
 ورواد العلم الشرعيالنهوض بالعلم الشرعي ونشره بوسائل أكثر مواءمة لواقع الدعاة : (4)اهلدف االسرتاتيجي 

 لمبادرةوصف مختصر ل المبادرات البرامج

ة توفير بيئة مناسب
 للعلم الشرعي

انشاء معهد لتطوير الخطباء والدعاة المبدعين 
 والمختصين في العلم الشرعي

يتلخص المشرررررو  في ةررررفاذ  وة ليح يط  لتدوي  معهد 
حمودة الشررررررعي الد معهد لتطوير الدعاة لف ونوا مبدعين 
من يالل م دهم دبلوم متطور في العلوم الشررررررررررررررر فرررررر  

مع متطلبات العصر  اءمةتو ووسائ  الخطاب  والدعوة التي 
 ووضع المجتمع

 انشاء مدرس  شر ف  في ك  مدافظ 

المشرررو  في اسررت مال انشرراء مدرسرر  شررر ف  في يتلخص 
الشرررررررررمال  -رفح -باقي مدافظات قطا  ذزة )الوسرررررررررطد 

برردء من الةرررررررررررررر رر  الاررالارر  و ررالترردري   والدصررررررررررررررول علد 
االعتمررادات الالةمرر  من  هررات االيتصررررررررررررررررا  لتخري  

 ف  المجاالت وهم متةلدين بالعلم الشرعيالطلب  في كا

 والشر ف ةطوير الم اه  العلمف  

يقوم المشرررررررررررررو  علد ةطوير الم اه  التي يتم ةدريةررررررررررررها 
لطلب  المدارس الشررررررررر ف  لتشررررررررتم  علد  سررررررررالي  االدارة 

ابت ارا   كارالةرلفم   واسرتخدام التق فات الدديا   ووسرائ  
اك  ةطور وابداعا في ةشرررررررررررر ي  شررررررررررررخصررررررررررررف  الطال  ليو 

  معهالمجتمع وي ون  كار انةجاما وةدايال

 الم انف  للمدارس الشر ف  ةدةين البيئ 
الدراسرررررررف  ةدةرررررررين واقع المدارس من يالل ةوفير ال ر  

زويدها بالوسرررررررررررررررائ  التعلفمف  وة  ةدتوي سرررررررررررررربورات  كف 
 والمختبرات العلمف  والتق ف  المتقدم 

تأهيل مختصين في 
 العلوم الشرعية

 البرنام  العلمي: "ندو الرسوخ" قإطال
المبادرة ةتعلق بتأسرررررفة طلب  علم راسرررررخين  وهو يشرررررتم  

من الطلب  والطالبات يريجي العلوم  300علد استهدا  
 الشر ف  

 برنام  قادة ال د إطالق
البرنام  يتعلق بصررررر اع  قادة للعم  الشررررررعي يدتح  بهم 

 في ةلقي العلوم الشر ف  

 داري والتعلفميةأهي  ال ادر اال

ال ادر الحي يقوم علد ادارة  لتأهي وضررررررررررع برام  ةدريبف  
المدارس الشررررررررررررررر ف  والمعهد الشرررررررررررررررعي وكحل  المعلمين 
والمداضرررين بأسررالي  ةدرية متطورة قادرة علد ةرر اع  

 وةخري  الطال  المتميز والمبد 

 البرنام  الوط ي الشرعي للبدث العلمي إطالق

م ظوم  البدث لد م هجف  ةطوير المبادرة ةقوم ع إطالق
بدا  الاقافي والل ري المةتمر من يالل ةعزيز العلمي واال

البدث العلمي والشررررررررررررررعي ونشرررررررررررررر نتائجها في م صررررررررررررر  
 ال ترونف  ياة  علد موقع الوةارة  

  



نحو تنمية علمية 
شرعية مستدامة 

 ومتميزة

 ةعزيز البيئ  القانونف  للتعلفم الشرعي بالوةارة

لتدرك بلعالفات للدصررررررررررررررول علد رو  علد ايقوم المشرررررررررررررر
الموافقررررات الالةمرررر  واالعتمررررادات للمرررردارس الشررررررررررررررر فرررر  
والمعلمين والشرررهادة العلمف  التي ة ه  الطال  االسرررتمرار 

 في التدصي  العلمي 

 مبادرة: ةعلم العلم الشرعي  والا  إطالق
ةتلخص الل رة في ةعزيز الررردعرررايررر  االعالمفررر  التي ةق ع 

علد العلم الشررررررررررررعي وااللتداق  لإلقبالر وةدمة الجمهو 
 بالمدارس الشر ف  وكلف  الدعوة الد  ان  العلوم األير  

مشرو  استقطاب ألوائ  الطلب  في القطا  للتعلفم 
 الشرعي 

ةررررررررررررررفاذ  ا راءات اسررررررررررررررتقطاب الطلب  األوائ  للمدارس 
قادرة علد المدلزة و الصررررفاذ  فعالفات وانشررررط  الشررررر ف  ب

المدارس الشر ف  طلب  االوائ  للدراس  في اق ا   مهور ال
 التابع  للوةارة وةعزيز مجانف  التعلفم

 لعلم الشرعيمبادرة نشر ا

ةقوم المبررادرة علد افتترران برنررام  الرردبلوم الشرررررررررررررررعي في 
المدافظات بالشرررراك  مع الم سرررةرررات  ات الصرررل   وة ليح 
الرردروس العلمفرر  الم هجفرر  العررامرر  وعقررد الرردورات العلمفرر  

لمتخصرررررررررررصررررررررررر  للمهتمين من العام  وكحل  اعداد برام  ا
 لطلب  العلم الشرعي  ةأهيلف 

ة مف  اال تهاد الجماعي في اإل اب  عن األسئل   
 اللقهف  ومعالج  المش الت المجتمعف .

ةتضرمن المبادرة ةشر ي  مجلة اال تهاد اللقهي الجماعي 
وعقد م اقشرررررررررررات الهم القضرررررررررررايا والموضررررررررررروعات الل ري  

جتمعف  ودراسرررر  المشرررر الت الواقعف  ب    ماعي من والم
لفم الشرررررررررعي والوع  قب  المختصررررررررين بالشررررررررراك  بين التع

 واالرشاد
 

  


