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 المدرسة الخيرية األولى في    
 هـ1641 -1571المدينة المنورة 

 المؤسس األول
 الشيخ السيد دمحم صالح بن عبد الفتاح شرف

 هـ1537-1581

 إعــساز                                                            

 ز/أمحس بٔ حمُس قاحل ؾطف

 

يفتاح بٔ حمُس قاحل بٔ خًٌٝ ٖٛ حمُس قاحل بٔ عبس ا نبذة عن املؤسص :

ــٔ           ــاح ب ــس ايفت ــٔ عب ــٌ ب ــٔ إتاعٝ ــسٜٔ ب ــا٤ اي ــٔ حمُــس بٗ ــسٜٔ ب ــٞ اي ــٔ حمٝ ب

إتاعٝــٌ بــٔ عبــس ايفتــاح بــٔ إتاعٝــٌ بــٔ عبــس ايكــازض بــٔ عبــس ايٖٛــا  بــٔ 

بٔ حػٔ املث٢ٓ ٜٚطتفـ    00بٔ ايػًطإ عبس ايكازض اجلٝالْٞ 00غطاج ايسٜٔ 

ــٞ       ــٞ بــٔ أب ــٝسْا عً ــٔ غ ــ٘  ر عــٔ    ايٓػــإ إا انػــٔ ب ــإ ضنــٞ اه عٓ طاي

 قخٝف١ املدطٛطات ايٛضق١ٝد 

ٚيس ايػٝس ايؿٝذ حمُـس قـاحل عبـس ايفتـاح       

ــ١   1305ؾــطفع عــاّ  ٖجطٜــ١ع ْٚؿــا د املسٜٓ

َرٗــــااط ضغــــٍٛ اه قــــ٢ً اه عًٝــــ٘   املٓــــٛض٠ 

ٚغًِع ٚتطب٢ د زاض عًِ َٔ أغط٠ ٜعٛز ْػبٗا 

اه  ٘إا بـــا ٖاؾـــِ بانجـــاظ  ٖٚـــٛ ٜطمحـــ     

ٖــ   1351اخلريٜـ١ اوٚا عـاّ    َؤغؼ املسضغـ١ 

بـا حػـني د   د َكعـس  يًبٓني ٚنـإ َكطٖـا   
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غٛم ايكُاف َٔ اجل١ٗ ايغطب١ٝ َٔ انطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜف أَاّ با  ايػـالّ   

عبـس ايفتـاح    ٚقس تٛقفت املسضغ١ بٛفـا٠ َؤغػـٗا ايؿـٝذ ايػـٝسحمُس قـاحل     

 ٛض٠ ع ٚقس زفٔ د بكٝ  ايغطقس باملس١ٜٓ املٓ(1)ٖجط١ٜ 1368ؾطف عاّ 

طمحـ٘ اه ايـٛظٜط غـابكال يًًُـو عبـس      ٜحمُس حػـني ظٜـسإ    (2)ٜٚرؿري اوغتاش

َّ ايؿـــٝذ قـــاحل 125طمحـــ٘ اه د نتـــا  ايعٗـــٛز ايثال ـــ١ م)ٜايععٜـــع  ( أ

 ؾطف ٖٛ ايطاٌ ايهطِٜ ايطٝإ 

 جتديد املدرسـة :

ٖـ مت جتسٜس تاغٝػٗا عًـ٢ ٜـس أحـس أبٓـا٤ املؤغـؼ اوٍٚع      1417د عاّ 

ــات       أمحــس ايــسنتٛض ــٓني ٚايبٓ ــ١ بكػــُٝٗا ايب ــٔ حمُــس قــاحل ؾــطف مثً ب

 يتخفٝظ ايكطإٓ ايهطِٜ  ع٢ً ايٓخٛ ايتايٞ: 

اختص َٔ َػجس ايؿٝذ قاحل ؾطف املًخل بعُاض٠ ابٔ  :قشم البنني 

 5حـعٕ بـٔ أبـٞ ٖٚـإ حايٝـال ر     ؾـاض   اوٍٚ ايٛاقـ  د املسٜٓـ١ املٓـٛض٠ع     املؤغؼ

 ع ف١ٝع قبـــا٤ ايٓـــاظٍحـــٞ املؿـــط د-24-ؾـــاض  غـــٌٗ بـــٔ عتٝـــوع غـــابكال 

  ِ  :  د حًكـــات طالبٝــ١ عًـ٢  ــال  فــ ات   يتـسضٜؼ ٚففــٝظ ايكـطإٓ ايهــطٜ

حتــ٢ ٜرتــاح الــاٍ يًساضغــني   ع(5) ٚبعــس املغــط  ع(4)ٚبعــس ايرٗــط ع(3)قــباح١ٝ

حفظ نتا  اه ايعرِٝ حبػإ ظـطٚفِٗ املعٝؿـ١ٝ ٚاتاتُاعٝـ١ ٚبـاختالف     

 أعُاضِٖ ايع١َٝٓ 

                                                 
( ٜٚصنطٙ اوغتاش حمُـس حػـني ظٜـسإ حٝـو ٜكـٍٛ: اٖٚـٛ ايؿـٝذ قـاحل ؾـطف ايطاـٌ ايهـطِٜ ايطٝـإ ٖٚـٛ ظٚج خايـ١ أّ               1)

ِ       يسٟع ٖٚٞ أّ اتبٔ حػٔ عطا اه ايصٟ نـإ َـسٜطال  ٚ )  اها  عبـس ايكـــازض عطـا    يًؿـطن١ ايعطبٝـ١ يًػـٝاضاتع ٚابـٔ عـ

 ( 125اْرط: حمُس حػني ظٜسإع شنطٜات ايعٗٛز ايثال ١ع م 

    431(  مبٛاإ تكطٜذ اجلُع١ٝ اخلري١ٜ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ضقِ 2)
    

  18املٓٛض٠ يألعُاٍ اخلري١ٜع ايتكطٜذ ضقِ ( إؾطاف َؤغػ١ غٓابٌ املس١ٜٓ 3)

    18( إؾطاف َؤغػ١ غٓابٌ املس١ٜٓ املٓٛض٠ يألعُاٍ اخلري١ٜع ايتكطٜذ ضقِ 4)

ايبــٓني ٚايبٓــات فــت إؾــطاف اجلُعٝــ١ اخلريٜــ١ يتخفــٝظ ايكــطإٓ ايهــطِٜ مبٓطكــ١ املسٜٓــ١ املٓــٛض٠ ايــ    –( ٚنــال ايكػــُني 5)

  ( 3ٚاوٚقاف ٚايسع٠ٛ ٚاإلضؾاز مبٛاإ ايتكطٜذ ضقِ )عًٝٗا ٚظاض٠ ايؿ٦ٕٛ اإلغال١َٝ  تؿطف 
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ٖـــ أنــل أٜهــال بــاملب٢ٓ َسضغــ١ ففــٝظ  1424د ايعــاّ  :قشــم البنــ  

ايكطإٓ ايهـطِٜ يًبٓـاتع تػـتكبٌ ايساضغـات عًـ٢ ف تـني بعـس ايرٗـط ٚبعـس          

ايعكط بإزاض٠ ايسنتٛض٠ عكـُت حمُـٛز ايهاؾـف حـطّ ايـسنتٛض أمحـس       

ايعــطا ايعــاّ عــٔ املسضغــ١  سقــاحل ؾــطفع ٚغــٝاتٞ انــسٜو عــٔ شيــو بعــ

  (1)اخلري١ٜ اوٚا

 اوٚا:  تاغٝؼ املسضغ١ اخلري١ٜ -

طمحــ٘ اه وُٖٝــ١ ايتعًــِٝ ٚايــتعًِع حٝــو ح ــوَّ ايكــطإٓ ٜ إزضانــال َٓــ٘

 ڌ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڇ  چ  چ  چ  ڇ  ڇچ  ايهـطِٜ عًـ٢ شيــو بكٛيـ٘ تعــاا:   

 ( 5-1ايعًل ) چ گ  ک  ک  ک  ک   گ   ڑ  ژ  ژ  ڑ      ڈ ڎ  ڎ   ڈ 

اه ٚمبكته٢ ايػ١ٓ املطٗط٠ فُٝا اا٤ عٔ أْؼ عٔ ضغـٍٛ اه قـ٢ً    

ــؼ َطفٛعــا بًفــظ: ا      ــ٘ ٚغــًِ: ا عــٔ أْ ــٌ    عًٝ ــ٢ ن ــِ فطٜهــ١ عً ــإ ايعً طً

  َٔ ٖصا املٓطًل: فكس أغؼ ايؿٝذ حمُس قاحل ؾطف ضمحـ٘ اه  (2)اَػًِ

ــ١ د عــاّ    ــايٞ اوغــتاش    1351تعــاا املسضغــ١ اخلريٜ ــ١ع ٚقــس غــاِٖ َع ٖجطٜ

طمح٘ ٜعبس ايععٜع آٍ غعٛز   ضؾسٟ ًَخؼ املػتؿاض ايػٝاغٞ جلالي١ املًو

طمحـ٘ اه أٜهـال   ٜاهع َٔ أاٌ إخطاج تكطٜذ فتذ املسضغ١ اخلري١ٜ  ٚنـإ  

َٔ أٚا٥ٌ َٔ فهط د إْؿا٤ فتذ َسضغ١ زاض اوٜتاّ باملس١ٜٓ املٓـٛض٠ع  ـِ قـاّ    

ع ٚنـإ أٍٚ َٛقـ    (3)طمح٘ اهٜعبس ايغا زازاع  ايػٝسبايفهط٠ ٚإْؿا٥ٗا 

طّ ايٓبـٟٛ ايؿـطٜف َـٔ    يًُسضغ١ اخلري١ٜ اوٚا د اجلٗـ١ ايغطبٝـ١ خـاضج انـ    

َّاؾ١ع مبكعس با حػنيع َٚسخٌ املسضغ١ َـٔ   ا١ٗ با  ايػالّ د غٛم ايَك

                                                 
 

  175 – 173( حمُس حػني ظٜسإع شنطٜات ايعٗٛز ايثال ١ع م 1)

ٖــ  حبـو   1368-1351( ايسنتٛض أمحس بٔ قاحل ؾطف:  املسضغـ١ اخلريٜـ١ ٚزٚضٖـا د ايتعًـِٝ اخلـام د ايفـ ٠ َـا بـني         2)

 ٖـ 1417
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ايػــٛم َــٔ أغــفٌ عكــس بٝــت ايػــٝس حمُــس  ــٌ ايًٝــٌع ٚعًــ٢ ايعكــس يٛحــ١  

ــا    باغـــِ املسضغـــ١ ٚتتهـــٕٛ املسضغـــ١ َـــٔ  ال ـــ١ طٛابـــلع اوٍٚ ٚايثـــاْٞ َٓٗـ

ــ٘ ايػــٝس٠ ضقٝــ١     ــس اه   خمكــل يًُسضغــ١ع ٚايثايــو إلحــس٣ ظٚاات بٓــت عب

ــا اه أّ ابـــٔ املؤغـــؼ ايـــسنتٛض أمحـــس ٜايٓخـــاؽع  ــا ايغـــطف (1)طمحٗـ ع أَـ

املدكك١ يًفكٍٛ ايسضاغ١ٝ د ايسٚض ايثاْٞ َٔ املب٢ٓ فٗٞ عباض٠ عـٔ قاعـ١   

يـسخٍٛ اوـٛا٤    بايػـطٛح  نبري٠ ٚبٗـا ز نتتـإ د ٚغـطُٗا بٗـٛ ٜعًـٛٙ فتخـ١       

ــ١   ــاح١ ايس نتـ ــُؼع َػـ ـــايٛاح ٚايؿـ ــٛايٞ  ــ ــ   عّ 8ض5× ّ 7×  ّ 5س٠ حـ ٜٚبًـ

 ّ   12 اضتفا  ايف١ٖٛ اي  د ايٛغط

ع ّ 4× ّ 4ٜٚفكــــٌ ايــــس نتتإ َػــــاح١ بُٝٓٗــــا  

ٖٓاى أٜهال جمًـؼ نـبري بعكـس َطتفـ  عـٔ بكٝـ١       

ايػاح١ ايـ  تؿـغًٗا ايبكطنـ١ ٚمطاتٗـا اجلاْبٝـ١      

ْػــبٝالع ٚقــس ضرزكَــت ايبكطنــ١    ايعطٜهــ١ ٚايهــٝك١

ــٌ زضاغـــ  ــتفاز٠ َٓٗـــا نفكـ ــاي ا  يالغـ ــا بـ ٞ أَـ

ــ١ اغــتدسَت نػــاح١ يًطــال     مطاتٗــا اجلاْبٝ

حيـٝط وٛاْبٗـا    يكها٤ ايطاح١ َا بـني انكــل  

اوضب  أضٚق١ فٌُ غكفٗـا ايعًـٟٛ أعُـس٠ باضتفـا      

ّ تكطٜالع َطتبط١ فُٝا بٝٓٗـا بعكٛز َـٔ انجـطع    8

ٖصا ايطابل د فكـٌ ايؿـتا٤ع أَـا     ٚتؿغٌ املسضغ١

ا د فكــــٌ ايكــــٝف فتتخــــٍٛ َعرــــِ فكــــٛوا إ 

آْـــصاىع  ٛض أاٗـــع٠ ايت ٜـــســــــٛ ايبـــاضز يعـــسّ ظٗـايطـــابل اوٍٚع حٝـــو اجلـــ

َــٔ ز نتــ١  ــِ زٜــٛإع ٜعًــٛ نــٌ َُٓٗــا  -ٞاوضنــ –ٜٚتهــٕٛ ايــسٚض اوٍٚ 

                                                 
 

موقع المدرسة الحالي 

فيما بيه شارعي  المشرفية

وأول قربان   قباء النازل

 الطالع[.
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عكس َٔ انجط ٜفكٌ بُٝٓٗـا اـساض تٝـو أَاَٗـا ضزٖـ١ نـبري٠ بػـكف شا        

تكطٜبــال ٖٚــٛ ايــصٟ ًٜــٞ املــسخٌ ايط٥ٝػــٞ       ّ 7اضتفــاعني خمــتًفني أحــسُٖا   

د أعالٙ َٔ اجلاْإ ايؿطقٞ فتخ١ باتػا   ّ 13يًُب٢ٓع أَا اآلخط فباضتفا  

 -ايػـال  –عًـ٢ ايطزٖـ١ ايـ  فٝٗـا ايـسضج       يسخٍٛ اوٛا٤ ٚايؿـُؼ  ّ 3× 4

املٛق١ً يًطابل ايثاْٞع أغفٌ َٓٗا ع٢ً اجلاْإ مط ٜٛقٌ إا زاخـٌ املٓـعٍ   

ـًـ   -فٓــا٤ –ايــصٟ حيتــٟٛ عًــ٢ ضزٖــ١   ٞ ايغطبــٞ بــ٘ ب٦ــط َــا٤ د ايــطنٔ ايكب

ــ  غــبل شنطٖــاع          ــا٤ يً نــ١ اي ــإ امل ــاْٞ جلً ــسٚض ايث ــٔ اي ــ١ َ بفتخــ١ َغًك

ٚواْــإ ايب٦ــط فــطٕ يًدبــع مبسخٓــ١ َــٔ اآلاــط إا أعًــ٢ املٓــعٍ  أَــا املــسخٌ   

ّ  6فٝٛاــس د اجلٗــ١ ايكبًٝــ١ يًطزٖــ١ ٚحيتــٟٛ عًــ٢ بٛابــ١ نــبري٠ باضتفــا          

ــازضال  3ٚعــطا    ػــ١ٓ ايــ  نتــإ د أعالٖــا اغــِ املسضغــ١ ٚاي  ّع تػــتدسّ ْ

ّ يًـسخٍٛ ٚاخلـطٚجع ٚقـس زخـٌ      3×  2غػت فٝ٘ ٚد ٚغطٗا خٛخـ١ ايبـا    أ

 َب٢ٓ املسضغ١ د ايتٛغع١ ايػعٛز١ٜ يًخطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜف  

 جتٗٝعات املسضغ١ بايٛغا٥ٌ ايتع١ًُٝٝ:  -

  تهــٔ َسضغــ١ ايػــٝس ايؿــٝذ حمُــس قــاحل ؾــطف نــاٟ َسضغــ١   

ــاضٜذع بــٌ غــبكت بكٝــ١ ايهتات    ــ١  تاغػــت د شيــو ايت ٝــإ ٚاملــساضؽ ايتعًُٝٝ

 املُا ١ً د املس١ٜٓ املٓٛض٠ع ٚشيو َٔ حٝو:

 : (1)ايفكٍٛ ايسضاغ١ٝ (1

ِّٗــع ت بعــف ايفكــٍٛ ايسضاغــ١ٝ بػــبٛض٠ َطفٛعــ١ عًــ٢ ضاًــني َــٔ          ار

ــ٢ اجلــساض َطًٝــ١ بايــسٖإ اوغــٛز  ٚأضنــ١ٝ ايفكــٍٛ       اخلؿــإ َٚػــتٓس٠ عً

ٌ اوٓسٜـ١  َفطٚؾ١ بايػـاحات املٓػـٛا١ َـٔ ؾـعط املاؾـ١ٝع ٚنـصيو بانٓابـ       

جيًؼ ايطال  عًٝٗا د ؾهٌ زا٥طٟ ٜتٛغطِٗ ايؿٝذ املؤغـؼ ٜتًـٛ عًـِٝٗ    

                                                 
ــٌ      1417حبــو  ( ايــسنتٛض أمحــس قــاحل ؾــطف: ٚضقــ١  1) ــِٝ اخلــام د ايفــ ٠ َــا بــني أٚا٥ ــ١ د ايتعً ٖـــ: زٚض املسضغــ١ اخلريٜ

 اخلُػٝٓات  ٚأٚاخط ايػتٝٓات 
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ايكــطإٓ ٚايتالَٝــص ٜــطززٕٚ خًفــ٘  ٚقــس نؿــفت يٓــا ْرطٜــات عًــِ ايــٓفؼ د  

ــٛؽ      ــٔ اجلًـ ــ١ عـ ــ١ ايٓاجتـ ــِٝ اتاتُاعٝـ ــطٚابط ٚايكـ ــٔ ايـ ــ١ عـ ــ١ انسٜثـ اي بٝـ

ٚايـصٟ ت   بايؿهٌ ايسا٥طٟ ايصٟ ٜتٝذ يًتالَٝص َٔ ضؤ١ٜ نٌ َِٓٗ يآلخطٜٔ

ايصٟ  تٛفطٙ ايكفٛف املاق١ ٚاي  ت ٜط٣ فٝٗا ايتًُٝص إت َؤخط٠ ضأؽ ظًَٝ٘

  ٚقس أزخٌ ايؿٝذ قاحل ؾطف ٜطمح٘ اه املؤغؼ بعف ايتخػـٝٓات  أَاَ٘

ّٚز بعهٗا بازضاج زضاغ١ٝ خؿب١ٝ شات غطذ خام  ع٢ً ايفكٍٛ ايسضاغ١ٝ فع

ػـتدسّ د ايهتابـ١   َا٥ٌ ٜعًٛٙ َهإ يٛن  احمل ٠ ٚايبٛق١ اي  ناْـت ت 

ُّ ـ املهـٕٛ َـٔ ْكـٛم اافـ١ ترخـ      -انـ  –آْصاى بعس إعساز املـساز ايؿـٝا   

باملا٤ ٜٚٛن  عًٝٗا ؾ٤ٞ َٔ غطا٤ ايؿجط يتثبٝتٗا ع٢ً ايٛضقـ١ يـس٣ ايهتابـ١    

ضاغــ١ٝ  سبــاعٛاز ايبــٛم ايــ  جتٗــع يًغــطا ْفػــ٘  ٚ  تهــٔ ايفكــٍٛ اي       

ٍ –َككٛض٠ ع٢ً زاخٌ َبٓـ٢ املسضغـ١    اَتـست يتؿـٌُ املػـجس    ٚإمنـا   -املٓـع

ايٓبــٟٛ ايؿــطٜف َٚػــجس ايغُاَــ١ إلتاحــ١ ايفطقــ١ يًــصٜٔ فــٍٛ ظــطٚفِٗ          

اتاتُاعٝــ١ ٚاملعٝؿـــ١ٝ زٕٚ ايتخـــاقِٗ باملسضغـــ١ يًتعًــِٝ ٖٚـــصا َـــا دمـــسٙ د   

اي بٝــ١ انسٜثــ١ د ْرــاّ ايتعًــِٝ املػــتُط ايــصٟ ٜتــٝذ يًجُٝــ  فــطم ايتعًــِٝ  

ػــتطٝعٕٛ اتيتخــام د ايفــ ٠ َـس٣ انٝــا٠ع ٚأٜهــال يهبــاض ايػــٔ ايــصٜٔ ت ٜ 

ايكـــباح١ٝ فٗٓـــاى ف تـــني بعـــس ايعكـــط ٚبعـــس املغـــط  إنـــاف١ إا ايفـــ ٠         

ايكباح١ٝع حٝو إٔ ايتعًِٝ ايٓراَٞ ٜكّٛ أغاغال ع٢ً اتتكـاٍ املـعزٚج بـني    

فكــس اْتكــٌ املؤغــؼ   Tow-way communication1 ايطايــإ ٚاملسضغــ١

  بفكٛي٘ إا:

 

 

                                                 
( ايسنتٛض أمحس قاحل ؾطفع تكٓٝات اي ب١ٝ ٚزٚضٖا د جماٍ ايتعًِٝ اجلـاَعٞع حبـو َكـسّ إا جمًـؼ ايؿـٛض٣ املـٛقط       1)

  ٖـ 1415باملًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜع 
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  :ايؿطٜففكٌ زضاغٞ د انطّ ايٓبٟٛ  -

خركل ٖصا ايفكٌ يتخفٝظ ايكطإٓ ايهطِٜ د ايف ٠ َٔ بعـس قـال٠   

ــس        ــا  ايػــالّ عٓ ــٌ املغــط ع َٚكــطٙ عًــ٢ مــني ايــساخٌ َــٔ ب ايعكــط إا قب

اه د  ا ايعُــٛز اوٍٚ حٝــو جيًــؼ ايطــال  ايــصٜٔ ٜطغبــٕٛ د حفــظ نتــ

طمح٘ اه ايصٟ نإ ٜتدص َـٔ ايعُـٛز د   ٜؾهٌ زا٥طٟ أَاّ ايؿٝذ ؾطف 

ٛغط َكطال ي٘ ٜفػط وِ املعاْٞ َٚا فٝٗـا َـٔ أحهـاّ َٛنـخال وـِ ططٜكـ١       اي

 ايتال٠ٚ ايكخٝخ١ 

  ايفكٌ ايسضاغٞ مبػجس ايغُا١َ: - 

ايفكٌ ايسضاغٞ د َػجس ايغُا١َ ٜـتِ ايًكـا٤ فٝـ٘ َـ  طالبـ٘ َـٔ        أَا

بعس قال٠ املغط  إا ٚقت ايعكؿ ا٤ ٚغط حمطا  املٓ  ٚطالبـ٘ ًَتفـٕٛ حٛيـ٘    

 اــاْبِٗ َــٔ اٗــ١ اــساض ايكبًــ١ أحٝاْــال ٚأخــط٣ َطتهــع٠ عًــ٢    ٚايػــبٛض٠ إا

اــساض املٓــ ع ٚنــإ زضغــ٘ ٜؿــٌُ ففــٝظ ايكــطإٓ ايهــطِٜ ٚتعًــِ ايكــطا٠٤     

ٚايهتابــ١ ٚانػــا  تــاض٠ ٚأخــط٣ ايكــطإٓ حفرــال ٚؾــطحالع ٚبعهــال َــٔ ايًغــ١  

ايعطبٝــ١ ٚايفكــ٘ ٚايتٛحٝــس  ٜبــسأ بــايتخفٝظ ٜٚ نٗــِ َــ  ايعطٜــف عًــِٝٗ َــٔ 

تفــٛقني ٜتــاب  َــا بــسأٙ َعٗــِ ٜٚتجــ٘ لُٛعــ١ زضؽ ايكــطا٠٤ ٜٚكــطأ  ايطــال  امل

  ٘ ــ َعٗــِ يٝتٛاــ٘ ايؿــٝذ إا   أَــاَِٗ ٖٚــِ ٜــطززٕٚ ٚضا٤ٙ ٜٚتــاب  ايعطٜــف َُٗت

ٖٚــصا ايٓــٛ  َــٔ ْرــِ ايتعًــِٝ ايــصٟ    جمُٛعــ١ انػــا  ٚايهتابــ١ ٖٚهــصا  

ابتسع٘ ايؿٝذ ؾطف د ططٜك١ ايتعًـِٝ ٖـٛ َـا نؿـفت عٓـ٘ ْرطٜـات ايـتعًِ        

ٜتعــٛز اتعتُــاز عًــ٢  ٕ ٜهــٕٛ إجيابٝــالأ إتاحــ١ ايفطقــ١ يًطايــإ َــٔ نــطٚض٠

  Self  learning 1اٜػ٢ُ بايتعًِ ايصاتٞ َا ايٓفؼ د ايتعًِ ٖٚـٛ 

 

                                                 
ّ: ْرــاّ ايتعًــِٝ د املًُهــ١ ايعطب١ٝايػــعٛز١ٜع حبــو َكــسّ جلاَعــ١ نايٝفٛضْٝــاع   1989أمحــس قــاحل ؾــطفع  ايــسنتٛض  ( 1)

 ايٛتٜات املتخس٠ اوَطٜه١ٝ 
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 عٝٓات َٔ ايطال :  -

ايغايــإ َــٔ ايــصٜٔ ٜعًُــٕٛ د ايتجــاض٠ ٚأضبــا   نــإ طــال  ايفكــٍٛ د

غايـإ َـا بـني انـطّ     انكطف املدتًف١ د أغٛام املس١ٜٓ املٓـٛض٠ املٓخكـط٠ د اي  

 ايٓبٟٛ ايؿطٜف َٚػجس ايغُا١َ  

                                                                  

  

َا بني قال٠   متثٌ ايكٛضتإ أحس فكٍٛ طال  املسضغ١ اخلري١ٜ يًكغاض خالٍ ايسضٚؽ  

 د ظٍاملغط  ٚايعكؿا٤ع مبكط املسضغ١ اناي١ٝ حت٢ املؿطف١ٝ قبا٤ ايٓا

 : زمحه اهلليمش عدو الشيخ شزف  -

غاعسٙ ايؿـٝذ أَـني َطؾـسع ٚفكـً٘ د ايـطنٔ اجلٓـٛبٞ ايغطبـٞ َـٔ         

املػجسع ٚايؿٝذ عبس اإلي٘ نٜٛ  ٜطمح٘ اه  د ايطنٔ ايؿُايٞ ايغطبٞ 

ــساخٌ يًُػــجس اــٛاض        ــ٢ مــني اي َــٔ املػــجسع ٚايؿــٝذ حمُــس ايٓرٝــف عً

ــٛ      ــ٘  ـ ــطٙ ٚأيبػـ ــس اه د عُـ ــ١ع أَـ ــاْ امله ٜـ ــ١ع ٚنـ ــخ١ ٚايعافٝـ   ٛاايكـ

حطٜكٕٛ ع٢ً تكسِٜ ايعًِ يًطاغبني فٝ٘ أُٜٓا ناْٛا ت ٜبتغٕٛ إت ضنـا اه  

٘را  عُالل بكٛي٘   ُ ضنٞ اه    عثُإ    عٔ   (1) : اخرينِ َٔ تعًِ ايكطإٓ ٚع ًت

                                                 
 (  ضح١ً ع  تاضٜذ ايتعًِٝ د املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ  أ   ز عسْإ بٔ زضٜٚـ إًٛ  1)
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٘   خرينِ َٔ تعًِ   : قاٍ        عٔ ايٓيب  عٓ٘  أبـٛ     قـاٍ ٚأقـطأ    ع ايكـطإٓ ٚعًُـ

قاٍ ٚشاى ايصٟ أقعسْٞ    انجاج    حت٢ نإ    عثُإ    فـٞ إَط٠   ايطمحٔ عبس 

   (1) َكعسٟ ٖصاا

ٜٚالحظ إٔ ايططٜك١ اي  ْٗجٗا املؤغؼ ضمح٘ اه د تٛقٌٝ املعطف١ 

اوزا٥ٝــ١ اٖــٞ فكٝــل اتتكــاٍ املــعزٚج املطًــٛ  يتخكٝــل عًُٝــ١ ايــتعًِ بفــتذ   

ٖٚٞ ايططٜك١ اي  أخصت بٗـا   فكٍٛ زضاغ١ٝ يًُسضغ١ حٝو ٜٛاس ايساضؽع

َعرِ زٍٚ ايعا  املتكسّ باغتدساّ ٚغا٥ٌ ايبو د فكٝل اتتكاٍ املـعزٚج  

ايططٜـل  ع Distance educationايساضغٕٛ اايتعًِٝ عٔ بعـسا   حٝو ٜٛاس

  (2)ايبسٌٜ يًتعًِٝ ايٓراَٞا

  ايتُاضٜٔ ايطٜان١ٝ: -

طٜانــ١ ايبسْٝــ١   ختــٌ ايــسضٚؽ املكسَــ١ د املسضغــ١ ايكــباح١ٝ َــٔ اي

حٝــو حــطم املؤغــؼ ضمحــ٘ اه عًــ٢ إٔ تؿــًُٗا َٓــاٖا ايسضاغــ١ َؤنــسال  

ايػـًِٝ د اجلػـِ ايػـًِٝاع فكـس اختـص َـا بـني         بصيو ايكٍٛ ايػا٥س: ا ايعكٌ

  ٚ ــس ــسٜٛإ د ايـ ــٝط بايـ ــطٚام احملـ ــس٠ ايـ ــني   ضأعُـ ــ١ بـ ــٛض٠ حسٜسٜـ اوٍٚ   َاغـ

عُــــٛزٜٔ وزا٤ ايتُــــاضٜٔ ايطٜانــــ١ٝ 

حــس نــبري   عًٝٗــاع ٖٚــٞ تؿــب٘ إا 

أيعا  اجلُباظ ٚاي  تػاعس د بٓـا٤  

  اجلػِ ٚاحملافر١ ع٢ً ضؾاقت٘ 

  من هج التدريص: -

                                                 
 ( قخٝذ ايبداضٟع با   فها٥ٌ تعًِ ايكطإٓ ايهطِٜ 2)

ــِٝ ايٓرـــاَٞا ااَعـــ١ آـــٛ       (3) ــاي١ ايـــسنتٛضاٙ بعٓـــٛإ:  ايتعًـــِٝ عـــٔ بعـــس ايططٜـــل ايبـــسٌٜ يًتعًـ أمحـــس قـــاحل ؾـــطفع ضغـ

 ّ 1991نايٝفٛضْٝاع 
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ففـٝظ  نإ أٍٚ َا اٖتِ ب٘ املؤغؼ ايؿٝذ حمُس قاحل ؾـطف ٖـٛ   

اي  جيإ ع٢ً ملػًِ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚتفػري َعاْٝ٘ع ٚتعًِ أضنإ اإلغالّ 

ايـ  ٜتكـط  بٗـا إا     ايعبـازات ٚماضغ١ َعطفتٗا ٚإتباعٗاع ٚتك١ٜٛ ايعكٝس٠ع 

اهع ٚتعًِ َا ٜتطًبـ٘ اغـتكا١َ ايًػـإ د ايتخـس ع ٚتعًـِ ايكـطإٓ ايهـطِٜ        

ٚايهتاب١ اي  ترعـّس ايطايـإ اإلعـساز اجلٝـس ملٛاقـ١ً زضاغـت٘ د غـًِ ايتعًـِٝ         

ايعــاّ ٚاملػــا١ُٖ د تكــسِٜ َــا حيتــاج إيٝــ٘ التُــ  ٚايتفاعــٌ فٝــ٘ع يــصا فكــس  

  املٛاز اي  فكل تًو اوٖساف ايعطٜه١ أعالٙ ٖٚٞ: اختاض ايؿٝذ ضمح٘ اه

 املٛاز ايسضاغ١ٝ:  -

  ــتدساَ٘ د   ايكطإٓ ايهطِٜ:حفظ نًـــــ٘ع أٚ بعهـــــ٘ بككـــــس اغـــ

 ايكال٠ 

 :ملعطف١ َعاْٞ ايكطإٓ ايهطِٜ؟ ايتفػري 

 :٘ملعطف١ اوحهاّ اوا١َ نايكال٠ ٚايعنا٠ ٚايكّٛ   ايفك 

 :يتك١ٜٛ ايعكٝس٠  ايتٛحٝس 

 : اجلُـــ ع ايططحعايهـــط ع ايكػـــ١ُع ايطقـــس د  ر عًـــّٛ انػـــا

 د   ايسفاتط

 :جلُ  املعاضف ٚاملعًَٛات  ايكطا٠٤ 

 :يًتعبري  ايهتاب١ 

  ايكٛاعــسع ايٓخـٛ: ايطفــ ع ايٓكــإع اجلـطدع ٚشيــو ملــا   ايًغـ١ ايعطبٝــ١:ر 

 ٜتطًب٘ اغتكا١َ ايًػإ د ايًغ١ 

 :إعطا٤ فهط٠ عٔ بعف ايكٓاعات بٛاغـط١ ايعٜـاضات   ايتعًِٝ املٗا 

   بككس تعًِّ ٚاح اّ ايعٌُ ايٝسٟٚ إا ااْإ ايتعًِٝ املٝسا١ْٝ
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 :طزق التدريص  

طمحــ٘ اه عًــ٢ ططٜكــ١ تسضٜػــ٘ عًــ٢ ايؿــطح ٚاملتابعــ١  ٜاعتُــس ايؿــٝذ 

ٚايتطبٝل يتتِ ع١ًُٝ ايتعًِ اي  تٗـسف إا تٛاٝـ٘ ايػـًٛى ٚإعطـا٤ ايفطقـ١      

حت٢ خيطا٘ َٔ ايػًب١ٝ املطًك١ع ٜٚتاب  تٛاِٝٗٗ ٚإضؾازِٖ  يًطايإ يًتفاعٌ

ــس  َــٔ ايػــاع١       ــاملٓعٍ ايــ  تبت ــّٛ ايسضاغــٞ د فكــٍٛ املسضغــ١ ب طــٛاٍ ايٝ

ايثا١ْٝ قباحال بايتٛقٝت ايغطٚبٞ ٚحت٢ ايرٗطع ٚأٚقـات فكـٍٛ خـاضج املٓـعٍ     

انطّ يٓبٟٛ ايؿطٜف َٚػجس ايغُاَـ١ع نـصيو ايعٜـاضات املٝساْٝـ١ ايـ        د

عٜـاض٠ ايطـال    يايتًُٝص اخل ٠ ايتطبٝكٝـ١ع حٝـو نـإ ٜرعـس اـسٚتل       تهػإ

  ٟ ـــ  ملكــٓ  ايٓػــٝا يًتــسضٜإ ٚايٛاقــ  د بــا  الٝــس ـــ  ايطَٚٝــ١ـ ايــصٟ نــإ ـ

ــٌع ٖٚــٛ       (1)مًهــ٘ ــسٜطٙ ايؿــٝذ أمحــس ايٛنٝ ــٛضٟع ٜٚ ايؿــٝذ حمُــس ايفٝت

ــٕٛ    ٘عَكــٓ  خمكــل يكــٓاع١ ايػــجاز باْٛاعــ   ــ٢ أقػــاَ٘ فٓٝ ٜٚؿــطف عً

ٕ عًــ٢ تــسضٜإ املًــتخكني بــ٘ع ٚقــس زخــٌ املكــٓ  د ايتٛغــع١  َكــطٜٕٛ ٜعًُــٛ

 ايػعٛز١ٜ يًخطّ ايٓبٟٛ ايؿطٜف   

طمحـ٘ اهع ايـسنتٛض أمحـس قـاحل     ٜٚد حسٜو زاض بني ابٔ املؤغؼ 

ؾطف ٚايعكٝس املتكاعس املٗٓـسؽ عبـس ايـطمحٔ  ـٌ ايًٝـٌ ُٖٚـا َـٔ طـال          

ٖـ         ٛ أحـس عرطفـا٤   املسضغ١ آْـصاىع أفـاز املٗٓـسؽ عبـس ايـطمحٔ  ـٌ ايًٝـٌع ٚ

املسضغ١ع بكٛي٘: بإ َسضغ١ املؤغـؼ ايؿـٝذ حمُـس قـاحل ؾـطف   تهـٔ       

ُنتَّا  نبكٝـ١ ايَهتاتٝـإع ٚإمنـا تعتـ  د َٓٗجٗـا ٚططٜكـ١ ايتـسضٜؼ فٝٗـا         

تتبـــ  أغـــًٛ  املـــساضؽ ايٓراَٝـــ١ إش أْٗـــا ترعكـــسُّ ايٓاؾـــ١٦ ياليتخـــام باملـــساضؽ  

ــف ا     ــل بايكـ ــو ايتخـ ــ١ع حٝـ ــٛوا املتكسَـ ــ١ د فكـ ــ١  ايٓراَٝـ ــو باملسضغـ يثايـ

                                                 
( َعًَٛات فكٌ عًٝٗا املؤيف بايتًٝفٕٛ َٔ غعاز٠ ايعكٝس املٗٓسؽ عبس ايطمحٔ  ٌ ايًٌٝ أحس طال  املسضغ١ اخلري١ٜ 1)

 ٖـ 1418اوٚا 
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ايٓراَٝــ١ع نُــا إٔ ايــسنتٛض أمحــس قــاحل ؾــطفع ابــٔ املؤغــؼع ايتخــل   

بايكف ايطاب ع قس تًك٢ اإلعساز ايصٟ ٜؤًٖ٘ يصيوع  ٜٚهٝف املٗٓسؽ عبـس  

ــؤَٔ        ــ٘: إٔ املؤغــؼ ايؿــٝذ حمُــس قــاحل ؾــطف ٜ ايــطمحٔ  ــٌ ايًٝــٌ قٛي

فسضاغـ١  بهطٚض٠ اتغتفاز٠ َٔ ايٛقت ٚيٝؼ ٖٓاى جماتل يًعبو أٚ نـٝاع٘ع  

د ايكـــباحع ٚاحـــ اف قـــٓع١ بعـــس ايرٗـــط إلجيـــاز املـــٛاطٔ ايكـــاحل ايـــصٟ  

 ٜػتطٝ  إٔ خيسّ زٜٓ٘ ٚٚطٓ٘ 

  احلوافز التشجيعية: -

نــإ املؤغــؼ ٜطمحــ٘ اه ٜطاعــٞ تــٛفري انــٛافع ايتؿــجٝع١ٝع ٚشيــو 

نعاٌَ تطغٝإ ٚتؿجٝ  يًساضؽ ايـصٟ ٜبـسٟ تفـاعالل إجيابٝـا أ ٓـا٤ ايـسضؽع       

ع املكـٓٛع١ َـٔ   -حـال٠ٚ يٛظٜـ١  -ًَـّبؼ::  ُتكـسّ حـال٠ٚ ايك  حٝو ٜٛظ  عًـ٢ امل 

بَّؼ هـ ايًٛظ ايبجًـٞ املغطـ٢ بطبكـ١ َـٔ ايػرـهتط املعكـٛزع ٚنـصا حبـال٠ٚ امل        

املكٓٛع١ َٔ ايػرهتط املعكـٛز املهـغٛيف د َهـبؼ َـعضنـ خـام بتًـو       

ضقٝــ١ بٓــت  1انًٜٛــاتع تكــّٛ بإعــسازٖا د قــطاطٝؼ إحــس٣ ظٚاــات املؤغــؼ

يٓخاؽع ٜطمحِٗ اه أ عنيع ٖٚٞ أّ اتبٔ امَلك:ـس ض املعـّس   عبس اه اايػٝس 

وصا ايبخو املتعًل مبسضغ١ ٚايـسٙ املؤغـؼع فهاْـت ٚايستـ٘ع ضمحٗـا اهع      

ــايغطا٤       َّ : ب ــ ــ١ َعــّس٠ وــصا ايغطاعٚترك  ــ١ د قــطاطٝؼ ٚضقٝ ــ٣ٛ ايًٛظٜ تعــس حً

تؿــب٘ د ؾــهًٗا ايعــاّ امُلخ:ُكــٔ ايكــغري ايــصٟ ٜؿــب٘ بػــهٛت اآلٜػــهطِٜ 

تؿجٝعال َٓٗا ٜطمحٗا اه يًعًِ ٚطالب٘عٖٚٛ غٝف َٔ فٝف َـٔ   -اآلٕ-

َآ طٖا ٚ ٌٝ قٓٝعٗاعٖٚٞ ططٜك١ تؿب٘ َا ٚضز د اي ب١ٝ ٚعًِ ايٓفؼ َـٔ  

ْرطٜـات انـٛافع املػــتُس٠ َـٔ ايثـٛا  ٚايعكــا  ٚأ طُٖـا اي بـٟٛ د تٛاٝــ٘       

ـــام       ــ  ؾــٗازات تكــسٜط ٚزفــاتط ٚأقــالّ ضقـ  ايػــًٛىع ٖــصا فهــالل عــٔ تٛظٜ

                                                 
 ٖـع املسضغ١ اخلري١ٜ ٚزٚضٖا د ايتعًِٝ اخلام 1417س ؾطفع ( ايسنتٛض أمح1)
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ٚقـس اـا٤ د ؾـٗاز٠ ايتكـسٜط نُـا شنـط ْكـٗا         عيًهتاب١ تعط٢ يًُتفـٛقني 

َّٕ ٚايـسْا          أخٞ اونـ  ايػـٝس عبـس اه ؾـطف د حـسٜو  زاض حـٍٛ املسضغـ١ أ

ــا   ــ٢ تؿـــجٝ  ايـــساضؽ بؿـــت٢ ايٛغـ ــ٘ اه حـــطم عًـ ٌ ٥املؤغـــؼ اوٍٚ ٜطمحـ

 ايتكسٜط١ٜ املاز١ٜ ٚاملع١ٜٛٓ ٖٚٞ نُا د ايؿهٌ ايتايٞ 

 تؿجٝع١ٝ() ْل ايؿٗاز٠ اي

 ؾٗاز٠ تكسٜط

 بكسض ايهسِّ تهتػإ املعايٞ

 

   ٞ ــاي  َٚــٔ طًــإ ايعــال غــٗط ايًٝ

  ٌ ــ ــاّ ايًٝـ ــِ تٓـ  تـــطّٚ الـــس  ـ

 

  ٞ  ٜغٛم ايبخط َٔ ططف ايًٝـاي

 َٚٔ طًإ ايعال َٔ غري نسٍّ 

 

   ٞ ــإ احملــاي  أنــا  ايعُــط د طً

   (إٕ ايطايإ )                              ( قس أمت حفظ )              

 ٚدمذ فٝ٘ بتكسٜط )              (  

 ٚبصيو ُأعطٞ ٖصٙ ايؿٗاز٠ جلّسٙ ٚااتٗازٙ   

ٖــــــــــ              خـــــــــتِ املسضغـــــــــ١                      13حـــــــــطض د      /      /        

 َسٜط املسضغ١ 
                                                                                                                  

 ايتٛقٝ 
  : املكتبة- 

مهٔ يٓا إزضاج َهتب١ املسضغ١ اخلري١ٜ فت أتـا٤ املهتبـات ايـ     

ٚضز ايتٜٓٛ٘ عٓٗا نـُٔ نتـا  املهتبـات اخلاقـ١ ااملٛاـٛز٠ د بٝـٛت ايعًـِ        
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  ٚما مشًت عًٝ٘ املهتبـ١ َـٔ ْفـا٥ؼ ايهتـإ ايكـخاح ايػـت١       (1)ٚايٛاا١ٖا

 ٛغٛعات ايعطب١ٝ ٚبعف امل

 : متويل املدرسة -

نـــإ املؤغـــؼ ضمحـــ٘ اه املُـــٍٛ ايط٥ٝػـــٞ يًُسضغـــ١ اخلريٜـــ١   -1

ٚنُا ٜػتؿف َٔ اتٗا أٜهال عـسّ تهًٝـف ايـساضؽ فٝٗـا باٜـ١ َكـاضٜف       

 ٌزضاغ١ٝ خاق١ احملتااني َِٓٗ ٚايصٜٔ ناْت تٛظ  عًِٝٗ بعف ايٓكٛز ٚن

الف٘ يتكسِٜ ٜـس املػـاعس٠   َا حيتااْٛ٘ َٔ زفاتط ٚأقالّ ضقام َٚالبؼ ٚخ

ع٢ً َٛاق١ً تعًُِٝٗع ٚقس نإ املؤغؼ ضمح٘ اهع قس غ دَّط َعرِ زخً٘ 

املايٞ خلس١َ ايعًِ ٚطالب٘ع ٚتكسِٜ َا فتااـ٘ املسضغـ١ َـٔ َكـاضٜف يػـري      

 ايسضاغ١ فٝٗا 

ايـسٚض ايهـبري د    وـا  املًو عبس ايععٜع ٜطمحـ٘ اه  (2)َػاُٖات -2

ا٤ زٚضٖـا ايطٜـازٟ د ايتعًـِٝ فتعٗـس االيتـ٘ بـسف        تطغٝذ قٛاعـس املسضغـ١ وز  

َٔ اٝبـ٘ اخلـام   آْصاى ألٚقاف ي ضٜاٍ ( 40)ٚقسضٖا  أاط٠ املسضغ١ ايػٟٓٛ

  َّ طٝــإ اه  ـطاٙ ٚاعًــ٘ د   عنـإ ٜتبــ  ٚظاض٠ اوٚقـاف   املبٓــ٢ غـٜٓٛال حٝـو أ

 َٝعإ انػٓات  

 : أشهز خزجيي املدرسة  -

نطِٖ ايتـاضٜذ بـني انـني    يهٌ َسضغـ١ عـسز َـٔ املؿـاٖري ايـصٜٔ ٜـص      

ٚاآلخطع مٔ تًكٛا ايعًِ ٚاملعطف١ د بعف املساضؽ ايـ  ؾـٗس وـا التُـ ع     

ــ١ اوتــا٤       ــِ د املسضغــ١ اخلريٜ ــٛا ايعً ــ١ بعــف املؿــاٖري ايــصٜٔ تكً َٚــٔ  ً

 ايتاي١ٝ ْٚصنطٖا ع٢ً غبٌٝ املثاٍ ت انكط:

                                                 
 ّ 1992  1041: 4( خري ايسٜٔ ايٛضنًٞ: ؾب٘ اجلعٜط٠ د عٗس املًو عبس ايععٜعع 1)

 ( َهُٕٛ انسٜو ايصٟ زاض بني ايباحو ز  أمحس ؾطف ٚابٔ املؤغؼ اون  ايػٝس عبس اه ؾطف2)
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بـس ايععٜـعع   : َسٜط ااَع١ املًـو ع  َعايٞ اوغتاش ايسنتٛض ضنا عبٝس -1

 عهٛ جمًؼ ؾٛض٣ غابل  

عهـٛ ٦ٖٝـ١ ايتـسضٜؼ بهًٝـ١ اآلزا       اوغتاش ايسنتٛض عـعت خطـا  :  -2

 واَع١ املًو غـعٛز  

3 -   ٌ : َـسٜط عـاّ إزاضات اإلْؿـا٤     ايعكٝس املٗٓسؽ عبس ايـطمحٔ  ـٌ ايًٝـ

ــسفا  ع َتكاعــس      ــٛظاض٠ اي ــ١ ايػــعٛز١ٜ ب ٚايكــٝا١ْ ٚايتؿــغٌٝ د ايكــٛات اجلٜٛ

 حايٝال  

 : ض٥ٝؼ بًس١ٜ املس١ٜٓ املٓٛض٠ اوغبل   اوغتاش عبس ايكازض حػٔ طاٖط- 4

ع ٖٚـٛ عــا  قــطا٤ات َٚــؤضر املسٜٓــ١  أبٓـا٤ ايػــٝس أمحــس ٜاغــني خٝــاضٟ  -5

ٟ املٓــٛض٠ ع ٖٚــِ : اوغــتاش   ناَــٌ أمحــس ع ٚاوغــتاش  ٜاغــني أمحــس اخلٝــاض

   خٝاضٟ ع ٚاوغتاش حمُس أمحس خٝاضٟ

 د ايطٜاا  ُإ احملاَٞ ؾفٝل عبس انهِٝ عث-6

 د ايكٛات اي ١ٜ بٛظاض٠ ايسفا    ايعُٝس بهط حػني ضؾٛإ- 7

 د ايكٛات اي ١ٜ بٛظاض٠ ايسفا    ايعكٝس  ٌٝ حػني ضؾٛإ -8

 د اٛاظات املس١ٜٓ املٓٛض٠   اوغتاش حػٔ َٓكٛض حجاض-9

: َٛاــ٘ اي بٝــ١ ايفٓٝــ١ بــإزاض٠ ايتعًــِٝ د   اوغــتاشحاَس َٓكــٛض حجــاض-10

 ١ٜٓ املٓٛض٠  املس

11-  ٟ : َـسٜط حمطـ١ أحبـا  ايتُـٛض باملسٜٓـ١ ع       اوغتاش حػٔ خًٌٝ نـطز

 تابع١ يٛظاض٠ ايعضاع١ ٚاملٝاٙ آْصاى  

 َٔ املس١ٜٓ املٓٛض٠   اوغتاش قاحل قـ -12

ــاحل ؾــطف   -13 ــٔ املؤغــؼ ع ٚأحــس َػــاعس١ٜ د    اوغــتاش طــاٖط ق : اب

 املسضغ١  
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  التصريخ الرسمي الفتتاح المدرسة، معتمدا  

 مه الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم

 ١ٜ ايكخ١ باملس١ٜٓ املٓٛض٠  : د َسٜط اوغتاش محع٠ قاحل ؾطف-14

 : َطاض ايرٗطإ ع ٚظاض٠ ايسفا  ؟ اوغتاش عبساه قاحل ؾطف -15

 : َسٜط املٝعا١ْٝ بٛظاض٠ ايكخ١ بايطٜاا  اوغتاش حمُس قاحل ؾطف-16

: عهٛ ١٦ٖٝ ايتسضٜؼ ع بهًٝـ١ اي بٝـ١   ايسنتٛض أمحس قاحل ؾطف -17

 ايعاّ يًُسضغ١ حايٝال  ع ااَع١ طٝب١ باملس١ٜٓ املٓٛض٠ ع ٖٚٛ املسٜط 

 : د َؿف٢ ايٛتز٠ باملس١ٜٓ املٓٛض٠   ايػٝس عبس ايطحِٝ قاحل ؾطف-18

 : د اخلطٛيف ايػعٛز١ٜ باملس١ٜٓ املٓٛض٠   ايػٝس عبس ايطمحٔ قاحل ؾطف-19

 : ٜعٌُ د َؿف٢ اوَطاا ايٓفػ١ٝ باملس١ٜٓ    ايػٝس ٜاغني قاحل ؾطف-20

                                                          املدرسة اخلريية وفزوعه : -     

                                            املسضغ١ اخلري١ٜ:                -1

مثًــــ١ د قػــــِ ايطــــال :   

 ال ١ حًكات يتخفٝظ ايكـطإٓ  

ــٝذ   ــجس ايؿـــ ــطِٜ مبػـــ ايهـــ

ــ٘ اهع    ــطف ٜطمحـ ــاحل ؾـ قـ

ــات    ــتخكني د انًك ــ  املً ٜٚبً

ــ١ َــا ٜعٜــس عــٔ )   اي ( َــا٥  200ثال 

     اآلتٞ: ً ع٢ً ايٓخٛ  طايإ َٔ ف٦  ايهباض ٚايكغاضع ٜٓكػِ تٛظٜعِٗ

 يًهباض  12ض00 – 7ض30  ايف ٠ ايكباح١ٝ 

 بعس قال٠ ايرٗط إا َا قبٌ ايعكط يًكغاض   ف ٠ َا بعس ايرٗط:  

 بعس قال٠ املغط  إا بعس قال٠ ايعؿا٤   ف ٠ َا بعس املغط : 
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ــ١:  -2  ــ١ اخلريٜـ املسضغـ

 قػِ ايطايبات()

َسضغ١  اغِ املسضغ١ : -أ

ظٜٓإ بٓت ضغٍٛ اه قـ٢ً  

ــ١   ــًِ اخلريٜــ ــ٘ ٚغــ اه عًٝــ

 يتخفٝظ ايكطإٓ ايهطِٜ 

ٜؿطف ع٢ً املسضغ١ اخلري١ٜ قػِ ايطايباتع عاز٠ ايسنتٛض٠ عكـُت   - 

حمُــٛز ايهاؾــفع حــطّ ايــسنتٛض أمحــس قــاحل ؾــطفع ٜٚػــاعسٖا د       

اض٠ ابٓتٗــا اوغــتاش٠ إوــاّ أمحــس ؾــطفع ٚقــس ٚضز ايتٜٓٛــ٘ عــٔ  اإلؾــطاف ٚاإلز

 شيو د املكس١َ 

تعٌُ املسضغ١ ع٢ً ف تني يتػتطٝ  تغط١ٝ ايعسز املتعاٜس يًًُتخكات بٗا  -ج

   نفظ ايكطإٓ ايهطِٜ:

ــ ٠ اوٚاأٚتل:   ــٛ       ايفـ ــط ع ٚجمُـ ــٌ املغـ ــط إا قبـ ــال٠ ايعكـ ــٌ قـ ــٔ قبـ : َـ

َٔ أعُـاض خمتًفـ١ع َٛظعـٕٛ عًــ٢  ال ـ١       ٜبالايطايبات فٝٗا تػعٕٛ طايب١ تكط

 فكٍٛ  

َٔ قبٌ قال٠ املغط  إا َا قبٌ قال٠ايعؿا٤ع ٚجمُٛ   :ايف ٠ ايثا١ْٝ  اْٝال:

  ال ١ فكٍٛ زضاغ١ٝ   دايطايبات َا ٜكط  َٔ تػعني طايب١ 

ٖٚٓاى َك٢ً يًٓػا٤ باملسضغ١ يُٝهٓٗٔ َٔ أزا٤ ايكال٠ اي  تتـعأَ  -ز  

      (1)يسضاغ١َٝٚٛاعٝس انكل ا

 

 

                                                 
 عسز ايفكٍٛ ايسضاغ١ٝ  (  ٚذمٔ بكسز تٛغع١ املسضغ١ يعٜاز٠ 1)
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 اعتُاز إااظات حفظ ايكطإٓ ايهطِٜ:           -3 

د ايػابل تعتُس املسضغ١ ْفػٗا ناف١ إااظات حفـظ ايكــطإٓع ٚشيـو      -أ

عٔ ططٜل فسٜس متخٓني َٔ خـاضج املسضغـ١ ٜكَٛـٕٛ باختبـاض ايطـال       

 ٜٚكَٕٛٛ َس٣ إَهاْاتِٗ د حفظ ايكطإٓ ايهطِٜ َٚا ٜتعًل ٚعًَٛ٘  

ا ايٝـــّٛع ٚقـــس مت اعتُـــاز اجلُعٝـــ١   اخلريٜـــ١ يتخفـــٝظ ايكـــطإٓ       أَـــ - 

ــا ٜــتِ          ــ١ع نُ ــٌ اجلُعٝ ــٔ قب ــتِ  اَتخــإ ايطــال  َ ــ٘ ٜ ايهــطِٜع فإْ

اختباضِٖ ٚاعتُازِٖ حفرـ١ يهتـا  اه عـع ٚاـٌ د احتفـاٍ  ـاعٞ       

د َػجس غـٝسٟ ضغٍٛ اه ق٢ً اه عًٝ٘ ٚغـًِ د ايٝـّٛ ايػـاب  َـٔ     

ٖـصا انفـٌ قـاحإ ايػـُٛ اوَـري عبـس       ؾٗط ضَهإ املباضىع ٚحيهط 

ايععٜــع بــٔ َااــس أَــري َٓطكــ١ املسٜٓــ١ املٓــٛض٠ ٚغــعاز٠ ايــسنتٛض حمُــس   

ايعٛد َسٜط  ع١ٝ ففٝظ ايكطإٓ ايهطٜـِ باملس١ٜٓ املٓـٛض٠ع ٚٚاٗا٥ٗــا   

ِ   ٚنباض ايؿدكٝاتع ٜتِ تٛظٜـ    َٚـِٓٗ ايهـثري مـٔ     اواـاظات عًـٝٗ

 هطِٜ ٜكبذ َعًُال َعتُسال يتسضٜؼ ايكطإٓ اي
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