
صول ألقرأء ألعشرة دورة شرح أ 

يمن طريقي )    (وألدرة ألشاط

اجلمعية اخلريية نتحفيظ انقرآن انكريم مبنطقة انرياض   
ن      انتدريب -انتعهيمية إدارة انشؤ ن املعاهد  شؤ

د  ةمع ن ملعهمات انقران انكريم بشمال انرياض  انرميح ن

مسكي 

http://www.msky.ws/


نالمطل البي

ملعلنات الكسآٌ الهسٓه السمٔح لْلْٗمعَد اضه املعَد

مشال السٓاضاملدٓي٘ -امليطك٘ 

(ّالدزٗ الػاطبٔ٘مً طسٓكٕ )العػسٗ دّزٗ غسح أصْل الكساٛ (التجسب٘)أّاضه الربىامج 

ٍٔا ادتٍْس . أاضه املػسف عً التجسب٘

مدٓسٗ املعَداملطنٙ الْظٔفٕ

4702139اهلاتف

M3had.alshmal@gmail.comالربٓد اإللهرتّىٕ



نالمطل البي
(ّالدزٗ الػاطبٔ٘مً طسٓكٕ )العػسٗ دّزٗ غسح أصْل الكساٛات (التجسب٘ ) اضه الربىامج أّ

الكساٛات الكسآىٔ٘اجملال
اهلدف العاو مً الربىامج 

(التجسب٘ ) أّ
ختسٓج معلنات علٙ عله بأصْل الكساٛات مع حفظ منت 

ناملنيّالدزٗ  الػاطبٔ٘
1435/ 11/ 12مدٗ الربىامج فصالٌ دزاضٔاٌ مً تازٓذ البدآ٘ 

1436/ 8/ 3تازٓذ االىتَاٛ
ملعلنات الكسآٌ بػنال السٓاض السمٔح لْلْٗمعَد ادتَ٘ امليفرٗ

ّالدبلْومعلنات الكسآٌ ّخسجيات املعَد مً الدبلْو العالٕ الفٝ٘ املطتَدف٘
أمساٛ فسٓل العنل ّأعناهله 

جنْٚ األغكس: اذتلك٘ معلن٘ (اختٔازٖ)
عدد مسات إقام٘ ٍرا الربىامج 

ٍرِ التجسب٘ األّىل للنعَد(التجسب٘)أّ 

، ّاحتٔاج املعلنات هلاالسٓاض عدو تْفس معاٍد للكساٛات يف الطبب يف اختٔاز الدّزٗ



مً التجسب٘ ٍْ غسح أصْل الكساٛات العػسٗ مع التطبٔل علٙ   الفهسٗ   
الكسآٌ ناماًل بطسٓك٘ ادتنع، ّنرلو اذتصْل علٙ اإلجاشٗ الكسآىٔ٘  

بالطيد املتصل إىل زضْل اهلل صلٙ اهلل علُٔ ّضله بأٖ قساٛٗ تطلبَا 
.الدازض٘ عيد اضتهنال غسح مجٔع األصْل ّاملسّز علٙ الكسآٌ ناماًل

ّالدزٗ ، ّتعلٔه طسم   الػاطبٔ٘إىل جاىب غسح مفصل ّمطتْيف ملنت         
ادتنع املعتربٗ عيد أٜن٘ الكساٛٗ مع تطبٔل الْقف ّ االبتداٛ، ّتْجُٔ  

الكساٛات الكسآىٔ٘،  ّبعض الْقفات يف اختالف التفطري ّاألحهاو  
.الفكَٔ٘ علٙ حطب اختالف الكساٛٗ 



.التعسٓف باألٜن٘ العػسٗ، ّمعسف٘ زّاتَه( 1
.معسف٘ الفسم بني الكساٛٗ ّالسّآ٘ ّالطسٓل( 2
.إتكاٌ أصْل الكساٛ العػسٗ( 3
.ّالدزٗ الػاطبٔ٘التعسٓف مبنت ( 4
.تعلٔه طسم مجع الكساٛٗ ّتطبٔكَا( 5
دزاض٘ عله عدِّ اآلٓات ّالْقف ّاالبتداٛ املتعلك٘ بالكساٛات مً باب  ( 6

(.اختالف الْقف حبطب اختالف الكساٛٗ)
.دزاض٘ حمل٘ عً تْجَٔات الكساٛات اللغْٓ٘ ّاليخْٓ٘( 7



.دزاض٘ اختالف املعاىٕ ّالتفطري ّالفكُ حبطب اختالف الكساٛٗ ( 8
.ّمنت الدزٗ الػاطبٔ٘مً منت  ّالفسغٔاتحفظ أصْل الكساٛ ( 9

إجاشٗ قسآىٔ٘ بالطيد املتصل إىل زضْل اهلل صلٙ اهلل علُٔ ّضله بالكساٛٗ  ( 10
.اليت ختتازٍا الدازض٘ عيد إتكاىَا

.ّالدزٗ ملً اضتهنلتَنا بالطيد املتصل إىل املؤلف الػاطبٔ٘إجاشٗ يف منت ( 11
ميح ّقت ملعلنات املعَد ْٓمًٔا لعسض قساٛٗ ّاذتصْل علٙ اجاشٗ لطيد  ( 12

.متصل  اىل السضْل صلٙ اهلل علُٔ ّضله
  .متصلْٓمًٔا للخصْل علٙ ضيد  الػاطبٔ٘أٌ تطنع معلنات املعَد منت ( 13



.تالّٗ الكسآٌ الهسٓه ناماًل بالكساٛات العػسٗ عً طسٓل ادتنع (1
.عسض مْضْعٕ للطْز الكسآىٔ٘ اليت ٓته دزاضتَا( 2
.ذنس خالفات أٍل العدد يف عدِّ آٓات الطْزٗ، نل قازئ علٙ حطب عدِّ مصخفُ( 3
تْجُٔ الكساٛات يف اآلٓات ّتفطريٍا بطسٓك٘ ٓطريٗ مع اضتيباط أحهاو مً  ( 4

.اآلٓات ّاختالفَا علٙ حطب اختالف الكساٛٗ
دزاض٘ عله الْقف ّاالبتداٛ مً خالل اآلٓات الكسآىٔ٘ علٙ حطب اختالف ( 5

.الكساٛٗ
.  غسح أصْل الكساٛ العػسٗ ميفسدًٓ ّزتتنعني ( 6



.ّالدزٗ علٙ األصْل الػاطبٔ٘االضتػَاد مً منت ( 7

.الربّجهرتٍْ غاغ٘ عسض : الْضاٜل املطتددم٘ يف الدزع( 8

.التعسٓف باألٜن٘ العػسٗ ّزّاتَه( 9

.معسف٘ السمْش اليت تطتعنل لإلغازٗ إىل الكساٛ يف املتٌْ( 10

.ميح مخظ ّأزبعٌْ دقٔك٘ ْٓمًٔا ملعلنات املعَد لعسض قساٛٗ بطيد( 11

.الػاطبٔ٘ميح مخط٘ عػس دقٔك٘ ْٓمًٔا ملعلنات املعَد لتطنٔع منت ( 12



ت ب ت لتخطيالصع مقترح

أٌ تكطه املادٗ العلنٔ٘ بالتطاّٖ علٙ  املادٗ العلنٔ٘ نثٔف٘  
الفصلني الدزاضٔني  

أصْل الكساٛ نثريٗ  
ّمتػابَ٘

حتتاج إىل تطبٔل أنثس ّتدزٓب علٙ  
مجع الكساٛات  

عدو اضتخطاز الْجُ لهل  
نثسٗ التدزٓب ّالتطبٔل علٙ املصخف  قازئ
  الػاطبٔ٘صعْب٘ منت 

علٙ الدازضات
تكطٔه املكسز إىل أىصب٘ قلٔل٘ مع الػسح  

املفصل هلا



.الػاطبٔ٘قْٗ اضتخطاز الدازضات للكْاعد ّاألصْل ّالػْاٍد مً منت .

بٔتًا يف زتلظ   440نامل٘ ٍّٕ  الػاطبٔ٘متهً الدازضات مً تطنٔع أصْل .
.ّاحد

.حسص املعلنات علٙ اذتصْل علٙ اجاشٗ يف الكساٛات.

.حسص الطالبات علٙ اذتطْز ّعدو االىكطاع مَنا اغتدت ظسّفَه.



.ميح إجاشٗ قسآىٔ٘ يف آخس الدّزٗ للطالبات املتكيات (1

تْظٔف ارتسجيات املتكيات يف الدّز اليطأٜ٘ ّاملعاٍد الكسآىٔ٘  ( 2
.ننكسٜات ّمعلنات للكساٛات

.اذتصْل علٙ غَادٗ معتندٗ مً املعَد( 3



.حصْل مخظ معلنات علٙ اجاشٗ يف قساٛٗ أّ زّآ٘(1
.الػاطبٔ٘حفظ مجٔع املعلنات املتكدمات ملنت (2
اتكاٌ الدازضات ألصْل الكساٛات زّآ٘ ّدزآ٘ مع الػْاٍد  (3

.ّاالضتيباطات
.حصْل الدازضات علٙ اجاشٗ قسآىٔ٘ بالسّآ٘ اليت ختتازٍا(4









اصم االجتماعي   اقع انت مت االعالن عه انتجربة عرب م
(twitter-Whats app)



أٌ تعتند ٍرِ الدّزٗ مً ادازٗ املعاٍد ندبلْو قساٛات ألىَا  .
.اضتْفت مجٔع مطتلصمات املادٗ العلنٔ٘

أٌ تطبل املعاٍد مثل ٍرِ الدّزات ّذلو لعدو ّجْد معَد .
.متدصص يف الكساٛات لليطاٛ يف السٓاض

تعسٓف خسجيات الدبلْو بأٍنٔ٘ عله الكساٛات ّتػجٔعًَ علٙ  .
.االلتخام مبثل ٍرِ الدّزات


