الربنامج العلمي يف ثوبه اجلديد
األعز األكرم ،وأشههد
الحمد هلل الذي ع َّلم اإلنسان ما لم يعلم ،وأشهد أن ال إله إال اهلل
ُّ
أن محمدا عبده ورسوله المع َّظم ،صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
فبعد «التصور الجديد للبرنامج العلمي» ،الذي تم نشره مؤخرا :يأيت الربنامج العلمه،،
يف هذا الثوب الجديد؛ سائلين اهلل  ۵اإلخالص ،والصدق ،والقبول.
** أوال :التعريف بالبرنامج ،ومنهجه العام:
* هههذا الربنههامج يقههوم علههى تدريسههه :الشههيز أمههو بههاسم محمههد مههن بس ه  ،القههاهري
عفا اهلل ع ه ،-يف مختلف العلوم الشرعية ،و ُيم ح المتفوقون فيه مكافآت وإجاسات ،كمهاالتخرج والمتامعة -إن أرادوا التفرغ للطلب والدعوة من معد.-
تتاح لهم فرصة
ُّ
* يهدف الربنامج -متوفيق اهلل -إلى تحقيق نتيجتين:
 -1تحصيل أساس جيد من التأصهيل العلمه ،،ي اسهب عمهوم لبهة العلهم يف مختلهف
يدرسهه إلخوانهه ،مهن غيهر خشهية القصهور أو
األمواب والعلوم ،محيث يستطيع أبهدهم أن س
الضعف العلم.،
 -2تخريج وإعداد ال وامه مهن الطلبهة المتفهرغين للطلهب؛ للوصهول هم إلهى مربلهة
التخصص والرسوخ ،الت ،تؤهلهم للبحث واالجتهاد.
والمهم م هها لطالهب
أكثر العلوم الشرعية،
ُّ
* العلوم التُ ،ي ْع َى الربنامج متدريسها :هُ ،
العلم أن ُيلِ َّم مه ،محسب مها يهتم اإلعهالن ع هه -إن شها اهلل ،-ولسه ا نتعهرل للعلهوم الته،
ال داعههه ،لهههها -كهههالم طق ،والجهههدل ،-أو التههه ،ال ت اسهههب إال المتخصصهههين -كتخهههريج
الحديث.-
* يتكون الربنامج -نفسه -من مستويين :للمبتهدئين ،مهم للمتوسهطين؛ و لهح لتحقيهق
ال تيجههة األولههى -فيمهها نرجههو متوفيههق اهلل-؛ وأمهها ال تيجههة الثانيههة؛ فسن هها نسههعى إليههها مانتقهها
الطالب المتفوقين من الربنامج ،للدخول م يف متامعة خاصة ،وتأهيل خاص ،مع بضهور
معض الدروس العامة ،الت ،ليست من صلب الربنامج.

* الكتههب التهه ،يههتم تدريسههها :سههوف تتايههر متايههر المسههتويات ،ففهه ،المسههتو األول
مثالُ :-يعلن عن كتب معي ة ،فهس ا فرغ ها م هه ،وأردنها إعادتهه؛ فسنهه يكهون مكتهب جديهدة،وهكذا كلما تجدد الربنامج -محول اهلل.-
الم َع َّين الذي يتم تدريسه :إن كان صاير المحتو ؛ فسن االمتحان فيهه ُيعقهد
* الكتاب ُ
معد االنتها من شربه كله؛ وإن كان فوق لح؛ ُعقد فيه أكثر مهن امتحهان ،محسهب مها يهتم
اإلعالن ع ه.
* عامة الكتب الت ،يتم تدريسهها سهوف تخهرج لهها مهذكرات محهررة ،رهمن مشهرو
«مذكرات المتون» ،الذي سبق اإلعالن ع ه ،وميان م هجه.
** ثانيا :شروط االلتحاق بالبرنامج:
ليس ه اك إال شرط وابد :أن يكون المتقهدم مجيهدا للحهد األدنهى مهن اللاهة العرميهة،
الذي يم سك ه من اإلجامة والكتامة مصورة جيدة؛ وأما إخوان ها األعهاجم ،الهذي ههم مبتهدئون
يف تعلم اللاة ،ولم يصلوا إلى الصورة المذكورة؛ فاير مسموح لهم مااللتحاق مالربنامج.
والمقصههود :االلتحههاق مههه مههن بيههث التسههجيل ،والمههذاكرة ،واالمتحههان؛ وأمهها مجههرد
بضور الدروس؛ فهو متاح للجميع ،ومعلو ٌم أهمية استما اللاة للمبتدئ يف تع ُّلمها.
** ثالثا :إجراءات التسجيل:
* يههتم التسههجيل مههن خههالل االسههم ،مههع رههرورة أن يكههون وارههحا :فههالن مههن فههالن،
ومال سبة لل سا  :أم فالن م ت فالن.
* يتم التسجيل للمتقدمين الجدد :يف أول أيام الهدورة األولهى ،وللمتخلفهين :محسهب
ما يتم اإلعالن ع ه.
** رابعا :نظام الحضور:
* ُيسههمح للجميههع ماالنضههمام للربنههامج ،داخههل مصههر أو خارجههها ،مههن غيههر اش ه اط
الحضور.
* من كان من أهل القاهرة -خاصة ،-ولم يحضر؛ فسنه ُتخصم م ه درجات الحضهور،
ماههض ال ظههر عههن كونههه معههذورا أم ال؛ سههدا للذريعههة؛ وسههيكون عليههه أن يو سقههع علههى ورقههة
الحضور التُ ،تعطى له يف أم ا الدرس؛ بتى يحصل على درجات الحضور.

يسجلون أسما هم عن ُم ْع ،هد ،مهن خهالل وسهائل التواصهل المعروفهة،
* غير القاهريين س
وكذلح االمتحان يف بقهم -أيضا -يكهون عهن ُم ْع ،هد ،وكهل لهح محسهب مها يهتم اإلعهالن
ع ه.
* درجات الحضور ه 20:،درجة للمادة الوابهدة ،محيهث ال تزيهد نسهبة الايهاب عهن
.%20
* الدراسة السمة يف جميع المواد يف مستو المبتدئين -فقه -؛ هدف اإللهزام مالقهدر
الواجب تحصيله من مختلف العلوم ،مم يصير األمر إلهى التخييهر يف مسهتو المتوسهطين،
ممع ههى أن ُي َخ َّي هر الطالههب -علههى بسههب ميولههه -مههين االقتصههار علههى العقيههدة ،أو الفقههه،
أو غيرهما.
* المتخ سلفون عن االمتحانات األولى يف المستو الوابد :سيكون ه اك نظهام خهاص
للتعامل معهم ،محسب ما يتم اإلعالن ع ه.
** خامسا :نظام النقل من المستوى األول إلى الثاين:
* ال ُيسههمح مال قههل إال لمههن بصههل علههى  % 50فههأكثر مههن المجمههو الكلهه ،لجميههع
المواد ،وإال؛ أعاد االمتحان يف المستو -مأكمله ،-و ُيسهمح لهه هذه اإلعهادة مهرة وابهدة
كمسهجل
فق  ،-فسن لم يحصل على ال سبة المطلومة؛ انتقل للحضور كطالب عهادي ،الس
يف الربنامج.
* ُيسمح مال قل لمن بصل على هذه ال سبة المطلومة -مع الرسوب يف مادة أو مهادتين
على األكثر ،-ويطالب -يف المستو الجديد -ماالمتحان فيما رسب فيه.
* ُيعترب الرسوب يف المادة الوابدة مالحصول على أقل من  %50من مجموعها.
* إ ا كان الكتاب الوابد فيه أكثر من امتحان؛ فسنهه ُيراعهى مها سهبق علهى بسهب عهدد
االمتحانات ،ومحسب ما يتم اإلعالن ع ه.
المتفوقين:
** سادسا :مكافآت
ِّ
أي مههن
* ُيمه ح الحاصههل علهى مرتبههة االمتيههاس  %90فهأكثر مههن المجمهو الكلهه ،يف ن
المستويين :مكافأة يف صورة كتب ومراجع علمية.

* ُيم ه ح الحاصههل علههى نفههس المرتبههة يف المسههتويين -جميعهها -مال ظههام ال اكمهه: ،
إجاسات فيما ي ته ،للشهيز أمه ،بهاسم ماإلسه اد مهن الكتهب الته ،تهم تدريسهها ،و ُيشههد لهه
متفرغا ،ساعيا للتخصص العلمه،؛ انتقهل إلهى
ماألهلية لتدريس ما درسه -فق -؛ فسن كان س
المتامعة الخاصة -على ما سبق كره.-
** سابعا :لالستفسار:
ُيرجى االتصال على رقم أخي ا أم ،عثمهان عاصهم مهن شهاكر00201119700914 :
وهو ُم َز َّود مواتساب ؛ و لح لالستفسار عن أي أمر يخهص الربنهامج ،وكهذلح للتسهجيل
مال سبة للمقيمين خارج القاهرة.
وفق اهلل الجميع لما يحبه ويرراه ،وص َّلى اهلل وس َّلم على نبي ا محمد وآله.

