
 4من  1الصفحة 
 

 محضر اجتماع اللجنة العلمية لمناقشة خطة المنهج العلمي للحلقات القرآنية والدور الشرعية
 

تمام  هـ،4/8/3441عقدت اللجنة العلمية اجتماعها االعتيادي بتاريخ اإلثنين: 

برئاسة سعادة الدكتور/ عبد اإلله الذوادي،  م،7/1/2922الموافق:  م،0099الساعة 

 وحضور األعضاء اآلتية أسماؤهم:

 د. محمد معافى المهدلي.  .3

 أ. أحمد العبد العظيم. .2

 .السليم مباركبن أ. عبد العزيز  .1

 . منصور عبدالله المنصورأ.  .4

 أ. نوف عبد الله المضحي. .5

لمناقشة خطة المنهج العلمي للحلقات القرآنية والدور الشرعية، المرفوعة وذلك 

الجهد  نإلى اللجنة من منسق اللجنة سعادة الدكتور/ محمد معافى المهدلي، واللجنة تثم  

المبذول في إعداد الخطة، وإسهام الجميع في مدارستها، وبعد المناقشات والمداوالت 

 :اآلتي تم إقرار الخطة على النحو

 :المستوى م
 

الحفظ من 
 القرآن الكريم:

الحفظ من السنة 
 :النبوية

الدورات 
 :الخطابية

 :ملحوظات

المستوى  3
 األول:

 :جزء عم  كامًل 
 (.19)الجزء ال

أحاديث  39حفظ 
من حصن المسلم: 
من أذكار االستيقاظ 
إلى الذكر عند دخول 

 المنزل. 

دورتان في 
السنة )لكل 

فصل 
دراسي 
دورة 

 واحدة(.

بإشراف 
أكاديمية 
 الخطابة.

المستوى  2
 الثاني:

 :تباركجزء 
، 20ال)الجزء 

وجزء قد سمع 
 (.28الجزء 

أحاديث  39حفظ 
من حصن المسلم: 

من الذكر عند دخول 
المنزل إلى دعاء 
 سجود التلوة.

دورتان في 
السنة )لكل 

فصل 
دراسي 
دورة 

 واحدة(.

بإشراف 
أكاديمية 
 الخطابة.
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المستوى  1
 الثالث: 

 : الجزء
(27،22،25). 

أحاديث  39فظ ح
من حصن المسلم: 
من دعاء سجود 
التلوة، إلى دعاء 
 الفزع من النوم.

دورتان في 
السنة )لكل 

فصل 
دراسي 
دورة 
 .واحدة(

بإشراف 
أكاديمية 
 الخطابة. 

المستوى   4
 الرابع:

 : الجزء
(29-24). 

( حديثًا 59حفظ ) 
من دعاء الفزع من 

النوم إلى دعاء 
 كفارة المجلس.

 (1 )
دورات في 

 السنة.

بإشراف 
أكاديمية 
 الخطابة.

المستوى  5
 الخامس:

  :الجزء
(35-30). 

( حديثًا 52حفظ )
من دعاء كفارة 
المجلس إلى آخر 

الكتاب، أذكار أنواع 
 من الخيرات جامعة. 

 (1 )
دورات في 

 السنة. 

 بإشراف
أكاديمية 
 الخطابة.

المستوى  2
 السادس: 

 :الجزء
 (39-34). 

حفظ األربعين 
 النووية.

(4 )
دورات في 
السنة )لكل 

فصل 
 دورتان(

بإشراف 
أكاديمية 
 الخطابة.

المستوى  7
 السابع: 

( حديثًا 79حفظ ) (.0-5الجزء: )
من كتاب عمدة 

األحكام. من كتاب 
الطهارة إلى صفة 
صلة النبي صلى 

 عليه وسلم.الله 

(4 )
دورات في 
السنة )لكل 

فصل 
 دورتان(

بإشراف 
أكاديمية 
 الخطابة.

المستوى  8
 الثامن:

  :الجزء
(3 – 4). 

( حديثًا 89حفظ )
من كتاب عمدة 
األحكام من باب 
صفة صلة النبي 

صلى الله عليه وسلم 
 إلى كتاب الزكاة.

(4 )
دورات في 
السنة )لكل 

فصل 
 دورتان(

بإشراف 
أكاديمية 
 الخطابة.

المستوى  0
 التاسع:

مراجعة 
المصحف 
 الشريف.

( حديث 399حفظ )
من كتاب عمدة 

األحكام من كتاب 
الزكاة، إلى باب 
 الشروط في البيع.

(4 )
دورات في 
السنة )لكل 

فصل 
 دورتان(

بإشراف 
أكاديمية 
 الخطابة.
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المستوى  39
 العاشر: 

اإلجازات على 
كبار المشايخ 

 والقراء.

 احديثً ( 359حفظ )
من باب الشروط في 

البيع إلى آخر 
الكتاب. )كتاب 

 العتق(.

(4 )
دورات في 
السنة )لكل 

فصل 
 .دورتان(

بإشراف 
أكاديمية 
 الخطابة.

 

 ملحوظات وتنبيهات:

تم  تخفيف الحفظ في المستوى األول والثاني، ترغيبًا للطلب في حفظ القرآن  .1

لعمر المستويات العليا، نظًرا لفارق االكريم والحديث الشريف، وتكثيف الحفظ في 

 والُدربة على الحفظ.

س بعض المحفوظات  .2 لمدرس المقرر الرفع مسببًا بمرئياته في حال رأى أن تدر 

من المقرر، ألخذ موافقة مجلس إدارة  %39دراسةً ال حفًظا، بما ال يتعدى 

 الجمعية، عدا حفظ القرآن الكريم، فيلزم حفظه كامًل.

( ريال، 399طلب مكافئات مالية تشجيعية رمزية لكل طالب)يقترح منح ال .1

 ،ريال فصليًا، وشراء باص لمناشط الحلقات والدور الشرعية( 299)شهريًا، أو 

 .مجلس إدارة المؤسسةويرفع بذلك إلى 

اء والمشايخ من أهل االختصاص والعناية  .4 يقترح عرض هذه الخطة على القر 

 بالمتون الشرعية. 

 تزمين هذه الخطة بعد أخذ الملحوظات والمرئيات والتعديلت. -لله بعون ا –سيتم  .5

سيرافق هذه الخطة جدولة لكل مناشط الجمعية للسنة الدراسية، مزمنةً، ألخذ  .2

 التراخيص اللزمة منذ وقت مبكر.

دة عم :تمنح الجمعية الخريج إجازة علمية في حفظ القرآن الكريم وحفظ كتاب .7

 حصن المسلم، وإجازة في الخطابة. :النووية وكتاباألربعين  :األحكام وكتاب

على الجمعية السعي لإلفادة من الطالب الخريج لدى الجهات الحكومية واألهلية  .8

 بالشراكة.

لية قابلة للتطوير والتحديث والتجديد كلما دعت الحاجة. .0  هذه خطة أو 

 والله الموفق والمستعان.
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 :حضر الجلسة كٌل منمساًءا، و 11031هذا وقد ُرفعت الجلسة تمام 

 م

 

 

 االســــــــــــــــــــــــــــــــم

 

 العمل

 

 التوقيع

 .ارئيسً  .د. عبد اإلله الذوادي 3
 

 .عضًوا .أحمد العبد العظيمأ.  2

 
 .عضًوا السليم. عبد العزيز بن مباركأ.  1

 

 

 عضًوا. .الله المنصور أ. منصور عبد 4
 

 منسقًا. المهدليمحمد معافى د.  5

  

مشرفة  أ. نوف عبد الله المضحي. 2

الدور 

 الشرعية.
  
 

 


