
 برنامج
 تأهيل طالب المنح 





يعتبر طالب المنح الذين يفدون إلى هذه البالد المباركة ليتعلموا العلم النافع من معينه 
الصافي , وليحصلوا على المؤهالت الشرعية والشهادات األكاديمية من الجامعات من 

المكاسب التي ينبغي استغالل أوقاتهم والعناية بهم وتأهيلهم وتطويرهم وليكونوا منارات للعلم 
 والهدى في بلدانهم وكان لجامعة جازان نصيب من هؤالء الطالب من هدة بالدان أجنبية.

فنشأت فكرة البرنامج لتفعيل دور هذه الفئة عبر إقامة البرامج العلمية والتعليمية المكثفة من 
 خالل الجمعية وطلبة علم ودعاة معروفين بسالمة المنهج.

 تواجد عدد كبير من طالب المنح بجامعة جازان من مختلف الدول اإلسالمية. .1
توفر البيئة العلمية من خالل التنسيق لبرامج شرعية وعلمية بتنفيذ من متخصصين من طلبة العلم  .2

 والدعاة.
 استثمار أوقات فراغ طالب المنح في تأصيلهم بالعلم الشرعي وتاهيلهم ليكونوا دعاة في بلدانهم.  .3



طالبًا من طالب المنح بجامعة جازان ليكونوا دعاة الى اهلل عز وجل على منهج أهل 06تأهيل 
 السنة والجماعة في بلدانهم عند عودتهم.  

 اعداد الكفاءات العلمية الدعوية الفاعلة من طالب المنح في بيئة دعوية وتعليمية متميزة. 
 

 . غرس حب العلم وفق منهج السلف الصالح في نفوس المشاركين. 1
 . تنمية قدرة المشاركين على القيام بالدعوة الى اهلل في أوطانهم. 2
 . تزويدهم بالعلم النافع المبني على القواعد واألصول الشرعية.3
 . تنمية الجوانب اإليمانية في نفوس الطالب .4
 .إظهار التكافل االجتماعي على أفضل وجه بين مؤسسات الدولة الحكومية والخيرية. 5
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 . النقل والتنقل المجاني للطالب. 1
 . توفير احتياجات البرنامج من كتب ومتون علمية وضيافة. 2
 . توفير الجوائز والمكافآت التشجيعية للطالب.3
 . اشراك الجهات الحكومية والخاصة في تكريم الطالب من باب رفع المعنويات لهم. 4
 .تنويع الفعاليات بما يتناسب مع التفاوت المعرفي بين الطالب. 5
 

 



 جامعة جازان / فرع وزارة الشؤون اإلسالمية بمنطقة جازان

كم عن مقر اقامة 56. عدم وجود وسيلة نقل ثابة للطالب كون مقر سكنهم يبعد أكثر من 1
 البرنامج.

 . األوقات الطارئة التي يمر بها الطالب في بعض األوقات كاالختبارات أو غيرها.2
 . عدم القدرة على اقامة بعض فعاليات البرنامج لقلة الدعم المقدم.3

 من طالب المنح ليكونوا دعاة في بلدانهم. 26. تأهيل 1
 . تنفيذ فعاليات دعوية نوعية لطالب المنح لم تقدم لهم من قبل.2
 . ربط طالب المنح بالدعاة وطالب العلم بالمنطقة من خالل هذا البرنامج.3
 . التميز في اختيار الدعاة والمحاضر المنفذين للبرنامج.4



 دروس في مختلف العلوم ( 5يوم علمي  يحتوي اليوم العلمي على  36وسينفذ )            
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محاضرة خالل فترة البرنامج بجامع الدحمان من مجموعة  15) وستنفذ 
 من طلبة العلم والدعاة ( 

 

 

  

   

   

 
  

   



رحالت وزيارات علمية داخل وخارج المنطقة لزيادة المحصلة  4) وستنفذ 
 المعرفية للطالب ولالستفادة من العلماء وطلبة العلم بالمنطقة ( 

 

 

 الموقع التفصيل الفعالية

) ستنفذ مسابقات علمية في حفظ المتون العلمية وستكون الجوائز 
 تشجيعية الستفادة الطالب من التأصيل العلمي من خالل هذه الفعالية النوعية ( 

 

 



 

 

 الفعالية  
 مايو  أبريل  مارس  فبراير 
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 طوال البرنامج  



 

 تفصيل الموازنة الموازنة النشاط
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