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رسالتنا
مهيػػػػػػئاً  يكون كي  البلوغ سن قبل الكريم القرآن حفظ على قرآني جيل تنشئة 

   .وأمتو لدينو خادماً  ، بو عاملً  بالقرآن عالماً  النافعة العلوم سائر لتلقي

رؤيتنا
آلمال تحقيقاً  وشّيق متجدد بأسلوب للناشئة الكريم القرآن تحفيظ على العمل 

 .نتيجة وأفضل فترة بأقصر تعالى اهلل لكتاب حفظة تخريج في والمربين اآلباء



بداية البرنامج 
 وكانت والمذكرات، المناىج ووضعنا والخبرات الطاقات وحشدنا باهلل استعنا

 برنامج باكورة ىم طالبا 22 بػػػػ بالرياض، النسيم بحي الخرجي جامع في بدايتنا
 الحفظ وكمية المنهج حيث من تردد في وكنا الكريم، القرآن لتحفيظ الرياحين
 األول للعام النتائج وظهرت علينا وسهّلو األمر يّسر اهلل ولكن ، البرنامج وطريقة

.والمنة الحمد وهلل التوقعات من وأكثر المأمول فوؽ



أىداؼ البرنامج 
استغلل أفضل سنوات العمر في تحفيظ القرآن الكريم والعلوم الشرعية .
 تهيئة الناشئة لتلقي العلوم النافعة  .
إيجاد محضن تربوي آمن في ظل كتاب اهلل تعالى وسنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم  .
 تربية الناشئة على محاسن األخلؽ واآلداب اإلسلمية  .
ربط الطلب بكتاب اهلل عز وجل وسنة نبيو صلى اهلل عليو وسلم  .
السعي في نشر الفكرة وتشجيع دور وحلقات التحفيظ على تبنيها .



الركائز األساسية لبرنامج الرياحين



الركائز األساسية لبرنامج الرياحين
الوٌهجالطالةالوعلن

الجدد المعلمين لتأىيل دورات.  

الحلقات داخل ميداني تأىيل.

وفنية تربوية ودورات عمل ورش 
  .الكفاءة ورفع األداء لتطوير

والمتميزين األوائل المعلمين تحفيز. 

للمتابعة فرع بكل تعليمي مشرؼ 
 .والتقييم

فصل كل  نهاية المعلمين أداء تقييم 
  .دراسي

الواحدة بالحلقة الطلب أعداد قلة.  

والتحفيز للتشجيع يومية ىدايا.  

الوجبات وتناول للترفيو أوقات. 

الجسم على للحفاظ صباحية تمارين

المواىب لتنمية مدرسية إذاعة. 

دورية ومسابقات رحلت.  

األىداؼ متعددة صيفية دورات. 

باأليام موزعة الكريم القرآن مناىج إعداد 
 والمستويات المراحل لجميع واألسابيع

   .كاملً   الكريم للقرآن

ويشمل «المسلم زاد» منهج إعداد: 
  .(قصص عقيدة، فقو، أحاديث،

كتاب  من والكتابة القراءة منهج إعداد  
 الحروؼ، :يشمل والذي «إقرأ»

  .أشكال ألوان، أرقام، الكلمات،

الفترة لطلب الصحابة سير منهج إعداد 
  .أسبوع كل  صحابي بمعدل المسائية

السابق الحفظ جميع لمراجعة منهج. 



خطة البرنامج
مرحلة التمهيدي :

 الواحدة السنة في اهلل بإذن أجزاء 5  حفظ فيها الطالب يتم سنوات 6 إلى 4 عمر من الصغار بالطلب تعنى مرحلة ىي
 الحادية الساعة وحتى صباحاً  والنصف السابعة الساعة من الصباحية الفترة في الدراسة وتكون .المدرسة دخول قبل بإتقان
 واألذكار واألحاديث بالعقيدة يهتم والذي  المسلم زاد كتاب  مثل األخرى المناىج من عدد المرحلة يصاحب ظهراً  عشرة
    والكتابة القراءة لتعلم اقرأ كتاب  المرحلة تتضمن كما  القصص، من وشيء والفقو

مرحلة االبتدائي  :

 ىذه في الدراسة وتبدأ السادس، الصف إلى االبتدائي األول الصف من االبتدائية المرحلة بطلب مختصة مرحلة ىي
 الصف في اهلل بإذن وليختم حفظو ما يكمل أن الطالب ليستطيع المغرب، صلة وحتى العصر صلة بعد من المرحلة
 من سير منهج تعلم إلى باإلضافة االبتدائي، السادس الصف في كاملً   القرآن ويضبط يراجع وبحيث االبتدائي الخامس

.الصحابة حياة



أرقام وإحصاءات 



تزكيات
اهلل رحمو –الجبرين اهلل عبد :الشيخ فضيلة.  
حميد بن صالح .د :الشيخ فضيلة. 
العودة انػسلم .د :الشيخ فضيلة .  
رػػػػػػػػػػػػػالعم ناصر .د :الشيخ فضيلة. 
قػػػػػػػػػػػػػػالعتي دػػػػػػػػػػػػسع :الشيخ فضيلة. 
الغيث مػػػػػػػػػػػػػػػػإبراىي :الشيخ فضيلة. 
امسيػػػػػالمغ صالح :الشيخ فضيلة.  
الدويش مػػػػػػػػإبراىي :الشيخ فضيلة. 
اريػػػػػػػالمش درػػػػػػػػب :الشيخ فضيلة. 
انيػػػالكلب ادلػػػػػػع :الشيخ فضيلة.    



فروع البرنامج
: داخل هديٌح الرياض

حي الٌسين الشرقي.

حي الٌسين الغرتي .

حي السالم.

حي الوىًسيح  .

 حي الشفا  .

 حي الوٌصىرج .

 حي الفالح .

حي الصحافح  .

 حي العريجاء

: تطثيق الفكرج داخل الوولكح

حائل.

القصين  .

هكح .

 جدج  .

خويس هشيط .

يٌثع .

: تطثيق الفكرج خارج الوولكح

األردى  .

 هصر .

السىداى  .



أًشطح الثرًاهج 

: للوعلويي

دوراخ تأهيليح للوعلويي الجدد  .

ورش عول ودوراخ تدريثيح لتطىير األداء ورفع الكفاءج  .

رحالخ خارجيح للوعلويي  .



أًشطح الثرًاهج 

:  للطالب

هدايا وجىائز تشجيعيح.

أًشطح اجتواعيح أسثىعيح  .

كشف طثي على الطالب  .

دورج صيفيح للوراجعح والترفيه  .



:للتىاصل

www.alrayaheen.com

alrayaheen1425 

alrayaheen1425 

rayaheenmaster@gmail.com


