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الدورة العلمية
نبذه مختصرة عن المشروع :
اإق�م ��ة الدرو� ��س العلمي ��ة الت�أ�شيلي ��ة واملنهجية م ��ن خالل ال ��دورات ال�شريعة والتي تهت ��م بطلبة العلم
وتك ��ون مدته ��� على االقل اأ�شبوعني يتم اختي�ر جمموعة م ��ن العلم�ء الب�رزين يف �شتى الفنون ال�شرعية
مع الرتكز
الرتكيز على املتون والبحوث ال�شرعية 0

الخلفية والتبرير :
•احل�جة امل��شة لن�شر العلم ال�شرعي وتعليم امل�شلمني اأمور دينهم .
•قلة الدورات العلمية حم�فظة جدة .
•كرثة الطلب على هذه الدورات.

الفئة المستهدفة :
 .1طلبة العلم يف جدة وخ�رجه�.
 .2االأئمة واخلطب�ء و املوؤذنني على م�شتوى حم�فظة جدة .
 .3طالب مدار�س التعليم الع�م مبح�فظة جدة .
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الهدف العام :
ن�شر العلم ال�شرعي من خالل الدرو�س العلمية الت�أ�شيلية .

األهداف الفرعية :
األهداف

الهدف الفرعي االأول :

ن�شر العقيدة ال�شليمة من خالل الدرو�س العلمية

الهدف الفرعي الث�ين :

ت�أ�شيل العلم ال�شرعي ب�لو�ش�ئل املختلفة
(حفظ املتون والبحث العلمي و تلخي�س االأ�شرطة )

الهدف الفرعي الث�لث :

ربط االأئمة واخلطب�ء ب�لدورات العلمية من خالل حث الن��س ب�أهميته�

مستفيدون

عدد

نشاطات

عدد

طالب العلم

800
500

دورة �شيفية
درو�س
بحوث علمية

600

طالب العلم

500
800

اإختب�رات

600

طالب العلم

500
800

تلخي�س

600
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االفتراضات واالحتماالت :
م

1
2
3

االفتراض واالحتمال

عدم وجود الدعم
ت�أخر اجله�ت املعنية يف املواقع
اعتذار بع�س امل�ش�يخ

كيفية تجنب مشاكله

أثر االفتراض على المشروع

عدم اإق�مة امل�شروع وت�أجيله
ت�شويق امل�شروع للداعمني
ا�شتبدال ببع�س امل�شرح لهم مطلق�ً
املت�بعة والرفع مرة اأخرى
التن�شيق املبكر وو�شع اأكرث من بديل تقلي�س عدد الدرو�س
على ق�ئمة االحتي�ط

الشروط والمتطلبات لتنفيذ المشروع :
 .1توفر الدعم امل�دي .
 .2ا�شرتاك الطالب يف الدورة .
 .3التن�شيق مع امل�ش�ئخ .

مدة المشروع:
إىلإىل1437/10/25
 1437/1/1ه�
1438/10/30ه�هـ
 1438/اهـ ا
10/14
10

7

م

الهدف الفرعي

الموازنة المقترحة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

تذاكر �شفر امل�شايخ

9600
 18000ريال
 8400ريال
 45000ريال
 20000ريال
 35000ريال
36000
 38000ريال
 4500ريال
 28000ريال
 19500ريال
18500
 28000ريال
26000
 3000ريال
255,000ريال
257000

�شكن امل�شايخ
موا�شالت امل�شايخ
�شكن الطالب
موا�شالت الطالب
موا�شالت الطالبات
�شيافة الطالب وامل�شايخ
الإعالنات
املتون واملذكرات
مكافاآت العاملني
اجلوائز
نرثيات

املجموع

٨

ريال

كيفية صرف الموازنة
المقترحة

 12تذكرة * 800ريال
� 12شخ�ص* 500ريال *� 3أيام
� 12شخ�ص* 700ريال*� 3أيام
 60طالبا* 750ريال
 4با�صات * 5000ريال
 7با�صات * 5000ريال
 20يوم * 1900ريال
برو�شورات وبرنات
برو�شورات وبرنات
 13عامال *  1500ريال
 35ريال*  800طالبا وطالبة
---
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آلية متابعة المشروع لتحقيق أهدافه :
م

الهدف

1

ن�شر العقيدة ال�شليمة من خالل الدرو�س العلمية

2

ت�أ�شيل العلم ال�شرعي ب�لو�ش�ئل املختلفة
(حفظ املتون والبحث العلمي و تلخي�س االأ�شرطة )

3

ربط االأئمة واخلطب�ء ب�لدورات العلمية من خالل حث
الن��س ب�أهميته�

ألية المتابعة

ألية التقويم

تقرير ع�م من مدير الدورة
تق�رير دورية توثيق مرئي تقرير م�يل من املح��شب
و�شوتي للربامج
تقرير م�شرف الربن�مج
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واهلل ولي التوفيق ,,,
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balaghclub

اﻟﺮﻗــﻢ اﻟﻤـﻮﺣﺪ 920002404 :

 info@balagh.infoادارة

0505502687:

 www.balagh.infoاﻟــــﺘــــﺴــــﻮﻳــــﻖ 0505502911:
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اﻟـــــﻔـــــﺎﻛـــــﺲ 0126072380:
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