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 التشيع لنشر الدعوية وحركاتهم العاج ساحل شيعة

 العالمية المصطفى جامعة ممثلية العليا اإلسالمية للدراسات البيت أهل معهد إنشا/1

 .(إيران)بقم

 للعناية الشيعة جميع حث أنه قولهم حسب نفسه الخميني اإلمام من جاءت والفكرة

 .العاج ساحل وباألخص أفريقيا غرب خاصة السوداء بأفريقيا

 في ذلك إثر العالمية المصطفى جامعة ممثلية العليا للدراسات البيت أهل معهد فنشئ

 م2000 عام به الدراسة وبدأت م1999 عام ريفييرا حارة (أبيدجان) العاج ساحل

 .الحاضر وقتنا إلى بالمعهد مستمرة والدراسة

 التعليم وإدارة وسكريتيره، مدير  من يتكون المذكور المعهد إن: السطور على المعهد

 فقط، الحكومية الفرنسية للدروس التعليم وإدارة اإلسالمية، العربية للدروس

 المعهد، ومصلى ، الطالب ومبيت المدير، ومبيت ومكتبة، المعهد، ومستوصف

 .السلة وكرة القدم، كرة وملعب الكمبيوتر، وصالة التلفاز، وصالة ، ،ومطعم ومطبخ

 :المعهد منسوبو

 ومصروفات ترتيبات من المعهد بإدارة يقوم من وهو شيعيا إال يكون ال :المدير

 حتى حكوميين موظفين و مشايخ من البالد أعالم مع التواصل اإلمكان قدر ويحاول

 يدير لم وقتنا إلى المعهد إنشاء يوم ومن ، الساحة على وأتباعه نفسه ترسيخ من يتمكن

 وصالحيته (إيران) طهران في الخامنئ السيد مكتب قبل من يبتعث إيرانيا الإ المعهد



 رسول السيد اسمه الحالي والمدير للتجديد قابلين غير كاملين عامين المعهد إلدارة

 .العلوي

 بجنب ودورها قولها حد على العقيدة وسنية الجنسية مغربية هي :المدير سكريتير

 الرسائل بترجمة تقوم هي (البلد لغة) الفرنسية وال لعربيةا يجيد ال أنه كما المعهد مدير

 .المدير إلى الموجهة والمقاالت

 المذكور والرجل سوادوغو عمر بشيخ يسمى :اإلسالمية العربية للدروس التعليم مدير

 (إيفوار بيترو)أبوبو في يقيم نفسه وهو بلبنان درس العاج ساحل في الشيعة أعالم من

 إلى يخرج ال أبدا المدير ألن المدير بعد المعهد في الثاني الرجل بأنه نقول أن ويمكن

 من المعهد في والتدريس بالدراسة يتعلق ما كل بترتيب يقوم من وهو دونه المناسبات

 عن المسؤول وهو واإلمتحانات الدراسة جداول وإصدار ، للطالب الكتب إحضار

 في باإلرشاد يقوم الذي وهو لتدريس،ا أثناء ومراقبتهم للتدريس األساتذة اختبار

 حزب ممثلة لبنانية جمعية)الغدير مجمع مع ويتعامل ،  المعهد وخارج  داخل صفوفهم

 أعمدتهم من عمدة الرجل بأن نقول واحدا قوال أبيدجان في هللا فضل السيد وممثل (هللا

 .لبنانيا أم كان عاجيا العاج ساحل شيعة عند مسموع قوله

 كتب تخزين مكان عن عبارة معلوم يه كما والمكتبة :عنها والمسؤول المعهد مكتبة

 أهل بكتب همتمكتب زودوا أنهم الناس هؤالء في والغريب الشيعة ومراجع دراسية

 ألن طالبهم أمام السنة أهل أدلة ذلك إثر ويبطلون األدلة بين التقارب يسهل كي السنة

 منعا يمنع الطالب لكن السنة، مدارس من تخرجوا عندهم يدرسون الذين الطالب جل

 في المتواجدة الكتب جل ترجموا األخيرة اآلونة وفي .السنة كتب في البحث عن باتا

 بذلك قاموا الفرنسية هي العاج ساحل في السائرة اللغة أن لعلمهم الفرنسية إلى المكتبة

 كتبهم جميع وكذلك والعافية، السالمة هللا نسأل العاجي المجتمع في التشويه لغرض

 سيال الشيخ اسمه الضالة المكتبة هذه عن والمسؤول (قم) إيران من تأتي الدراسية

 معروف سني جليل شيخ يد على أوال درس لكنه بسوريا درس الشخص هذا سليمان

 سنيا كان أن بعد اآلن وهو للدراسة سوريا إلى سفره بعد تشيع لكنه العاج ساحل في

 من المعهد منسوبي من الوحيد وهو التشيع عن مدافعا شيعيا اآلن صار مناصرا

 . (قم)بإيران خامنئ السيد مكتب من المعهد في كموظف تعيينه جاء من العاجيين

 الطالب عالج مكان عن عبارة فالمستوصف :عنه والمسؤول المعهد مستوصف

 مستشفى إلى بالمريض ذهبوا المرض عجزهم فإذا . األولية باإلسعافات والموظفين

 بماركوري (لبناني دكتور)وليد دكتور مستشفى إلى أو ، للغدير التابع الزهراء

 (كواسي) اسمه مسيحي (المعهد مستوصف) الجانب هذا له وكل الذي والشخص



 طبيا الئقين كانوا إذا لينظر بالمعهد التحاقهم قبل صحيا الطالب بفحص كذلك  ،ويقوم

 إلى يؤدى مشكلة الموظفين أو الطالب أحد عين في كان فإذا عيونهم فحص وكذلك ،

 أداء إال الموظف على ليس أنه : القول خالصة ، ذلك يتولى فالمعهد النظارة شراء

 . المعهد فعلى الباقي أما الدراسة إال الطالب على وال وظيفته

 مدرسة)ببواكي الحديث دار من تخرج رجل ذلك عن المسئول  :واألطعمة األغذية

 إلى ذهبوبه شيعيا كان أن بعد و ، األمور عليه تعسرت لما تشيع األسف مع لكنه (سنية

 للمعهد األساسي هوالسائق . تشيعه على له جزاء 2010 عام الحج مناسك ألداء مكة

 للطالب والطبخ ، الطبخ مستلزمات جميع وإحضار بشراء يقوم الذي وهو

 بشراء يقوم من وهو المعهد حساب على وعشاء ، وغداء ، فطورا ، واالموظفين

 الدراسية الكتب وإحضار بشراء متولى وهو ، للطالب والمعجون الصابون وإحضار

 ولبعض للمعهد والماء الكهرباء فواتير تسديد وكذلك فقط، الفرنسية لطالب الفرنسية

 أدجامي في يقيم كابا محمد الحاج : كلها األعمال بهذه القائم واسم المعهد مشايخ

 . سوديسي

 على طالب من المعهد في من كل فيها يتدرب التي صالة وهي  :الكمبيوتر صالة

 لذا االختبار في درجة عليها ألن طالب كل على واجب الدروس وحضور الكمبيوتر

 اسمه الطالب تدريب عن والمسئول . الكمبيوتر يستخدم ال من منهم تجد من قل

 العاج، ساحل في الفرنسية الدراسة درس سني أنه قوله حسب لكنه يحيى تراوري

 ليواصلوا فقط نسية الفر درسوا الذين الطالب على مقابلة المعهد أجرى ان  وبعد

 ألنه األمل بخيبة ففوجئ المقابلة في شارك كان تخصص أي في إيران في دراساتهم

 فلما الشرعية للدراسة العالمية المصطفى جامعة في سجلوه إيران إلى وصوله بعد

 بلده،فرجع إلى الرجوع منهم طلب السنة عقائد من يعتقد كان ما غير فيهم رأى

 .  الكمبيوتر المعهد طالب تدريس منه طلبوا والكمبيوتر الفارسية يحسن ،فلكونه

 صالتي بين يجمعون أنهم علما المفروضة صلواتهم أداء مكان وهو  :المعهد مصلى

 نشاطاتهم المصلى في يمونيق وكذلك ، عذر ال والعشاء المغرب وبين والعصر الظهر

 وحلقات ، ثقافية ومسابقات عزاء ومجالس ووفياتهم األئمة مواليد من ومناسباتهم

 . نحوها و ، قرآنية وأمسيات ، قرآنية

 

  :االلتحاق وشروط بالمعهد االلتحاق كيفية

 :بالمعهد االلتحاق كيفية(1 



 يقوم حيث ، الشخصية ةالمقابل طريق عن عبارة وهي واحدة كيفية بالمعهد لاللتحاق

 ، بواكي ، دالوا ، غانيوا ، اومي ، سوبري : مثل شتى مدن إلى بحملة المسئولون

 الذين هم المعهد ومدرسوا جوالبوغو، ، أوديينى ، كوروغو ، أدزوبي ، أتينغى

 فكل شفهية و ، كتابية طرفين على تكون والمقابلة . المقابلة وبهذه الرحلة بهذه يقومون

 كم عن سؤالهم عن عبارة ليست والشفهية للشفهية مرشح فهو الكتابية يف نجح من

 : أقول والصراحة لكم أقول وهللا ال يحفظون حديثا كم أو هللا كتاب من يحفظون جزءا

 عن المتقدم الطالب سؤال عن عبارة الشفهية إنما .العناية حق بالقرآن يعتنون ال هؤالء

 المعهد تجاه طموحاته هي وما ؟ به االلتحاق يدير ولماذا ، ؟ المعهد على تعرف كيف

 ويضمنون األولى بالقبول يسمى وهذا أشخاص خمسة قرابة مدينة كل من فيختارون ؟

 مستوى على األخير االختبار المعهد في يقيمون ثم وإيابا ذهابا السيارة أجرة للناجحين

 بالمعهد لتحاقلال الطبي للفحص يخضعون الذين هم ذلك في فالمقبول العاج ساحل

 . للدراسة

  .أهمها شروطا بالمعهد لاللتحاق  :بالمعهد االلتحاق وشروط(2 

 . يعادلها ما أو الثانوية الشهادة على حاصال الطالب يكون أن -1

 . والسلوك السيرة حسن يكون أن -2

 سنة 18 من أقل عمره يكون ال أن -3

 . المعهد يجريها التي الشخصية المقابلة يجتاز أن -4

 أهل ألن البالد في السنة أهل طالب في إال متوفرة غير ذكروه التي الشروط وكل

 المعهد بأن نقول الشروط بهذه إذن الثانوية الصفوف إلى مدارس لديهم الذين هم السنة

 ما على التشويش من يتمكنوا حتى السنة مدارس في درسوا الذين الطالب غايتها

 . الباطلة   وعقيدتهم الفاسدة أفكارهم محله ويثبتوا تعلموه

 مشايخ)المشايخ ألبناء المعهد في مقاعد تخصيص هو به بدأوا الذي الخطير واألمر

 لم إن و مقاعد ألبنائهم يخصصون بالدعوة العاجية الساحة على المعروفين (السنة

 . المسبقة الشروط لديهم تتوفر

 أن بغية خاصة معاملة معهم يتعاملون السنة أهل وهم بالمعهد يلتحقون الذين والطالب

 بمجرد المعهد من طرد بالسنة وثيقا تعلقا فيهم رأوا فإذا الشيعة إلى السنة من يتحولوا

 هذا في يدخل من قل  لكن ، م تحوله عدم طرده سبب أن يخبرون ال لكنه بسيطة تهمة

 أن األمر بداية في يقولون ألنهم يتحول أن غير من ويتخرج الطالب من المعهد



 الصلوات أداء على يجبر نفسه الوقت وفي وعقيدته مذهبه تطبيق في حر الطالب

 المعهد في تقام التي األنشطة جميع في يشارك وأن الجماعة مع المسجد في المفروضة

 و المغرب بين و العصر و الظهر بين يجمع فهو المسجد في للصلوات أداءه أما ،

 الثالثاء أيام التوسل دعاء الباقين مع وسيقرأ سنيا كان وإن التربة على ويصلي العشاء

 النشاطات في مشاركته أما الجمعة ليلة الكميل دعاء و . االثنين أيام الواقعة وسورة ،

 الحسين ومقتل ، والحسين والحسن ، الزهراء فاطمة مولد مثال المصلى في تقام التي

 يمنع والطالب وسبهم وتفضيحهم الصحابة جرح يحاولون المناسبات هذه أمثال ففي

 آخر ففي فعله عليهم واجبا يعتبرونها التي المناسبات هذه عن التخلف عن باتا منعا

 مذهبه تطبيق في حر أنه الدراسة بداية في له قيل الذي السني الطالب يرى الدراسة

 للصحاب مسبيا الشيعة عن مدافعا بذلك ويصير يدرى أن غير من تشيع أنه يرى

 له المسطرة التعليمات تتبع إال عليه كان ما بالمعهد التحاقه بعد ألنه باهلل والعياذ

 . غير ال فقط للدراسة الجو له هيئوا المسئولين ألن والدراسة

 بطهران خامنئي السيد مكتب أهمها كثيرة المعهد تمويل مصدر: المعهد تمويل مصدر

 المسئولين بعض لي قال ما حسب جدا هائلة بأموال سنويا ممول والمعهد (إيران)

 مليون 500 بين يتراوح الواحدة السنة في المعهد ميزانية بأن يقول المدير من القريبين

 السنة في دوالر مليون ونصف واحد تقريبا يساوي وهو سيفا مليون 600 و سيفا

 من بكثير أكثر (العاج ساحل) بأبيدجان المعهد ميزانية إن قائال أضاف ثم الواحدة

 . العالم مستوى على البيت أهل معاهد أغلب ميزانية

 وترميم العاج، ساحل في مشايخهم مشاريع تمويل عن األول المسئول هو المعهد ألن

 المدرسين رواتب وإعطاء ، البالد مدن مختلف في مناسباتهم وتمويل الشيعة مدارس

 وإعطاء ، التشيع دعاة رواتب وكذلك المعهد إلى المنسوبة المدارس في يدرسون الذين

 تمويل مصادر من الثاني المصدر أما الشيعة صفوف في عليهم للمعسرين الدعم

  .. المعهد

 التجار اللبنانيون وهم :داخلي مصدر وهو تمويل مصادر من ثاني مصدر للمعهد 

 هدايا من للمعهد الهدايا تقديم في كثيرا يساهمون ، العاجية الساحة على يتاجرون الذين

 ثم المعهد يعطى ما وكثيرا كثيرجدا للمعهد دعمه هو واحدا وفيهم والمالية المادية

 محمد الحاج  :اسمه الشخص وهذا أمورهم جميع في ويساندهم المشايخ لبعض يعطي

 المعهد الهائل الدعم بهذا و الشكل بهذا أظن .العاج ساحل تجار أكبر من .الدين عز

  . والعافية السالمة هللا نسأل الفاسدة عقائدهم نشر في يتعبوا ولن يتكاسلوا لن والشيعة

 ؟ عليه وماذا له ماذا المعهد من المتخرج الطالب



 وقتنا إلى المعهد بناء منذ تخرجوا طالب من كم معرفة علينا ذلك في الخوض قبل

 طالبا 40 عددهم كان و 2004 عام المعهد من تخرج األول الفوج بأن نقول . الحاضر

 عدد فكان الحاضر وقتنا إلى التخريج وتوالى (طالبا 38) 2005 عام الثاني والفوج

 لهؤالء ماذا السؤال نطرح واآلن. طالبا 200 إلى طالبا 180 قرابة المتخرجين

 ؟ عليهم وماذا الطالب

 جامعة في المواصلة إما -1 : وهما الحسنيين إحدى إال لهم ليس أن يقولون كما نقول

 تلك في دراستهم يواصلون المتخرجون وأغلب (إيران) بقم العالمية المصطفى

 شهريا راتبا وله والمدن ، القرى إلى المعهد قبل من مبلغا يعين أن وإما -2 . الجامعة

 مبلغين مباشرة كانوا إيران في دراساتهم مواصلة من يتمكنوا لم فالذين ، ذلك مقابل

 . استثناء بدون أبيدجان أنحاء جميع في و والبوادي القرى في المعهد يمثلون

 البالغ إال عليه ما يعني المعهد من تلقاها التي الرسالة فقط يبلغ أن عليه  :عليه ماذا

 يريدون العاج ساحل شيعة السياسة وبهذه ، ماديا ومساندته دعمه إال المعهد على وما

 أن الحق له ،والمتخرج استقالليتهم ليطلبوا العاج ساحل مناطق جميع على السيطرة

  .وغيرها تجارة من الخاص مشروعه لدعم اراد مبلغ أي المعهد إدارة من يستقرض

 قيد على طالب ولكل المتخرجين لكل السيارة سياق رخصة تقديم كذلك واستطاعوا

 .(اآللي الحاسب) كومبيوتر كذلك منهم لكل وأعطوا الدراسة،

 تجمعاتهم مكان عن عبارة والمركز مركزا له يكون أن المتخرج على : الثاني واألمر

 يستأجرون لذا العاج ساحل في الشيعة باسم جامعا يملكون ال ألنهم ، صلواتهم ألداء

 بها يقيمون و  األماكن هذه إلى الناس ويدعون والكتب بالفرش ويهيئونها أماكن

 . المراكز هذه في يقيمونها الجمعة صالة وحتى وأورادهم أذكارهم وتالوة صلواتهم

 

  :جدا كثيرة علمي حسب أبيدجان في مراكزهم

 ، يوبوغون في ومركزين  ، كوماسي في أربعة أو وثالثة ، أبوبو في ثالثة أعرف

 أنحاء جميع في مراكز لهم حرج وال حدث  أنياما في وكذلك ، أدجامي في ومركزين

 . أبيدجان

  .فقط جمعيات ثالث العاج ساحل لشيعة : العاج ساحل في الشيعة جمعيات

 الحاج رئيسها و البيت أهل مؤسسة  :واسمها بالرجال خاصة جمعية  األولى الجمعية

  .جكتي هاشم شيخ ابن بباسام يقيم  جكتي إبراهيم  /شيخ



 الجمعيتين وكلتا علمي حسب الزهراء جمعية واسمها نسائية الثانية والجمعية

 . نشاطاتهما جميع في الغدير وجمعية المعهد قبل من مدعومتين

 البيت أهل معهد من الخريجين  جمعية :الثالثة الجمعية

 (الغدير جمعية)الزهراء مجمع في تكون البيت أهل مؤسسة أعضاء ولقاءات

 يتناولون غالبا و شهر في مرتين األقل على واجبة المشايخ كل ومشاركة بماركوري

 . بدعوتهم العاجية الساحة على سيتمكنون كيف أثناءها

 أطلع لم ألني أعضاءها أعرف وال ألئمتهم أعلى مجلسا لهم أن بعضهم لي قال وحتى

 .منهم كثيرا به أسمع ولم المجلس هذا على

  :العاج ساحل أبناء من ومشايخهم أعالمهم

 يخجل أن غير من (ص) النبي أصحاب  يسب السحر يعلهم الذي كبيرهم •

 يفتخر الذي وهو بشيعيته يفتخر الذي وهو الصحابة سب على الطالب ويشجع

 والمنطق الكالم وعلم العربية اللغة ويتقن متعلم فعال ألنه العاج ساحل شيعة به

 العلمية بالحوزة درس سوغودؤغو عمر الشيخ : اسمه الكالم في طلق ولسانه

 في الراتب من له العاج ساحل في العمدة هو ، هللا فضل السيد عند لبنان في

 ألنه (أمريكي دوالر950 تقريبا)سيفا فرنك 400.000 يقارب ما الواحد الشهر

 كذلك راتبا وله ، العاج ساحل في هللا فضل سيد ممثل و ، المعهد في موظف

 الدعوة في تنقالته لتسهيل ميرسيديس سيارة له بماركوري الزهراء مجمع في

  .عنده الرزق ومصادر (الغدير جمعية) قبل من مضمون والبنزين التشيع إلى

 لبيع ودكان ، العداد مع لألجرة تاكسي سيارتي له أن أقرباءه بعض لي قال

 . التشيع إلى دعوته أثناء البال مرتاح ليكون هذا كل البناء أدوات

 من متخرج وهو كوماسي في يسكن لكنه بوندوكو من وتارا عبدالرحمن الشيخ •

 يقوم والذي فيهم الثاني الشخص وهو (إيران) بقم العالمية المصطفى جامعة

 إرشاداته أثناء الصحابة سب في جريئ هذا الرجل وهللا مناسباتهم بإحياء كذلك

 معيشته لتضمن كوماسي في كبيرة عمارة يبني حاليا ألنه أثرياءهم من وهو ،

 من رواتب ثالثة يقارب ما وله ، البال مرتاح التشيع إلى بدعوته وليقوم

 راتبا له وكذلك ،  الغدير في رواتبا وله ، بالمهعد مدرس ألنه األماكن مختلف

 اإلمام كذلك بماركوري،وهو لبنان من  الشيعة مشايخ أحد عدنان الشيخ عند

 . بتريشفيل التجاري المركو لمسجد الراتب



 المعهد هذا إنشاء في السبب وهو كثيرا يتكلم ال لكنه السن في األكبر شيخهم •

 سماها كوماسي في مدرسة وله كوماسي في يقيم كوناتي زكرياء الشيخ  اسمه

 ال أنه مع والكهرباء الماء فاتورة فواتيره بتسديد يتولى والمعهد الكساء بأهل

 إلى القلوب ضعاف دعوة من ليتمكن شهر كل في راتبا له بالحوزة يدرس

 .ودكان أجرة سيارة من رزق مصدر كذلك وله . بسوريا درس وهو التشيع

 بلبنان درس العمل كثير الكالم قليل لكنه أعالمهم من هو سانوغو يوسف الشيخ •

 في سيارة وأعطي بالمعهد ومدرس ، ماركوري الزهراء بمجمع موظف وهو

 . تنقالته لتسهيل األخيرة اآلونة

 ال عدنان الشيخ يد على درس بماركوري عدنان الشيخ طالب من حسن الشيخ •

 راتبا وله عدنان الشيخ سكريتير وهو كذلك ويدرس يديه على يدرس يزال

 ساكن وهو إليه الناس ويدعوا  التشيع وينشر بعضهم قول حسب التخيل يفوق

 . كوماسي في

 دراسته كمل ثم عدنان الشيخ يد على درسوا ممن  :كلبالي إسحاق الشيخ •

 من سيارة وأعطي ، أيضا والمعهد عدنان الشيخ عند مدرس اآلن و بسوريا

 . التشيع إلى الدعوة في تنقالته لتسهيل الدين عز محمد حاج قبل

 مدرس اآلن وهو الدراسة يكمل ولم بسوريا درس  :كوني سليمان الشيخ •

 عنده من هو بمذهبه كبير متعصب وهو ريفيرا حارة في بمسجد وإمام بالمعهد

 على المعهد حصل حتى المحاولة كل حاول لذا .الحكومة في كثيرة معارف

 ساحل صعيد على شيعية إذاعة أولى وكذلك شيعية جامعة أولى إنشاء تصريح

 .الوكيل ونعم هللا حسبنا .ذلك رفضت قد الحكومة كانت أن العاج،بعد

 الفرنسية يتكلم الذي الوحيد وهو مشايخهم أبرز دومبيا :دومبيا عبدالقادر الشيخ •

 التحق ثم أدجامي في اإلسالمي المركز في درس ظني حسب طالقة بكل

 في إمام اآلن وهو سنتين لمدة والداعاة العلماء تأهيل دورة في للمشاركة بإيران

 وأعطي أيضا والمعهد (أبوبو) الطاهرة بالعطرة ومدرس (أغبان) معسكر

 . العاج ساحل في للتشيع البارزة لجهده له ووفاء تنقالته لتسهيل سيارة

 ساحل في بالسنة معروف جليل شيخ يد على درس هو سليمان سيال الشيخ •

 الذي الوحيد وهو شيعيا فرجع بها للدراسة بسوريا بإخوانه   التحق ثم العاج

 وأعطي مباشرة خامنئي السيد مكتب من بالمعهد كمدرس تعيينه قرار صدر



 قوله حسب (دوالر ألف15يقارب ما)سيفا ماليين 7 يقارب  ما مال رأس

 . نفسه يعين و ليتاجرفيه

 وهو بسوريا درس (سينفرا )مدينة في معروف شيعي  :سيسي ألفا الشيخ •

 له أن سينفرا أهل قول حسب على ( سينفرا ) في الطاهرة العطرة عن المسئول

    .  كبيرة مدرسة وله كبير تاجر وهو سينفرا في هنالك كبيرة جهودا

 على درس ، قولهم حسب على العظيمة الثروة صاحب :جكتي إبراهيم الشيخ •

 دراساته إلكمال سوريا إلى رحل ثم ( ببسام) جكتي هاشم الشيخ أبيه يد

 قبل من هائل دعم على حصل التشيع، عن يدافع شيعيا فرجع الجامعية

 له مثيل ال ضخما مركزا فبنى سوريا في معه درسوا الذين الكويتيين أصدقاءه

 هو (الوهراء حسينية) وسماه وجماله ضخامته من ( بسام) في اإلطالق على

 مايقارب)للمركز، بناءه أثناء سيفا مليون 120 من أكثر أنفق أنه أخبرني نفسه

 والشيخ .وفاته قبل تشيع أباه أن كذلك وأخبرني (أمريكي دوالر ألف 250

  .العاج ساحل في البيت أهل لمؤسسة الحالي الرئيس هو إبراهيم

 لكن ، اختصارا عنهم سكتت إنما تجاهال الباقين عن أسكت لم أكتفي العدد  بهذا

 أية في إليهم يعول الذين وهم العاج ساحل في الشيعة أعمدة هم المذكورين

 .العاج ساحل في الشيعة قضايا من قضية

 العاج ساحل في مدارسهم

 في لكنني ويوبوغو وأبوبو كوماسي خاصة أبيدجان في جدا كثيرة مدارس لهم

 العاج ساحل ومدن قرى في مدارسهم على ركزت البحث هذا

 إبراهيم الشيخ: المدرسة مدير واسم  (أوميه) مدينة في البيت أهل مدرسة •

 مليه

 محمد الشيخ :المدير واسم (دالوا) مدينة في وفروعها الحكمة منبع مدرسة •

 سمهورو

 سيسي ألفا الشيخ : عنها والمسئول (سينفرا) مدينة في الطاهرة العترة  •

 الشيخ: المدير واسم (جوالبوغو)قرية (ديفو)مدينة في الكساء أهل مدرسة  •

 هللا عبد كبوري



 الكريم عبد الشيخ : المدير واسم (كوروغو) مدينة في والحكمة العلوم دار •

 تراوري

 تراوري سامو الشيخ :عنها والمسئول (كوروغو) مدينة في الطاهرة العترة •

 كوناتي هللا عبد المدير واسم (ديفو) مدينة في وذا ذي سعد مدرسة •

 محمد الشيخ : المدير واسم (بواكي)مدينة في اإلسالمية الدعوة مدرسة •

 جارا

 جباتي إسحاق الشيخ :عنها والمسئول (غانيوا) مدينة في الطاهرة العترة •

 كوني محمد الشيخ :المدير واسم (أدزوبي) مدينة في الحسين إمام مدرسة •

 إسحاق الشيخ : المدير واسم (غانيوا) مدينة في الدارين سعادة مدرسة •

 جباتي

 صديق الشيخ :المدير واسم (بواكي) مدينة في األيوبي الدين صالح مدرسة •

 كوني

 كوياتي إبراهيم الشيخ :المدير واسم (زيغوا) مدينة في الهداية سبيل مدرسة •

 سيسي ألفا الشيخ :المدير واسم (سينفرا)مدينة في الحسنين نور مدرسة •

 دومبيا إبراهيم الشيخ : عنها والمسئول (أودييني)مدينة في الطاهرة العترة •

 سمهورو محمد الشيخ : المدير واسم (دالوا) مدينة في الهدى نجم •

 كوني أبوبكر الشيخ المدير واسم (أدزوبي) مدينة في الفالح سبيل مدرسة •

 الشيخ :المدير واسم (إيسيا) مدينة في الطاهرة العترة •

 ويدراوغو إسحاق الشيخ :المدير واسم (بونوفال) مدينة في الطاهر العترة •

 جكتي إبراهيم الشيخ المدير واسم (باسام)مدينة في الزهراء فاطمة مدرسة •

 البناء تحت (باسام) مدينة في الطاهرة العترة •

 البناء تحت (ياموسوكرو) مدينة في الطاهرة العترة •



 ومنظمة جدا خطيرة سياسة لهم الناس هؤالء أن قائال أكتفي العدد بهذا

 في ومدارسهم مراكزهم يبنون لذا كلها العاج ساحل على السيطرة يريدون

 األساتذة ويكفلون الدعم غاية بدعمها ويقومون العاج ساحل أنحاء جميع

 العاج ساحل في التشيع تعميم وهي هدفهم إلى الوصول بغية الكفالة غاية

 حدود في أنه بعضهم لي قال حتى أفريقيا، غرب في المنطلق هي لتكون

 السالمة نسأل العاج ساحل في وأهلها السنة عن نسمع لن سنين عشر

 .والعافية

 ؟ نقاومهم أن بنا كيف خفاياهم ذكربعض بعد واآلن

 : منها عدة أمور على نتركز أن علينا الناس هؤالء لمقاومة

 والتي األئمة لشيخ عظمى سلطة العاجية الحكومة تعطى أن : أهمها •

 ساحل في اإلسالم إلى المنسوبة المذاهب على التحكم صالحية ستعطيه

 . العاج

 ينفقون (الشيعة)قوتهم من ذلك ألن المستضعفين إلى الدعم نكثف أن •

 الدعم صراع في اآلن ألننا.مذهبهم أجل من طائال أومواال

 قول أساس على يعملون الشيعة ألن العمل في ونكثر الكالم من نقل أن •

 قليلو تجدهم لذلك . صامتين دعاة كونوا : يقول والذي أئمتهم بعض

 الدعم وإيصال والمدارس المراكز بناء من العمل كثيرو الكالم

 .للمحتاجين

 يكفر وال البعض بعضنا يبدع ال وأن البعض بعضنا سب عن نكف ن أ •

 ألن الشيعة، هؤالء عن للصد بيد يدا جميعا نعمل وأن البعض بعضنا

 وعثمان وعمر بكر أبي بخالفة يعترف من كل هو الشيعي عند  السني

 عذر بال الصلوات بين يجمع وال الحسينية التربة على يصلى وال

 آمين يقول الوضوء،والذي عند الرجلين يمسح مقبول،وال

 أعداءنا فلماذا الشيعي عند السني مواصفات هي هذه (والالضالين)بعد

 متفرقين لكن نقف متحدين :أقول البعض يعادي وبعضنا وراءنا من

قُواْْ َوالَْ َجِميعا ْ هللّاِْ بَِحْبلِْ َواْعتَِصُمواْْ )تعالى قال  .محالة ال نسقط   . (تَفَرَّ

 الجو نهيئ و هللا إلى للدعاة كبيرة إمكانية هناك تكون أن واألخيراألهم •

 ، أجرة سيارات إعطاءهم من معيشتهم على يعينهم ما ونعطيهم لهم

 سيارات إعطاءهم و لهم، رزق كمصدر للتجارة لهم دكاكين وفتح



 المجانية للدراسة خاصة مدارس بناء وكذلك ، الدعوية تنقالتهم لتسهيل

 جديدة سنية  ومدارس مراكز بناء و المتواجدة، السنية المدار وترميم ،

 . أمكن إن العاج ساحل مناطق جميع في

 يكون لن وإال ظني حسب نقاومهم أن نستطيع األسباب بهذه هللا عسى

 . باهلل والعياذ عليهم سبيل لنا

 . أجمعين وصحبه وآله محمد نبينا على هللا وصلى هذاو

 في وأهله اإلسالم يعين أن هللا نسأل ملفاتهم في وجدته ما بعض وهاكم

 مكان كل

 تعالی بسمه

 م13/6/2013  :تاريخ

 األولی للسنة الدراسی الجدول

 :األول فصل

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 المکالمة 1
 (1) العربية

 نهاية إلی الکتاب بداية من الحکيم حسن 1ج السهلة الطريقة
 األول ،جزء الکتاب

 صفحة إلی الکتاب بداية من محمدی حميد  1ج العربية مبادئ (1)النحو 2
 األول جزء 65

 أخر الی اول فصل من (1) األحکام  3
 الجمعة صالة

 الکتب اعداد لجنة
 الدراسية

 16 صفحة إلی 25 صفحة من 

 وحفظ تعليم 4
 القرآن

 1ج القرآن نور سلسلة
 2ج و

 الکتاب کل محمدی حميد

 تأليف لجنة 1ج اإلسالمية اآلداب  األخالق 5
 الدرارسية الکتب

 الدرس آخر إلی أول من
 الخامس

   - اللجنة الی يرجع العامة الثقافة 6

 الرياضة 7
 البدنية

 •   

 تعليم 8
 الفرانسية

 -  

 

 

 

 



 

 

 

 

 :الثانی الفصل  األولی السنة

 شرح النؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 نهاية إلی الکتاب بداية من الحکيم حسن 2ج السهلة الطريقة (1) المکالمة 1
 (2)  ،جزء الکتاب

 الهادی دکترعبد  الدينية التربية (1) العقائد 2
 الفضلی

  الکتاب کل

 الکتب اعداد لجنة اإلسالم أحکام (2) األحکام  3
 الدراسية

 آخر الی العيدين صالة من
 الکتاب

 الهداة القادة سيرة (1) اإلسالم تاريخ 4
 1ج

 منظر السيد
 الحکيم

 آخر إلی الکتاب أول من
 (ع)علی اإلمام درس
 124 صفحة

 نهاية إلی 65 صفحة من محمدی حميد 1 ج العربية مبادئ  (2) النحو 5
 (1) جزء الکتاب

 1ج العربية مبادئ (1) الصرف 6
 ونحو صرف

 آخر إلی صفحة من محمدی حميد
  الکتاب

 وتجويد تعليم 7
 القرآن

 الکتب اعداد لجنة التجويد کتاب
 الدراسية

 الکتاب کل

 الکتب تنظيم لجنة اإلمالء قواعد کتاب اإلمالء قواعد 8
 الدراسية

 الکتاب کل

 والتربية األخالق 9
 اإلسالمية

 اإلسالمية اآلداب
 1ج

 الکتب تأليف لجنة
 الدراسية

 آخر إلی 74 صفحة من
 صفحة عشر الثانی الدرس

146 

  - للجنة الی يرجع العامة الثقافة 10

  -  البدنية الرياضة 11

  -  الفرانسية تعليم 12

 

 

 

 

 

 

 



 

 األول الفصل / الثانية السنة

 

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 نصف إلی الکتاب أول من محمدی حميد 2 ج العربية مبادئ (3)النحو 1
 الکتاب

 2ج العربية مبادئ (2)الصرف 2
 وصرف نحو

 الکتاب آخر إلی محمدی حميد

 آخر إلی الکتاب أول من سبحانی جعفر اإلسالمية العقيدة (2)العقائد 3
 80 صفحة الرابع الفصل

 القادة سيرة تکملة (2)اإلسالم تاريخ 4
 1ج

 منظر السيد
 الحکيم

 آخر إلی 125صفحة من
 الکتاب

 الکتاب کل فقيهی محسن الفقه أبواب معرفة الفقه علم معرفة 5

 السيد الشهيد القرآن علوم القرآن علوم معرفة 6
 باقر محمد
 الحکيم

 صحفة إلی الکتاب أول من
124 

 اإلسالمية اآلداب األخالق  7
 2 ج

 تأليف لجنة
 الدراسية الکتب

 نصف إلی الکتاب أول من
 159 صفحة کتابال

  - للجنة الی يرجع العامة الثقافة 8

  -  البدنية الرياضة 9

  -  الحاسوب 10

  -  الفرانسية تعليم 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الثانی الفصل / الثانية السنة

 شرخ المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 نصف من تکملة محمدی حميد 2ج العربية مبادئ (4)النحو 1
 الکتاب آخر إلی الکتاب

 العقيدة تکملة (3)العقائد 2
 اإلسالمية

 الفصل آخر إلی 80 من جعفرسبحانی
 186 صفحة الثامن



 إلی  األول الفصل من  التشيع تاريخ التشيع تاريخ 3
 الرابع الفصل نهاية

 علوم المدخل والمذاهب الفرق 4
  اإلسالمية

 إلی الکالم علم أول من مطهری الشيهد
  الکالم علم آخر

 تاريخ )التاريخ 
 (الهداة قادة وسيرة

 ج الهداة قادة سيرة
2 

 صفحة إلی األول من الحکيم منظر السيد
140 

 الحديث تاريخ 5
 ومنابعه

 إلی الکتاب أول من مؤدب رضا السيد الحديث تاريخ
 140 صفحة

 تفسير من مختصر التفسير مقدمات 6
 األمثل

 قدر ، حجرات سور من شيرازی مکارم
 اخالص کوثر،

 اآلداب من تکملة األخالق 7
 2 ج اإلسالمية

 الکتب تأليف لجنة
 الدراسية

 إلی الکتاب نصف من
 الکتاب آخر

  -  الی يرجع العامة الثقافة 8

  -  البدنية الرياضة 9

  -  الحاسوب 10

  -  الفرانسية تعليم 11

12   -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األول الفصل /الثالثة السنة

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 النحو موضوع من محمدی حميد 3ج العربية المبادئ (5)النحو 1
 الحال موضوع إلی

 416 صفحة

 کاظم السيد المقارن الفقه المقارن الفقه 2
 المصطفوی

  إلی – من

 التجزية 3
 والترکيب

 الصرف علم من خانی حاجی علی القرآن إعراب
 التکسير جمع إلی

 128 صفحة

 العقيدة فی  دروس (4)العقائد  4
 اإلسالمية

 إلی الکتاب  أول من يزدی مصباح
 معانی 142 صفحة
 التوحيد



 الهادی عبد المنطق خالصة المنطق مقدمة 5
 الفضلی

 الکتاب کل

 أصول مبادئ 
 الففه

 الکتاب کل الفضلی الهدی عبد الفقه اصول مبادئ

 تاريخ 6
 (1)األديان

 األديان توفيقی  توفيقی حسن  األديان تاريخ فی دروس
 صفحة إلی البدائية،

111 

 الکتاب کل البجاری جعفر التبيلغ التبليغ أساليب 7

 المنابع معرفة 8
 اإلسالمية

  - األستاذ تحضير

 مهدی محمد عالمة 5 ج النراقی األخالق األخالق 9
 نراقی

 إلی الکتاب أول من
 السابع الفصل آخر

 52 صفحة

  - للجنة الی يرجع العامة الثقافة  10

  -  البدنية الرياضة 11

  -  الحاسوب  12

  -  الفرانسية تعليم 

 

 

 

 

 

 

 :الثانی الفصل /الثالثة السنة

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 الفقه فی تمهيدية دروس (1) الفقه 1
 1 ج اإلستداللی

 الطهارة کتاب من اإليروانی باقر
 171 صفحة إلی

 الترتيبی التفسير 2
(1) 

 محمد السيد الميسر التفسير
 اشاهدی
 الرضوی

 الکتاب کل من

 ج العربية المبادئ تکملة (6)نحو 3
3 

 باب إلی الحال من محمدی حميد
 صفحة الحرف

500 

 األدب تاريخ المتون قرائة 4
 العربی األدب)العربی
 (وتاريخه

 محمد الدکتور
 شب آذر علی

 الکتاب کل من

 مسارهم فی الشيعة الشيعة معرفة 5
 التاريخی

 إلی 31 األول من األمين محسن
 86 صفحة

 إلی العرفان قسم مطهری الشهيد علوم فی المدخل العرفان مقدمة 6



 آخره اإلسالمية اإلسالمية

 الفلسفة مقدمة 7
 اإلسالمية

 الکتاب کل ساعدی صادق الفلسفة علی النافذة

  - للجنة الی يرجع العامة الثقافة 8

  -  البدنية الرياضة 9

  -  الحاسوب 10

  -  الفرانسية تعليم 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليسانس

 :األول الفصل / ليسانس من األولی السنة

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 باقر اإلستداللی الفقه تکملة (2) الفقه 1
 اإليروانی

 الصالة کتاب من
 الکتاب آخر إلی(173)

 الفقه أصول 2
(1) 

 الی الکتاب بداية من الصدر شهيد  األولی الحلقة
 غير الشرعی الدليل
 اللفظی

 رضا  محمد المظفر منطق (1) المنطق 3
 مظفر

 باب  إلی الکتاب أول من
 القضايا

 التفسير 4
 (2) الترتيبی

 الناس الی المجادلة سورة من
 األمثل تفسير

 مکارم ناصر
 شيرازی

 ، سورالجمعة ماعد
 والکوثر، والقد،

  والتوحيد،

 األديان تاريخ 5
(2) 

 المسيحية و اليهودية   توفيقی حسن األديان تاريخ فی دروس

 الکتاب کل حسن -د  المباحث شتی فی الباحث عدة البحث منهج 6

  - للجنة الی جع ير العامة الثقافة 7

 الرياضة 8
 البدنية

 -  

  -  الحاسوب 9

  -  تعليم 10



 الفرانسية

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليسانس

 :الثانی الفصل / ليسانس من األولی السنة

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 الهادی عبد-د  الفقه علم مبادی کتاب (3) الفقه 1
 الفضلی

  (والزکاة الصوم)
 أوألول من 2جزء

 صفحة إلی الکتاب
205 

 الی العقلی الدليل من الصدر شهيد  األولی الحلقة (2) الفقه أصول 2
 الکتاب آخر

 الترتيبی التفسير 3
(3) 

 المجادلة سورة  تکملة طبرسی البيان مجمع تفسير

 رضا محمد المظفر منطق (2) منطق 4
 مظفر

 منطق من 2جز
 القضايا أول مظفر،من

 الثانی جزء آخر إلی

 التدريس طرق 5
 القرآن

 طرق   .األستاذ تحضير
  للقرآن التدريس

  زعبالوی

  - للجنة الی يرجع العامة الثقافة 6

  -   البدنية الرياضة 7

  -  الحاسوب 8

  -  الفرانسية  تعليم 9

 

 

 

 

 



 يسانسل

 :األول الفصل /ليسانس من الثانية السنة

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 الهادی عبد-د  الفقه علم مبادی (4) الفقه 1
 الفضلی

 الصدقة  باب  2جزء
 والخمس

 الی الکتاب األول من الصدر شهيد  الثانية الحلقة (3) الفقه أصول 2
 غير الشرعی الدليل آخر

 اللفظی

 القضايا تکملة المظفر المظفر منطق (3) المنطق 3
  والصناعات

 الترتيبی التفسير 4
(4) 

 السيد  الميزان تفسير
 طباطبائی

  المائدة سورة

 فی األسرة 5
 اإلسالم

 الحقوق، الصحة، - األستاذ  تحضير
 األحکام ، الواصايا

  - للجنة الی يرجع العامة الثقافة 6

  -  البدنية الرياضة 7

  -  الحاسوب 8

  -  الفرانسية تعليم 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليسانس

 : الثانی الفصل /ليسانس من الثانية السنة

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 الهادی عبد -د الفقه علم مبادی (5) الفقه 1
 الفضلی

 الحج باب 3 جزء

 الثانية الحلقة تکملة الصدر شهيد  الثانية الحلقة (4) الفقه أصول 2



3 
 (1)البالغة

 أساتذة من جماعة البالغة الجواهر تهذيب
 (قم)البالغة

 المعانی علم

 التفسير 4
 (1)الموضوعی

 جزء  القرآن نفحات
(7) 

 مکارم ناصر
 شيرازی

 7 جزء العامة النبوة
 الکتاب کل

 و الخمينی اإلمام أفکار العلماء سيرة 5
   العلماء باقی

 األستاذ تحضير -

 جعفر الشيخ  الهيات فی محاضرات الکالم علم معرفة 6
 سبحانی

 الکتاب کل

  - للجنة الی يرجع العامة الثقافة 7

  -  البدنية الرياضة 8

  -   الفرانسية تعليم 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليسانس

 :األول الفصل /ليسانس من الثالثة السنة

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

  الی الکتاب أول من  اإليروانی باقر أول جزء اإلستداللی الفقه (6) الفقه 1
 171 صفحة

 التفسير 2
 (2) الموضوعی

 النفحات مواصلة شيرازی مکارم القرآن نفحات
 جزء الخاصة النبوة

 الکتاب کل 8

 اإلسالمية الفلسفة 3
(1) 

 تحرير) أو الحکمة بداية
 (البداية

 149 الی13 صفحة  طباطبائی السيد
 کتاب من اإلستفادة
 دکتورالرفاعی فلسفة

 فی السياسی النظام 4
 اإلسالم

 النظام ) األستاذ تحضير
 (اإلسالم فی السياسی

   المؤمن علی

 التدريس طرق 
 والتحقيق

  - األستاذ تحضير

 األول الفصل العارف الشيخ الداعی عدة علی  التعرف 5



 أحمد الدین جمال ومنابعه الدعاء
 مهدی بن محمد بن

 الحلی

  صفحة والثانی،من
 159 إلی 23

 الکتاب کل األمينی ابراهيم تهذيبها و النفس تزکية األخالق 6

 من جماعة البالغة جواهر تهذيب (2) البالغة 7
 أساتذة
 (قم)البالغة

 البيان علم

  -  التبدنية الرياضة 8

  -  الحاسوب 9

  -  الفرانسية تعليم 

 

 

 

 

 

 

 

 ليسانس

 :الثانی الفصل /ليسان من الثالثة السنة

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 -11 :ص البيع کتاب  اإليروانی باقر 2 جزء اإلستداللی الفقه (7) الفقه 1
 وکتاب143 : ص

-289:ص النکاح
478 

 البلدان جغرافيا 2
 اإلسالمية

  - تحضيرات

 التفسير 3
 (3) الموضوعی

 النفحات متابعة شيرازی مکارم القرآن نفحات
 اإلمامة و ،الوالية
 9 جزء القرآن  نفحات

 اإلسالمية فلسفة 4
(2) 

 صفحة من تکملة  طباطبائی السيد الحکمة بداية
155-258 

 النهائی رسالة 5
 (التخرج)

 -  

 التدريس أو الحوار 6
 الخطابة أو

 / تطبيقات التدريس
  والخطابة الحوار

 تحضيرات -

  - للجنة الی يرجع العامة الثقافة 7

  -  البدنية الرياضة 8



  -  الفرانسية تعليم 9

 

 العالمين رب الحمدهلل ان الدعوان وآخر

  

 

 

 

 

 

 تعالی بسمه

 ابيدجان  مدينة امتحان مرکز

  :المناطق مختلف فی الممتحنون

 :أدزوبی مدينة

 مالحظات الهاتف الشهادة نوع المالفات المدرسة اسم واللقب اإلسم الرديف
 تبسوبا 1

 بورهيما
  45983655 الثانيوية کامل (ع)الحسين اإلمام

  44806322 الثانيوية کامل   **  دريسا کونی 2

  55026040 الثانيوية کامل ** أحمد جابی 3

 

 هيرمنکونو :مدينة

 اإلسم الرديف
 واللقب

 مالحظات الهاتف الشهادة نوع لمالفات المدرسة اسم

 فوفانا 1
 سليمان

 لتربية اإلسالمية المدرسة
 فرع والبنات البنين

 اإلرشاد

 جول رقم 04710360 الثانيوية کامل
 لوالده

         ***              ** داود کونی 2
** 

  59346089 الثانيوية کامل

 

 :أبوبو مدينة

 مالحظات الهاتف الشهادة نوع المالفات المدرسة اسم واللقب اإلسم الرديف
  44496389 الثانيوية کامل (ع)الزهراء فاطمة محمد سماهورو 1

 

 غنيا :مدينة

 مالحظات الهاتف الشهادة نوع المالفات المدرسة اسم واللقب اإلسم الرديف
  05463426 - ناقص (ع) البيت أهل مدرسة ورو محمد 1



 جالو
 

 

 أنفار  (7) سبعة :الناجحين مجموع

 

 تعالی بسمه

 ابيدجان خارج امتحان مرکز

  :المناطق مختلف فی الممتحنون

 بواکی مدينة •

 : کونی حسن الشيخ مؤسسة •

 نوع المالفات المدرسة اسم واللقب اإلسم الرديف
 الشهادة

 مالحظات الهاتف

 بشرط مقبول 67246556 الثانوية کامل اإلمام نور سيسی هارون 1

  06499616 الثانوية کامل الحديث دار  کيتا محمود 2

  55229695 الثانوية  کامل  اإلسالمية التربية دمبيا بکاری 3

  67583154 الثانوية  کامل الحديث دار جالو أبوبکر 4

 67079840 او 45146887 الثانوية کامل اإلسالمية الثقافة عبدالحکيم 5

  66259997 الثانوية  کامل  الحديث دار کوناتی أبوبکر 6

 معين عبد 7
 بولوغو

  35848455 الثانوية  کامل الحديث دار

  05067774 الثانوية  کامل الحديث دار کونتی موسی 8

  67153835 الثانوية  کامل الدين صالح  کوناتی الحسن 9

  47670654 الثانوية کامل الدين صالح  ساليا إبراهيم 10

 

 (جارا محمد الشيخ )اإلسالمية الدعوة مدرسة  •

 

 مالحظات الهاتف الشهادة نوع المالفات المدرسة اسم واللقب اإلسم الرديف
  06138444   اإلسالمية الدعوة کونی أبوبکر 1

  49207042   اإلسالمية الدعوة  عمر تراوری 2

     اإلسالمية الدوعوة  بامبا يونس 3

 
 يتريرا  مريم

 اإلسالمية الدعوة مدرسة 
 للدورة لشروع کافی عدد وجود بشرط

 

 الحسنين نور /الطاهرة العترة مدرسة  /سنفر  مدينة •

 مالحظات الهاتف الشهادة نوع المالفات المدرسة اسم واللقب اإلسم الرديف
  قاسم 1

 صوغودوغو
  66469658   الحسنين نور



   الثانوية کامل الطاهرة عترة يارو عبدالرحمان 2

  48689791 الثانوية  کامل الطاهرة العترة سودغو درمان 3

 عثمان الشيخ 4
 مطی کليف

  06522749 الثانوية کامل الطاهرظ العترة

  06469212 الثانوية  کامل الطاهرة العترة جالو دريسا 5

  09551882 الثانوية   کامل الطاهرة العترة جری هللا عبد 6

 

 کابوری عبدهلل الشيخ عند /الکساء أهل مدرسة /هيرمانکون مدنية •

 مالحظات الهاتف المالفات المالفات المدرسة اسم واللقب اإلسم الرديق
  67451331   الکساء أهل سودغوغو  يعقوب 1

 

 

 سيال يوسف الشيخ عند / والفالح النجاح مدرسة /ياموسکرو مدينة •

 مالحظات الهاتف الشهادة نوع المالفات المدرسة اسم واللقب اإلسم الرديف
 النجاح  دومبيا اسماعيل 1

 والفالح
  46080373 46080313 

 

 مالی إبراهيم  الشيخ عند /(ع)البيت أهل مدرسة / أومی مدينة •

 مالحظات الهاتف الشهادة نوع مالفات المدرسة اسم واللقب اإلسم الرديف
  05971666 الثانوية  کامل (ع) البيت أهل کامان سيکو أحمد 1

 مشروط 05960221 الثانوية  کامل (ع)البيت أهل فوفانا محمد 2

  58650338 الثانوية کامل (ع)البيت أهل بامبا الحسين 3

 محمد موری 4
 جوماندی

 مشروط 05670051 الثانوية کامل (ع)البيت أهل

  06012760   (ع)البيت أهل ينکادو براهيم(إ 5

  05561002   (ع)البيت أهل  سيال يحی 6

 

 جباتی إسحاق الشيخ عند /الطاهرة العترة مدرسة /غانيوا مدينة •

 مالحظات الهاتف الشهادة نوع مالفات المدرسة اسم واللقب اإلسم الرديف
  04641278   الدارين سعادة ساری أحمد 1

  09845244   الطاهرة عترة هللا عبد سنغارا 2

  44356412   الطاهرة عترة تروری جيريل 3

 

 سماهورو محمد الشيخ عند / الهدی نجم مدرسة / دلوا مدينة •

 مالحظات الهاتف الشهادة نوع مالفات المدرسة اسم واللقب اإلسم الرديف
  46441457   الهدی نجم کابری إسحاق 1

 مشروط 06318588   الهدی نجم  ويدرغو عيسی 2

 

  32 :الناجحين مجموع عدد



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاليم بسمه

  م3/6/2013

 ابيدجان خارج امتحان مرکز

 

  :المناطق مختلف فی المتحنون

 اإلسالمية الدعوة مدرسة  – جارا محمد الشيخ عند  بواکی مدينة •

  رجال (10) فتاة (11)-وعشرون واحد (21)الممتحنين عدد

 وبنتان -رجال ثالة (5) :الناجحين عدد

 رجال (18) -بنات (9) عشر ستة 16 :الراسبين عدد

  کونی حسن الشيخ عند :بواکی •

 (3):الراسبين عدد (10) :الناجحين عدد (13) : الممتحنين عدد

 (ع) البيت أهل مدرسة – مالی إبراهيم الشيخ عند :أومی مدينة •

 واحد (1) :الراسبين عدد (6) :عددالناجحين (7) :الممتتحنين عدد



 دارين سعادة مدرسة -جباتی إسحاق الشيخ عند :غانيوا مدينة •

 (4):الراسبين عدد (3):الناجحين عدد (7) :الممتحنين عدد

 والعترة الحسنين نور مدرسة – سيسی ألفا الشيخ عند – سنفر مدينة •

 بنات اثنان  . رجال عشرة خمسة (17) :الممتحنين عدد

 واحدة بنت و -رجال تسعة (10) :الراسبين عدد . واحدة بنت و -رجال ستة (7)الناجحين عدد

 سنفر اإلمتحان مرکز . سيال يوسف الشيخ عند -والفالح النجاح مدرسة  -ياموسوکرو مدينة •

  (5):الراسبن عدد (1) :الناجحين عدد (6) :الممتحنين عدد

 (العترة)الهدی نجم مدرسة – سماهورو محمد الشيخ عند -دلوا مدينة •

  (16 ):الراسبين عدد (2):الناجحين عدد (18) :الممتحنين عدد

 (دلوا) االمتحان مرکز .السالم دار مدرسة – فوفانا محمد الشيخ عند -بونو مدينة •

 (3):الراسبين عدد صفر (0):الناجحين عدد (3) :الممتحنين عدد

 الزيتون سة مدر کونی يعقوب الشيخ عند  (الکوتا) :ينوی بلو کو مدينة  •

 (20):الراسبن عدد صفر (0):الناجحين عدد (20): الممتحنين عدد

 الکساء أهل مدرسة -کابوری هللا عبد الشيخ عند -(جوالبوغو)منکونو هير مدينة •

 (7) :الراسبين عدد (1):الناجحين عدد (8):الممتحنين عدد

 

  تعالی بسمه

  :النجحين قائمة

 (اإلسالمية الدعوة مدرسة ) جارا محمد الشيخ عند :بواکی مدينة

  3 :العدد

  :األسماء

 بامبا يوسف •

 کونی أبوبکر •

 عمر تراوری •

  کونی حسن الشيخ عند :بواکی مدينة

 10 :العدد



 األسماءک

  ساليا إبراهيم •

  کوناتی الحسن •

  کونی موسی •

 بولوغو العز عبد •

  کوناتی سيکو أبوکر •

 أربی الحکيم عبد •

 جالو أبوبکر  •

 دمبيا بکاری  •

 کينا محمود •

 سيسی هارون •

  : (ع)البيت أهل مدرسة ) – مالی الشيخ عند: أومی مدينة

 6 :العدد

 :األسماء

 بامبا الحسين •

 ياغدو إبراهيم •

 سيال يحی •

 کمان سيکو أحمد  •

  فوفانا محمود •

 جومندی موری •

 العترة (الحسنين نور مدرسة) سيسس ألفا الشيخ عند سنفر مدينة

 6 :العدد

 :األسماء

 يارو الرحمن عبد •

 جارا عبدهللا •

 کيلفا عثمان •



 سوادغو دارمان •

 بالو إدريس  •

 سوغدوغو قاسم •

  :سيال يوسف الشيخ عند والفالح النجاح مدرسة ياموسوکرو مدينة

 1: العدد

  :األسماء

 دمبيا إسماعيل •

 (العترة ) الهدی نجم مدرسة – سماهورو محمود الشيخ عند – دلوا مدينة

 2 :العدد

 :األسماء

 کابوری إسحاق •

 ودرغو عيسی •

 :الدارين سعادة مدرسة -جاباتی إسحاق الشيخ عند – غانيوا مدينة

  3 :العدد

 :األسماء

 ساری أحمد •

 عبدهللا سنکری •

 تراوری جبريل •

 (الکساء أهل) مدرسة – کابوری الشيخ عند (جوالبوغو )هيرمنکونو مدينة

 1 :العدد

 :األسماء

 سودغو يعقوب •

 

 

 

 



 

 تعالی بسمه

 الناجحات قائمة

 جارا محمد الشيخ عند :بواکی

  بشرط :3+2: العدد

  تيريرا مريم •

  مغانی زينب •

 بشرط – سدبی مريم •

 بشرط – جارا سليمة •

 بشرط -سانغو حسنة •

  ألفا الشيخ عند :سنفرا مدينة

 سغدغو موسوکورا •

 بشرط -زنغو حسنة •

 

 

 

 

 

 

 

 تعالی بسمه

 م5/6/2013 :تاريخ

 ابيدجان  مدينة امتحانات مرکز

  :المناطق مختلف فی الممتحنون

 ابيجان مدينة •

 (ع)البيت أهل مدرسة و الزهراء فاطمة مدرستی :أبوبو •



 (1):الراسبين عدد (1) :الناجحين عدد (2): الممتحنين عدد

 (ع) الحسين امام مدرسة :کوماسی  •

 (1):الراسبين عدد (0):الناجحين عدد (1):الممحنين عدد

 (ع)البيت أهل مدرسة . غنيا مدينة •

 (0):الراسبين عدد (1):الناجحين عدد (1) :الممتحنين عدد

 والتعليم التربية مدرسة (ناسع قرية ) بونا  مدينة •

 (1):عددالراسبين (0):الناجحين عدد (1):الممتحنين عدد

 اإلسالمية الثقافة مدرسة  بواکی مدنية •

 (1):الراسبين عدد (0):الناجحين عدد (1):الممتحنين عدد

 (جوالبوغو  )مانکونو هير مدينة •

 (2):الراسبين عدد (2):الناجحين عدد (4):الممتحنين عدد

 کونی محمد الشيخ (ع)الحسين اإلمام مدرسة /أدزوبی مدينة •

 (1):الراسبين عدد (3):الناجحين عدد (4)الممتحنين عدد

 الطاهرة العترة مدرسة / بوندوغو مدينة •

 (3):الراسبين عدد (0):الناجحين عدد (3):الممتحنين عدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 تعالی بسمه

 المناطق مختلف فی الجدد للطالب القبول امتحانات اإلجراء الجولة موجزعن تقرير
 أبيدجان خارج

 للدراسات (ع)البيت أهل ومعهد العالمية، (ص) المصطفی جامعة ممثلية عادة جرت
 األولی، الدراسية للسنة الجدد الطالب لقبول امتحانات تجری أن ديفوار کوت فی العليا اإلسالمية
 من کل تعيين تم وقد .المهمة بهذه للقيام واإلمتحانات البرامج تخطيط لجنة أعضاء من وفدا فترسل
 من السنة هذه فی بالمهمة للقيام سفادوغو عمر الشيخ ،و جارا محمد الشيخ  سليمان سيال الشيخ
 .(المولی حفظه) علوی رسول المدير السيد سماحة قبل

 .(بواکی):مدينة إلی مبارشرة م27/5/2013 اإلثنين بتاريخ أبيدجان من الرحلة انطلقت
 مدرسة فی جارا محمد الشيخ عند األول اإلمتحانی المرکز إلی توجهنا ظهرا، إليها الوصول وبعد

 واحدا (21) الممتحنين عدد وکان  اإلمتحانات بدأنا الظهرين صالة أداء وبعد (اإلسالمية الدعوة)
  وبنتان رجال، ثالثة منهم (5) نصيب من النجاح کان حيث رجال 10و فتاة 11) :طالبا وعشرون

 (رجال 7و بنات، 9)منهم (16) رسوب و

 يختار احتماالت، ثالث فی واألجوبة األسئلة تحوی استمارة عن عبارة اإلمتحانات
 الرابع السؤال إلی وهکذا عنده، صح ما علی  عالمة بوضع بينها من الصحيح الجواب الطالب

 إلی الطالب ينتقل فوق فما (16)يحرز من وکل األوراق، بتصحيح الهيئة تقوم .واألخير والعشرين
 والسيرة والتجويد القرآن والتعبير اللغة فی الطالب يختبر حيث الشفهية؛ المقابلة الثانية المرحلة
 للدورة ويدعی مقبوال، يکون ذلک کل فی جيدا کان فإذا العامة، والمعلومات والفقه، والتاريخ،
 مؤهال يکون فيه ينجح ومن الدورة، نهاية فی اإلمتحان يخضع شهر لمدة التقييمية التمهيدية
 الطبی، الفحص مرحلة وهی المعهد، فی الدراسة لمتابعة مقبوال ليکون األخيرة المرحلة إلجتياز
 ،واإليدز الشوکية کالحمی الخطيرة المعدية األمراض من سالما الطالب يکون أن يشترط حيث
 ...الرئوی والسل

 فی واألخير (الثانی اإلمتحانی المرکز)کونی حسن الشيخ مرکز إلی اإلنتهاء بعد انتقلنا
 دار ثم .مساء العاشرة الساعة حدود فی انتهينا أن إلی المغرب قبيل العمل بدأ حيث .(بواکی) مدينة
 سماحة لماطلب إشرافه تحت بواکی فی الحوزی المرکز فتح موضوع حول الشيخ مع الحوار
 اإلحتياجات عن شاملة دراسة إعداد الشيخ من طلب وأخيرا .(علوی رسول) المدير السيد

 فی بها يقوم بأن وعد وقد المدير السيد سماحة جانب  إلی وإرسالها  المشروع هذا تفيد ومستلزمات
 .ممکن وقت إسرع



 بياموسکرو مرورا (أومی) مدينة صوب اتجهنا م28/5/2013 الثالثاء يوم صبح
  ديفوار لکوت السياسية العاصمة

 عند (ع)البيت أهل مدرسة إلی ومباشرة الظهر قبل (أومی) إلی وصلنا: الثانية المحطة
 وسلکنا الظهرين صلينا .ظهرا الواحدة عند أنتهينا  حتی اإلمتحانات، وبدأنا ملی، إبراهيم الشيخ
 .الثالثة المحطة (غانيوا) مدينة طريق

 جباتی إسحاق الشيخ بانتظارنا وکان عصرا، (غانيوا) مدينة إلی وصلنا :الثالثة المحطة
 من انتهينا أن إلی معهم، اإلمتحان وبدأنا الممتحنون، الطالب استقبلنا (الدارين سعادة)مدرسة مدير
  (سنفر)مدينة نحو انطلقنا هنا ومن .ونصف بساعة الغروب قبل العمل

 يوم صباح وفی .الليل قضينا ،حيث الغروب قبيل (سنفر) إلی وصلنا :الرابعة المحطة
 لطالب امتحانی کمرکز الطاهرة العترة مدرسة فی اإلمتحان أجرينا م29/5/2013 :األربعاء
 فی سيال يوسف للشيخ والفالح النجاح مدرسة وطالب سيسی، ألفا الحسنين،للشيخ نور مدرسة

  (دلوا)مدينة صوب مباشرة توجهنا الظهر اإلنتهاء،قبل بعد .السياسية العاصمة (يامسوکرو)

 محمد الشيخ عند وتغدينا الظهرين صلينا الزوال بعد (دلوا)مدينة دخلنا  :الخامسة المحطة
 کان حيث (دلوا) فی الطاهرة العترة مدرسة إلی توجهنا ثم الهدی نجم مدرسة مدير سماوهورو

 مدرسة من (بونو)مدينة والعترة،ولطالب الهدی نجم مدرسة لطالب اإلمتحانی المرکز
 نحو اإلتجاه وکان اإلمتحان من انتهينا العمل، من ساعات بعد .فوفانا محمد للشيخ(دارالسالم)

 للوصول فيها؛ الليل لقضاء اضطررنا حيث (غانيو) بمدينة مرورا(الکوتا )بمنطقة (نياکبلو)مدينة
 إلی غانيوا من م30/5/2013 الخميس يوم صباح انطلقنا .الليل من قليال متأخر وقت فی إليها

 .إليها وصلنا العاشرة وبحدود ،(نياکبلو)

 حيث کونی، يعقوب الشيخ عند (الزيتون)مدرسة  إلی ذهبنا نياکبلو، فی :السادسة المحطة
 لمواصلة واستأذنا بقليل، الظهر قبل اإلمتحان من انتهينا .انتظارنا فی الممتحنون الطالب کان

 .(جوالبوقو – هيرمنکونو )مدينة إلی الطريق

 العترة مدرسة إلی اتجهنا حيث ، عصرا جوالبوقو إلی الوصول کان :السابعة المحطة
 وقبل العترة، و – کابوری عبدهللا للشيخ (الکساء أهل) مدرسة لطالب امتحان مرکز الطاهرة،
 نحو طريقنا سلکنا ثم أبيدجان، لخارج أخيرة کمحطة  هناک العمل من انتهينا بساعة الغروب
 .مساء الثامنة بعد إليها الوصول وکان أبيدجان

 جامعة ممثلية)األم مرکزها فی أجريت التی أبيدجان بإمتحانات کلها ت اإلمتحانا ختمت
  فی ( العليا اإلسالمية للدراسات (ع)البيت أهل معهد -ديفوار کوت فی العالمية (ص)المصطفی

 للعام الجدد الطالب لقبول األولی المرحلة أنهينا قد تکون وبهذا م5/6/2013: التاريخ فی  ريفيرا
 .م2014- م2013 الدراسی

  من (32):التفصيل بهذا .نفر (39 )کلها  اإلمتحانات هذه فی المقبولين من المجموع
 أبيدجان داخل من انفار سبعة (7) جان أبيد خارج

  .الطاهرين آله وعلی محمد هللا رسول علی والسالم والصالة نستعين وبه والحمدهلل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعالی بسمه

 م13/6/2013  :تاريخ

 األولی للسنة الدراسی الجدول

 :األول فصل

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 المکالمة 1
 (1) العربية

 نهاية إلی الکتاب بداية من الحکيم حسن 1ج السهلة الطريقة
 األول ،جزء الکتاب

 الی 1ج العربية مبادئ (1)النحو 2
 فصل ای

 صفحة إلی الکتاب بداية من محمدی حميد
 األول جزء 65

 أخر الی اول فصل من (1) األحکام  3
 الجمعة صالة

 الکتب اعداد لجنة
 الدراسية

 16 صفحة إلی 25 صفحة من 

 وحفظ تعليم 4
 القرآن

 1ج القرآن نور سلسلة
 ؟2ج و

 الکتاب کل محمدی حميد

 تأليف لجنة 1ج اإلسالمية اآلداب  األخالق 5
 الدرارسية الکتب

 الدرس آخر إلی أول من
 الخامس

   - اللجنة الی يرجع العامة الثقافة 6

 الرياضة 7
 البدنية

 •   

 تعليم 8
 الفرانسية

 -  

 

 



 

 

 

 

 

 

 :الثانی الفصل  األولی السنة

 شرح النؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 نهاية إلی الکتاب بداية من الحکيم حسن 2ج السهلة الطريقة (1) المکالمة 1
 (2)  ،جزء الکتاب

 الهادی دکترعبد  الدينية التربية (1) العقائد 2
 الفضلی

  الکتاب کل

 الکتب اعداد لجنة اإلسالم أحکام (2) األحکام  3
 الدراسية

 آخر الی العيدين صالة من
 الکتاب

 الهداة القادة سيرة (1) اإلسالم تاريخ 4
 1ج

 منظر السيد
 الحکيم

 آخر إلی الکتاب أول من
 (ع)علی اإلمام درس
 124 صفحة

 نهاية إلی 65 صفحة من محمدی حميد 1 ج العربية مبادئ  (2) النحو 5
 (1) جزء الکتاب

 1ج العربية مبادئ (1) الصرف 6
 ونحو صرف

 آخر إلی صفحة من محمدی حميد
  الکتاب

 وتجويد تعليم 7
 القرآن

 الکتب اعداد لجنة التجويد کتاب
 الدراسية

 الکتاب کل

 الکتب تنظيم لجنة اإلمالء قواعد کتاب اإلمالء قواعد 8
 الدراسية

 الکتاب کل

 والتربية األخالق 9
 اإلسالمية

 اإلسالمية اآلداب
 1ج

 الکتب تأليف لجنة
 الدراسية

 آخر إلی 74 صفحة من
 صفحة عشر الثانی الدرس

146 

  - للجنة الی يرجع العامة الثقافة 10

  -  البدنية الرياضة 11

  -  الفرانسية تعليم 12

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 األول الفصل / الثانية السنة

 

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 نصف إلی الکتاب أول من محمدی حميد 2 ج العربية مبادئ (3)النحو 1
 الکتاب

 2ج العربية مبادئ (2)الصرف 2
 وصرف نحو

 الکتاب آخر إلی محمدی حميد

 آخر إلی الکتاب أول من سبحانی جعفر اإلسالمية العقيدة (2)العقائد 3
 80 صفحة الرابع الفصل

 القادة سيرة تکملة (2)اإلسالم تاريخ 4
 1ج

 منظر السيد
 الحکيم

 آخر إلی 125صفحة من
 الکتاب

 الکتاب کل فقيهی محسن الفقه أبواب معرفة الفقه علم معرفة 5

 السيد الشهيد القرآن علوم القرآن علوم معرفة 6
 باقر محمد
 الحکيم

 صحفة إلی الکتاب أول من
124 

 اإلسالمية اآلداب األخالق  7
 2 ج

 تأليف لجنة
 الدراسية الکتب

 نصف إلی الکتاب أول من
 159 صفحة الکتاب

  - للجنة الی يرجع العامة الثقافة 8

  -  البدنية الرياضة 9

  -  الحاسوب 10

  -  الفرانسية تعليم 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 : الثانی الفصل / الثانية السنة

 شرخ المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 نصف من تکملة محمدی حميد 2ج العربية مبادئ (4)النحو 1
 الکتاب آخر إلی الکتاب

 العقيدة تکملة (3)العقائد 2
 اإلسالمية

 الفصل آخر إلی 80 من جعفرسبحانی
 186 صفحة الثامن

 إلی  األول الفصل من  التشيع تاريخ التشيع تاريخ 3
 الرابع الفصل نهاية

 علوم المدخل والمذاهب الفرق 4
 ؟؟؟ اإلسالمية

 إلی الکالم علم أول من مطهری الشيهد
  الکالم علم آخر

 تاريخ )التاريخ 
 (الهداة قادة وسيرة

 ج الهداة قادة سيرة
2 

 صفحة إلی األول من الحکيم منظر السيد
140 

 الحديث تاريخ 5
 ومنابعه

 إلی الکتاب أول من مؤدب رضا السيد الحديث تاريخ
 140 صفحة

 تفسير من مختصر التفسير مقدمات 6
 األمثل

 قدر ، حجرات سور من شيرازی مکارم
 اخالص کوثر،

 اآلداب من تکملة األخالق 7
 2 ج اإلسالمية

 الکتب تأليف لجنة
 الدراسية

 إلی الکتاب نصف من
 الکتاب آخر

  -  الی يرجع العامة الثقافة 8

  -  البدنية الرياضة 9

  -  الحاسوب 10

  -  الفرانسية تعليم 11

12   -  

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 :األول الفصل /الثالثة السنة

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 



 النحو موضوع من محمدی حميد 3ج العربية المبادئ (5)النحو 1
 الحال موضوع إلی

 416 صفحة

 کاظم السيد المقارن الفقه المقارن الفقه 2
 المصطفوی

  إلی – من

 التجزية 3
 والترکيب

 الصرف علم من خانی حاجی علی القرآن إعراب
 التکسير جمع إلی

 128 صفحة

 العقيدة فی  دروس (4)العقائد  4
 اإلسالمية

 إلی الکتاب  أول من يزدی مصباح
 معانی 142 صفحة
 التوحيد

 الهادی عبد المنطق خالصة المنطق مقدمة 5
 الفضلی

 الکتاب کل

 أصول مبادئ 
 الففه

 الکتاب کل الفضلی الهدی عبد الفقه اصول مبادئ

 تاريخ 6
 (1)األديان

 األديان توفيقی  توفيقی حسن  األديان تاريخ فی دروس
 صفحة إلی البدائية،

111 

 الکتاب کل البجاری جعفر التبيلغ التبليغ أساليب 7

 المنابع معرفة 8
 اإلسالمية

  - األستاذ تحضير

 مهدی محمد عالمة 5 ج النراقی األخالق األخالق 9
 نراقی

 إلی الکتاب أول من
 السابع الفصل آخر

 52 صفحة

  - للجنة الی يرجع العامة الثقافة  10

  -  البدنية الرياضة 11

  -  الحاسوب  12

  -  الفرانسية تعليم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثانی الفصل /الثالثة السنة

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 



 الفقه فی تمهيدية دروس (1) الفقه 1
 1 ج اإلستداللی

 الطهارة کتاب من اإليروانی باقر
 171 صفحة إلی

 الترتيبی التفسير 2
(1) 

 محمد السيد الميسر التفسير
 اشاهدی
 الرضوی

 الکتاب کل من

 ج العربية المبادئ تکملة (6)نحو 3
3 

 باب إلی الحال من محمدی حميد
 صفحة الحرف

500 

 األدب تاريخ المتون قرائة 4
 العربی األدب)العربی
 (وتاريخه

 محمد الدکتور
 شب آذر علی

 الکتاب کل من

 مسارهم فی الشيعة الشيعة معرفة 5
 التاريخی

 إلی 31 األول من األمين محسن
 86 صفحة

 العرفان مقدمة 6
 اإلسالمية

 علوم فی المدخل
 اإلسالمية

 إلی العرفان قسم مطهری الشهيد
 آخره

 الفلسفة مقدمة 7
 اإلسالمية

 الکتاب کل ساعدی صادق الفلسفة علی النافذة

  - للجنة الی يرجع العامة الثقافة 8

  -  البدنية الرياضة 9

  -  الحاسوب 10

  -  الفرانسية تعليم 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليسانس

 :األول الفصل / ليسانس من األولی السنة

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 باقر اإلستداللی الفقه تکملة (2) الفقه 1
 اإليروانی

 الصالة کتاب من
 الکتاب آخر إلی(173)

 الی الکتاب بداية من الصدر شهيد  األولی الحلقة الفقه أصول 2



 غير الشرعی الدليل (1)
 اللفظی

 رضا  محمد المظفر منطق (1) المنطق 3
 مظفر

 باب  إلی الکتاب أول من
 القضايا

 التفسير 4
 (2) الترتيبی

 الناس الی المجادلة سورة من
 األمثل تفسير

 مکارم ناصر
 شيرازی

 ، سورالجمعة ماعد
 والکوثر، والقد،

  والتوحيد،

 األديان تاريخ 5
(2) 

 المسيحية و اليهودية   توفيقی حسن األديان تاريخ فی دروس

 الکتاب کل حسن -د  المباحث شتی فی الباحث عدة البحث منهج 6

  - للجنة الی جع ير العامة الثقافة 7

 الرياضة 8
 البدنية

 -  

  -  الحاسوب 9

 تعليم 10
 الفرانسية

 -  

 

 

 

 

 ليسانس

 :الثانی الفصل / ليسانس من األولی السنة

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 الهادی عبد-د  الفقه علم مبادی کتاب (3) الفقه 1
 الفضلی

  (والزکاة الصوم)
 أوألول من 2جزء

 صفحة إلی الکتاب
205 

 الی العقلی الدليل من الصدر شهيد  األولی الحلقة (2) الفقه أصول 2
 الکتاب آخر

 الترتيبی التفسير 3
(3) 

 المجادلة سورة  تکملة طبرسی البيان مجمع تفسير

 رضا محمد المظفر منطق (2) منطق 4
 مظفر

 منطق من 2جز
 القضايا أول مظفر،من

 الثانی جزء آخر إلی

 التدريس طرق 5
 القرآن

 طرق   .األستاذ تحضير
  للقرآن التدريس

  زعبالوی

  - للجنة الی يرجع العامة الثقافة 6

  -   البدنية الرياضة 7

  -  الحاسوب 8



  -  الفرانسية  تعليم 9

 

 

 

 

 

 

 

 ليسانس

 :األول الفصل /ليسانس من الثانية السنة

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 الهادی عبد-د  الفقه علم مبادی (4) الفقه 1
 الفضلی

 الصدقة  باب  2جزء
 والخمس

 الی الکتاب األول من الصدر شهيد  الثانية الحلقة (3) الفقه أصول 2
 غير الشرعی الدليل آخر

 اللفظی

 القضايا تکملة المظفر المظفر منطق (3) المنطق 3
  والصناعات

 الترتيبی التفسير 4
(4) 

 السيد  الميزان تفسير
 طباطبائی

  المائدة سورة

 فی األسرة 5
 اإلسالم

 الحقوق، الصحة، - األستاذ  تحضير
 األحکام ، الواصايا

  - للجنة الی يرجع العامة الثقافة 6

  -  البدنية الرياضة 7

  -  الحاسوب 8

  -  الفرانسية تعليم 9

 

 

 

 

 

 

 



 

 ليسانس

 : الثانی الفصل /ليسانس من الثانية السنة

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 الهادی عبد -د الفقه علم مبادی (5) الفقه 1
 الفضلی

 الحج باب 3 جزء

 الثانية الحلقة تکملة الصدر شهيد  الثانية الحلقة (4) الفقه أصول 2

 الجواهر تهذيب البالغة 3
 البالغة

 أساتذة من جماعة
 (قم)البالغة

 المعانی علم

 التفسير 4
 (1)الموضوعی

 جزء  القرآن نفحات
(7) 

 مکارم ناصر
 شيرازی

 7 جزء العامة النبوة
 الکتاب کل

 الخمينی اإلمام أفکار العلماء سيرة 5
   العلماء باقی و

 األستاذ تحضير -

 جعفر الشيخ  الهيات فی محاضرات الکالم علم معرفة 6
 سبحانی

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  - للجنة الی يرجع العامة الثقافة 7

  -  البدنية الرياضة 8

  -   الفرانسية تعليم 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 ليسانس

 :األول الفصل /ليسانس من الثالثة السنة

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 المحرمة المکاسب تکملة (6) الفقه 1
 ؟؟؟؟؟؟ الخمينی لإلمام

 ؟؟؟؟؟؟؟؟ الخمينی اإلمام

 التفسير 2
 (2) الموضوعی

 النفحات مواصلة شيرازی مکارم القرآن نفحات
 جزء الخاصة النبوة

 الکتاب کل 8



 اإلسالمية الفلسفة 3
(1) 

 تحرير) أو الحکمة بداية
 (البداية

 149 الی13 صفحة  طباطبائی السيد
 کتاب من اإلستفادة
 دکتورالرفاعی فلسفة

 فی السياسی النظام 4
 اإلسالم

 النظام ) األستاذ تحضير
 (اإلسالم فی السياسی

   المؤمن علی

 التدريس طرق 
 والتحقيق

  - األستاذ تحضير

 علی  التعرف 5
 ومنابعه الدعاء

 العارف الشيخ الداعی عدة
 أحمد الدین جمال
 مهدی بن محمد بن

 الحلی

 األول الفصل
  صفحة والثانی،من

 159 إلی 23

 الکتاب کل األمينی ابراهيم تهذيبها و النفس تزکية األخالق 6

 من جماعة البالغة جواهر تهذيب (2) البالغة 7
 أساتذة
 (قم)البالغة

 البيان علم

  -  التبدنية الرياضة 8

  -  الحاسوب 9

  -  الفرانسية تعليم 

 

 

 

 

 

 

 ليسانس

 :الثانی الفصل /ليسان من الثالثة السنة

 شرح المؤلف الکتب عنوان الدرس عنوان 

 -11 :ص البيع کتاب  اإليروانی باقر 2 جزء اإلستداللی الفقه (7) الفقه 1
 وکتاب143 : ص

-289:ص النکاح
478 

 البلدان جغرافيا 2
 اإلسالمية

  - تحضيرات

 التفسير 3
 (3) الموضوعی

 النفحات متابعة شيرازی مکارم القرآن نفحات
 اإلمامة و ،الوالية
 9 جزء القرآن  نفحات

 اإلسالمية فلسفة 4
(2) 

 صفحة من تکملة  طباطبائی السيد الحکمة بداية
155-258 



 النهائی رسالة 5
 (التخرج)

 -  

 التدريس أو الحوار 6
 الخطابة أو

 / تطبيقات التدريس
  والخطابة الحوار

 تحضيرات -

  - للجنة الی يرجع العامة الثقافة 7

  -  البدنية الرياضة 8

  -  الفرانسية تعليم 9

 

 البالغة تهذيب کتاب من األخير قسم يعنی البالغة؟ فی  البديع علم  أين :مالحظة

 العالمين رب الحمدهلل ان الدعوان وآخر

 

 

 

 

 

 "ع "البيت أهل مكتبة في السنة أهل كتب قائمة

 والعقائد الفقه السيرة األحادیث

ناقص

 ؟

كامل

 ؟

الدور

 ة

المجل

 د

 عنوان الِمؤلف
 الكتاب

الرق

 م

 أبي اإلمام 4 1 √ 
 بن هلل عبدا

 إسماعيل
 البخاري

 صحيح
 البخاري

1-4 

 أبي اإلمام 4 1 √ 
 بن الحسين

 مسلم
 النيسابوري

 صحيح
 المسلم

5-8 

 أبي الحافظ 2 1 √ 
 محمد هلل عبدا
 القز یزید بن

 ..ویني

 ابن سنن
 ماجة

9-10 

 الشيخ 5 1 √ 
 علي منصور

 ناصف

 التاج
 الجامع
 لألصول
 في
 أحادیث
 الرسول

11-
15 



 ص

 عثمان السيد 1 1 √ 
 حسين بن

 المالكي

 شرح
 المسالك

 2-1ج

16 

 المدونة الملك لإلمام 4 1 √ 
 الكبرى

17-
20 

 سنن  4 1 √ 
 ألترميزي

21-
25 

 جالل بشرح 4 1 √ 
 الدین
 السيوطي

 سنن
 النسائي

26-
29 

 داود أبي 2 1 √ 
 بن سليمان

 األشعث
 السجستاني

 أبي سنن
 داود

30-
31 

 محمد إلمام 4 1 √ 
 بن علي بن
 عبدا بن محمد
 الشوكاني هلل

 نيل
 األوطار

32-
35 

 ریاض النووي إلمام 1 1 √ 
الصالحي

 ن

36 

 بن محمد 4 1 √ 
 عالن
 الشافعي
 األشعري
 المكي

 دليل
 الفالحين
 لطرق
 ریاض
الصالحي

 ن

37-
40 

 جابر أبوبكر 1 1 √ 
 الجزائري

 منهاج
 المسلم

41 

 مصطفى.د 1 1 √ 
 مراد

 منهاج
 المؤمن

42 

 هلل جارا 4 1 √ 
 بن محمود

 عمر
 الزمخشري

 الحقائق
 في
 غریب
 الحدیث

43-
46 

 البدایة كثير ابن 7 1 √ 
 والنهایة

47-
53 

 القرطبي 1 1 √ 
 األندلسي

 بدایة
 المجتهد
 ونهایة
 المقتصد

54 

 حامد أبي 5 1 √ 
 الغزالي

 إحياء
 علوم
 الدین

55-
59 

 سيد للشيخ 3 1 √ 
 السابق

 فقه
 السنة

60-
62 



 كمال أبومالك 4 1 √ 
 السيد ابن

 سالم

 صحيح
 فقه
 السنة

63-
65 

 عبد محمد 1 1 √ 
 الرحيم

 معجزات
 الرسول

66 

 محمد'الدكتور 3 1 √ 
 إسماعيل بكر

 الفقه
 الواضح
 من
 الكتاب
 والسنة
 ..على

67-
69 

 قاني الزر 4 1 √ 
 المصري
 األزهري
 المالكي

 شرح
 قاني الزر

 على
 موطأ
 اإلمام
 مالك

70-
73 

 اإلسالم لشيخ 1 1 √ 
 ابن

 فتاوى
 الصالة

74 

 

 السيرة هشام البن 2 1 √ 
  النبویة

75-
76 

 تأریخ السيوطي 1 1 √ 
 الخلفاء

77 

 سعد 1 1 √ 
 أبو یوسف

 عزیز

 رجل
 ونساء
 حول
 الرسول

78 

 السيد 1 1 √ 
 أحمد
 الهاشمي

 جواهر
 البالغة

79 

 الشيخ 1 1 √ 
 محمد
 عبده

 نهج
 البالغة

80 

 بن محمد 1 1 √ 
 إسماعيل
 البخاري

 اآلداب
 المفرد

81 

 عبد 1 1 √ 
 الرحمان

 ..خ ابن

 مقدمة
 ابن
 خلدون

82 

 محمد 1 1 √ 
 رضا

 محمد
 رسول

 ص هللا

83 

 بن عياض 1 1 √ 
 موسى
 البحصبي

 كتاب
 الشفا
 نتعرف
 حقوق
 المصطفى

84 



 السيد 1 1 √ 
 محمد
 علوي
 المالكي

 أبواب
 الفرج

85 

 جالل 1 1 √ 
 الدین
 السيوطي

 اإلتقان
 علوم في

 القرآن

86 

 األغاني األصفهاني 25 1 √ 
 ألبي
  الفرج

87-
111 

 شمس 18 1  √
 الدین

 بن محمد
 بن أحمد

 عثمان
 الذهبي

 سيرة
 أعالم
 النبالء

112-
130 

 بن أحمد 14 1 √ 
 بن علي

 حجر
 العقالني

 كتاب
 تهذیب
 التهذیب

131-
144 

 التأریخ البخاري 11 1 √ 
 الكبير

145-
155 

 رضا عمر 5 4 √ 
 كحاله

 أعالم
 النساء
 في
 عالمي
 و العرب

 اإلسالم

156-
160 

 محمد.د 2 1 √ 
 رجب
 البيومي

 النهضة
 اإلسالمية

161-
162 

 الشيخ 2 1 √ 
 الدین كمال

 الدميري

 حياة
 الحيوان
 الكبرى

163-
164 

 محمد.د 1 1 √ 
 عجاج
 الخطيب

 أصول
 الحدیث

165 

 أحمد سيد 1 1 √ 
 بن
 المبارك

 اإلبریز
 كالم من

 سيدي
 عبد
 العزیز

166 

 أبو محمد 1 1 √ 
 زهرة

 أصول
 الفقه

167 

 بن أحمد 1 1 √ 
 حنبل

 شرح العدة
 العمدة

208 

 جعفر محمد 2 1 √ 
 الدین شمس

 سورة ظالل في
 األنفال

209-
210 

 محمد 1 1 √
 غبریم
 الداغري

 النوافح
 العطریة

168 



 الصغير المعجم الطبراني 1 1 √ 
 للطبراني

211 

 محمود.د 1 1 √ 
 البستاني

 في فنية دراسات
 القرآن قصص

212 

 محمد الشيخ 1 1 √ 
 یوسف بن

 الكافي

 األحكام أحكام
 تحفة على

 الحكام

213 

 مصطفى.د 1 1 √ 
 مراد

 نحفظ كيف
 القرآن

214 

 مصطفى 1 1 √ 
 لطيفي

 215 ودمنة كليلة

 بن محمد 1 1 √ 
 النووي عمر

 القول تنقيع
 الحثيث

216 

 هللا عبد أبي 1 1 √ 
  أحمد

 المعلقات شرح
 السبع

217 

 محمد 1 1 √ 
 الغروي

 218 إسالمنا

 اللطيف عبد 1 1 √ 
 بري

 219 "ع" علي اإلمام

 محمد 1 1 √ 
 التيجاني

 220 وأوراد أحزاب

 محمد.د 1 1 √ 
 حسين
 بهشتي

 االقتصاد
 اإلسالمية

221 

 المجموعة الهدى بنت 1 1 √ 
 القصصية
 الكاملة

222 

 مصطفى 1 1 √ 
 مرتضى

 إلى الخليل هدایة
 السبيل سواء

223 

 محمد.د 1 1 √ 
 جواد
 الالریجاني

 اإلستراتجية
 القومية

224 

 جعفر محمد 3 1 √ 
 الدین شمس

 الصالة
 اإلسالمية

 للبدن ریاضة
 ...و

225-
227 

 علي 1 1 √ 
 القریشي

 الحضارة بين
 والمدنية

228 

 محمد.د 1 1 √ 
 بهشتي

 علمي تحليل
 لإلیدیولوجية
 اإلسالمي

229 

 

 إبراهيم 1 1 √ 
 أمين
 محمد

 فتاوى
 المرأة
 المسلمة

169 

 عبد 1 1 √ 
  الوهاب

 فتح
 المجيد

170 

 أبي 35 1 √ 
 الحجاج
 یوسف
 المزي

 تهذیب
 في الكمال

 أسماء
 الرجال

171-
205 

 قصص كثير ابن 1 1 √ 
 األنبياء

206 



 عبد 1 1 √ 
 الرحمان
 الجوزي
 القرسي

 تلبيس
 إبليس

207 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


