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 جلنة القبول ابدلار

 دار الزهراء ك أنظمته

الحمد هلل رب العالمين كالةالة كالسالـ على سيد المرسلين محمد الةادؽ االمين كعلػى للػه كبػحةه كمػن     

 تةعهم باحساف الى يوـ الدين أما بعد

تعد دار الزهراء من بركح العلم النافع في تريم كقد هيػ  لللػا العلػم الفػريص كلةػا لالنػاث       

يمتزج فيه طلا العلم بالعةادة فهناؾ يؤلذ العلم عن أهله بسندق الةحيح الى الحةيػا المةػل ى بػلى اهلل    

 عليه كلله كسلم.

 تأسيس دار الزهراء :

هػ  ٛٔٗٔتريم( عاـ  –حضرموت  –سالمية )في اليمن ابتدأ تأسيس دار الزهراء بتريم للدراسات اال

 هػ .ٕٕٗٔثم توابل العمل في إنفاء المةنى المخةا له االف ك أفتتح عاـ 

 مقابد الدار ك أهدافه :

 قاـ الدار على ثالثة مقابد كأهداؼ :

 تحةيل كتحقيق علوـ الفريعة الملهرة الغراء كلالتها. (ٔ

 تزكية الن س كتلهير الة ات كتهذيا االلالؽ كتقويم السلوؾ كالتحلي باالداب النةوية. (ٕ

 نفر الدعوة الى اهلل عز كجل. (ٖ

 بيئة الدار االيمانية العلمية :

تتوزع االكقات في الدار ما بين دركس كملالعة كقياـ للر الليل لالستغ ار باألسػحار كهػهود   

كاالذكار كالدعوات الواردة كأداء السنن الركاتا المؤكدات كالتعارؼ للجماعات كتالكة القراف الكريم 

 كالتدرب على التدريس كالوعظ كالخركج للدعوة الى اهلل مع تحديد اكقات اللعاـ كالمناـ كالراحة.

 هركط القةوؿ كالتسجيل :

 أف تتجاكز اللالةة سن الخامسة عفر من العمر. (ٔ

 ف تجرم فحةان طةيان حاؿ قدكمها.أف تكوف سليمة من األمراض المعدية ك أ (ٕ

أف تكوف المتقدمة من اليمن من إندكنيسػيا كماليزيػا ك تايلنػد ك سػنغافورة مجيػدة لّلغػة        (ٖ

 العربية )فهمان كتخاطةان، مع إتقاف القراءة كالكتابة(.

أف تكوف المتقدمة من المعاهد الموجودة في اليمن قد أنهػ  مػا يعػادؿ مرحلػة االبتدا يػة       (ٗ

 بالدار.

 حضر في ال ترة التي تحددها لجنة القةوؿ.أف ت (٘

 تعةئة االستمارة اإللكتركنية في الوق  المحدد للتسجيل. (ٙ

أف يكوف لها معرؼ معتةر لدل الدار كتحمل رسالة تزكية منه كيمكن الرجػوع اليػه عنػد     (ٚ

 الحاجة.

 أف تدفع الرسوـ المقررة. (ٛ

 الموافقة كالتعهد بااللتزاـ بلوا ح كأنظمة الدار. (ٜ
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 جلنة القبول ابدلار

 موافقة للية من كلي أمرها على االلتحاؽ بالدراسة بالدار. اف تحمل (ٓٔ

 إرساؿ بور من المرفقات المللوبة. (ٔٔ

 أف تلتزـ بالمرحلة التي يتم تحديدها لها. (ٕٔ

 المنهج الدراسي :

تتلقى اللالةات العلوـ الفرعية كالتي تتضمن جوانا مختل ة في الدراسات المتعلقػة بػالقرلف   

رة كال قه ألحكاـ االسالـ كااليماف كاالعتقاد كاالحساف كالتزكية كاللغػة  الكريم كالسنة النةوية المله

 العربية كالثقافة االسالمية كتاريخ االسالـ.

 أقساـ التعليم :

عند كبوؿ اللالةة الى الدار يتم تقيػيم مسػتواها التعليمػي ك يحػدد لهػا القسػم كالمسػتول        

 المناسا.

 قسم ح ظ القراف الكريم :

تستليع اللالةة من لالؿ االلتحاؽ بهذا القسم ح ظ القراف الكػريم ، كتعلػم أحكػاـ التجويػد     

كت سير القراف الكريم كالسنة النةوية الملهرة كفقه االسالـ كاإلحساف، )كمدة الدراسة في هذا القسم 

 سنة كنةص(

 قسم مراحل المنهج المقرر :

تدا ية كاالعدادية ك تتلقػى فػي كػل مرحلػة     تتدرج اللالةة في هذا القسم لالؿ مرحلتي االب

نةيةا من مقررات علوـ القراف الكريم،  ك علوـ السنة النةوية الملهرة ، ك ال قه ألحكػاـ االسػالـ ، ك   

االيماف كاالعتقاد، ك االحساف كالتزكية، ك اللغة العربية، ك ثقافة الدعوة، كتاريخ االسػالـ. )ك تنقسػم   

ك مدة الدراسة في المرحلة االبتدا ية سنة كنةص، كمدة الدراسػة فػي   كل مرحلة الى عدة مستويات، 

 المرحلة اإلعدادية ثالث سنوات(

 قسم تعلم اللغة العربية لغير الناطقات بها :

يختا هذا القسم بتعليم اللغة العربية لغير الناطقات بها، مػع التػدريا علػى تػالكة القػراف      

سالـ كااليماف كاالحساف. )كمدة الدراسػة فػي هػذا القسػم     الكريم كمعرفة مةادئ في ال قه ألحكاـ اال

 سنة(

 الةرنامج اليومي في الدار :

        قةل ال جر بساعة إال ربع االستيقاظ للتهجد كإكماؿ مػا بقػي مػن الػوتر كقػراءة القػرلف ك

 أذكار للر الليل.

 ،ك االعتكػاؼ   قراءة أذكار ما قةل بالة ال جر ك أداء الةالة في جماعة ك قراءة األذكار بعدها

في المةلى حتى اإلهراؽ كحضور درس الداعية الحةيا عمر بن ح يظ، ثم االنةراؼ للغػرؼ  

 للراحة.

  بةاحُا تناكؿ كجةة ال لػور ك التهيػؤ للمدرسػة حيػ       ٘ٗ:ٙالساعة السادسة كلمسة كأربعوف

 بةاحا . ٕٓ:ٚتةدأ الحةة األكلى في تماـ الساعة السابعة كالثل  
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 جلنة القبول ابدلار

  بةاحُا تنتهي فترة المدرسػة يػتم أداء بػالة الظهػر فػي       ٖٓ:ٔٔالساعة الحادية عفر كالنةص

 جماعة ك قراءة األكراد في المةلى

  ظهرا تناكؿ كجةة الغداء بالة اللعاـ ثم االنةراؼ للغػرؼ   ٖٓ:ٕٔالساعة الثانية عفر كالنةص

 للقيلولة كالراحة.

 .قةل أذاف العةر بربع ساعة االستعداد للتوجه إلى المةلى ك أداء بالة العةر في جماعة 

    بعد بالة العةر حضور درس الركحة في التزكية كفقه الةاطن مع الحةيا عمر بػن ح ػيظ

 ثم المةافحة كقراءة أذكار ما بعد العةر.

 ا قةل المغرب بربع ساعة بعد الركحة: استراحة كمراجعة في حلقات أك مجالسة األلوات إلى م

حي  يتم التجهز للتوجه الى المةلى ك قراءة أذكار ما قةل المغرب، كأداء بالة المغػرب فػي   

 جماعة.

   بعد بالة المغرب: تدارس ما تيسر من القرلف الكريم في حلقات، ثم قراءة راتا اإلماـ الحػداد

ثم أداء بالة العفاء في جماعػة   حتى أذاف العفاء كبعض الليالي يقاـ درس أـ سالم ح ظها اهلل،

 كقراءة االذكار،  

      بعد بالة العفاء: تناكؿ كجةة العفاء ك مراجعة المح وظات إلى السػاعة العاهػرة مسػاء، ثػم

 للنوـ كتغلق كيتم إط اء األنوار. ٖٓ:ٓٔتتجهز اللالةات في الساعة العاهرة كالنةص 

 برامج لابة :

في ساحة مةلى بضعة المةل ى بعد اإلهراؽ، كتةػدأ    تقرأ قةيدة الةردة  بةاح يوـ الجمعة :

 بةاحُا. ٜإلى الساعة   ٛفترة نظافة الدار ثم تناكؿ كجةة اإلفلار ك كق  الراحة من الساعة 

كفي الساعة العاهرة بةاحا يقعد مجلس الةالة على النةي بلى اهلل عليه كسػلم كبعػد بػالة    

 الظهر كلمات بعض اللالةات .

قراءة حضرة العيدركس ثػم جلسػة االثنػين األسػةوعية )معػاني كمعػارؼ        ن :مساء يوـ االثني

 كدالالت من اآليات الةينات مع الحةيا عمر بن ح يظ.

يتوجهن اللالةات بعد بالة العةر إلى منػزؿ الحةيػا عمػر بػن ح ػيظ       مساء يوـ األربعاء :

 لحضور الدرس األسةوعي كبعد بالة العفاء حضور درس إحياء علوـ الدين.

بعػد المغػرب حضػور مجلػس قػراءة السػيرة النةويػة كدرس )إرهػادات         مساء يوـ الخميس : 

 السلوؾ(.

 السكن :

    طالةػات كمػن دكؿ    ٜالػى   ٚيتم توزيع اللالةات في غرؼ مفتركة تضم كل غرفة مػا بػين

 مختل ة.

 التي ال تسػتخدـ   يتم تخةيا مساحة محددة لكل طالةة في الغرفة يجا االلتزاـ، ك األغراض

 دا ما يمكن نقلها الى مستودع الدار.
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 جلنة القبول ابدلار

 .النوـ يكوف على فرش اس نج أرضية يمكن هراءها، ك ال يمكن إستخداـ األسرة 

           يتم تخةيا لزانػة بػغيرة لكػل طالةػة فػي دكالب الغرفػة لح ػظ المالبػس ك األغػراض

 الفخةية.

 .للسكن برنامج لاص لل تح كاإلغالؽ يجا االلتزاـ به 

 التغذية :

  عفاء(، لكل كجةة كق  محدد تقّدـ فيه. –غداء  –تّقدـ في الدار ثالث كجةات يوميا )فلور 

  طالةات. ٚ-٘يتم تناكؿ اللعاـ في موا د مفتركة )ِحلْق( تجلس في كل ما دة أك حلقة 

 .يكوف األرز اللةق األساسي في معظم الوجةات، كيتم توفير الخةز في كجةتي ال لور كالعفاء 

 إلداـ في كجةة الغداء يتنوع بين السمك كالدجاج ك بعض األحياف لحم، مع بعػض الةػللة ك   ا

 أحيانا يتم توفير فواكه.

 .اإلداـ في كجةتي ال لور كالعفاء يتنوع بين الةانة كال ابوليا كالةيض ك النواهص 

 األجهزة اإللكتركنية :

  يرهػا ( يػتم تلسػيمها الػى مكتػا      كغ -كاميرا –جواؿ  –جميع األجهزة االلكتركنية )البتوب

 هؤكف اللالةات عند الوبوؿ الى الدار.

 .يمنع منعان باتا إستخداـ الهواتص النقالة التي بها التي بها كميرا 

  يمكن لللالةة احضار جواؿ بدكف كاميرا كتسليمه لفؤكف اللالةات حي  يسمح لها باستخدامه

 في أكقات محددق.

  ُيسمح باستخداـ أجهزةMP3 زة راديو كأجهFM  .لالستماع للدركس 

 اللةاس :

 :يتكوف الزم المدرسي من عةاءة سػوداء سػادة كحجػاب رأس أبػيض كجػوارب       الزم المدرسي

 سوداء سادة. يجا ارتداء المالبس الداللية كالسراكيل تح  العةاءة.

  ُيسػمح   كالاللةاس في الدار من لةاس طويػل حتػى الكاحػل بأكمػاـ طويلػة،       يتكوف الدار:في

بارتداء ال ساتين القةيرة كال ساتين ذات األكماـ القةيرة كيمكن لةس الةلوزات كالتنانير ذات 

ارتداء الةنللوف تح  ال ستاف في جميػع األكقػات ككػذلك تغليػة      كيجااألكماـ اللويلة، 

 الرأس.  

 مػن  –يجا االلتزاـ بلةاس الحفمة كالحياء كلةس العةاءة الواسعة السوداء السػادة   : لارج الدار

مع الخمار اللويل كجوارب سوداء ك يجا ارتداء ال ستاف كالسراكيل تح  العةػاءة   -غير نقوش

 ، يمنع منعا باتا استخداـ العلور.

 الخركج من الدار :

حربان على سالمة اللالةات كبونهن كقياما بحق ح ظ األمانة ك رعايتهػا يػتم ضػة     

 لركج اللالةات من الدار بنظاـ لاص يسمى )نظاـ الرلا( أهم ما فيه :

 .يمنع منعا باتا الخركج من الدار دكف إذف مسةق 
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 جلنة القبول ابدلار

   ل الػدار  ُيسمح لللالةات الخركج مرة كاحدة في الفهر الى بيوت إحدل العوا ل المعركفػة لػد

 كبموافقة هؤكف اللالةات.

     ُيسمح لللالةات الخركج للعيادات اللةية الخارجية التي تم ترتيةها كالموافقة عليهػا مػن قةػل

 موظ ة عيادة الدار.

 .ال يسمح لللالةة المةي  لارج الدار إطالقا، إال برفقة كالديها أك أحدهما 

 من أبحاب المناسةة ك موافقة هػؤكف   ُيسمح لللالةة حضور المناسةات بعد حةولها على دعوة

 اللالةات عليها.

 المرافق الخدمية :

تسعى إدارة الدار إلى لدمة اللالةات ك تجتهد حسا اإلمكانيات المتاحة في تػوفير مػا   

 يحتجن اليه كيعينهن على الت رغ ك تحقيق مقابد الدار.

 : للالةة اإلطالع عليهػا ك  تحتوم على كثير من الكتا كالمراجع حي  يمكن ل  مكتةة القراءة

 إستعارتها.

 : يقدـ الخدمات الةحية األكلية عةر العامالت المختةػات كفيػه قسػم للترقيػد       المستوبص

 كالعناية بالمرضى، ك يقوـ بترتيا مواعيد الزيارات للعيادات الخارجية عند الحاجة.

 : يوجد دالل الدار دكاف بغير يةيع األغػراض الفخةػية كالحلويػات كالمفػركبات      الدكاف

 كبعض األطعمة األساسية.

 : يوفر الوجةات الخ ي ة كالعةا ر. الملعم 

 : يوفر بلاقات الفحن ك االتةاالت كلدمة االتةاؿ الدكلي التػي تعتمػد علػى     محل االتةاالت

 جودة االنترن .

 : توفر لدمة غسيل المالبس مقابل رسوـ رمزية. المغسلة 

 نظاـ اإلقامة في اليمن :

تمنح اللالةة تةريح إقامة )طالةة( لغرض الدراسة بدار المةل ى ك بالحيتها سنة كاحػدة،   (ٔ

 كيتم تجديدها عند انتهاءها.

 ال يسمح لحامل إقامة )طالةة( القياـ بأم عمل دالل اليمن بأجر اك بدكف أجر. (ٕ

غادرة مناطق كادم حضرموت اال بعد الحةوؿ على إذف من إدارة الدار ك اسػتخراج  ال ُيسمح م (ٖ

 األكراؽ الالزمة لذلك.

يتم إبدار تأهيرة لركج ك عودة لللالةة إذا رغة  في الس ر في فترة االجازة السنوية كبعد  (ٗ

 مركر عاـ على األقل من كبولها الى الدار اك من للر س ر لها.

ج نها ي لللالةة إذا رغة  في الس ر أثناء الدراسة اك قةل مركر عػاـ  يتم ابدار تأهيرة لرك (٘

 من كبولها الى الدار اك من للر س ر لها، كفي حالة مخال تها ألنظمة الدار.
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 جلنة القبول ابدلار

 المرفقات المللوبة :

 عند التسجيل

 )بورة من إثةات الهوية )بلاقة هخةية اك ههادة ميالد أك جواز س ر 

 بورة من موافقة كلي األمر مع بورة من إثةات هويته 

 بور رسالة تزكية من المعرؼ 

 عند الحةوؿ على القةوؿ األكلي :

  اللالةة على بيغة االلتزاـ بنظاـ الدارتوقيع 

  الكةد( -بورة من ال حوبات اللةية )اإليدز 

جميع المرفقات مللوب إرساؿ بورة منها عند التسجيل كإحضار األبل الػى الػدار     ملحوظة :

 عند القةوؿ.

 لداب كأنظمة عامة :

 بتحقيق المقابد الثالثة للدار.عقد النية على ن ع الناس كالتعليم كالدعوة إلى اهلل، كاالهتغاؿ  -

 الكالـ كالتحدث دالل حرـ الدار بلغة القرلف  اللغة العربية. -

 االلتزاـ بلةاس يناسا الةلد كمظهر أهل الةالح في جميع األحواؿ.   -

 التحلي  باآلداب كالهدكء في  جميع األحواؿ. -

 الحرص على حضور الدركس كالمجالس في مواعيدها. -

 نفلة أك أعماؿ تخالص نظاـ اإلقامة في اليمن.ال ُيسمح مزاكلة أم أ -

 س ر النساء يكوف برفقة محرـ أك عةةة نساء. -

 يمنع التةوير دالل دار الزهراء مللقان. -

 االتةاالت كابينة رقم على محددة أكقات الكابينة في أك الدار رقم طريق عن األهل مع يمكنك التوابل

  : الدار دالل

 الزهػراء  دار أك رقػم   009675413339   أك 009675413338   أك009675413298   

00967541933 
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Dar al Mustafa Tareem 

Traditional Islamic Education 

Address: Dar al Mustafa St, Aideed area, city of Tareem, Valley of Hadrmout, Yemen, P.O.Box: 58049 

58049شارع دار املصطفى، عيديد، ترمي، وادي  حضرموت، اليمن، ص. ب. العنوان:
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 جلنة القبول ابدلار

 كااللتزاـالموافقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

هػركط القةػوؿ كالتسػجيل بػدار          .........................................................   ./ لقد قرأت أنػا المتقدمػة   

أنظمة الدار كأكافق عليها كأؤكد على التزامي بآداب كأنظمة الدار كغيرهػا مػن اللػوا ح     الزهراء  كلداب

 .التي كضعتها اإلدارة

 ...................................................................... التوقيع

أكقع انا كلي امر اللالةة المذكورة على الموافقة بالتحاقهػا بالدراسػة بػدار الزهػراء،  ك أؤكػد علػى       

 التزامها بفركط الدار كأنظمته كلدابه كغيرها من اللوا ح التي كضعتها اإلدارة.

        ....................................................................: اسم كلي االمر

 ......................................................:             التوقيع
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