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، ويتحدث أصح الكتب بعد كتاب اهلليقوم على بيان مكانة صحيح البخاري، وأنو برنامج علمي       
األحاديث، وجهده يف طلب احلديث، والربنامج مكون من حماضرات عن سرية مؤلفو، ومنهجو يف كتابة 

ودروس علمية، ودورات أولية، ومسابقة علمية مجيعها من صحيح البخاري تتناسب مع كافة شرائح 
 اجملتمع.

 .ىـ 4/7/1441 -ىـ  4/3/1441      

جهود اإلمام البخاري يف حفظ السنة، وبيان مناقـب صـحيحو، والـرد علـى اني ـككإل يف اإلمـام  زإبرا      
فـــة مـــن قبـــ  دالبخـــاري يف قلـــوب النــاس عـــرب بـــرامج دعويــة ىا وإظهـــار مكانــة صـــحيحالبخــاري وصـــحيحو، 

 طالب علم ودعاة متمكنإل. 

 طالب وطالبات العلم باحملافظة . -
 جازان .طالب انينح جبامعة  -
 عامة الناس يف عموم انينطقة . -
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 ترسيخ مكانة صحيح البخاري يف قلوب الناس، وإبراز جهود مؤلفو. .1
 إنو أصح الكتب بعد كتاب اهلل عز وج . .2
 القراءة يف أحاديث البخاري.من خالل  تعليم الناس بعض مسائ  وأحكام الدين .3

 ( يوم علمي يف سرية البخاري ومناقب صحيحو يف جامع الدمحان اجملاور للمكتب.11)  -
 ( حماضرات علمية دعوية جبامع الدمحان ينفذىا كبار طلبة العلم.8) -
 ( دورات علمية أولية بإسكاين حصمة ورمادة.4) -
 ( حماضرة علمية يف عموم احملافظة.33) -
 خاري.مسابقة يف حفظ أحاديث خمتارة من صحيح الب -
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 0055 055 3 طثاعح اعالَاخ انذروس
رٌال نكم  055و مبعذل 3×و3نوحاخ استاَذ يقاس  3طثاعح 

 نوحح

 ينت  055رٌال نهًنت انواحذ وتإمجايل  45مبعذل  4555 45 055 طحٍح انثخاريشراء 

 05555 005 05 جوائز املتًٍزٌٍ

رٌال نكم  005)  ( درساً تواقع05حتتوي األٌاو انعهًٍح عهى )

 درس (

 رٌال 3555رٌال =  005× درس  05

 3555 005 تاص 0 َقم انطالب 
 تاطاخ 0راكة وعذد  00رٌال نهثاص انواحذ سعح  005مبعذل 

 رٌال 3555رٌال = 005× طهعه  01× تاطاخ  0

 00355 355 توفٍه 01 ضٍافح انطالب
 رٌال نهثوفٍه انواحذ 355مبعذل 

 رٌال 00355رٌال نهثوفٍه =  355× ٌوو عهًً  01

 0055 20 0 يكافأج انعايهني تانذروس 
 رٌال عهى انٍوو انعهًً انواحذ 20انعايم ٌتقاضى 

 رٌال 0055ٌوو عهًً= 01×عايهني  0

 0155 055 0 يكافأج املشرف عهى انربَايج
 رٌال عهى انٍوو انعهًً انواحذ 055املشرف ٌتقاضى 

 رٌال  0155ٌوو عهًً =  01×يشرف  0

 

 

 0555 055 0 وراخطثاعح اعالَاخ انذ
رٌال  055و مبعذل 0×و0نوحاخ استاَذ يقاس  0طثاعح 

 نكم نوحح

 رٌال  45تقًٍح  كتاب 05 0055 45 05 شراء طحٍح انثخاري

 055 055 0 يكافأج املشرف 
 نهذورج انواحذجرٌال  055املشرف ٌتقاضى 

0×055×0 =055 

  نهذورج انواحذجرٌال  20ٌتقاضى انعايم  355 20 0 يكافأج انعايهني

 نهذورج انواحذجرٌال   055جائزج تقًٍح  00 0055 055 00 جوائز املتًٍزٌٍ تانذوراخ
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 0555 005 01 جوائز املتًٍزٌٍ تاحملاضراخ

شخض مبعذل جائزتني نكم  01جائزج عهى  01

 حماضرج

 رٌال  0555= 005×0×3

 طثاعح تراشوراخ 
055 

 تراشور
0 055 

رٌال  0يهوٌ مبعذل  A3تراشور يقاس  055طثاعح 

 نهرباشور انواحذ

 جرٌال نهوحح انواحذ 005و تقًٍح 0×و0استاَذ يقاس  1 0055 005 1 طثاعح نوحاخ اعالٍَح

 رٌال نهًشرف نكم حماضرج 055مبعذل  355 055 0 عهى انربَايج املشرفيكافأج 

 يكافأج انعايهني يف انربَايج
0 05 355 

 رٌال نكم عايم نكم حماضرج 05ومبعذل 

 رٌال 355= 3×05×0

 ضٍافح احلضور
3 355 0055 

 رٌال نهًحاضرج انواحذج 355مبعذل 

355×3 =0055 

 

 3555 05 15 جوائز املتًٍزٌٍ تاحملاضراخ

شخض مبعذل جائزتني نكم  15جائزج عهى  15

 حماضرج

 رٌال نهجائزج انواحذج 05تقًٍح 

  جرٌال نهوحح انواحذ 005و تقًٍح 0×و0استاَذ يقاس  0 0555 005 0 طثاعح نوحاخ اعالٍَح

 رٌال نكم حماضرج055مبعذل  3555 055 0 عهى انربَايج يكافأج املشرف

 نهعايم نكم حماضرجرٌال  05ومبعذل  0055 05 0 يف انربَايج يكافأج انعايم

 رٌال نكم حماضرج 055 1555 055 35 ضٍافح احلضور
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 نكم جائزج 055تقًٍح شخض  05جائزج عهى  05 05555 055 05 جوائز انفائزٌٍ

 

 توقٍع عقذ عًم يع يؤسسح اعاليٍح

 نتوثٍق مجٍع انفعانٍاخ
 عقذ عًم توثٍق وتظوٌر وتظًٍى فٍهى ختايً  05555

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


