
 التقرير الشامل لحملة  



 اعالنات الحملة وفيها النشاط التفصيلي  
 : فعاليات الحملة لجميع 



 أسضحولٔ ربهؼتٖ هؽؼٔ هي اًؽلوت كؼبل٘بت 
 لؼبهْب الخبهس هي هٌؽلن الششاًبت الوزتوؼ٘ٔ الحشم  

 ٍاألًشؽٔ ًٍبلٔ ػوبدٓ شإٍى الؽبلجبت ث٘ي 
 الؽالثٖ ٍهششٍع تؼظ٘ن الجلذ الحشام ٍالتذسٗت 

تٌل٘ز ثشًبهذ تَػَٕ ٗستْذف ؼبلجبت الزبهؼٔ ٍهٌسَثبتْب ثزو٘غ  
هوشاتْب لٌشش حوبكٔ تؼظ٘ن الجلذ الحشام ٍظَْس أحش رلي كٖ 

ٍهؼبهالتْي ٍٗحَٕ هسبثؤ تلبػل٘ٔ تٌبكس٘ٔ ث٘ي   سلًَبتْي
اًذٗٔ الزبهؼٔ ثؽشٗؤ تتٌبست هغ الؼول٘ٔ التشثَٗٔ ٍالتؼل٘و٘ٔ  
ٍتتٌبؿن هؼْب، ٍتٌصت ًلْب حَل  هٌبًٔ ّزا الج٘ت ٍخصبئصِ  

 .  ٍتحذٗذًا خص٘صٔ األهي



   ٍخصبئصِ الحشام الج٘ت لوٌبًٔ الزبهؼٔ ؼبلجبت ٍػٖ-
 .الج٘ت تزبُ ٗلضهْي ٍهب

  آهي هحعي لتٌَى الزبهؼٔ ث٘ئٔ تْ٘ئٔ كٖ الوسبّؤ -
 .لؽبلجبتْب

   هي الحسٌٔ ٍالسلًَبت ٍاألخالم الوجبدب ه٘ؤ تؼضٗض-
   .الزبهؼٔ ؼبلجبت هي التؽَػ٘ٔ الؼول كشم تأّ٘ل خالل

 حَل هزتوؼٖ حشاى إلحذاث الزبهؼٔ ؼبلجبت تلؼ٘ل-
 .الوٌبى كٖ الَػٖ ًٍشش األهي خص٘صٔ 

  الج٘ت لْزا ٍهب الحشام الجلذ ثتؼظ٘ن الزبهؼٔ تٌؽ٘ن-
   .ٍهذاسٔ رالل هي



 أواًل
 كهيت انطب  -1 اإلفتتاح

 :اللؼبل٘ٔ
  5الحشمربهؼتٖ هؽؼٔ هي أسض حولٔ  

 :تبسٗخْب
 هـ١٤٣٨-٥-١٦يوم االثنين 

 سبػبت 4: هذتْب 

 150: ػذد الوستل٘ذات 

 :الجشًبهذس٘ش 
 الحشم أسض هي هؽؼٔ ربهؼتٖ حولٔ – الحشام الجلذ تؼظ٘ن ثوششٍع ّبرش ثشًبهذ اكتتح-

 ٍالتذسٗت لألًشؽٔ الؽبلجبت شإٍى ػوبدٓ ًٍٔبل هغ ثبلششأً الخبهس ػبهْب كٖ
   الخبسر٘ٔ الٌل٘بت ثووش الؽالثٖ

 ٍهذٗشٓ الؽجٖ الٌبدٕ ٍهششكٔ الٌل٘ٔ ًٍ٘لٔ اششاف تحت الؽت ًل٘ٔ كٖ الحولٔ اًؽلوت-
   ّبرش ثشًبهذ

 األسًبى  :أٍال 
 . حزبصٕ ثؽبثغ اإلستوجبل  ًٍبى للٌل٘ٔ الخبسر٘ٔ السبحبت كٖ أه٘وت-
 هي الول٘بسات ٍسػ ٍسٌبًْب لؤٌ اهلل اصؽلبء ػي تحذث ٍالزٕ األسهبم ٍحذٗج هٌٔ-

   .صائشٓ ًل هي ٍسهٖ رذاس ػلى ثجصؤ الشًي ّزا لٌ٘تْٖ الؼبلن سٌبى
 ٍالس٘ذٓ ّبرش الس٘ذٓ ٍّي الشسبالت ًسبء ثؼط س٘شٓ كٖ الجبسصٓ للصلبت تحل٘لٖ سًي-

  الًتشبف ثلؼجِ الشًي ّزا ٍٗختن ٍأسظبّي ػٌْي اهلل سظٖ ػبئشٔ ٍالس٘ذٓ خذٗزٔ
 كٖ الجبسصٓ الصلبت هي هستَحبٓ الشخص٘ٔ تحل٘ل ًوَرد خالل هي صائشٓ ًل شخص٘ٔ

  الشًي حَاّب التٖ الشخص٘بت
   رو٘لٔ تَػَٗٔ ثَهلبت اللت٘بت هغ حَاسٕ أسلَة كٖ الزذٓ هغ الوٌ٘ٔ الزلسٔ-
 . السالم ػلِ٘ هَسى صٍرٔ هصٔ كٖ الح٘بء ػي-
   ٍاألداة ػولْب حَل اإلسالم كٖ هوشظٔ أٍل الٌجَٗٔ الس٘شٓ هي سك٘ذٓ خ٘ؤ-

 .هصتْب هي الوستَحبُ         



 .الجشًبهذ : حبً٘ب 
   الحٌ٘ن الزًش هي ثتالٍٓ الٌل٘ٔ هبػٔ هسشح كٖ الجشاهذ اكتتحت-
 ػلى الجشًبهذ ٍشٌشت الحولٔ ػي كْ٘ب تحذحت الؽت ًل٘ٔ ػو٘ذٓ ًٍ٘لٔ هي ًلؤ -

 ٍاحتلبءّن، حعَسّن
 الؼظ٘ؤ ٍهٌبًتْب هٌٔ ػي كْ٘ب تحذحت الؽت ثٌل٘ٔ الؽالثٖ الٌبدٕ لوششكٔ ًلؤ -

   تزبّْب ٍٍارجٌب ٍدٍسًب الٌلَس كٖ
   الحشام الجلذ ٍخصبئص الْذى حالح٘ٔ هغ ٍهلٔ ػلى احتَى ّبرش ثشًبهذ ػشض      -
 تلبػلْن ػلى الٌل٘ٔ كْ٘ب شٌشت الزبثشٕ هٌبل األستبرٓ ّبرش ثشًبهذ هذٗشٓ ًلؤ-

   الوشبػش ٍحشى الولَة الهس الزٕ ٍػولْن
   الؽت ًل٘ٔ إلًزبصات ٍحبئوٖ ػشض-
   الؽت ًل٘ٔ ؼبلجبت أداء هي الوإرل الحلن هسشح٘ٔ-
   الخوبك٘ٔ األسئلٔ هسبثؤ كٖ اللبئضات ػلى السحت -

 الصَس



 :اللؼبل٘ٔ
  5الحشمربهؼتٖ هؽؼٔ هي أسض حولٔ  

 :تبسٗخْب
 هـ١٤٣٨-٥-١٦يوم االثنين 

 انتًريض انصيدنت  كهيت 

 سبػبت 4: هذتْب 

 200: ػذد الوستل٘ذات 

 :الجشًبهذس٘ش 
  ػو٘ذٓ ًٍ٘لٔ اششاف تحت الَ٘م ًلس كٖ االًؽالهٔ ششف ٍالص٘ذلٔ التوشٗط لٌل٘ٔ ًبى

 ّبرش ثشًوذ ٍهذٗشٓ التوشٗط ًل٘ٔ ً٘لٔ ٍٍ   الؼ٘ذسٍس كبؼؤ.د الؽالثٖ الٌشبغ
 األسًبى:أٍال 

  ٍالتوش ٍالؼسل ثضهضم لضٍاسّب ٍالع٘بكٔ التشح٘ت-
 االستشلبء كٖ الؽج٘ؼ٘ٔ األػشبة كَائذ هي الٌخ٘ش حَت سك٘ذٓ الزل٘لٔ الصحبث٘ٔ خ٘ؤ-

 ٍالٌسَس لألهشاض هذٗوب الؼالد ٍؼشٗؤ
 الحزبد ػالد كٖ ٍهسبّوتْي التوشٗط ًل٘ٔ لؽبلجبت التؽَػٖ ثبلؼول أشبد الزَاس ششف-

 الؼبسظٔ للحَادث الالصهٔ الصح٘ٔ ٍالتَػ٘ٔ الؼالربت ٍتوذٗن الحشام اهلل ث٘ت ٍصٍاس
 الحبسَة ػجش خل٘لٔ ٍهسبثؤ ٍالزَاس الوٌبى ششف ػي ٍهلٔ ًبًت ثبلج٘ت االستوتبع .-
 .رلي ػي ٍالتؼج٘ش هٌٔ حت كٖ للوشبسًبت صَت ارول هسبثؤ -
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   الجشًبهذ :حبً٘ب
 التذسٗس ّ٘ئٔ أػعبء هي ٍهزوَػٔ الٌل٘ٔ ٍؼبلجبت ّبرش كشٗن الٌل٘ٔ استعبكت-

  .هبػتْب كٖ ثبلٌل٘ٔ
 . الحٌ٘ن الزًش هي آٗبت ٍتالٍٓ ثتشح٘ت ثشًبهزْب استلتحت -
  حعَس ٍشٌشت الؼبم لْزا الٌل٘ٔ هشبسًٔ ػي كْ٘ب تحذحت  الوسن ًٍ٘لٔ ًلؤ-

 .ّبرش ثشًبهذ ٍهذٗشٓ الؼو٘ذٓ ًٍ٘لٔ
        تلبػلْن ػلى الٌل٘ٔ كْ٘ب شٌشت ح٘ج الزبثشٕ هٌبل .أ ّبرش ثشًبهذ هذٗشٓ ًلؤ        -

 . الحولٔ كٖ للوشبسًٔ ٍحعَسّن
 . ػٌْب اهلل سظٖ ػبئشٔ الس٘ذٓ ػي هحبظشٓ    -
 .ّبرش ثشًبهذ كٖ السل٘شات كشٗن هي هوذم الْذى اششاهبت ثشًبهذ-
 . اإلسالم كٖ التوشٗط تبسٗخ ٍػي الوسن ئًزبصات ػي ٍحبئوٖ ػشض -

 الصَس



 :اللؼبل٘ٔ
  5الحشمربهؼتٖ هؽؼٔ هي أسض حولٔ  

 :تبسٗخْب
 هـ١٤٣٨-٥-١٨األربعاء يوم 

 انعهىو انتطبيقيت كهيت 

 سبػبت 4: هذتْب 

  80: ػذد الوستل٘ذات 

 :الجشًبهذس٘ش 
  لألًشؽٔ الؽبلجبت شإٍى ػوبدٓ ًٍ٘لٔ ثحعَس ثبلؼضٗضٗٔ التؽج٘و٘ٔ الؼلَم ًل٘ٔ أهبهت-

 هٌبل األستبرٓ ّبرش ثشًبهذ ٍهذٗشٓ الٌل٘ٔ ًٍٍ٘لٔ الؼ٘ذسٍس كبؼؤ .د الؽالثٖ ٍالتذسٗت
  حولتْب كؼبل٘بت الزبثشٕ

   الجشًبهذ : أٍال
  ثبلحعَس ثبلتشح٘ت ٍاستلتح الٌل٘ٔ ؼبلجبت أداء هي الوٌبّل هبػٔ كٖ أه٘ن

   ٍكعلْب ٍهٌبًتْب هٌٔ ػي هوذهٔ-
  االستَاء حتى الزذة هي ّبرش هصٔ"-
  ؟؟ ثٌٌ٘ب ّبرش هي ًن ثؼٌَاى حَاسٕ لوبء"-
   ّبرش ثشًبهذ هي التؼظ٘ن سل٘شات هذهٌِ  الْذى اششاهبت » ثشًبهذ-
  ٍاشبدت رْذّب ػلى الٌل٘ٔ شٌشت ح٘ج الزبثشٕ هٌبل األستبرٓ الجشًبهذ هذٗشٓ ًلؤ-

   للحولٔ ثوشبسًتْن
 

3 



 األسًبى: حبً٘ب
   ٍالع٘بكٔ االستوجبل سًي     -
 ٍحبئوٖ ػشض هغ ثٌبئْب ٍهصٔ ٍأرضاؤّب الٌؼجٔ ػي ثبلج٘ت االستوتبع سًي       -
 التأسٗخ ػجش هٌٔ كٖ ٍتؽَسُ التؼل٘ن ػي  الوٌبى هذس٘ٔ-
   هٌٔ كٖ االرتوبػٖ التٌبكل ػي الزَاس ٍحسي الحلبٍٓ -
   السؼَدٕ الؼْذ كٖ حذحت التٖ ٍالخذهبت التَس٘ؼبت حَى ٍالؼوشٓ الحذ سًي-
   هٌٔ ػي الضائشات هؼلَهبت تستشق هتٌَػٔ هسبثوبت-
   هٌٔ كٖ الوذٗؤ لأللؼبة توخ٘لٖ ػشض-

 الَسشٔ التذسٗج٘ٔ  : حبلخب
 ػي الٌجٌجٖ شْذ : الوذسثٔ الؽبلجٔ توذٗن هي تذسٗج٘ٔ ثَسشٔ الٌل٘ٔ هجبدسات ختوت-

 رًشت ح٘ج الحذ هَسن خالل الٌلبٗبت
  الحذ كٖ ػبم ًل الٌلبٗبت لووذاس الوَسو٘ٔ اإلحصبئ٘بت /1-
 ػلى ٍالؼول تذٍٗشّب ئػبدٓ ًٍ٘ل٘ٔ هٌْب لالستلبدٓ ٍاهتشاحبت لزلي حلَال ؼشح /2-

 . لْب ٍتوذٗسب تؼظ٘وب هٌٔ تؽْ٘ش
 
 

 الصَس



 :اللؼبل٘ٔ
  5الحشمربهؼتٖ هؽؼٔ هي أسض حولٔ  

 :تبسٗخْب
 هـ١٤٣٨-٥-١9الخميسيوم 

 سبػبت 4: هذتْب 

  500: ػذد الوستل٘ذات 

 كهيت انتصاييى

 :الجشًبهذس٘ش 
 ًٍل٘ٔ التصبه٘ن ًل٘ٔ هغ الخبسر٘ٔ للووشات الحشم أسض هي هؽؼٔ ربهؼتٖ كؼبل٘بت ختبم-

  كبؼؤ .د الؽالثٖ ٍالتذسٗت لألًشؽٔ الؽبلجبت شإٍى ػوبدٓ ًٍ٘لٔ ثحعَس الوزتوغ
 الزبثشٕ هٌبل األستبرٓ ّبرش ثشًبهذ ٍهذٗشٓ الٌل٘ٔ ًٍٍ٘لٔ الؼ٘ذسٍس

  الجشًبهذ: أٍال
   هشاً٘ٔ تالٍٓ/1
  الٌل٘ٔ ؼبلجبت توذٗن الوٌشهٔ هٌٔ ػي ٍهزس شؼشٗٔ َحٔل/2
 ٍهضاٗب الوؽَك٘ي ػي ( هْذٕ ّذى + هحعش ٍكبء " للذًتَست٘ي هٌٔ حلبٍٓ – ػي ًذٍٓ/3

   هخبثٔ أًْب ًٍ٘ق ثبلحزبد ٍحلبٍتْن هٌٔ أّل
  ػضٍرل اهلل أسوبء ػي تحذحت " السو٘شٕ أسوبء.أ" هذهتْب الحسٌى اهلل أسوبء هحبظشٓ/4

 .الوٌشهٔ هٌٔ ثتؼظ٘ن سثؽِ ٍتن الؼظ٘ن اهلل اسن ٍالس٘وب
 الحشام الجلذ تؼظ٘ن سل٘شات توذٗن هي الْذى ئششاهبت ثشًبهذ/5
   الزبثشٕ هٌبل .أ ّبرش ثشًبهذ هذٗشٓ ًلؤ /6
   الحولٔ لشؼبس تصو٘ن أرول" هسبثؤ كٖ اللبئضٓ الوشبسًبت شضػ/7
   الجشًبهذ كٖ الوشبسًبت ٍ اللبئضات تٌشٗن/8
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   األسًبى : حبً٘ب
 الؽبلجبت هٌتَربت ػي ػجبسٓ ًبًت-
 » للٌتت كَاصل – األًَاة ػلى هبئ٘ٔ ؼجبػٔ – الوالثس ػلى سسن – الشوغ ػلى ؼجبػٔ "
 الؽبثغ األػوبل رو٘غ حولت ٍهذ اللٌَى ّزُ تٌل٘ز لٌ٘ل٘ٔ ششح  سًي ًل كٖ تن-

  .الشحوي لعَ٘ف ًْذاٗب الوٌتَربت ّزُ استخذام الووٌي هي أًِ ًٍ٘ق الوتو٘ض الوٌٖ

 الصَس



 :اللؼبل٘ٔ
  5الحشمربهؼتٖ هؽؼٔ هي أسض حولٔ  

 :تبسٗخْب
 هـ١٤٣٨-٥-22األحديوم 

 سبػبت 4: هذتْب 

 400: ػذد الوستل٘ذات 

 :الجشًبهذس٘ش 
 الؽالثٖ ٍالتذسٗت لألًشؽٔ الؽالة شإٍى ػوبدٓ ًٍبلٔ أؼلوت التَالٖ ػلى الخبهسٔ للوشٓ

 الحشم_أسض_هي_هؽؼٔ_ربهؼتٖ# حولٔ كؼبل٘بت الحشام الجلذ تؼظ٘ن هششٍع هغ ٍثبلششأً
 ّبلٔ.د للؽبلجبت الزبهؼ٘ٔ الذساسبت ػو٘ذٓ سؼبدٓ ششف ػلى "للؼبلو٘ي ّذى" شؼبس تحت
  ٍهذ الوجبسًٔ الحولٔ ّزُ كٖ ًل٘ٔ ػشش أسثؼٔ الؼبم ّزا شبسى ح٘ج الؼوَدٕ سؼ٘ذ ثٌت

  اللؼبل٘ٔ هزشٗبت ًٍبى .التؽج٘و٘ٔ الؼلَم ًل٘ٔ الضاّش لووشات أٗبهِ أٍلى كٖ ششكت
   .التؼظ٘ن هشتٌضات : أٍال

  ثَاثٔ ػٌذ ثأٍالّب تششف هشتٌضات حالحٔ للزبهؼٔ الشئ٘س٘ٔ الجَاثبت هي التؼظ٘ن أسًبى اّتخزت
 : الوشتٌضات ّزُ تعوٌت ح٘ج الؼوَدٕ، ّبلٔ .د الؼو٘ذٓ صٗبسٓ الزَّشٓ

 ( الوٌشهٔ هٌٔ الوٌبى ٍّذاٗٔ الٌجَٗٔ ٍالسٌٔ الٌشٗن الوشاى ) الْذى حالح٘ٔ ػي الحذٗج /1
 .ٍالوتؼٔ اللبئذٓ أظلت التٖ الوتبّٔ ثلؼجٔ رلي ًٍبى

ب التٖ الخوبً٘ٔ هٌٔ خصبئص /2  . ُتزسذّب ثصٍَس ثْب اهلل خصَّْ
  لللت٘بت ٍأًوَرد هذٍٓ لٌ٘ي رًشّي الوشآى خلذ الالتٖ الشسبالت ًسبء ػي الحذٗج /3

 . الوسلوبت
 ٍهذ ًبى للوشتٌض تأح٘شًا ػٌذ الحبظشات الجبلؾ ػذدّي هب ٗوبسة أسثؼٔ االف  

 .صائشٓ ػلى هذاس أسجَػ٘ي ًبهل٘ي ؼ٘لٔ أٗبم الحولٔ الوجبسًٔ 
 
 

 ثانيُا



  ثوبػٔ االكتتبح حلل الؼوَدٕ ّبلٔ .د الزبهؼ٘ٔ الذساسبت ػو٘ذٓ تششٗق الضٗبسٓ ّزُ تلت
 .الزَّشٓ
   االكتتبح ثشًبهذ : حبً٘ب
الوشآى هي آٗبت ٍتالٍٓ ثبلحبظشات ثبلتشح٘ت الحلل اكتتح. 
ٔأى هبئلٔ ثبلحولٔ كْ٘ب أشبدت التٖ الؼوَدٕ ّبلٔ .د الزبهؼ٘ٔ الذساسبت ػو٘ذٓ ًلو 

  ٍٗؼذ الحشام اهلل لج٘ت ٍاالًتوبء الَالء هشبػش الٌلَس كٖ ٗخ٘ش اللؼبل٘بت ّزُ هخل ئهبهٔ
 . الؽبلجبت أًشؽٔ هي توذهِ ك٘وب الزبهؼ٘ٔ األٍلَٗبت أٍلى هي

ٔهلت هي :هبلت هوب ًٍبى الؼ٘ذسٍس كبؼؤ .د الؽبلجبت شإٍى ػوبدٓ ًٍ٘لٔ ًلو 
  ر٘ل ًلَس كٖ هٌٔ هٌبًٔ لتخج٘ت ًٍَسّب كعلْب لؤٌ ًٍزًش ثؤٌ ًحتلٖ هٌٔ
 . الخ٘ش

الوشبسًٔ الٌل٘بت رو٘غ هي الووذهٔ التشَٗو٘ٔ الؼشٍض ػشض. 
حالح٘ٔ كِ٘ ٍتزلى ّبرش ثجشًبهذ التؼظ٘ن سل٘شات كشٗن هي الْذى ئششاهبت ثشًبهذ  

 .الشسبالت لٌسبء ًٍوبرد الخوبً٘ٔ هٌٔ ٍخصبئص الْذى
ٍٔهسبثوبتْب الحولٔ ػي كْ٘ب ٍتحذحت الزبثشٕ هٌبل .أ ّبرش ثشًبهذ هذٗشٓ ًلو 

  .الح٘بٓ ًل كٖ التؼظ٘ن أحش ًوتلٖ الشاسخٔ ثو٘وٌب :ثؼجبسٓ ٍختوت هٌْب ٍالْذف
 . التؽج٘و٘ٔ الؼلَم ًل٘ٔ ثشًبهذ: حبلخب
ٔالتؽج٘و٘ٔ الؼلَم ًل٘ٔ ًٍ٘لٔ ًلو. 
ٓحعبسٕ ٍسلَى سبه٘ٔ ه٘ن التؼظ٘ن" :ثؼٌَاى هـشثٖ ئٗوبى . د هغ هحبظش"   
الزبهؼٔ أسض ػلى الٌل٘ٔ ؼبلجبت هي هجبدسات لخالث ششح ٍّٖ:  

 .حٌبٗب للجوبٗب.1
 .الؽَ٘س سوبٗٔ .2
 . الزبهؼٔ لؼبهالت ّذاٗب تَصٗغ .3



   األسًبى: ساثؼب
  .د الزبهؼ٘ٔ الذساسبت ػو٘ذٓ ثضٗبسٓ تششكت حشٗٔ أسًبى ػذٓ التؽج٘و٘ٔ الؼلَم ًل٘ٔ أهبهت

  ثشًبهذ ٍهذٗشٓ الؽالثٖ ٍالتذسٗت لألًشؽٔ الؽبلجبت شإٍى ػوبدٓ ًٍٍ٘لٔ الؼوَدٕ ّبلٔ
 :األسًبى ّزُ تعوٌت ٍهذ . الزبثشٕ هٌبل .أ ّبرش
تحت الشسبالت لٌسبء ًوبرد ػذٓ ٍتوذٗن هٌٔ كٖ الؼؽشٗٔ ٍالٌجبتبت صهضم هبء كَائذ  

 .ثبلج٘ت االستوتبع هسوى
ػول٘ب التؽج٘و٘ٔ للوجبدسات ٍصق. 
ٍٓحَاء آدم هصٔ كٖ اإلسشائ٘ل٘بت ػي ٗتحذث لْب ٍحبئوٖ ػشض ػجش حَاء س٘ش. 
ٔالشسبالت ًسبء هصص كٖ تلبػل٘ٔ هسبثو. 
 ٓالؼبهالت ّذاٗب هجبدس . 

 .أسجَػ٘ي هذاس ػلى الجشًبهذ ٍاستوش
  ٍّٖ الزبهؼٔ كٖ الشئ٘س٘ٔ الجَاثبت ػٌذ الخالحٔ الوشتٌضات اًؽالهٔ ػي اإلػالى تن ختبهب

 .  ّبرش ثشًبهذ سل٘شات ػجش ٕ ٍثَاثٔ ٍثبششاح٘ل الزَّشٓ
 . التبسٗخٖ الوسشد : خبهسب

ٍٔ الؼبم ّزا كٖ التبسٗخٖ الوسشد ظْش  استوش ٍالزٕ الوسشد أحشت هتو٘ضٓ ٍئظبكٔ رذٗذٓ ثحل
 : هتو٘ض ٍثؼشض. ًبهل٘ي ألسجَػ٘ي

 ٗذ ػلى الٌؼجٔ ثٌبء ٍهصٔ ٍاألسض السوبٍات اهلل خلن هٌز الوٌشهٔ هٌٔ تبسٗخ استؼشض .1
  ػْذ ئلى الؼصَس هش ػلى ثْب ٍاالّتوبم ثجٌبئْب هبم هي ٍرًش .. السالم ػلِ٘ آدم األًج٘بء أثٖ

 .. اهلل حلظْب السؼَدٗٔ الذٍلٔ
  ثالد هي سَاّب ػلى ثْب اهلل ه٘ضّب التٖ الخوبً٘ٔ الوٌشهٔ هٌٔ خصبئص ػي الحذٗج .2

 . الؼبلن
 _ ٍسلن ػلِ٘ اهلل صلى الشسَل ّذاٗٔ _ الٌشٗن الوشاى ّذاٗٔ ) الْذى حالح٘ٔ ػي الحذٗج .3

 ( الوٌبى ّذاٗٔ
  األًج٘بء ٍساكوي الٌشٗن الوشاى رًشّي سؽش الالتٖ الشسبالت لٌسبٍء ػشض .4

 . الؼبلو٘ي ًسبء لٌل ٍالٌوَرد الوذٍٓ لٌ٘يَّ  التَح٘ذ سسبلٔ حول كٖ
 



صَس الوشتٌض 
 ٍالوسشد

 الوٌشهٔ هٌٔ" الؽبّشٓ الجوؼٔ ّزُ لوذاسٔ ٍاستشؼبسًا هجَاًل الوسشد ًبل" . 
أم ربهؼٔ ٍؼبلجبت التذسٗس ّ٘ئٔ أػعبء هي ًًَجٔ ثحعَس لِ هخ٘ل ال ئهجباًل شْذ  

 ثشػبٗٔ الحشم أسض هي هؽؼٔ ربهؼتٖ حولٔ كٖ الوشبسًٔ الٌل٘بت أؿلت هي الوشى
  لألًشؽٔ الشإٍى ًٍٍ٘لٔ الؼوَدٕ ّبلٔ .د الزبهؼ٘ٔ الذساسبت ػو٘ذٓ هي ًشٗؤ

 .. اهلل حلظْوب الؼ٘ذسٍس كبؼؤ .د الؽالثٖ ٍالتذسٗت
 هستل٘ذٓ أللٖ هي أًخش الوستل٘ذات ػذد ثلؾ . 
الخبسر٘ٔ الزْبت استوجبل كٖ الؼبم هذاس ػلى التبسٗخٖ الوسشد استوشاس . 



 صَس 
أسًبى الؼلَم 

 التؽج٘و٘ٔ



 :اللؼبل٘ٔ
  5الحشمربهؼتٖ هؽؼٔ هي أسض حولٔ  

 :تبسٗخْب
 هـ١٤٣٨-٥-2٣االثنين يوم 

 انرتبيت كهيت 

 سبػبت 4: هذتْب 

 500 :ػذد الوستل٘ذات 

 :الجشًبهذس٘ش 
  التشث٘ٔ ًل٘ٔ هغ الخبًٖ للَ٘م كؼبل٘بتْب الحشم أسض هي هؽؼٔ ربهؼتٖ حولٔ تتبثغ

 ٍالتذسٗت لألًشؽٔ الؽبلجبت شإٍى ػو٘ذٓ ًٍٍ٘لٔ التذسٗس ّ٘ئٔ أػعبء هي ثحعَسًًَجٔ
 : ثشاهزْب كٖ ظوت ح٘ج الؼ٘ذسٍس كبؼؤ .د الؽالثٖ

   األسًبى: أٍال
ٗششح ألجَهب األٍل الشًي كٖ ٍظوت الحشام اهلل ث٘ت حزبد هغ الَكبدٓ حسي كٖ هجبدسات 

 ٍػبداتْب هٌٔ ػي الوذٗؤ الصَس ثؼط
ٔكْ٘ب الوستخذهٔ األحزبس ٍأًَاع السجح صٌغ ؼشٗو 
 الخَ٘غ ٍأًَاع الٌؼجٔ ًسَٓ كٖ الوستخذهٔ للـشصٓ ٍششح الـشص هي أًَاع . 
ثؼذٓ  (األؼلبل سٗبض هسن كٖ) لألؼلبل الظل هسشح٘ٔ ػجش ّبرش أهٌب هصٔ ػشض 

  هصَسٓ ٍهصٔ الجبسص الوزسن ٍهصٔ الوٌؼت هصٔ هٌْب ًبى الؽلل لززة ٍؼشم أسبل٘ت
 .هذٗوب هٌٔ ٗؼشض الزٕ السٌ٘وب ثشًي ختن حن ّبرش الس٘ذٓ هصٔ هي ربًجب تحٌٖ ًٍلْب

 التؼظ٘ن ه٘ن تحول التٖ اللَحبت ًبًت الخبصٔ ٍالتشث٘ٔ التشٌ٘لٖ اللي سًي 
 .الوبرست٘ش لؽبلجبت الجحج لوَظَػبت أٗعب ٍػٌَاًب سسوب 
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هؼبلن ٍرو٘غ الوٌٖ، ٍالحشم ٍحذٗخب هذٗوب صهضم هبء رسّن التشث٘ٔ لٌل٘ٔ األخ٘ش الشًي 
 هٌٔ

ّالوٌشهٔ هٌٔ ٍهؼبلن الٌؼجٔ ثٌبء ٍتبسٗخ الٌؼجٔ ًسَٓ ػي ٍحبئو٘ٔ ػشٍض حالث ظن. 
 . لْب تؼشٗل٘ٔ ٍهؽَٗبت ثشٍشَسات هغ

 الجشًبهذ : حبً٘ب 
 :الجشًبهذ اثتذأ ثبششاح٘ل هبػٔ كٖ
ًٌوَرد ٗحتزى ثِ للوشأٓ الوسلؤ كٖ كبئضٓ رو٘ل هؼلن ػي الس٘ذٓ خذٗزٔ . ًلؤ د

 .هَتْب ٍحجبتْب ٍهإاصستْب للشسَل صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن
ٍأػذٍا لْن هب استؽؼتن هي هَٓ"ثؼٌَاى حٌبى حلَاًٖ . ًلؤ د" 
ٔػبئشٔ الس٘ذٓ ػي ٍساه٘ٔ ه٘ؤ ٍهص٘ذٓ "الش٘خ رْ٘بى"الؽبلجٔ هغ ٍهل. 
 ٓػي ٍالحذٗج خذٗزٔ الس٘ذٓ ح٘بٓ كٖ الضٍر٘ٔ الح٘بٓ ه٘ن" ػي هلَ٘ثٖ أهبًٖ .د هحبظش 

 .ٍاالهتلبء االهتذاء ثْب حشٕ صٍرٔ لٌل سائؼٔ رَاًت
ٔالشربل هس٘شٓ" ػٌَاًْب ثوص٘ذٓ اللوبءات سلسلٔ لتختن هحعش ٍكبء .د هغ أخ٘شٓ ٍهل» 

 اللشٗذ الؼوذ ٍتعغ  شخص٘تْب رَاًت هي الٌخ٘ش تصق "ػٌْب اهلل سظٖ خذٗزٔ للس٘ذٓ
  رلي كٖ الو٘ؤ السلسلٔ هٌظَهٔ آخش لٌَ٘ى ٍالوٌبى الوٌبًٔ هٌٔ هحبظشٓ كٖ

 .الَ٘م
 
 

 الصَس



 :اللؼبل٘ٔ
  5الحشمربهؼتٖ هؽؼٔ هي أسض حولٔ  

 :تبسٗخْب
 هـ١٤٣٨-٥-2٤الثالثاء يوم 

 انهغت انعربيت كهيت 

 سبػبت 4: هذتْب 

 300: ػذد الوستل٘ذات 

 :الجشًبهذس٘ش 
  حصٔ .د الؼشث٘ٔ اللـٔ ًل٘ٔ ًٍٍ٘لٔ ػ٘ذسٍس كبؼؤ.د الؽبلجبت شإٍى ػوبدٓ ًٍ٘لٔ ثحعَس
 ًبى التذسٗس ّ٘ئٔ أػعبء هي ًًٍَجٔ الزبثشٕ ػجذاهلل هٌبل.أ ّبرش ثشًبهذ ٍهذٗشٓ الششَد

 الحولٔ كؼبل٘بت هؼظن داست ح٘ج الؼشث٘ٔ اللـٔ ًل٘ٔ هغ الحولٔ ّزُ تلؼ٘ل كٖ الخبلج اللوبء
 : ػجش ثبششاح٘ل هبػٔ كٖ

  الجشًبهذ : أٍال
ثبلعَ٘ف تشح٘جٖ هزس حن الوشآى هي آٗبت ثتالٍٓ اكتتح. 
ٔالششَد حصٔ .د الٌل٘ٔ ًٍ٘لٔ ًلو   
ظ٘لبتْب هغ ٍحَاس الوبلٌٖ ثذسٗٔ .د توذٗن هي ًذٍٓ الجشًبهذ كٖ الؼلو٘ٔ األٍسام ؼشح 

  ٍكشاؽ الولت ّذى ث٘ي هَسى أم" ثؼٌَاى الحسٌٖ٘ كَصٗٔ .د  هغ سلس ػلوٖ ثأسلَة
  .الولت كشاؽ كٖ الج٘بً٘ٔ ٍاألسشاس اللـَٗٔ الوؼبًٖ ػي كْ٘ب تحذحت "اللإاد

كْ٘ب تٌبٍلت الخولٖ، سؼبد .د هغ  "ث٘بً٘ٔ ٍأسشاس دسٍس كشػَى هصش" ثؼٌَاى ش٘ن حَاس 
  الوصٔ ّزُ كٖ اللـٔ أسشاس ٍثؼط الولي هصش كٖ هَسى ٗتشثى ألى اهلل اخت٘بس سجت

 .ثالؿ٘ٔ ٍرْٔ هي كشػَى صٍرٔ ٍهَاهق
ٔأم هصٔ كٖ الوشآًٖ الحَاس» هَظَع حولت التٖ خ٘بغ رو٘لٔ .د هغ للٌذٍٓ األخ٘شٓ الَسه  

 .الٌٌ٘ٔ ثْزُ تششٗلْب كٖ ٍالسش ، ال٘ن كٖ ٍئلوبئِ ثاسظبػِ اهلل أهشّب ح٘ي » هَسى
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ثبخشَٗي ًجْ٘ٔ .د دكتِ أداست ٍالزٕ الخبًٖ الؼلوٖ اللوبء هزشٗبت هغ ٍهلبت . 
ٍتبسٗخْب ػبئشٔ الوإهٌ٘ي أم أحبدٗج" هَظَع كٖ الزجَسٕ هٖ .د الؽشح اكتتحت"  

 . الزو٘لٔ اللـَٗٔ أسشاسّب كٖ ٍالتجحش تبسٗخْب دساسٔ أّو٘ٔ ػي كْ٘ب تحذحت
ٔالحو٘شاء هٌبهت كٖ الشؼشاء أهَال هغ ٍهلبت" كٖ الس٘ذ أسوبء .د هغ  الخبً٘ٔ الَسه"   
الحشام الجلذ تؼظ٘ن حوبكٔ كٖ «الجبسٍدٕ ػبئشٔ» .د هغ ًبًت ؼشحب األٍسام آخش. 
ٍالتؼشف الوٌَسٓ الوذٌٗٔ ئلى الوسبكشٗي تَدٗغ كٖ الوٌ٘ٔ الؼبدات لجؼط هشئٖ ػشض 

 .هٌٔ أّل ػبدات ػلى

 الصَس



 :اللؼبل٘ٔ
  5الحشمربهؼتٖ هؽؼٔ هي أسض حولٔ  

 :تبسٗخْب
 هـ١٤٣٨-٥-2٥األربعاء يوم 

 وادلانيت اإلسالييت  اإلقتصاديتكهيت انعهىو 

 سبػبت 4: هذتْب 

 200: ػذد الوستل٘ذات 

 :الجشًبهذس٘ش 
  ًل٘ٔ ئششاف تحت ، كؼبل٘تْب الشاثغ للَ٘م الحشم_أسض_هي_هؽؼٔ_ربهؼتٖ#حولٔ تَاصل

 الؽالثٖ ٍالتذسٗت لألًشؽٔ الؽبلجبت شإٍى ػوبدٓ ًٍ٘لٔ ٍثحعَس سٌذٕ ػوش آهبل.د االهتصبد
 ّ٘ئٔ أػعبء هي ًًٍَجٔ الزبثشٕ ػجذاهلل هٌبل.أ ّبرش ثشًبهذ ٍهذٗشٓ ػ٘ذسٍس كبؼؤ.د

  التذسٗس
 األسًبى :أٍاًل
“َٗتَسؼٔ كٖ الوولٌٔ رَْد خالل هي ثبلج٘ت اإلستوتبع خبص٘ٔ ٗؼضص الزٕ ”هٌٔ استَد 

 . الشحوي ظَ٘ف ٍخذهٔ الوٌٖ الحشم ًٍظبكٔ
ّبسٍى ثٌت سبسٓ“ الخل٘ل ئثشاّ٘ن صٍرٔ لس٘شٓ سٌ٘وبئٖ ػشض “. 
هٌٔ اهتصبد كٖ ئثشاّ٘ن اهلل ًجٖ دػَٓ ثشًٔ أحش. 
لْب ٍتؼظ٘وًب كْ٘ب حجًب لتزبستْن هَؼًٌب هٌٔ اختبسٍا الزٗي التزبس ثؼط هصص . 
هٌٔ حت كٖ ػجبسات تسز٘ل خالل هي ”آهي،ؼبّش، هحشم“ هلَْم . 
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الشحوي ثعَ٘ف الحلبٍٓ خبص٘ٔ تؼضص التٖ هٌٔ ألسَام ًوبرد ػشض. 
الوٌٖ ثبلؽبثغ الوصَس األؼلس خالل هي هٌٔ هؼبلن كٖ التزَل. 

 الجشًبهذ :حبًً٘ب
هـشثٖ ػجذالشحوي ئٗوبى.د هذهتِ ”الْذى ئششاهبت“ : ثؼٌَاى لوبء  
ؿٌذٍسٓ َٗسق دالل.أ هغ ”الحشام الجلذ أػظن ً٘ق”: ثؼٌَاى لوبء 
 ٔسلؤ ثي سو٘شٓ.أ هغ الوٌشهٔ هٌٔ تؼظ٘ن ػي ًلو. 
الٌَى هجلٔ هٌٔ”:ثؼٌَاى صذّٗوٖ شبًش هبرذٓ.أ هغ لوبء”   

 الوجبدسات :حبلخًب
الٌل٘ٔ ؼبلجبت هي هجبدسات حالث ؼشحت: 

 .الؽبلجبت هجل هي الزبهؼٖ الحشم تٌظ٘ق .1
   .الزبهؼٖ الحشم أسربء ػلى الوْوالت سالت تَصٗغ .2
 .الوصؼذ سًَة آداة تلؼ٘ل .3

 الصَس



 :اللؼبل٘ٔ
  5الحشمربهؼتٖ هؽؼٔ هي أسض حولٔ  

 :تبسٗخْب
 هـ١٤٣٨-٥-2٦الخميس يوم 

 يعهد انهغت انعربيت نغري انناطقني هبا 

 سبػبت 4: هذتْب 

 200: ػذد الوستل٘ذات 

 :الجشًبهذس٘ش 
 الخو٘س صجبح ثْب الٌبؼو٘ي لـ٘ش الؼشث٘ٔ اللـٔ هؼْذ شبسى "للؼبلو٘ي ّذى" شؼبس تحت

 شإٍى ػوبدٓ ًٍ٘لٔ ٍثحعَس الحشم_أسض_هي_هؽؼٔ_ربهؼتٖ# حولٔ ػلى الوبظِٖ
 ّ٘ئٔ أػعبء هي ٍحلٔ الزبثشٕ ػجذاهلل هٌبل .أ ّبرش ثشًبهذ ٍهذٗشٓ الؼ٘ذسٍس كبؼؤ.د الؽبلجبت
 . التذسٗس

 الجشًبهذ :أٍاًل
(الزبهؼٔ؟ كٖ ًحي لوبرا    هٌٔ؟ كٖ ٌّب أًب لوبرا خلوت؟ لوبرا)  ثبخعش ح٘بٓ.د لوبء 
ٓالصبػذٕ أه٘شٓ.د هغ ّبرش هذسسٔ دٍس  
ٓالحشثٖ ػبئشٔ.د هغ التؼظ٘ن حوبكٔ دٍس. 

 األسًبى :حبًً٘ب
ٔاالستَاء حتى الزذة هي السالم ػلْ٘ب ّبرش أهٌب هصٔ هغ رَل  
أػظن هصتْب هي ًستسوٖ التٖ الحٌَى الوشث٘ٔ األم ػظن ػلى سشاد خضٗؤ .د ػلوت  

 . األسشٓ أٍاصش توَٗٔ كٖ األسشٗٔ ٍالشسبئل الذسٍس
ٍاستؼشاض اللْوٖ ثذسٗٔ .د  هغ السالم ػلْ٘ب ّبرش هصٔ تستلْن تزبسة هغ حو٘وٖ حَاس 

 الؼشث٘ٔ اللـٔ هؼْذ ؼبلجبت هي ػذد لوصص
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 :اللؼبل٘ٔ
  5الحشمربهؼتٖ هؽؼٔ هي أسض حولٔ  

 :تبسٗخْب
 هـ١٤٣٨-٥-29األحد يوم 

 +كهيت احلاسب
 ادلعهد انعايل نألير بادلعروف واننهي عن ادلنكر 

 سبػبت 4: هذتْب 

 500: ػذد الوستل٘ذات 

 :الجشًبهذس٘ش 
 ئهجبل ٍسػ الوٌٌش ػي ٍالٌْٖ ثبلوؼشٍف لألهش الؼبلٖ ٍالوؼْذ اٙلٖ الحبست ًل٘ٔ هشبسًٔ

 هٌبل.أ ّبرش ثشًبهذ ٍهذٗشٓ ػ٘ذسٍس كبؼؤ .د الؽبلجبت شإٍى ػوبدٓ ًٍ٘لٔ ثحعَس ًج٘ش
 . التذسٗس ّ٘ئٔ أػعبء هي ًًٍَجٔ الزبثشٕ ػجذاهلل

 الجشًبهذ :أٍاًل
"ٓثؤٌ األح٘بء هشاًض هذٗشٓ الـشٗجٖ هشٗن.د:هغ "هشٌالتي حل كٖ احتشاكٖ دٍس  

   الحبسحٖ هشبػل.ٍأ
 ٓالحشثٖ ػبئشٔ .د التؼظ٘ن حوبكٔ دٍس. 
ثخبسٕ ًبدٗٔ .د ٍ سّشاد ًزبح .د هغ الزو٘ل الضهي هي حَاسٕ لوبء.  
ٔصهضهٖ ٌّبء.د هغ الحشام الجلذ لتؼظ٘ن ٍهل   
ٔاللح٘بًٖ ٍظحٔ.أ هغ "الو٘ن ػزلٔ" ػول ٍسش   
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   األسًبى :حبًُ٘ب
ٓهٌٔ تؼظ٘ن تؼضٗض كٖ اللت٘بت هجبدس. 
 اهلل اسوبء تؼظ٘ن كٖ ئثذاػٖ اثتٌبس.    
الجبسًَد َّ "لإلًتشًت اٙهي لالستخذام الو٘سش دل٘لي. 
الوٌٖ الوزتوغ تبرشات لذػن الوٌ٘ٔ األًبهل ٍئثذاػبت هٌتزبت ػشض  
كًٌ٘ب ثبلج٘ت ٍاالستوتبع هٌٔ حت استؼشاض كٖ الوٌ٘بت اللت٘بت لٌيت 
  ششف ه٘خبم هٌٔ هذس٘ٔ لششف. 



 :اللؼبل٘ٔ
  5الحشمربهؼتٖ هؽؼٔ هي أسض حولٔ  

 :تبسٗخْب
 هـ١٤٣٨-٥-٣0االثنين يوم 

   اإلجتًاعيتكهيت انعهىو  

 سبػبت 4: هذتْب 

 :ػذد الوستل٘ذات 

 :الجشًبهذس٘ش 
  ػ٘ذسٍس كبؼؤ.د الؽبلجبت شإٍى ػوبدٓ ًٍ٘لٔ ثحعَس اإلرتوبػ٘ٔ الؼلَم ًل٘ٔ شبسًت
 ػجذاهلل هٌبل.أ ّبرش ثشًبهذ ٍهذٗشٓ استٌجَلٖ اثتسبم .د االرتوبػ٘ٔ الؼلَم ًل٘ٔ ًٍٍ٘لٔ
 ثــ اللؼبل٘ٔ اكتتحت التذسٗس ّ٘ئٔ أػعبء هي ًًٍَجٔ الزبثشٕ

   ألسًبى ا:أٍال
الحشام الجلذ تؼظ٘ن تظْش التٖ ٍالؼشٍض ٍالٌوبرد الصَس هي الؼذٗذ تعوٌت. 
ٍهٌْب الحشام الجلذ سٍاد لخذهٔ هسبػذٓ تؽج٘وبت ػذٓ ػشض:  

  الحشام ثبلوسزذ للتؼشٗق الووصذ ثشًبهذ1.

 . الزـشاكٖ الوششذ ثشًبهذ2.

   .الوؽَف ثشًبهذ3.
 ه٘ؤ تؼلن ػلى أًحبء  ٍثَستشاتهسبحٔ تؼجش كْ٘ب اللتبٓ ػي هلَْهْب ػي التؼظ٘ن

 .الحشم الزبهؼٖ
ٔ٘هخشربت اللت٘بت ثأشٌبل كٌ٘ٔ ئثذاػ. 
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 الصَس

  
 حبً٘ب : الجشًبهذ 

  استبًجَلٖاثتسبم . داللوبء األٍل ًل٘ٔ الؼلَم االرتوبػ٘ٔ  *
.شؼ٘جٖ تعوٌت حالث هحبٍس ئًؼبم.دًذٍٓ سئ٘سٔ هسن اإلػالم    

هجشٍى  هٌبس.د( الزَاسششف /)1         
. خًَذًٔ ًبدٗٔ.دهغ ( ثبلج٘ت اإلستوتبع/)2         
.حلجٖ آهبل.دتحذحت ( الوٌبىهذس٘ٔ /)3         
.استؼشاض ػذٓ هجبدسات تؽج٘و٘ٔ تخذم صٍاس الوسزذ الحشام هٌِ*   

.ًضّٔ الزبثشٕ د.أهوتلٌبتٌب أهبًٔ سلَى ئٗوبًٖ ٍسهٖ هغ هجبدسٓ /1           
   .ػجذالشحوي هٌبل.أتحذٗج خبسؼٔ هٌٔ ػلى الخشائػ الؼبلو٘ٔ هغ هجبدسٓ /2         
هسن اإلػالم لتَػ٘ٔ األؼلبل ثبلوحبكظٔ ػلى الوصبحق ٍالوسزذ الحشام هجبدسٓ /3           

  كتحٖ اٗوبى.دالوشبسًبت الجحخ٘ٔ كٖ خذهٔ الحذ ٍالؼوشٓ هغ هجبدسٓ /4        
.الصٌٖ٘  أهل.دػي تؼظ٘ن الجلذ الحشام الختبم *  

 



 :اللؼبل٘ٔ
  5الحشمربهؼتٖ هؽؼٔ هي أسض حولٔ  

 :تبسٗخْب
 هـ١٤٣٨-٦-١يوم الثالثاء 

 كهيت انشريعت واندراساث انقرآنيت 

 سبػبت 4: هذتْب 

 700 :ػذد الوستل٘ذات 

 :الجشًبهذس٘ش 
شبسًت ًل٘ٔ الششٗؼٔ ٍالذساسبت الوشآً٘ٔ ٍثحعَس ًٍ٘لٔ ًل٘ٔ الششٗؼٔ ٍالذساسبت اإلساله٘ٔ  

الزبثشٕ ػجذاهلل  هٌبل.أٍ هذٗشٓ ثشًبهذ ّبرش  هٌشٖهشٗن . هذًٖ ٍهٌسؤ االًشؽٔ د ئصدّبس.د
التذسٗسهي أػعبء ّ٘ئٔ ًًٍَجٔ   

 أٍال :األسًبى
دًبى الشجٌ٘ٔ *   
ػؽبسٓ أر٘بد *  
هٌتجٔ الحشم *  
. هخجض الشبه٘ٔ *  
.الؼوذٓ *  

 حبً٘ب: الجشًبهذ  
.هذًٖ  ئصدّبس.دًلؤ ًٍ٘لٔ ًل٘ٔ الششٗؼٔ ٍالذساسبت اإلساله٘ٔ *   
هي أداء ؼبلجبت الٌل٘ٔ لؤٌهصٔ ٍخبؼشٓ *   
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 لو٘بء.دث٘ي  روغ"الوحوذٗٔأم الوإهٌ٘ي ػبئشٔ سظٖ اهلل ػٌْب هجلـٔ الشسبلٔ "ػي حَاس *
.ثؼٌَاىأكٌبى تلوسبًٖ . شبكؼٖ ٍ د  

.ح٘بٓ الشش٘ذ. ٍد هبسٍتًَس . توذٗن دًذٍٓ هٌبهشٔ ئثشاص خصبئص هٌٔ *  

 الصَس



 :اللؼبل٘ٔ
  5الحشمربهؼتٖ هؽؼٔ هي أسض حولٔ  

 :تبسٗخْب
 هـ١٤٣٨-٦-2يوم األربعاء 

 كهيت اندعىة وأصىل اندين 

 سبػبت 4: هذتْب 

 800 :ػذد الوستل٘ذات 

 :الجشًبهذس٘ش 
ًبى ختبم كؼبل٘بت حولٔ ربهؼتٖ هؽؼٔ هي أسض الحشم ثوشبسًٔ ًل٘ٔ الذػَٓ ٍأصَل الذٗي 

سؼبد . ًٍٍ٘لٔ ًل٘ٔ الذػَٓ د ػ٘ذسٍس كبؼؤ.دٍثحعَس ًٍ٘لٔ ػوبدٓ شإٍى الؽبلجبت 
ػجذاهلل الزبثشٕ ًًٍَجٔ هي أػعبء ّ٘ئٔ التذسٗس هي ًل٘ٔ   هٌبل.أٍهذٗشٓ ثشًبهذ ّبرش  ثبثوٖ

.الذػَٓ ٍاالهسبم االخشى  
.ًبى االكتتبح لْزُ اللؼبل٘ٔ كٖ رلي الَ٘م  ثبششاح٘لٍكٖ هبػٔ   

 أٍال: الجشًبهذ
(ئحسبى هشصا. د)دٍسٓ حوبكٔ تؼظ٘ن الجلذ الحشام*   
. د: ) ،ٍّوبسشداس ثؼٌَاى هذس٘ٔ الوٌبى ثوشبسًٔ هي ػعَات الٌل٘ٔ  ٌّذ.دًذٍٓ تذٗشّب *

(هوجَل  اثتسبم.دسلوى ثي داٍٍد ، ٍ   
ٍتن استؼشاض التؼل٘وبت ٍالتصَٗت ػلْ٘ب هي هجل  هسبثؤ أرول تؼل٘ن ػلى الٌذٍٓ* 

.الؽبلجبت ٍاخت٘بس أرولْب  
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هشٗن  الؼزساء أٍثشٗت    -  
- هٌٔلذى الوسلؤ ٍثبألخص ثٌت  الح٘بء ٍالحشؤهشْذ لخلن  - 

ػي هشبػشّي ٍّي تحذحي كوشٓ لؽبلجبت هؼْذ اللـٔ الؼشث٘ٔ لـ٘ش الٌبؼو٘ي ثْب  _  
.ثِ هي هذس٘ٔ الوٌبى ٍهب ٗشؼشى كٖ الجلذ الحشام   

 حبً٘ب: األسًبى
هٌبهشٔ هؼشكٔ األسجبة أسجبة خلغ الحزبة تسبؤالت ػي *   
تؼضٗض الوشاءٓ ٍهَاهغ الجحج الوَحَهٔ ٍاٙهٌٔ ٍالتؼظ٘ن الوشاءٓ *   
ٓ ثبلَسدٓ تصَٗش ثبلشسن  تشج٘ٔلح٘بء ا*  ح٘بء الوشأ  
تحذث ػي تبسٗخ الٌؼجٔ حن سثػ هلَْم الوذس٘ٔ ثؼذم استٌبة الوؼبصٖ :الوٌبى هذس٘ٔ * 

 اٍ اهتشاكْب كٖ هٌٔ 
دػَٓ ٍحلبٍٓ الزَاس ششف *   
.ثبلج٘ت االستوتبع *   

ح٘ج هبهت هزوَػٔ هي الؽبلجبت ثتلؼ٘ل الوجبدسٓ كٖ  "خ٘ش ًلِ"تلؼ٘ل هجبدسٓ *  
ٍرلي ثتزْ٘ض ثؽبهبت تختبسّب الؽبلجٔ ػشَائ٘ب ٍتٌَى   ٍالٌلتشٗبتالوؽؼن الزبهؼٖ 

تؼظ٘ن الجلذ الحشام ٍخلن الح٘بء ٍهصٔ هشٗن ػلْ٘ب السالم هبٗخصهذخل للوٌبهشٔ كٖ   
 

 الصَس



 :اللؼبل٘ٔ
  5الحشمربهؼتٖ هؽؼٔ هي أسض حولٔ  

 :تبسٗخْب
 هـ١٤٣٨-٦-٣يوم الخميس 

 احلفم اخلتايي 

 سبػبت 4: هذتْب 

 500 :ػذد الوستل٘ذات 

 :الجشًبهذس٘ش 
ّبلٔ ثٌت سؼ٘ذ الؼبهَدٕ اختتوت كؼبل٘بت حولٔ . ػلى ششف ػو٘ذٓ الذساسبت الزبهؼ٘ٔ د

ربهؼتٖ هؽؼٔ هي أسض الحشم لؼبهْب الخبهس ٍالتٖ اهبهتْب ًٍبلٔ ػوبدٓ شإٍى الؽالة 
 هوخلٔ كٖ ًٍبلٔ ػوبدٓ شإٍى الؽالة لألًشؽٔ ٍالتذسٗت الؽالثٖ ثبلششأً 

.ًل٘ٔ داخل٘ٔ ٍخبسر٘ٔ 14هغ ثشًبهذ ّبرش لوششٍع تؼظ٘ن الجلذ الحشام ٍثوشبسًٔ   
 أٍاًل:كوشات الحلل 

ثذأ الحلل الختبهٖ ثٌلؤ تشح٘ج٘ٔ ثبلحعَس*   
أشَام ػجبس : هي الزًش الحٌ٘ن للسل٘شٓ  أٗبتتالٍٓ *   

هي أداء كشٗن السل٘شات ثجشًبهذ ّبرش» التؼظ٘ن ًوػ ح٘بٓ » أٍثشٗت *  
ثٌت سؼ٘ذ الؼوَدٕ  ّبلٔ.دًلؤ ػو٘ذٓ الذساسبت الزبهؼ٘ٔ للؽبلجبت *  

ح٘ج رًشت أى ربهؼٔ أم الوشى هذ حظ٘ت ثزوغ ششف الوٌبى ٍالؼلن ٍأى ّزُ الحولٔ تؼضص  
الو٘ن الوؼٌَٗٔ لزبهؼتٌب ًٍحي ػلى أهل أى ٌَٗى ّزا الجشًبهذ هٌؽلن لسلَى ٍه٘ن ًج٘لٔ ًوب 

.اشبدت ثوب شْذتِ الحولٔ هي حشاى هٌوؽغ الٌظ٘ش داخل الحشم الزبهؼٖ  
  



  ػ٘ذسٍس كبؼؤ.دًلؤ ًٍ٘لٔ ػوبدٓ شإٍى الؽالة * 
ح٘ج أكبدت ثأًٌب ٍثؤٌ اهلل اتوٌٌب ػبهٌب الخبهس لْزُ الحولٔ الوجبسًٔ ًٍسؼى لٌتؼبّذ 
ػلى تؽج٘ن ّزا التؼظ٘ن ثولَثٌب ٍرَاسحٌب ًوب توذهت ثبلشٌش الزضٗل لسؼبدٓ الذًتَس  

، (ثشًبهذ ّبرش)ؼالل أثَ الٌَس الوششف الؼبم لوششٍع تؼظ٘ن الجلذ الحشام ٍالوسن الٌسبئٖ   
هٌبل الزبثشٕ . ّبرشأًلؤ هذٗشٓ ثشًبهذ *   

ٍهلبت هتٌَػٔ احشت كْ٘ب الحلل ح٘ج شٌشت كْ٘ب ًل هي دػن حولٔ ربهؼتٖ هؽؼٔ هي  
ّبلٔ . اسض الحشم ٍشبسى ٍثزل تؼظ٘وًب ٍحجًب هلل ٍػلى سأسْن ػو٘ذٓ الذساسبت الزبهؼ٘ٔ د

ٍاستؼشظت سحلٔ ربهؼتٖ خالل خوس سٌَات ٍالتـ٘٘ش الزٕ  الؼ٘ذسٍسكبؼؤ . الؼبهَدٕ ٍد
ًل٘ٔ حبًت تؼظ٘ن الجلذ الحشام هي هٌؽلن تخصصْب لٌستشؼش هؼًب 14ثذا رلً٘ب ثوشبسًٔ 

ششف الؼلن كٖ ثوؼٔ هختبسٓ ٍلٌإًذ كٖ الختبم ػلى اى التؼظ٘ن ًوػ ح٘بٓ ٍاى التؼظ٘ن 
الزٕ ه٘ن سبه٘ٔ ٍسلَى حعبسٕ حن ثبسًت للزو٘غ ششف الوشبسًٔ ٍاللَص االػظن ثبألحش 

هبهت ثاػالى ًتبئذ الحولٔ حن ، ًشرَُ   
 حبً٘ب : هشاًض الٌل٘بت الوشبسًٔ

ًل٘ٔ حبًت تؼظ٘ن الجلذ الحشام هي هٌؽلن  14شبسًت كٖ تلؼ٘ل الحولٔ 
ثششف الؼلن كٖ ثوؼٔ هختبسٓ ٍللتأً٘ذ ػلى أى التؼظ٘ن ًوػ ح٘بٓ  لإلستشؼبس  تخصصْب

: كٌبى التٌشٗن ًبلتبلٌّٖبى هي تو٘ض ٍأثذع حعبسٕ ٍ ٍأى التؼظ٘ن ه٘ن سبه٘ٔ ٍسلَى   
 ًل٘بت كشع الضاّش 

 المركز األول 
ٍالوبل٘ٔ اإلساله٘ٔ اإلهتصبدًٗٔل٘ٔ الؼلَم   

 المركز الثاني
 ًل٘ٔ الذػَٓ ٍأصَل الذٗي

 المركز الثالث
 اإلرتوبػً٘ٔل٘ٔ الؼلَم 

 المركز الرابع
 التشثً٘ٔل٘ٔ 



 
 المركز الخامش

 التؽج٘وً٘ٔل٘ٔ الؼلَم 
 المركز الضادس

 الؼبلٖ للذٍسات التذسٗجًٍ٘ٔل٘ٔ الوؼْذ ًل٘ٔ الحبست 
 المركز الضابع

 هؼْذ اللـٔ الؼشث٘ٔ لـ٘ش الٌبؼو٘ي ثْب
 المركز الثامن

 ًل٘ٔ الششٗؼٔ ٍالذساسبت اإلساله٘ٔ
 المركز التاصع

 ًل٘ٔ اللـٔ الؼشث٘ٔ
 ٍالٌل٘بت التٖ تن تتَٗزْب ثبلووشات الخبسر٘ٔ

 المركز األول
 ًل٘ٔ الؽت

 المركز الثاني
 ًل٘ٔ التوشٗط

 المركز الثالث
 ًل٘ٔ التصبه٘ن ًٍل٘ٔ الوزتوغ

 المركز الرابع
 ًل٘ٔ الؼلَم التؽج٘و٘ٔ

 

 



 .هسبثؤ الؽبلجبت : حبلخب  
ٍالتٖ تْذف ئلى أّو٘ٔ ( الوْبسٍٗٔ الٌتبث٘ٔ )للؽبلجبت ّبرش هسبثوبت أهبم ثشًبهذ 

الؽبلجبت لششف الوٌبى ٍالضهبى ٍتؼظ٘ن الجلذ الحشام ٍتؼضٗض ًوبرد ًسبء الشسبالت  ئستشؼبس
 كشٍعثْي ح٘ج تًٌَت هي خوسٔ  لإلهتذاء

 :ػذد الوشبسًبت كٖ الوسبثوبت 
 ؼبلجٔ  250

 :ػذد اللبئضات 
 :ؼبلجٔ  ػلى الٌحَ التبلٖ   20

 :اللبئضات ثبلوسبثؤ الخوبك٘ٔ الٌجشى ػلى ًت٘ت ًسبء الشسبالت ٍّي  
 ػجذاألحذأه٘شٓ -
 سًَبػلبف -
 تـشٗذ أحوذ-
 ّ٘لبء سًب-
 كبؼؤ صالح الذٗي-
 ًبدسٓ صالح-
 اثتسبم أحوذ-
 كبؼؤ ؼبّش-
 أسْـوبء هحوذ-
 خلَد ظْ٘ش-
 

 

  

 



 اساء الوشبسًبت كٖ هسبثؤ 
 :ًت٘ت ًسبء الشسبالت



 
 (:الصَت الؼزة)ٍاللبئضات كٖ هسبثؤ األٍثشٗت 

 ”ّزشٓ هلت“: المركز األول
 ًس٘جٔ كؽبًٖ-
 حلصٔ ٗحٖ-
 سصاى كؽبًٖ-
 سو٘ٔ كؽبًٖ-

 ”الحٌ٘ي“: المركز الثاني
 سحبة هحوذ ؼبّش-
 هشٗن هحوذ ؼبّش-

 ”شوس الْذى“: المركز الثالث
 ػل٘قسبسٓ خو٘س -

 :ٍاللبئضات كٖ هسبثؤ الوٌتزبت الشائذٓ
 ”أسٍى الضث٘شٕ“ػشض كلن ًشتًَٖ -
 ًذى هحوذ ػجذالشش٘ذ“تصو٘ن لؼجٔ -

 :اللبئضٓ كٖ هسبثؤ الولن الس٘بل 
 .شلبء اللح٘بًٖ

 الذسٍع ٍالْذاٗب التزًبسٗٔ  توذٗن.ساثؼًب 
 .الٌل٘بت ٍاػعبء ّ٘ئٔ التذسٗس الوشبسًبت كٖ الحولٔ لزو٘غ 

 
 

 

  

 

الوستل٘ذات هي الحولٔ  ػذد ثلؾ  
 .هستل٘ذٓ 10000 هبٗوبسة

 



بنود 

 التقييم

 مالحظات لم يتم تم نقاط التقييم

:  أوال

وضع 

 الشعارات

 وجود الشعارات داخل اإلعالنات

 –العروض  –األركان )في " هدى للعالمين " تفعيل وإبراز الشعار 

 (بروشورات

:  ثانيا  

الحفل 

 االفتتاحي

 حضور طالبات الكلية للحفل

:  ثالثا  

المونتاج 

 التشويقي

 شمولية العرض وعمق الفكرة

 تسليمه في الموعد المحدد

 دقائق3مدة العرض 

-أ : رابعا  

 (األركان)

 رفع الخطة متكاملة في اليوم المحدد

 التجهيز المبكر للنشاط

 والحرم الجامعي"وسائل التواصل االجتماعي " التميز في التغطية اإلعالمية 

 تجهيز وإعداد ركن شامل لمحتوى الحملة

 خلو األركان من بهرجة أو توزيعات ورقية خارجة عن محتوى الموضوع
" الهدية المكية " االستفادة من النشرات المرفقة لنساء الرساالت وسي دي 

 في تفعيل الحملة

 صحة األحاديث والمعلومات

 اإلبداع والتميز وحسن التنظيم وكيفية الطرح

 االهتمام بنظافة المكان

 كتابة أسماء الحاضرات

 تقديم مبادرة تطبيقية متميزة في الحرم الجامعي :خامسا  

:  سادسا  

المسرد 

 التاريخي

 حضور طالبات الكلية للمسرد

 تقديم كشوفات بأسماء الحاضرات

 تسليم الكشوفات في نهاية اليوم الوكالة عمادة شؤون الطالب

 المشاركة في حضور الفعاليات في جميع األيام :سابعا  

 حضور الحفل الختامي لمنسوبات وطالبات الكلية :ثامنا  

  لزٌٔ  تحٌ٘ن  هسبثؤ الؽبلجبت :
الحشثٖ   سحبة.أ/الزبثشٕ  هٌبل.أ/ السج٘ت تْبًٖ.د/ كذا  ّ٘لبء.د  

 لزٌٔ تو٘٘ن  الٌل٘بت الوشبسًٔ :
سلوِثي  سو٘شٓ.أ/الزبثشٕ هٌبل .أ /الحشثٖ  سحبة.أ/  الؼ٘ذسٍس كبؼؤ.د  

 ًٍبى التو٘٘ن ٍكوًب للجٌَد التبل٘ٔ : 



 الصَس



 : األراءنماذج من 




