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 ن ....ارسق او  

 احلمدهللا رب العاملني ، والصالة والسالم عىل سيد املرسلني ، وعىل آله وصحبه أمجعني ، وبعد :

فإن العامل اإلسالمي وال سّيام شبه القارة اهلندية حينام وقعت حتت وطأة االستعامر ، تعّرضت 

يف األنظمة  لكثري من التغّريات واالنقالبات رأسًا عىل قدم، من بني تلك االنقالبات انحطاطها

التعليمية وإداراهتا ومؤسساهتا، لتصادم حضارات املستعِمر واملستعَمرأوالغالب واملغلوب ، وكام 

،فامللوك ألغوا النظام الدرايس (الدرس النظامي) السائد يف املنطقة ، "الناس عىل دين ملوكهم"يقال:

يف الغرب .وتلّقفه الناس حرصًا يف  وجاؤوا بنظام التعليم اجلديد املسّمى بـ (نظام امليكاؤيل)السائد

 حصول املناصب احلكومية واملكتبية ، وأّيده بعض مشاهري املسلمني أمثال السري سيد أمحد خان وغريه . 

سوا مدارس وجامعات حاملة تصدّ عىل صعيد آخر ى العلامء يف وجه هذا السيل اجلارف، وأسَّ

اء املسلمني بمعتقداهتم وشعائر دينهم ، من بني هؤالء لرأية القرآن والسنة واللغة العربية تثبيتًا ألبن

دارالعلوم بديوبند ، والتي توافرت "جامعةعربية "العباقرة العالمة حممد قاسم النانوتوي، الذي أسّس 

عىل منواهلا ألوف من املدارس العربية واجلامعات اإلسالمية يف اهلند وباكستان. حتى جاء عقد 

ين ، فبدأ جهابذة العلامء يفكرون يف توحيد مناهج وأنظمة هذه املدارس اخلمسينيات من القرن العرش

 واجلامعات عىل رصيف واحد ،منهجًا وتدريسًا وامتحانًا وشهادًة. 

حممد اجلالندهري والشيخ حممد  م قام العالمة شمس احلق األفغاين ،والشيخ خري١٩٥٩ففي 

وفاق املدارس العربية بباكستان " بتأسيس الشيخ عبداحلق احلقاينيوسف البنوري واملفتي حممود و

،فانضمت إليها أكثرمدارس وجامعات أهل السنة واجلامعة رافعي رأية هيئة تعليمية غريسياسيةوهي "

حتى  تعاىل فساعدهم اهللا ن،والواهيات يف الدي نواع البدع واخلرافاتالتوحيد والسنة ،رافيض كل أ



ة يف ربوع البالد انتشارًا وتأثريًا. واعرتفت هبا احلكومة الوفاق أكرب مؤسسة تعليمية وامتحانيصار

الباكستانية من الروضة إىل درجات املاجستري والدكتوراه، وأعلنت احلكومة بمعادلة شهاداهتا 

بمساوياهتا يف اإلدارات العرصية احلكومية . كام اعرتفت بعض حكومات وجامعات العامل اإلسالمي 

 باكستانية . بالوفاق عىل غراراحلكومة ال

وكان من فضل اهللا تعاىل أن تيرسَّ للوفاق قيادة شخصيات أكفاء كالشيخ سليم اهللا خان املوقر 

عامًا منذ عقود ، وحقًا  أميناً  قاري حممد حنيف اجلالندهريأمينًا عامًاوبالتايل رئيسًا للوفاق، والشيخ ال

 ها كل قاٍص وداٍن.حتى يعرتف بمساعيوتنمية فروعه   أهنام بذال قصارى جهودمها يف ترقية الوفاق

أكرب جائزهتا للوفاق يف حشد كريم يضّم  "رابطة العامل اإلسالمي" منحت يف اآلونة األخريةو

وزيري املعارف واألوقاف للمملكة العربية السعودية وأمني عام الرابطة الدكتور عبد اهللا بن عبد 

الندهري أمام مجع من العلامء وأصحاب اجل لشيخاص أمني الوفاق ااملحسن الرتكي والضيف اخل

منذ نشأته إىل يومنا  "حافظ الوفاق منظمة املليون"الفضيلة والرجاالت اإلسالمية البارزين ،عىل أن 

ًا وحافظًة،كام أهنا أجرت حافظ ٦٣٥٥٣ هـ قد منحت الشهادات لـ١٤٣٥حتى يف هذه السنة  .هذا 

ل الدراسية  يف العلوم الدينية العربية، فاملجموع الذين ن ثالثة ماليني شهادات ملختلف املراححتى اآل

فنشكر اهللا تعاىل عىل هذا التوفيق،آملني منه ..أربعة ماليني. ا الشهادات من الوفاق حتى اآلنحّصلو

 السداد والصواب والرقي ومزيد من اخلدمات اإلسالمية التعليمية يف أنحاء العامل. 

حتصيل اجلائزة، نشكر الرابطة والقائمني عليها ونقّدم كل ونحن إذ نفتخرعىل نشاطات الوفاق و

كلامت التقديروالثناء والتحسني واالمتنان منا ومن الشعب الباكستاين كله للوفاق ولرئيسه الشيخ سليم 

عىل شئون الوفاق -ليل هنار -واإلخوة القائمني شيخ حممد حنيف اجلالندهرياهللا خان وأمينه العام ال

 عشَت يا ِوفاق ويا أهل الِوفاق ............وتنظيًام وتفكريًاوتفعيالً  شاطاته إدارةً ون

  وصىل اهللا عىل النبي العريب حممٍد وعىل آله وصحبه أمجعني

 خان املظفرويل  



   



 وق اارس ا ن

ا ا: 

 ."اكستانبب العربية املدارس وفاق" : سماال

 . باكستان ،ملتان مدينة  :الرئييس املقر

 .العربيةاللغة املكتبية: 

 .-اهللا حفظه – خان اهللا سليم الشيخ املحدث سامحة : العام الرئيس

 .-اهللا حفظه– اجلالندهري حنيف حممد القارئ الشيخ فضيلة :العام األمني

ؤا وا : 

 املدارس يف امناهجه وتوحيد الدينية التعليمية للمؤسسات  املتكامل التعليمي النظام إعداد .١

 العربية

 .اإلسالمية واجلامعات .٢

 . وخارجها البالد داخل اإلسالمي للشباب والرتبوية التعليمية اخلدمات تقديم .٣

 مية واألدب العريب .اإلسال الدراسات يف والراغبني العلم لطلبة املجاين التعليم فرص توفري .٤

 . البالدو العباد بخدمات يقومون امل مثقفات ونساء أكفاء رجال إعداد .٥

 :اأو قا مة

 لكبار جلستني عقد إثر وذلك م ١٩٥٩-١٠-١٩ لـ املوافق ١٣٧٩-٠٤-١٥ يف تأسست

 ٢٢ املوافق ١٣٧٦ شعبان ٢٠ يف قدتعُ  كانت أوالمها . بملتان املدارس خري جامعة رحاب يف العلامء

 اجللسة تلك يف تم قدو رياجلالنده حممد خري الشيخ فضيلة الرباين العامل إرشاف حتت م ١٩٥٧ مارس

 : آت هو بام للقيام خاصة جلنة تشكيل



 توحيدها وطريقة األهلية العربية الدينية املدارس شؤون دراسة . 

 إرشافه حتت واجلامعات املدارس يف الرسمية االختبارات وإجراء املوحدة املناهج وضع  

 . بانتظام

 هبا لتزمي التي العمل والئحة الدستوري لاهليك فيها اللجنة استعرضت فقد الثانية اجللسة أما

 : وهم أعوام ثالثة ملدة العلامء كبار من ثالثة برتشيح قامت أهنا كام ، وفاقال

 عاما رئيسا ( األفغاين احلق شمس العالمة الشيخ فضيلة :األول ( 

 العام) للرئيس نائبني(  البنوري يوسفحممد والشيخ اجلالندهري حممد خري والشيخ 

 عاما أمينا( حممود املفتي الشيخ فضيلة  :الثاين ( 

 املالية للشؤون مديراً  (عبداهللا املفتي الشيخ فضيلة :والثالث(. 

 كل أكله يتوفاق الذي يؤقواعد ال أرسوا الذين األولون والسابقون الطليعة هم األعالم فهؤالء

ملسلمني يف أنحاء ا بابوش ،خاص بشكل الباكستاين الشباب اليوم هثامرَ  يقطف ذيوال ،بإذن ربه حني

 أرجاء يف تنترش التي العربية الدينية املدارس من آالف لوفاقا هذه إىل انضمت حيث، عام بشكل العامل

 . ومغارهبا األرض مشارق يف صيته فذاع البالد

 عقيدةأجل اإلسالم و من استقالهلا تم اإلسالمية باكستان مجهورية أن بالذكر اجلدير ومن

 )، التسليامت وأتم الصلوات أفضل صاحبها عىل ( املحمدية الرسالة وخامتية هصفاتوئه سامهللا بأا توحيد

 اإلسالمية احلياة ممارسة من يتمكنوا حتى  اهلندية الباكستانية القارة شبه ملسلمي مستقلة دولة لتكون و

 االستقالل فجر منذ  الربانيون العلامء قام وقد ، وشعائرهم الدينية معتقداهتم حسب حرية بكل فيها

 ،جماناً  آداهباترويج و العربية اللغة وتدريس اإلسالمية الدراسات لتعليم هدفا الدينية املدارس بإنشاء

 حتت الدينية واجلامعات املدارس بني جتمع هيئة وجود رضورة أدركوا العلامء كبار أن إال للهما

 مع ، لدهيا بالعضوية  املسجلة امعاتواجل املدارس مجيع اهليئة تلك متثل وأن واحد ومنهج شعارواحد



  الشؤون يف تتدخل أن إذن احلكومية للدوائر حيق فال ،إطالقاً  سيايس اهاجت أي للهيئة اليكون بأنه العلم

 . ،أال وهوالـ(ِوفاق) األشكال من شكل بأي للهيئة املالية و اإلدارية

ق افة أ   : 

 :األهداف

 باكستان يف اإلسالمية اهلوية إلبقاء احلثيث والسعي الدينية املدارس عنوالِدفاع  الذود . 

 واملجتمع الفرد حياة يف اإلسالمي الروح غرس . 

 احلياة جماالت مجيع يف الغراء اهللا رشيعة بتطبيق والسالم األمن استتباب . 

 وخارجها البالد داخل التعليمية ت واملؤسسا األكاديميات مع العالقات ترسيخ . 

 العاملية اإلسالمية واملؤسسات التعليمية اهليئات مع والثقافية العلمية األوارص تعزيز . 

 احلديث العرص متطلبات حسب وتعديلها التعليمية املناهج بتطوير القيام . 

 اجلديد للجيل قدوةً  وإعدادهم ومواهبهم قدراهتم وتنمية سلوكهم وتربية  العلم طلبة تثقيف . 

 املسلمني حاجات لبيتُ  التي املوضوعات أهم يف علمية كتب وتأليف سالميةاإل التعاليم نرش 

 . مجعاء البرشية هتم التي النافعة العلمية البحوث وإعداد

 والواهيات  واخلرافات البدع من فيها ما وتعديل واألحزاب اجلامعات خمتلف عقائد تصحيح

 درب إىل الصالح السلف نهجم من االنحراف مسار تغيري إىل الشباب وترشيد باسم الدين،

 . الدينية واملؤمترات العلمية والندوات الودية اللقاءات طريق عن وذلك والرشاد اخلري

 هليةاأل اإلسالمية املدارس صيانة لتفعيلواإلليكرتونية  التقنية الوسائل أحدث استخدام 

 وعامليًا. حملياً  مستواهاصوهتا و ورفع وازدهارها هنضتها وترسيع

 األساليب عىل املهني وتدريبهم والرتبوية التعليمية الناحية من واملعلامت باملعلمني العناية 

 . والتعليم التدريسالرتبية و  حقل يفواالبتكارية   اإلبداعية



 :العمل كيفية

 من بموافقة أنه إال ، ملتان بمدينة الرئييس مقرها من أساسا أنشطتها الوفاق هيئة متارس 

 العربيةالدينية التعليمية واملؤسسات املدارس تسجيل يتم أن يمكن ، اقلوفل التنفيذي املجلس

 أيضًا. البالد خارج من

 العامة بالرقابة يقوم فهو ، التنفيذي املجلس عن أمهيةً  اليقل للهيئة االستشاري املجلس 

 . إليهم املهام وتفويض املسؤولني اختيار إىل باإلضافة اهليئة لنشاطات

 وفاقلل والرتبوية التعليمية نشطةعىل األ واملراقبة ،االهتامم األساسية امالع الرئيس مهام من ، 

 . تواجده أوعدم تعذره عند نائبه بمهامه ويقوم

 اإلدارية الشؤون عىل املبارش واإلرشاف االمتحاين النظام حتسني العام األمني مهام ومن 

 .  ةاملالي بالشؤون هيتم أن املالية مدير عىل جيب بينام ،وفاقلل

 بالتفاصيل موجودة بنودها بجميع اهلامة والضوابط األعضاء وبقية العام واألمني الرئيس مهام 

 لدى املقر الرئييس.

 :وفاقال نشاطات من

 والصحافة اإلعالم جمال يف  اهليئة متثلالتي  ، التنفيذي مكتبها من ،(الِوفاق) ةريهش جملة إصدار 

. 

 الدرايس املنهج وتعديل العالقات وتعزيز الصفوف توحيد إىل هتدف وندوات مؤمترات عقد 

 . آلخر حني من

 الدينية واملدارس التعليمية املؤسسات مسؤويل كبار بني واالرتباط العالقة لتوطيد ودهاجل بذل . 

 من مدرسة يف مأساوي حادث أي وقوع عند للهيئة  املسؤولني لكبار طارئة اتجلس عقد 

 . والشعبي احلكومي الصعيد عىل مشكلتها حل و لدهيا املسجلة الدينية املدارس



 تفاصيلهاب الشورى وجملس التنفيذي املجلس يامرسها ودراسية تعليمية أنشطة وهناك.   

 :طاقهونِ  الوفاق امتحانات

 التعليمية املؤسسات يف التعليمي والنظام الدرايس املنهج توحيد إىل هتدف الوفاق هيئة أن بام

 باكستان مدارس كافة يف رسمياً  االمتحانات تعقد فإهنا العلم أهل بني نوالتضام ،عربيةال واملعاهد

 . تأخري أو تقديم دون واحد جلدول طبقاً  هلا التابعة وجامعاهتا

 بلغ فقدهـ ١٤٣٥ عام اهليئة اختبارات يف واملرشحات للمرشحني إحصائيات آخر وحسب

اظ مركزًا، وعدد حف ١٥٨٠ االختبارات مراكز دعد كان بينام ، وطالبةً  طالباً   ٢٥١٨٠٠ إىل العدد إمجايل

 .٦٣٥٥٦القرآن الكريم واحلافظات 

 :فاقللوِ  التعليمي والنظام الدرايس املنهج

 وعلومهام النبوية والسنة القرآن عىل أساساً  العربية املدارس وفاق هليئة الدرايس املنهج حيتوي 

 والرياضيات وآداهبا العربية اللغة وعلوم والسرية والتأريخ والفقه وأصوهلام واحلديث التفسري من

   للتعديل اهليئة تسعى كام،املفتوح) (اآليل والتعليم عن ُبعد واحلاسوب االجتامعية والعلوم واجلغرافيا

 بداية تاريخ يتوحد أن وحتاول العرص متطلبات حسب آلخر حني من التعليمية مناهجها يف والتسهيل

 العدل سياسة ثمة يكون وأن ونظامها املدارس وضوابط واالجازات االختبارات وأيام الدرايس العام

 . أمجعني املدرسني وحتى والطالبات الطالب بنية عىل املواساة ساواوامل

   



 :ات

 : ق ا وات اارس

ارس ا 
ا ا ما ا ع اوع اع اا 

 262 35 227 65 17 44 5 96 آباد إسالم

 1475 105 1370 169 95 529 295 282 بلوشستان

 8073 2045 6028 1477 332 988 209 3022 بنجابال

 4776 589 4187 1037 341 1294 209 1306 بختونخواه خيرب

 3684 668 3016 532 144 544 252 1544 السند

 311 68 243 78 29 57 14 65 احلرة كشمري

 96 28 68 15 8 19 1 25 بلتستان جلجت

 17687 3489 14198 3043 893 3326 888 6048 املجموع

 

 

 : ا اارس  وات اب د

ب اا 

 ان(ان

( 

  اب

ن(اا 

( 

 ات
 ات

 ات
 ات

عا 

د ا29952 4816 4269 6411 14456 آ 

  67925 90832 2466 30627 191850ن

 805835 251260 57152 319383 178040 اب

 
  123867 308381 25382 172714 630344اه

613617 206162 5739 302637 99079 ا 

 
  2469 2966 689 2504 8628ن

 
 24286 7774 3891 6619 6002 اة

 2304512 675857 99588 1037229 49183 اع



 

 

 : ا ارس واظ ار د

املوظفون/املعلمون ا 

د ا1755 آ 

  9008ن

 38697 اب

28243 ا 

 اه 28100 

 ن 516 

 ة1745 ا 

 10864 اع

 

 :اق ارات  ار اب د

 بدء ومنذ العاملية ملرحلة م١٩٦٠ عام يف كان وفاقال إرشاف حتت عقده تم اختبار أول

 االمتحان يف واملشاركات املشاركني عدد أن إىل تشري فاإلحصائيات م٢٠١٤ إىل م١٩٦٠ عام االختبار

 ومرشحًة. مرشحاً  ٢٩١٨٥٠٣ -– زيتجاو الفرتة خالل

 

 :ا اا  وات اب إت ول

ا راة اا رد اا 

ا )ا م١٩٦٠ )ا ٢٠١٣ ا 119892 

ا )ا و٢٠٠٩ )ا ٢٠١٣ ا 46783 

ا )١٩٨٥ )ا ٢٠١٣ ا 126897 

ا )١٩٨٣ )ا ٢٠١٣ ا 193699 

ا)١٩٨٤ )ا ٢٠١٣ ا 296239 



١٩٨٩ ا ٢٠١٣ ا 217746 

ت( ا( ١٩٩٤ ٢٠١٣ ا 150028 

ت( ا( ١٩٩٣ ٢٠١٣ ا 180441 

ت( ا( ١٩٩٢ ٢٠١٣ ا 234300 

ت( ا( ١٩٩٠ ٢٠١٣ ا 387588 

 آنا ١٩٨٢ ا ٢٠١٣ ا 925192 

(او ا ارات
(م٢٠٠٤ وا ٢٠١٣ ا 34571 

 ا  آنا 
 وات

٢٠١٣ 3228 

دة ا اتوا  
 اء

٢٠١٣ 1904 

 2918503  اع

 

اا راا : 

 المدة املطلوبة الكفاءة ارا اا م

1  أعوام ٣ نطقًا)( القراءة حيسن أن ا 

2 ظ ا عامان حفيظالت شهادة 

3 ء ا واحد عام العاملية شهادة 

4 ا اأعوام  ٥ )نطقا( القراءة حيسن أن ا 

5 ا أعوام  ٣ االبتدائية شهادة ا 

6 ما أعوام ٣   املتوسطة شهادة ا 

7 ما عامان العامة الثانوية شهادة ا 

8 عامان اخلاصة الثانوية شهادة ا 

9 عامان العالية شهادة ا 

 عامان املتوسطة ا ارات 10

11  ت ا
 واراه

 أعوام للمقالة٣و عامان العاملية شهادة



ا راا   

 

ا راا  اا: 

 ارا ااد ارا ا م
 والشهادة،اللغة الطيبة القرآن،الكلمة النورانية،يرسنا القاعدة اول 1

 .املفردات،الرياضيات،االنجليزية األردية،كتابة

2 ماألردية،كتابة ،اللغة)حفظا(األخرية العرش ،السور)بالنظر(رياألخ اجلزء               ا 

 .االنجليزية اجلمل،الرياضيات،اللغة

 3 االردية،كتابة اللغة الصالة، ،كيفية)بالنظر( األول اخلمسة األجزاء ا 

 .التعبريات،العلوم،الرياضيات،االنجليزية،اجلغرافيا

4 اتعليم كتاب)بالنظر(عرش ساخلام اجلزء إىل السادس اجلزء من ا 

 القراءة(األردية اللغة)األول اجلزء(اإلسالم

 .االجتامعية،العلوم ،الرياضيات،االنجليزية،العلوم(واإلمالء

5 (الثاين اجلزء)اإلسالم تعليم)بالنظر(الثالثني إىل عرش السادس اجلزء من ا 

 ،الرياضيات،األردية اللغة) فيصل إلياس حممد االستاذ إعداد) (األربعون

 .العلوم ، أإلنكليزية

: اإلقليمية التعليم وزارة منهج حسب العرصية للعلوم الدراسية املواد تدريس يتم. 

 

ا راا : 

 ا ا ام ا او ا م
 )بالنظر( األول العرشة األجزاء 1

 )بالغيب( الناس إىل الضحى سورة من

 إىل عرش احلادي جلزءا من

  العرشين

 )بالنظر(

 إىل والعرشين احلادي اجلزء من

 )بالنظر( األخري

 التجويد خالصة



 الليل إىل االنشقاق سورة من

 )بالغيب(

 )بالغيب( املطففني إىل النبأ من

 )والرابع الثالث اجلزء(اإلسالم تعليم 2

 السادس الصف االجتامعية العلوم

  النبوية السرية

 )شفيع حممد يللمفت (

 للصف االجتامعية العلوم

 السابع

 الفقه يف كتاب(جوهر هبشتى

 )التهانوي عيل أرشف للعالمة

 وفاق إعداد( النبوية السرية

 )املدارس

 للصف االردية اللغة السابع للصف االردية اللغة السادس للصف االردية اللغة 3

 إعداد( االجتامعية الثامن،والعلوم

 )املدارس وفاق

  السابع للصف الرياضيات السادس للصف لرياضياتا 4

 الرابع إىل األول الباب من جلستان الثامن للصف العلوم السادس للصف العلوم 5

 الثامن للصف االنجليزية اللغة بالفارسية جلستان كتاب املبتدي،كريام تسهيل 6

 )املدارس وفاق إعداد(

 )املدارس وفاق إعداد(العلوم ليزيةاالنج اللغة السادس للصف االنجليزية اللغة 7

 

 

ا راا م ا : ا وا ) ( 

 ارا ارات ااد م

 1 التعليم وزارة قبل من املقرر احلكومي املنهج ا. 

2 ا ............. 

 ............. ات 3

4 ردا ............. 

 ............. وا اة 5

6 اا ............. 

 

ا راا م ا: ا ما )( 



 ارا ارات  ااد م

1 اإلعراب مع عامل مائة النحو،رشح علم ا 

 .الرصف علم أو الرصف ارشاد/كنج وبنج ومنشعب الرصف ميزان اف 2

3  النحو اليسري،تسهيل واإلعراب،النحو القواعد يف املنهاج ا 

4  فاألبواب املصادر،تيسري صفوة ا 

5 ا والثاين األول( العرصية الطريقة ا( 

6 عم جزء األخريمن للربع واملراجعة ،احلفظ القرآن مجال ا. 

 

ا راا م ا ا ا ) ( 

 ارا ارات  ااد م

1 ا وا 
وا 

 األخري للنصف واملراجعة احلفظ مكية الطالبني،فوائد عم،زاد جزء ترمجة

 .عم جزء من

2 ا ء اماألول اجلزء اإلنشاء ومعلم األول اجلزء الراشدة القراءة وا. 

3 القدوري خمترص ا 

 األبواب مع خاصيات الصيغة علم اف  4

5 خان اهللا سليم للشيخ( األدب تسهيل تدريبات و النحو هداية ا( 

6 ايساغوجي،مرقاة املنطق تيسري ا، 

 

ا راا م اا):  وا( 

 ارا ارات ااد م

1 ا االدب كتاب(الصاحلني النبأ،رياض إىل العنكبوت ورةس من والتفسري الرتمجة وا( 

2 الفرائض كتاب عدا ما( الدقائق كنز ا( 

 ا ال 3
 واك

 املتعلم تعليم الشايش، اصول

4 الكافية ا 

5 التهذيب رشح ا 

 )الثاين اجلزء( اإلنشاء ومعلم )النثر قسم(  العرب نفحة ا ادب 6

 



ا راا م ا ) ا ما( 

 ارا ارات ااد م

1 ا اجلهاد كتاب من الصاحلني العنكبوت،رياض اىل يونس سورة من والتفسري الرتمجة وا 

 الدعوات كتاب إىل

2 الوقاية رشح ا 

 )القياس أبواب إىل( األنوار نور ا ال 3

4 املبنيات إىل املرفوعات من( جامي للمال الكافية رشح ا( 

5 املفتاح وتلخيص البالغة دروس ا 

6 النقيض عكس إىل( القطبي ا( 

  و ا ادب 7
 امء

 )الثالث اجلزء ( اإلنشاء معلم ، )مقامات ١٠( احلريري مقامات

 

ا راا  "سر" )ا وا( 

 ارا ارات ااد م

1 ا كامل السنن آثار يونس، إىل الفاحتة سورة من والتفسري الرتمجة وا 

2 األول اجلزء( اهلداية ا( 

 احلسامي ا أل 3

4 للمطالعة)الواضحة ،البالغة(والثاين األول الفن( املعاين خمترص ا( 

 السعدية ،اهلدية املفيدة تباهاتاالن وا اة 5

6 ا السبع الندوي،املعلقات للعالمة)األول اجلزء(االدب خمتارات ا 

7 رالرشيقي إلبراهيم اإلسالمي التاريخ ا 

 

ا راا  " سر)" ا ما( 

 ارا ارات ااد م

1 ا الكبري الفوز ، اللنياجل تفسري وا 

2 ا وأ 
اوا، 

 األعظم،الرساجي اإلمام ،مسند األصول خري

3 الثاين اجلزء( اهلداية ا( 



 بحث اىل البداية من) والتلويح )األربع املقدمات اىل البداية من(  التوضيح ا أل 4

 )اخلاص

 العقائد ،رشح الطحاوية العقيدة اة 5

6  ت االفلكيات ،فهم الوسطى اهليئة وا 

7 وض االكايف ،متن )احلامسة باب( احلامسة ديوان وا 

 

ا راا  "" )ا وا( 

 ارا ارات ااد م

1 االول اجلزء من األول الربع البضاوي ا 

2 االول اجلزء( املصابيح مشكاة ا( 

 أل 3
واا 

 الفكر هنخبت ،رشح القرآن علوم فی التبيان

4 الثاين اجلزء( املصابيح مشكاة ا( 

5 الثالث اجلزء( اهلداية ا( 

6 الرابع اجلزء( اهلداية ا( 

 

 ا راا  )"ا ما( 

 ارا ارات ااد م

1 ي االبخاري لإلمام الصحيح اجلامع ا 

 مسلم لإلمام الصحيح اجلامع ......... 2

 الرتمذي لإلمام اجلامع ......... 3

 داود أيب سنن ......... 4

 الرتمذي شامئلماجة،و ابنسنن  و النسائي سنن ......... 5

 للطحاوى اآلثار انىمع رشح حممد،و واإلمام مالك لإلمام املؤطا ......... 6

 

   



ا رات ا 

ما ا) ا وا( 

 ارا ارات ااد م

 حصتان ات 1

2 حصتان ا 

3 ردواحدة حصة ا 

4 واحدة حصة ا 

 البقرة وسورة عم جزء ا اآن 5

 )الدهلوي اهللا ويل شاه محدثلل( النبوية السرية ا اة 6

 

 

ا راا م ا ) ا ما( 

 ارا ارات ااد م

 حصتان ات ١

٢ حصتان ا 

٣ ردواحدة حصة ا 

٤ واحدة حصة ا 

٥ ا واحدة حصة ا 

٦  واحدة حصة ا 

 

 

ا ارا م ا)ا وا( 

 ارا ارات ااد م

1 عم جلزء والتفسري الرتمجة ا 

2 الطالبني الكلم،زاد جوامع ا 



3 التهانوي عيل ارشف للعالمة الفقه يف خمترص كتاب(زيور هبشتى ا) 

 )األول،والثاين،والثالث اجلزء)الرصف علم اف 4

5 النحو النحو،علم عوامل ا 

 )األول اجلزء(العربية اللغة معلم)األول اجلزء(العرصية الطريقة ادب 6

7 خالصة)بالغيب(عم األخريجلزء الربع)بالنظر( القران من ةاألخري اخلمس األجزاء ا، 

 .التجويد

 

ا راا م ا ) ا ما( 

 راا ارات ااد م

1 العنكبوت إىل يونس سورة من والتفسري الرتمجة ا 

2 النفقات إىل النكاح كتاب احلج،ومن كتاب اىل البداية من(خمترصالقدوري ا( 

 )الرمحاين اهللا سيف للشيخ(امليرس الفقه الشايش،وأصول اصول ا أل 3

 فالرص علم من األبواب مع خاصيات الصيغة علم اف 4

5 النحو عامل،هداية مائة رشح ا 

 ،تيسرياملنطق)الثاين،والثالث اجلزء(النبيني قصص وا ادب 6

 

ا راا " سر") ا وا( 

 ارا ارات ااد م

1 املرسالت إىل الروم سورة من والتفسري الرتمجة ا 

2 الصاحلني رياض ا 

3 الفرائض كتاب ماعدا(القدوري خمترص ا( 

 )باألردية)الفرائض علم يف كتاب )واإلمجاع السنة(نوراألنوار واا ا أل 4

5 البالغة دروس ا 

  الطحاوية ،العقيدةاالول ء اجلز خمتارات  واة ا ادب 6

 

 



ا راا " رس" ا) ما( 

 املقرر ااد م

1 التوبة إىل الفاحتة سورة من والتفسري الرتمجة ا 

2 األول اجلزء( املصابيح مشكاة ا( 

3 ا خرياألصول )الثاين اجلزء( املصابيح مشكاة وأ، 

4 األول املجلد( اهلداية ا( 

 )اهللا بكتا إىل البداية من(األنوار نور ا أل 5

 وأل اة 6
ا 

 القرآن ،علوم)آخرالكتاب إىل القرب عذاب باب من(العقائد رشح

 

ا راا " ") ا وا( 

 املقرر املواد م

1 النساءومن البقرةوسورة سورة)املجلداألول(اجلاللني من خمتارة أجزاء ا 

 وسورة عم األخريجلزء والطالقوالربع والنورولقامن باألحزا سورة املجلدالثاين

 الفاحتة

 أل ا أل 2
،ا د ووا 

 ،تيسريمصطلح(الرابع الفصل هناية إىل البداية من(القرآن علوم يف التبيان

 خمتار اهللا حبيب للشيخ)الرتبيةباألردية يف للدكتورحممودالطحان،كتاب احلديث

 )الشهيد

3 ا (واحلدود والسري العتاق غريكتاب)الثاين اجلزء( اهلداية 

4 كتاب من(حممد لإلمام والصلوة،املؤطأ الطهارة :للطحاوى االثار معانى رشح ا 

 )العقيقة كتاب هناية إىل النكاح

5 الثاين اجلزء(للرتمذي اجلامع ا( 

6 األول اجلزء(داود أيب سنن ا( 

 

ا راا " "ا) ما( 

 الدراسية املقررات ااد م



1 ي ا(١) البخاري لإلمام الصحيح اجلامع ا 

  (٢) البخاري لإلمام الصحيح اجلامع ......... 2

 املقدمة غري (١)  مسلم لإلمام الصحيح اجلامع ......... 3

 (٢)  مسلم لإلمام الصحيح اجلامع ......... 4

 (٢) داود أيب سنن ......... 5

 للرتمذي اجلامع ......... 6

 

 

    



ا راا   
  قارس وا ا 

  الدراسية املقررات ارا ا م

1 ورشيف حممد للقارئ التجويد معلم ا 

2 مإسامعيل حممد للشيخ الوقوف تفهيم ا 

3 أمحد رشيف والشيخ اظهارالتهانوي للشيخ اجلزرية ورشح اجلزرية املقدمة أبيات ظحف ا 

 بخش رحيم للقارئ الوهبية والعطايا

4 احدرا(كامال الكريم للقرآن التالوة ا( 

5 التجويد قواعد اجراء مع ترتيال بالغيب ٣٠و٢٩جزء ا 

6 دمذکورهال ابحاث من تختبر ات ء القرا علوم في ا : 
 ت ا ء القرا و متواتره صحیحہ ات ء قرا ارکان و تاریخھا و ات ء القرا تعریف

 المصحف رسم و احرف سبعہ بحث و حجیتھا و الشاذه

 :االتیہ الکتب من یستفاد
 للدکتور ات ء القرا علوم في صفحات و العثماني تقي دمحم المفتي للشیخ القرآن علوم

 رحیمي طاھر دمحم للقاري ات ء قرا دفاع و السندي عبدالقیوم
 

 والرتتيل، واحلفظ اجلزرية املقدمة يف النجاح ويلزم بنجاح االختبار جيتازون الذين للمتخرجني الشهادة متنح :مالحظه

 .النهائي االختبار يف يرسب ممن أحد الشهادة يستأهل ولن

ا راا  ) ظ(  

ا وا 

 ارا ارات ارا ا م

1 ا والقرآن التجويد،مجال خالصة ا 

2 ا مالوقوف معرفة مع الوقف جامع ا 

3 ا التالوة( األول العرش األجزاء ا( 

4 ا االرتتيل( األخريان اجلزءان ا( 

5 ا اجلزءان ( القرآن مفتاح ا( 



6 ا دالنبوية ،السرية)جزءان( اإلسالم يمتعل ا 

 

ا ما 

 ارا ارات ارا ا م

1 ا واملكية الفوائد ا 

2 ا ماألبيات وحفظ الرتمجة( اجلزرية املقدمة ا( 

3 ا التالوة( األخرية العرشين األجزاء ا( 

4 ا االتجويد ،قواعد)الرتتيل( األخريان اجلزءان ا 

5 ا أجزاء ٣( القرآن مفتاح ا( 

6 ا دالنبوية ،السرية)جزءان( اإلسالم تعليم ا 

 

   



ا رات ارا ا: 

ا وا 

 ارا ارات ادة ا م

1 وا ا العنكبوت إىل يونس سورة من وا 

2 ما ي ا٤)،٣،(٢ احلديث معارف ا  

3 ا ٤)،٣،(٢زيور ،هبشتى اإلسالم تعليم ا 

4 اف اا النحو علم)،٢،(١ الرصف علم وا 

5 ا ا ٢)،(١النبيني ،قصص(١)العرصية الطريقة ا 

6 دة اا (تالوة)عم جزء)فيعش للمفتي(النبوية السرية ا 

 )بالغيب)والربع

 

ا ما 

 ارا ارات ادة ا م

1 وا ا يونس سورة إىل البقرة سورة من وا 

2 ما ٧)،٥،٦،(١احلديث معارف ا 

3 ا ٧)،٦،(٥زيور هبشتي ا 

4 اا ا ٤)،(٣النبيني ،قصص(٢)العرصية الطريقة ا 

5 ف اا النحو ،عوامل٤)،(٣الرصف علم وا 

6 دة اباألردية (املسلمني حياة ا( 

  

   



:ظ  ّإال أن منهج األدب العريب للتخصص مناهج التخصصات والدكتوراه فهي يف صدد اإلعداد والرتتيب. اأم

 :اه (مقرتحات) فنقدمه هنا لإلفادةوالدكتور

   ا  ادب ا واراه

   

 وا ا: 

 :الفرتة األوىل الزمن:

:�واد ا�در�س و ا�راسة
ً
 أوال

 تاريخ األدب العريب ( النصف األول)    .١

 .اإلمالء و الرتقيم و استخراج املطالب من املعاجم والقواميس مع مترين العروض والقوايف    .٢

 .جادة اخلطاملحادثة و احلوار وإ    .٣

 .حمارضات ىف الرصف و النحو مع حفظ األشعار    .٤

 .اإلنكليزية    .٥

 ) النثر اجلديد (الرتمجة و التعريب من األردية إىل العربية و بالعكس    .٦

:�واد القراءة و ا�طالعة و ا�راجعة
ً
 :ثانيا

        عربات و نظرات للمنفلوطي 

        لعالمةالندويما ذا خرس العامل بانحطاط املسلمني؟ ل 

        يف مسرية احلياة للعالمةالندوي 

        صور من حياة الصحابة لرافت باشا 

        ضحى اإلسالم ألمحد أمني 



        فجر اإلسالم ألمحد أمني 

        حيايت ألمحد أمني 

        حياة الصحابة للكاندهلوي 

        فقه السرية ملحمد الغزايل 

        فعيوحي القلم للرا 

        معامل الطريق ملحمد قطب 

        فقه السنة لسيد سابق 

        اللبيب أليب هاشم األنصاري 

        الصحف اليومية و اجلرائد و املجالت ( العربية و األردية و اإلنكليزية) 

:ا�واجب ا���
ً
 :ثا�ا

 .صحف واجلرائد واملجالتصحفيًا لل صحفيًا أو عموداً  مقالة أو بيانًا صحفيًا أو مؤمتراً   ٣٠

  

  

 :الزمن : الفرتة الثانية

:�واد ا�در�س و ا�راسة
ً
 :أوال

 تاريخ األدب العريب ( النصف األخري) .١

 كليلة و دمنة مع النثر اجلديد .٢

 تدريب كمبيوتر .٣

 اإلنكليزية .٤

  



:�واد القراءة و ا�طالعة و ا�راجعة
ً
 :ثانيا

     األصمعيات لألصمعي 

        للحموي معجم األدباء 

        حمارضات األدباء و حماورات الشعراء لألصبهاين 

        رجال من التاريخ للطنطاوي 

        الشوقيات للشوقي 

        قرط أمي للميداين بن صالح 

        نفحة العنرب للعالمة البنوري 

        كتاب البخالء جلاحظ 

        أخبار احلمقى و املغفلني البن اجلوزي 

        كتاب األذكياء البن اجلوزي 

        هنج البالغة لسيدنا عيل 

        األغاين لألصبهاين 

        الفاضل للمربد 

        زاد املعاد البن القيم 

        األيام لطه حسني 

        إظهاراحلق للكريانوي 

  

:ا�واجب ا���
ً
    ثا�ا

  ) ٢٠٠ال و التعبريات ( و رضب األمث  )٢٠٠) و األحاديث( ٢٠٠حفظ األشعار (



ما ا: 

 :الفرتة األوىل  الزمن : 

:�واد ا�در�س و ا�راسة
ً
 :أوال

 ). مترين املحارضات و البحوث واملقاالت ( تقريرًا و حتريرًا و إلقاءً  .١

البيان والتبيني للجاحظ. أدب الكاتب البن القتيبة.الكامل للمربد .من عرش صفحات إىل  .٢

 .كتابمخسني صفحة ًلكل 

 ). املكاملة و املحادثة و اخلطابة ( بالعربية و اإلنكليزية .٣

 .النظم اجلديد مع العروض و القوايف .٤

:�واد القراءة و ا�طالعة و ا�راجعة
ً
 :ثانيا

 ديوان لبيد بن ربيعة ريض اهللا عنه .١

 ديوان الشافعي .٢

 ديوان كعب بن زهري .٣

 ديوان مجيل بثينة .٤

 ديوان جمنون ليىل .٥

 ديوان البحرتي .٦

 دة بردةللبوصرييقصي .٧

 حتت رأية القرآن للرافعي .٨

 حارض العامل اإلسالمي لشكيب أرسالن .٩

 غدة أيب للشيخ التعليم يف وأساليبه  الرسول املعلم  .١٠



 الشعر و الشعراء البن قتيبة .١١

 كيف تكون معلًام ناجحًا ألمحد عبدالرمحن الشميمري .١٢

 األدب العريب بني عرض و نقد للرابع الندوي .١٣

 فسري القرآن للصابوينروائع البيان يف ت .١٤

 اخلطب املنربية للشيخ سديس .١٥

:ا�واجب ا���
ً
   :ثا�ا

  ....مقالة ٥٠كتابة البحوث و املقاالت:  

جيب عىل كل طالب يف هذه الفرتة أن يقدم بحوثه و مقاالته التدريبية بأحسن وجه و مع إتقان 

 .حوث العلميةاملوضوع يف اختيارها و تعابريها و مراعاة قواعد الكتابة و الب

املقاالت  وعند ذلك يتدرب الطالب عىل حتقيق املخطوطات التي تكون صغرية احلجم و يقدم

 .مطبوعة باحلاسوب بحيث تكون سائغة للنرش إفادًة لآلخرين

  

 :الفرتة الثانية  الزمن:

:�واد ا�در�س و ا�راسة
ً
 :أوال

  .لفرتة األوىلاألمايل أليب عيل القايل و ألف و ليلة حسب الرتتيب ىف ا

 .اللقاءات بكبار األدباء و العلامء و كتابتها يف املذكرات

:�واد القراءة و ا�طالعة
ً
 :ثانيا

 الفكر اإلسالمي احلديث و صلته باالستعامر الغريب للدكتور هبي. 



 املنهج احلركي للسرية النبوية ملنري غضبان 

 العبقريات ملحمود عقاد 

 األدب املفرد للبخاري 

  ه  الفني يف طرق التدريس للدكتور إبراهيماملوجِّ

 فقه اللغة و رس العربية للثعالبي 

 الفروق اللغوية أليب هالل عسكري 

 القصائد البنورية للعالمةالبنوري 

  املظفر للشيخ  طرق التدريس وأساليب االمتحان 

 الِعقد الفريد 

عىل األقل من صفحةً ١٥٠أهم اليشء يف هذه الفرتة تقديم الرسالة املشتملة عىل  : ثالثاً 

ثم بعد ذلك لو يريد الطالب درجة الدكتوراه فيمدِّ دهذا  دارة.إىل جلنة البحث العلمي باإل  فلسكاب 

 صفحة عىل األقل. ٣٠٠البحث إىل 

*** 

 :ارف وزارة ى ود ا دة

 كشهادة الوفاق هليئة العاملية شهادة عىل الرسمية موافقتها عن الباكستانية املعارف وزارة أعلنت

-ACAD-١٢٨ برقم قرارا اجلامعية املنح جلنة أصدرت فقد ، والعربية اإلسالمية العلوم يف ماجستري

 العربية املدارس وفاق هيئة من الصادرة العاملية شهادة بمعادلة مرصحاً  م١٩٨٢ نوفمرب١٧ يف  ٨/٤

جزئيًا بشهاداهتا األخرى الصادرة من كامهي اعرتفت  ،والعربية اإلسالمية العلوم يف ماجستري بدرجة

 .اهليئة

 



 :  ا اارد

 اتاحلكوم من دعم أي التقبلكامهي  ،جتارية عقارات أو ثابتة موارد أية الوفاق هيئة متتلك ال

وم الطلبة املشاركني يف ورس ،والتقوى والرب اخلري أهل من املسلمني عامة تربعات عىل قائمة هي ،بل

 .،واإلدارات امللتحقة تاناالمتحا

 واحلمد هللا أّوالً وآخرًا ،وصىل اهللا وسلَّم عىل النبي العريب وعىل آله وصحبه أمجعني .

  

  أبو لبيد ويل خــــــــــــــان املظفـــــــــــر

  م٢٠١٤هـ/١٤٣٥يف عام:  تحريراً 

   



ت ا  
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