
 
 برانمج بناء

 لرعاية طالب املنح
 

 فذة: جلنة رعاية طالب املنح، بقسم الدراسات اإلسالمية.اجلهة املن ▪

 علميا وتربواي ومهاراي. شخصيته   بناءعلى  مساعدة الطالب :الربانمج  رسالة ▪

 من إدارة الربانمج.واإلرشاد  يعتمد الربانمج على التعّلم الذايت من ِقبل الطالب مع املتابعة  أسلوب الربانمج:   ▪
 ما يقدمه الربانمج للطالب:  ▪

 التخطيط: رسم منهج متدرج علمي لالرتقاء يف سلم التحصيل العلمي والتزكية النفسية. .1
املتابعة والتقومي: يتابع الربانمج طالبه لالطمئان على استمرارهم يف التحصيل، وحيّفزهم إىل االزدايد،   .2

  .حتصيلهم ويقّوم

 توفري كتب الربانمج للطالب. .3
يُنسق الربانمج مع اجلهات العاملة يف جمال رعاية طالب العلم ما حيتاج إليه الطالب من دروس التنسيق:   .4

 ودورات يف جماالت حمددة.
 اخلطة العلمية للربانمج:   ▪

 مادة أتسيسية يف مخسة جماالت لتكوين الشخصية، هي:
 اإلجيابية ومهارات االتصال اعتدال الشخصية والفكر تزكية النفس  مكارم األخالق  العلم الشرعي 

حزب املفصل من  حفظ  -
 القرآن 

زب  ححفظ معاين غريب    -
 املفصل من القرآن 

إتقان كتاب أتسيسي يف   -
كلٍّّ من العلوم التالية:  
النحو، التوحيد، مصطلح  
احلديث، األصول، القواعد  
الفقهية، البالغة، الصرف،  
الفقه، أصول التفسري،  

فاء  السرية النبوية وسرية اخلل 
الراشدين، املدخل إىل  

حفظ منت األذكار   -
 واآلداب 

 آداب طلب العلم -
 جممل األخالق اإلسالمية   -

 

 أعمال القلوب  -
 تدبّر القرآن  -
 والتعّبد هبا األمساء احلسىن    -
 تزكية النفس  -
 

 الشخصية املعتدلة  مسات  -
أسس التفكري السليم   -

 ومهاراته 
 السنن الرابنية  -

تطوير الذات: اخلطوات   -
 واجملاالت واحملاذير 

  مهارات التخطيط  -
 الشخصي 

التعامل مع الضغوط   -
 النفسية 

لمستقبل  ل  االستعداد -
 املهين للطالب 

 فقه الدعوة إىل هللا -
اجملتمع: مؤسساته وأبرز   -

مشكالته ومسؤولية الطالب  
 جتاهه 

 مهارات اإللقاء  -
مهارات احلوار واملناظرة   -

 واإلقناع 
 مهارات العمل اجلماعي  -
القيادة: أخالقها   -

 ونظرايهتا ومسات القائد 
 إدارة احلياة الزوجية  -
 د الرتبية الناجحة لألوال -



املذهب الفقهي )السائد يف  
بلد الطالب(، التجويد،  

 الفرائض. 
 مهارات التعلم الذايت  -
مقدمة أتسيسية يف   -

فقه  املوضوعات التالية: 
األمر ابملعروف والنهي عن  

املنهج الشرعي يف  ، املنكر
أبرز  ، التعامل مع الشبهات

،  القضااي العَقدية املعاصرة
التعامل  ، اإلسالم  العقل يف 

، قواعد  مع املخالف 
وأحكام األقليات  

التكفري أحكامه  اإلسالمية، 
 وضوابطه 

أهم الدايانت واملذاهب   -
 العقدية يف بلد الطالب 

أسس السلوك الصحي   -
 والعادات الصحية 

كيف يعيش طالب العلم    -
 عصره

 

 شروط االلتحاق ابلربانمج:  ▪
 حفظ جزء عم.  -
 حفظ األربعني النووية.  -
 . هذا الرابط( يف معامل منهجية يف طلب العلماالستماع إىل حماضرة ) -
 . هذا الرابط( يف الوسائل املفيدة للحياة السعيدةقراءة كتاب ) -
 .الرابطهذا التسجيل عرب  -
 (0500636560لالستفسار: رسالة واتساب ) ▪
 

https://drive.google.com/file/d/17NrYto8TcBYCfOUgTiyB_yRTFEk3QUrd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13v3yO7Pgs2wGhng8qs9JoA_kCKbUnQO-/view?usp=sharing
https://forms.gle/o7DQMW5PUM5U1jCs6
https://forms.gle/o7DQMW5PUM5U1jCs6
https://forms.gle/o7DQMW5PUM5U1jCs6

