمصلى اهللا عليه وسلم هدي النيب )٦  حقوق اجلار) ٦  علو اهلمة) ٦
  اتباع اهلوى) ٧  قواعد منهجية يف طلب العلم ) ٧  آفات اللسان) ٧
      آنآداب تالوة القر)٨
      العلم فضله وآدابه ) ٩
      كيف ختتار صديقاً ؟) ١٠

  

  )تربوي ( سلسلة فوائد من القبس القرآن و اهلدي النبوي 
  

  السنـــة األولـــى
  من اهلدي النبوي  من القبس القرآين

  .حديث معاوية بن احلكم عندما عطس وهو يصلي ) ١  .آية الكرسي ) ١
  .اختصام املأل األعلى  ) ٢ 

  يترك اختيار هذه
للمشرف على الربنامج حبيث يغطي ا مامل خيدم 

  يد وتفعيل أكثرمن املواضيع أو ما حيتاج إىل تأك
  السنـــة الثــانيـة

  من اهلدي النبوي  من القبس القرآين
  .حديث جبال امة ) ١  .آخر آيتني من سورة البقرة ) ١
  .حديث أول من تسعر م النار ) ٢  

  يترك اختيار هذه
للمشرف على الربنامج حبيث يغطي ا مامل خيدم 

  وتفعيل أكثرمن املواضيع أو ما حيتاج إىل تأكيد 
  السنـــة الثــالثـة

  من اهلدي النبوي  من القبس القرآين
  .حديث ما ذئبان جائعان ) ١  .آخر آيات سورة الفرقان ) ١
  .حديث يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي ) ٢  

  يترك اختيار هذه
للمشرف على الربنامج حبيث يغطي ا مامل خيدم 

  أكثرمن املواضيع أو ما حيتاج إىل تأكيد وتفعيل 
  

  )تربوي ( سلسلة تراجم األعالم والغزوات 
  

  السنـــة الثــالثـة  السنـــة الثــانيـة  السنـــة األولـــى
   سعدالليث بن) ١  األمام الشافعي) ١  األمام  أبوحنيفة)١
  األوزاعي)٢  األمام أمحد بن حنبل) ٢  األمام مالك) ٢
  ابن حزم) ٣  معاذ بن جبل)٣  مصعب بن عمري)٣
  ابن تيمية) ٤  احلسن البصري)٤  عبد اهللا بن املبارك)٤
  سقوط األندلس) ٥  معركة القادسية)٥  الريموك)٥
  معركة الزالقــة)٦  معركة حطني) ٦  بالط الشهداء)٦
  فتح القسطنطينية) ٧  كة عني جالوتمعر) ٧  اوند) ٧

  



 ٦٦

  )تربوي ( سلسلة دروس وفوائد من القصص 
  

  السنـــة الثــالثـة  السنـــة الثــانيـة  السنـــة األولـــى
  موسى واخلضر) ١  طالوت وجالوت) ١  أصحاب األخدود) ١
  الثالثة الذين خلفوا) ٢  بقرة بين إسرائيل) ٢  أصحاب الغار) ٢
      

  

  )دعوي ( يات سلسلة الدعو
  

  السنـــة الثــالثـة  السنـــة الثــانيـة  السنـــة األولـــى
  دور الشاب يف خدمة اإلسالم) ١  صفات الداعية)١  النصيحة) ١
  قواعد وضوابط يف الدعوة) ٢  األمر باملعروف والنهي عن املنكر) ٢  دور املسلم يف حيه ومدرسته وبيته) ٢
  )إبراهيم ( مناذج من دعوة األنبياء ) ٣  )موسى ( ذج من دعوة األنبياء منا) ٣  فضل الدعوة إىل اهللا) ٣
    علو اهلمة يف الدعوة إىل اهللا) ٤  ) نوح ( مناذج من دعوة األنبياء ) ٤
      

  

  )فكري ( سلسلة البصائر الفكرية 
  

  السنـــة الثــالثـة  السنـــة الثــانيـة  السنـــة األولـــى
  فقه اخلالف ) ١  اهلزمية النفسية ) ١  بشائر بنصرة اإلسالم) ١
  التنصري يف العامل اإلسالمي ) ٢  العلمانية وصورها املعاصرة ) ٢  قضية حترير املرأة) ٢
  احلداثة ) ٣  الغلو و التنطع ) ٣  العزة ) ٣
      

  

  )رقائق ( سلسلة الرقائق وأعمال القلوب 
  

  ثــالثـةالسنـــة ال  السنـــة الثــانيـة  السنـــة األولـــى
  أقسام القلوب وأمراضها) ١  حماسبة النفس) ١  اإلخالص) ١
  العبودية) ٢  مكائد الشيطان) ٢  املراقبة) ٢
  العبادات السرية) ٣  صفة اجلنة) ٣  آثار الذنوب واملعاصي) ٣
  القرب وأهواله) ٤  حمبة الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ) ٤  حمبة اهللا تعاىل) ٤
  أشراط الساعة) ٥  لذة العبادة) ٥  التوكل على اهللا ) ٥
  الشكر) ٦  االبتالء) ٦  التقوى) ٦
  الزهد) ٧  ااهدة) ٧  صفة النار) ٧
  الورع) ٨  التفكر يف آيات اهللا ) ٨  اخلشوع) ٨
  تزكية النفس) ٩  غض البصر) ٩  بر الوالدين) ٩
  الرياء) ١٠  حسن اخلامتة وسوءها) ١٠  صلة األرحام) ١٠
  أسباب قسوة القلب) ١١  توبةال) ١١  االستغفار) ١١
  التفريط يف عمل اليوم والليلة) ١٢  اخلشية) ١٢  الدعاء) ١٢
    مثرات اإلميان باهللا) ١٣  
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  )اآلداب واألخالق ( سلسلة الصفات احلميدة 

  

  السنـــة الثــالثـة  السنـــة الثــانيـة  السنـــة األولـــى
  صنائع املعروف) ١  العجلة) ١  حسن اخللق) ١
  العدل) ٢  األمانة) ٢  التواضع) ٢
  املروءة و خوارمها) ٣  العفة) ٣  الصدق)٣
  احملبة يف اهللا) ٤  الشجاعة) ٤  الكرم) ٤
  العفو والتسامح) ٥  اإليثار) ٥  الصرب) ٥
  حب الرياسة) ٦  احللم) ٦  الغيبة والنميمة) ٦
  العجب و الغرور ) ٧  سوء الظن والتجسس) ٧  احلسد والغرية) ٧
  الفتور) ٨  الفضول ) ٨  تكسب األخالق احلسنة كيف ) ٨
    الترف) ٩  احلياء) ٩
    املراء واجلدال ) ١٠  
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  )*مهاري ( سلسلة الدروس املهارية 
  

  السنـــة األولـــى 
   دقائق ؟ ١٠ماذا تفعل يف + كتاب املهلهل    ) ١( عدد اللقاءات   أمهية الوقت) ١
     )٢( عدد اللقاءات   أمهية القراءة وعوائقها) ٢
  أصول احلوار إصدار الندوة + كيف حتاور للحبيب    )٢( عدد اللقاءات    آداب احلوار )٣
     )١( عدد اللقاءات   العصف الذهين) ٤
     )٢( عدد اللقاءات   كيف تكتب حبثاً ؟) ٥
  كتب املسابقات الذهنية  + تمتع مع اإلبداع اس  فأكثر  ) ٥( عدد اللقاءات   )مسابقات ورقية لتنمية التفكري(مشاغبات ذهنية ) ٦
    ) ٢( عدد اللقاءات   كيف تقدم برنامج ثقافياً ؟ ) ٧

  السنـــة الثــانيـة
     )١( عدد اللقاءات   كيف تشتري كتاباً وتكون مكتبة ؟) ١
  +  طريقة لتوليد األفكار اإلبداعية للحمادي ٣٠   )٢( عدد اللقاءات   قوانني لتوليد األفكار) ٢
  . + كيف تقرأ كتاباً للمنجد    )١( عدد اللقاءات   كيف تقرأ كتاباً ؟) ٣
  التحرير العريب  + اخلطوات الذكية    )٢( عدد اللقاءات   فن كتابة الرسالة واملعروض) ٤
  كيف نستفيد من األوقات    )٢( عدد اللقاءات   قواعد عملية إلدارة الوقت) ٥
  كيف تلقي موضوعاً للعبدالعايل + شريط املنجد    )٢( لقاءات عدد ال  كيف تلقي موضوعاً ؟ ) ٦
  + فنون اإلتيكيت اإلسالمي للبوسعيدي    )٢( عدد اللقاءات   مهارات األناقة والذوق الرفيع) ٧

  السنـــة الثــالثـة
  + .. صائد القلوب + كتاب اخلاطر    )٢( عدد اللقاءات   فن التعامل مع اآلخرين ) ١
  التحرير العريب + دليل التدريب القيادي    )١( عدد اللقاءات    املقالةفن كتابة) ٢
  صناعة اإلبداع للحمادي + التفكري اإلبداعي للخنيزان    )٢( عدد اللقاءات   حملات نظرية يف اإلبداع والتفكري) ٣
     )٢( عدد اللقاءات   كيف تطور شخصيتك ؟) ٤
  دليل التدريب القيادي + كيف نتعامل مع املشكالت للدويش / ش   )٢ ( عدد اللقاءات  كيف تتعامل مع املشكالت ؟) ٥
     )٢( عدد اللقاءات   كيف ختتار ختصصك يف اجلامعة ؟)٦
  . وأن يتأكد من اكتساب الطالب للحد األدىن من املهارة على األقل ، ضروري أن يكون هناك تطبيق عملي من خالل الربامج واألنشطة هلذه املهارات * 
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אא 
  

א א  
    العقيدة  األصول الثالثة .١
    العقيدة  كتاب التوحيد .٢
    العقيدة  الواسطية .٣
    احلديث  األربعني النووية .٤
    املصطلح  خنبة الفكر .٥
    أصول الفقه  الورقات .٦
    النحو  اآلجرومية .٧
    الفقه  منهج السالكني .٨
    احلديث  بلوغ املرام .٩
١٠.       
١١.       

א 
    الفرائض  الربهانية

    القواعد الفقهية  ) بيت ٤٩( منظومة السعدي 
    الفقه  زاد املستقنع

    التجويد  ) بيت ٤٦( حتفة األطفال 
    التجويد  ) بيت ١٠٠( اجلزرية 

    النحو  األلفية
    احلديث  عمدة األحكام

      
      

 
  


