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عدد األیام التي حضرتھا:
145 رًدا

استفادتك من الدورة:
146 رًدا

التنظیم المیداني :
145 رًدا

 استبانة تقییم الدورة العلمیة األولى
148 رًدا

نشر التحلیالت

نسخ

جمیع األیام
معظم األیام
یوم واحد
أخرى

26.9 % 

66.2 % 

نسخ

جیدة
متوسطة
ضعیفة

11.6 % 

87.7 % 

نسخ

جید
متوسط
ضعیف

11 % 

https://docs.google.com/forms/d/1N80e9VkVF7wxOK0bmd3NQLjrs45b9m4s5l57gH2v5B8/edit#start=publishanalytics
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إدارة الدورة:
144 رًدا

كیف عرفت عن  الدورة؟
145 رًدا

عناوین دروس الدورة:
146 رًدا

86.2 % 

نسخ

جیدة
متوسطة
ضعیفة

86.8 % 

نسخ

واتساب
تویتر
الموقع االلكتروني
زمیل
عن طریق صدیق
صدیقة كتب هللا أجرھا
اصدقاء
من أخي

1/4

69.7 % 

نسخ

مناسبة
غیر مناسبة
مناسبة إلى حد ما

8.2 % 

91.8 % 
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مواعید أیام الدورة (إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني):
146 رًدا

وقت الدورة ( من العصر إلى بعد صالة العشاء):
146 رًدا

الضیافة:
145 رًدا

نسخ

مناسبة
غیر مناسبة
مناسبة إلى حد ما
أنا من خارج السعودیة
لتوافقھا مع دورة الشیخ العصیمي فلیس
مناسبھ
أنا من خارج المملكة
مناسبة ھذا العام، لتأجیل مھمات العلم ھذه
.السنة
األمر قریب

89.7 % 

نسخ

مناسب
غیر مناسب
مناسب إلى حد ما
من المغرب إلى بعد العشاء
.كان الوقت ضیقا بالنظر لما تقرر من متون

89 % 

نسخ

مناسبة
غیر مناسبة
مناسبة إلى حد ما

17.2 % 

13.8 % 

69 % 
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 رأیك في الدورة بصفة عامة:

145 رًدا

نسخ

ممتازة
جیدة
ضعیفة

14.5 % 

85.5 % 
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كلمة توجھھا للجمعیة:
136 رًدا

جزاكم اللھ خیرا

جزاكم اللھ خیر

الشكر الجزیل

الشكر الجزیل

جزاكم اللھ خیرا وكتب أجركم

استمروا واستضیفوا كبار العلماء

جزاءكم اللھ خیر.. یاریت یتم اشعارنامن قبل

وفقكم اللھ ومزیدا من العطاء

جعلھ اللھ في میزان حسناتكم.

كل الشكر لكم وفقتم في اختیار المشایخ

مبادرة طیبة أسأل اللھ أن یجعلھا في میزان حسناتكم وان ینفعنا بھا ومشائخ في القمة ...لكن لو تخصصون لقسم النساء مشرفات لھن
علم شرعي ولھن اطالع على ھدي النبي صلى اللھ علیھ و سلم في التعامل مع األطفال ..فإذا أخرجت األمھات ..فیاترى كیف یربى ھذا

الجیل ؟ أولیس ھؤالء االطفال ھم حملة مشعل ھذا الدین !!!!

جزاكم اللھ خیراً جھود كبیرة جبارة یعجز اللسان عن وصفھا . -بوركتم جمیعاً-

شكر اللھ سعیكم واعانكم اللھ في المواعید القادمة

جزاكم اللھ عنا خیر الجزاء على الھتمام وحرصكم الجبر ونسأل اللھ تعالى ان یعده عالینا وعلكم ونحنو بصحة وعافیة وستر من اللھ
وحفظ اللھ بالد الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز آل سعود ولي العھد محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود على

حرصھم على الدعوة إلى التوحید نسأل اللھ لھم التوفیق والسداد في الدنیا واآلخرة حتى یاقو اللھ تعالى

المذكرات قلیلة واألخوة المنظمون لم یعطوا المذكرات لألطفال معي بحجة أنھم یقومون من مكانھم وكان األولى أن یشجعوھم بدل أن
یمنعوھم منھا فاألطفال یتخطفھم أھل السوء خارج المسجد

جزاكم اللھ خیر وكتب اللھ ذلك في میزان حسناتكم
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وفقكم اللھ لكل خیر

وفقكم اللھ لما یحب ویرضى. جزاكم اللھ خیرا وبارك في جھودكم وأضعف لكم المثوبة.

ْنَساَن لَِفي ُخْسٍر (2) إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا ِحیِم َواْلعَْصِر (1) إِنَّ اْإلِ ْحَمِن الرَّ نوصیكم و إیاي بتقوى اللھ عز وجل قال تعالى بِْسِم اللَِّھ الرَّ
ْبِر (3) اِلَحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحّقِ َوتََواَصْوا بِالصَّ الصَّ

اللھ یكتب اجركم ویجزاكم خیر

أسأل اللھ أن یجعل جھودكم في میزان حسناتكم یوم القیامة،

جزاكم اللھ خیر

شكر اللھ جھودكم وبارك فیكم ..

شكرا جزاكم اللھ خیرا

شكرا

أتمنى أن یتكرر مثل ھذا

أرجو أن تستمر ھذه الدورة بسنوات عدیدة

شكر اللھ لكم وبارك ربي في جھودكم

جزاكم اللھ خیر الجزاء

سكن للطالب و االكل في ھذا االسبوع من االخوة من صرف 400 ریال

التكییف مرة ضعیفة وكتمھ ، ارجو حل ھذا االمر

وفقك اللھ وسدد خطاك

حسنو من التعامل مع النس

جزاكم اللھ خیر وبارك اللھ فیكم وحسن الخلق إلیكم

شكرا على مجھوداتكم

جزى اللھ القائمین علیھا خیر الجزاء وكبدایة أبدعتم إن شاء اللھ وحاولوا تنوعوا في المساجد أیضاً، وأتقدم خاصة بالشكر والتقدیر
واالحترام األستاذ إبراھیم بخاري واللھ ھذا لیس مدحاً فیھ ولكن بحقیقة إنسان نادر وال یقدر بثمن جزاه اللھ خیر محترم جداً زاده اللھ

علما، وال تفرطوا فیھ ألنھ إن ذھب أي مكان سیسود، ونسعد كل یوم لنلقاه ونسلم علیھ

شكرا لكم حفظكم اللھ نتمنى منكم المزید استفدنا فائدة عظیمة واللھ

كان یجب االھتمام بطباعة مناھج الدورة بشكل یناسب الوقت المحدد فبعض الكتب كالسیرة كان وقتھا قصیرة مقارنة بالمنھج، والضیافة
مناسبا فكان التنظیم أما متدنیا، مستواھا كان
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كان مستواھا متدنیا، أما التنظیم فكان مناسبا.

نشكركم على الدورة التي تعلم الطالب العلم وتنمیھم

بارك اللھ في جھودكم وتنظیمكم وحسن ضیافتكم

عندما نبحث عن كلمات شكر وتقدیر لآلخرین, فإن أجمل عبارات الشكر والتقدیر البد أن تسبق حروفنا وتنھي سطورنا معبرةً عن صدق
المعاني النابعة من قلوبنا لھؤالء

االستمارار على ھذا الطریق النیر المنیر ھمسة الصور التي ال حاجة لھا ال داعي للتقاطھا

السالم علیكم اشكركم شكراً جزیالً لھذه الدوره العلمیة القیمة مع العلماء االجالء النبالء وأشكرالقائمین والملوسمحت لو أضفت في
الشھادة رقم البارقود والختم الجمعیة أجیاد

جزاكم اللھ خیر ع التنظیم والضیافة

اتقو اللھ في التصویر

وفق اللھ الجمیع لما یحبھ ویرضاه

شكرا جزیال علي التنظیم

استمروا وجزاكم اللھ خیرا!

أوال نشكر المستحق لشكر سبحانھ وتعالى؛ثم نشكر الجمعیة! ولكن إذا كان فیھ العشاء للطالب الذین یأتون من سكن الجامعي ألن ال
یوجد المطعم في وقت الذي یرجعون!

اثابكم اللھ وبارك في جھودكم وجعلكم نبراساً لنشر العلم والفضیلة

أشكر القائمین في الجمعیة على ھذه الدورة جھودھم وحسن إدارتھم وتنظیمھم لھا . كما أطلب االستزادة من مثل ھذه الفعالیات ألن فیھا
الخیر الكثیر . وجزاكم اللھ خیرا

التوجھ توجھا سلفیا في طریقة الدعوة وترك طرق االخونج من التصویر والتكریم والى اخره

موفقون ومعانون إخواني

نشكر القائمین على جھودھم الدعویة المباركة و أسأل اللھ العظیم لكم التوفیق و السداد

یستلزم حضور مشرفات أخوات ملتزمات یسیرون على ھدي النبي صلى اللھ علیھ وسلم وبارك اللھ في جھدكم جزاكم اللھ كل خیر

نسأل اللھ الكریم رب العرش العظیم ان یوفقنا وإیاكم لما یحبھ ویرضاه وان یجعلنا وإیاكم مفاتیح الخیر مغالیق للشر، كما نشكركم على
حسن ضفایتكم، من الیشكر الناس ال یشكر اللھ

زادكم اللھ حرصا

وفقكم اللھ وأعانكم لكل خیر

بارك اللھ في جھودكم الطیبھ في طلب العلم وجزاءاللھ كل من ساھم في ھده دوره وجزاكم اللھ خیرا وبارك اللھ فیكم ونفع بكم الجمیع
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اشكرالجمعیة واسال اللھ ان یزیدھا

جزاكم اللھ خیرا و اللھ یجمعنا في جنة الفردوس

جزاكم اللھ خیر الجزاء على ما بذلتم من جھد ، شكر اللھ لكم ، استفدنا كثیرا الحمد للھ ونرجو ان یتكرر مثل ھذه الدورات المباركة
طول السنة ان شاء اللھ تعالى

ھي أننا متابعون من بعید ھل نجد للمتون أم ال

أشكر اللھ عز وجل ثم الجمعیة على ھذه الدورة العلمیة المباركة.

ارجو احضار علمان منھم الشیخ ربیع والشیخ وصي اللھ عباس والشیخ عباد

شكرا جزیال

شكر خاص

جزاكم اللھ خیرا وشكر اللھ سعیكم

اوال أخص بالشكر كل القائمین على ھذه الجمعیة وعلى مجھوداتھم الطیبة في تنظیم الدورة، وأرجوا منھم المداومة واإلكثار من مثل
ھذه الدورات المفیدة وجلب العلماء والمشایخ السلفیین، وأسأل اللھ لھم التوفیق والنجاح

السالم علیكم ورحمة اللھ وبركاتھ یا أھل الكرام .الحمد للھ والصالة والسالم على رسول اللھ صلى اللھ علیھ وسلم أرید أن أقدم شكري و
فرحتي على ھذه الجمعیة المباركة التي من اللھ علیھم النعم العظیمة ال یعد وال یحصى.أنا ال أرید أن أطول في كالمي.أوال -أشكر اللھ و

أحمده على ما أنعم علینا بنعمة اإلسالم و السنة النبویة الشریفة.ثم أثني علیھ بما من على علمائنا و مشایخنا الكرام و أمرائنا الفضالء
حفظھم اللھ جمیعا و رحم موتاھم في ھذ البلد المبارك المملكة العربیة السعودیة.ثم أشكركم یا كل من في ھذه الجمعیة المباركة بعنایتكم
على حفظ دین اللھ الذي خلقنا ألجلھ و اللھ أنتم على خیر عظیم . أسأل اللھ أن یبارك فیكم و أن یثبتكم علیھ و أن یكون ھذا سببا لغفران

ذنوبكم و أن یكون سببا لدخولكم الجنة .لیرضى اللھ عنكم جمیعاً .و أسأل اللھ أن ییسر لكم كل األسباب حتى تقیمون بھذه الدورات
العلمیة في المناسبات االجتماعیة.دوموا علیھ یا أحبابي حتى تكونون من الذین قال النبي- صلى اللھ علیھ وسلم -: إذا مات اإلنسان انقطع

عملھ إال من ثالث الحدیث...........

ما لي إال شكر و دعاء لكم

اثابكم اللھ وارفع من قدركم .

وفقكم اللھ یاحبذا لو یكون اھتمام بالضیافة اكثر كذلك لو ترتب المالزم ترتیب طیب مع التنسیق الن طباعتھا كھذه المرة ال تصلح وفقكم
اللھ والى االمام دائًما

بارك اللھ فیكم وجزاكم عن اإلسالم خیر الجزاء أسأل اللھ الكریم رب العرش العظیم أن یوفقكم لمزید من الدورات الناجحة

بسم اللھ الحمدللھ والصالة والسالم على رسول اللھ. بعد الثناء على اللھ والصالة على نبینا. نشكر كل من كان سببا لتأسیس ھذه الدورة.
ھذه خدمة عظیمة لإلسالم والمسلمین. أسأل اللھ أن یجعل ھذه الدورة تستمر إلي مدى الحیاة. و أخیرا أسأل لنا ولكم ولجمیع المسلمین
اإلخالص في العبادات و أسأل أن یجعل كل من شارك في الدورة من أھل الجنة و حتى من لم یشارك من المسلمین. ابنكم عبد المتین

إسحاق أحمد. من (نیجر) ❤�💯�

شكر اللھ سعیكم وكتب اجركم ووفقكم لكل خیر

اك ت ا ان ن ات ھ ال ع للتط ھ الف ة اتا ل نھ ا ت ل الكنان داللھ للدكت ل الشك ھ ا ال نت
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بمنتھى الصراحھ الشكر موصول للدكتور عبداللھ الكناني على تعاونھ وعلى اتاحة الفرصھ للتطوع بالجمعیھ واتمنى ان استمر معاكم .

شكرا

شكر اللھ سعیكم جمیعا وبارك اللھ لكم في اخالقكم الطیبھ ومعاملتك الحسنھ

جزاھم اللھ خیر ا علیھم أن یحاولوویجدو للطالب مسكنا وثمن رجوعھم الي جامعتھم الطالب ضعیف مرة كیف یجد فلوس من المدینة
إلیكم في مكة ھناثم بعد ذالك یأخذ فندق ویشتري طعاما التكلفة لیست سھال ینقصكم السكن والمعشة فقط وإال الدورة كانت ممتازجدجدا

بارك اللھ فیكم، وأتمنى التیسیر والرفق من المشرفات على األمھات أكتر من ذلك

جزاكم اللھ خیرا وكتب لكم األجر والثواب ونفع بكم

ندعو لھا بالتوفیق والسداد والمواصلة

الذي یوزع نسخ الدوراة ھل ھي على نفقتھ أم ماذا أكثر الطلبة الحاضرین یشكون منھ یوزع قلیل من أنسخ ولباقیة یخبأھا خلف ضھره
كثیراً حضرو ولیس لدیھم نسخھ اللھ المستعان أرجو من الجمعیة الخیریة بي إزالتة ودمتم مشكورین لدینا ھاذه المالحضة

جزاھم اللھ خیرا على جھودھم المباركة ونتمنى لھم التوفیقونتطلع الى تنظیم دورات اھرى

اوال احسن اللھ إلیكم و جزاكم اللھ عنا وعن المسلمین جمیعا خیر الجزاء القامة ھذه الدورة العلمیة الشرعیة واقامة ھذا البرنامج
المبارك لكي یستفید منھ كل مسلم كان في الشرف او في الغرب و بارك اللھ فیكم وفي علمكم وعملكم واموالكم واوالدكم واھلیكم یارب

العالمین الشكر والتقدیر للداععمین في ھذه الدورة للشیخ الجلیل الشیخ عبدالعزیز الموسى والشیخ عبدالؤ٩من المدخلي و غیرھم من
المشائخ و كتب اللھ أجركم ورفع قدركم ونفع بكم لالسالم والمسلمین....

بارك اللھ فیكم

وفقكم اللھ وجزاكم عنا كل خیر

أرجو من اللھ أن یكتب لھذه الدورة البقاء واالستمرار

أتمنى تكرار مثل ھذه الدورات.

جزاكم اللھ خیر الجزاء على الھتمام

اللھ یجزاكم بالخیر في عمل الخیر المبارك ربي یكتب االجر في میزان حسنات اللھ یتقبل منكم

اتمنى أن تقام مثل ھذه الدوراة برعایتكم معى مراعاة التنوع

أسأل اللھ لكم التوفیق

تكون ھذه الدورات كثیرة و دائما

اللھ یحفظكم استفدنا كثیرا نرید كل سنة إن شاء اللھ و لو مرتین

ماشاء اللھ ال اقول شیئا سوى جزاكم اللھ خیر الجزاء

أشكركم غایة الشكر فجزاكم اللھ خیراً
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جزاكم اللھ خیراً على تنظیمكم الممتاز.

التكییف یحتاج إلى تعدیل �ن ال یزعج المستمعین

ا آخر مخفی�ا. ھناك 27 رد�

االسم
140 رًدا

خلود محمد أحمد سعید الظمبري

جواد بندادا

سارة عبد الحكیم قندوز

عزیز جكا

زبیر یعقوب

ھیثم بن علي بن علي بن صالح العنتري

أكرم بوجالل

یاسر الشھاب

حمید عمر محمد تلخوخ

عبد الرحمن بوجمعھ محمد بلقاسم العبیدي

یونس أنیس محمد ناجي

أحمد لطف

شجاز عبد اللھ أحمد بارامي

ولید محمد محمد الغریبي

أبوبكر لبرآن موسى

راشد الحوسني

محمد الــوھیبـي

الحاج دومبیا إبراھیم جاوال
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اشرف یونس زریبي

محمد بھاء الدین فرحات

یونس أنیس الطیار

أحمد إسحق محمد الحیح

محمد

معاذ سومبون

عادل الزیري

أجمعین أنغ علي

محمد امین ابو علي

أحمد جالو

نایف السلمي

یوسف باختیر سوبارونو

طالبة علم

عباس محمد جامع

یحیى

كیرنور علي جاه

حسن عبده حسن عمر

علي عبداللھ القعیمي

فیصل محمد عواض العتیبي

عبد الواحد شھروري

إسماعیل فضل أمیر علي

عوض عبداللھ عوض النقیب

یعقوب محمد عبد الوھاب العبدلي

ھشام بن محمد بن عبدالوھاب العبدلي
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عمرو بن عبدالرحمن العامري

سعید صالح علي مقبل العلیاني

ھارون أحمد محمد راشد وابنھ معاذ

محمد عبداللھ محمد عالم

علي صالح نصر صالح

نور العالم علي

یعقوب محمد ادریس

خالد محمد علي سالم

مؤید

بوجمعة محمد بلقاسم عبیدي

عبداللھ بھائي راغب شراب

موسى نجلي مبااللوفو

عبدالھادي عبدالملك حافظ

سعید علي عبداللھ باكداده

فاعل خیر

عبدالعزیز صنیدح الذیابي

مریم یوسف ناجم

أبو عبد اللھ محمد یاسین

أنس مصباح عطیة

محمد أحمد عسیس

مجاھد البدري احمد شریف

سالمة نصرالدین أحمد ابوحمیده

محمد شافعي باه
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رضوان تال

زكریاء بن عبد اللطیف

سجا دمبا كماتي

إبراھیم بن محمد بن إبراھیم األشقر

عبد الرحمن بوجمعة محمد العبیدي

احمد بوجمعة محمد بلقاسم عبیدي

احمد بوجمعھ محمد بلقاسم عبیدي

محمد بن عبداللھ

یحیى بنجدي

حسین أحمد علي محمد

امیمھ بوجمعھ محمد عبیدي

أیوب مونكایل حمیدو

ناصر سولي ماجد

عبدالرحمن احمد سلمان الحمادي

عبداللھ علي عبداللھ النقیب

زكریاء زین الدین بن شریف

عبد المتین إساكا أمدو

أحمد

تركي مصلح سلیم المسعودي

مھویا براكامفتي

صدیق صادق قاید العنسي

عبد اللھ ویدراوغو

مروة محمد سامى الحروانى

لحسن المندیلي
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عثمان آدم محمد ادریس

جمعة سالومو فاریاس

خالد

عبداللطیف فضیل الدعدي

د. احمد فیراز مختار احمد امیر احمد

أحمد أسامة أحمد عبد الحمید

داود انجاي

زكریا نور الحسین نوري

راشد

عقیل بن عبدالرحمن بن عقیل الزبیدي

التھامي الشریف

ا آخر مخفی�ا. ھناك 29 رد�
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الجنسیة
139 رًدا

سعودي

الیمن

الیمن

یمني

جزائریة

مغربي

جزائري

الجزائر

نیجیریا

مصري

بنجالدیش

یمنیة

اإلمارات

النیجر

اماراتي

تونسي

الكونغو الدیمقراطیة

السعودیة
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مغربي

غامبیا

سعودي

تونس

تونس

یمني

النیجر

بوركینا فاسو

تونسیة

أذربیجان

الھندي

المغرب

نیجیري

البحرین

غامبیا

تونسیة

0506284233

فلسطیني

اندونیسي

تایلندي

المغرب

فلبیني

غینیا كوناكري

إندونیسیا
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سعودیة

الصومال

العراق

سیرالیون

ذكر

الجزائر

أركان میانمار

برماوي

فلسطبن

جزائریة

لیبي

سوداني

لیبیا

فرنسیة

ایطالي

المغرب

الكونغو

بوروندي

مصریة

سوداني

خالد محمد الشدید

الھند

بنغالي
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.

بورندي

غینیا كناكري

السعودیھ

🇳🇪 النیجر

باكستان

كازاخستان

الفلبیني

Yamen

الفلبین

التركي

روسیا

سرالیون



12 /12 /2022 8:13 م استبانة تقییم الدورة العلمیة األولى

https://docs.google.com/forms/d/1N80e9VkVF7wxOK0bmd3NQLjrs45b9m4s5l57gH2v5B8/viewanalytics 19/25

مقترحات لتطویر الدورات
104 ردود

الشي

كتب اللھ أجركم

كتفوا من الدورات نحنا بحاجھ لھا كثیر

متون مختصرة كي یتم ختمھا واالستفادة اكثر

توفیر سكن لمن جاء من خارج المملكة المباركة. 
 

وأیضا اختیار متن الفقھي للشیخ عبداللھ المسلم لم یكن ذلك األمر ، لو تم اختیار متن في أصول الفقھ وممكن جعل الدورة على سنتین
خصوصا بأن الشیخ بارع في األصول. 

 
وكذا لبقیة المشایخ ممكن جعل متن وتقسیمھ أكثر من سنة  

 
وأیضا ممكن اختیار متن في العقیدة كالواسطیة ثم الحمویة أو متن التوحید إلمام الدعوة وتقسیمة ألكثر من دورة

-أوال تصحیح المیكروفونات خاصة النساء  
-ثانیا أن تجلس كل أم مع ولدھا في مكان مع التباعد ھكذا ال تحدث الفوضى ..لكن إذا جمع األطفال في مكان واحد وأقصیت أمھاتھم من

المؤكد تحدث الفوضى ..وال یجدر اقصاء االمھات ..فھل األم ال تطلب العلم ؟!!!  
 

لو وجد النسخة على غیر ھیئة المذكرة افضل الن الحفاظ على المذكرة طویال یصعب على الطلبة.

التقلیل من الساعات الیومیة للدورة وزیادة عدد االیام

اللھ یدمھ عالینا

المسؤولون عن التسجیل یجب أن یقابلوا الناس بوجھ حسن وابتسامة بدل أن یتجھموا في وجھ الناس

1 تكون الدورة مثالً إلى العشاء وبعد العشاء تكون اسألة لما سبق من الدروس وھذا یبدل الملل إلى نشاط 
2_ مشاركة النساء في االسألھ 

 
ً وشكرا

تكثیف الدورات وتوفیر المتون العلمیة مطبوعة
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١. جھز المشروبات الساخنة مثل الشاي والقھوة مع التمر 
٢. جھز الكتب األصلیة مو مصورة 

٣. ٠ مكبر الصوت للشیخ ضعیف وللقارئ قوي فالرجاء ترتیبھ جیدا  
٤. حبذا لو طلب من الشبخ إجازة وسند للكتب المقروءة للحضور 

٥ أن ال یصادم موعد دورة الشیخ صالح العصیمي في برامجھ السنویة الكائنة في المسجد النبوي

الوقت ضیق ال یناسب ھذه المتون، فالمرجوا اختیار متون مناسبة تناسب الوقت المحدود، لیس المھم أن تختم المتن، و لكن المھم أن
تفھم ما أخذتھ و تعمل بھ 

و اللھ الموفق

استمروا وفقكم اللھ وارجوا االھتمام بجانب الضیافة النھ ضعیف بعض الشيء

استمروا على نفس النھج دروس مشكورة لكن نرید االستمرار واالكثار منھا

* الكتب والمتون قیمة والعلماء األفاضل ال نكل من النھل من علمھم الغزیر 
لكن لم نكتفي .. ویالیت كل كتاب كان على یومین  

ونستوفي جمیع المتن .. 
 

الضیافة والتنظیم في القسم النسائي لم یكن وافي رغم إجتھاد األخوات .. 
 

طریقة النصح لیست موفقة لطالبات العلم .. 
النصح في النظافة وغیرھا یكون باستدالل شرعي بتذكیر بالفضل 

مثالً ھذا موضع صالة وبیت من بیوت اللھ ال ینبغي أن یتسخ 
ودورات المیاة كرمتم نركھا مثل ما كانت ولنا األجر وھكذا

 
كانت عبارة "تعبنا ننظف أمس" تتردد كثیراً وال ینبغي ذلك أبداً .. 

فُتح المسجد للدورة العلمیة وانتم أھل لھا .. ال نتمنن في ذلك على طالبات العلم بذات ان معظمھم من خارج البلد في ضیافتنا ومتلھفین
للعلم القوة إال باللھ 

 
اعتذر على اإلطالة  

شكر اللھ جھودكم واكرمكم  

واصلوا على ھذا الخطى

توفیر متون علمیة أفضل طبعات من الموجود االن

ال

بارك اللھ فیكم

توفیر السكنات للوافدین  
وتوفیر الباص لنقلھم من السكنات إلى مكان الدورة . 

كما قلت توفیر السكن و االكل

مناسبة .
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ان یكثر من األكل

تكثیر صور المالزم المتئخر لم یلحق شي من الكتاب 
ولو یكون شراء كتاب بنفسھ افضل من التصویر  

او یكون تصویر متطور معاء ترك فراغات للتعلیق على الملزمھ

توفیر نقل ومبیت

دقة الصوت 
 

ومحاولة إجالب مشایخ بارزین وإن كانوا من ھیئة كبار العلماء فحسن جداً وستجدون نفع كثیر 
 

وأخیراً، اإلعالن المبكر والتنسیق المؤكد من المشایخ

استدعاء مشایخ آخرین في دورات قادمة لیتعرف الطالب على مشایخ السنة السلفیین سوى من درس ھذه الدورة

اختیار منھج مختصر یناسب التوقیت 
تطویر الضیافة بشكل مناسب 

الصوت في المسجد كان غیر واضح غالبا

ان یكون صوت الشیخ أقوى ر

توفیر العشاء.

محتوى الدورة للطالب یكون جاھز مسبقا

وفقكم اللھ لما یحبھ ویرضاه في الدنیا واآلخرة اللھم امین

اتمنى ان تكون مثل ھذه الدورات في كل شھر او في كل سنة حتى نستفید من الدروس

اجعلو المجال لالطفال والنساء

توفیر السكن لطالب تعم الفائدة

مشاركة العلماء الكبار في الدورة مثل الشیخ وصي اللھ عباس والشیخ عبید الجابري والشیخ ربیع والشیخ العباد والشیخ الفوزان ....

توفیر سكن للطالب الوافدین إلیھا من خارج مكة.  
توفیر مواصالت للطالب من داخل مكة المكرمة.

یوم الواحد لكل الموضوع قلیل جیدا؛ 
ألن الدروس مھما!

1- وضع وجبات الضیافة في اكیاس توزع على الحضور للمحافظة على التباعد وعدم التدافع للحصول على الوجبھ 
2- اشتمال الوجبة على العصیرات وھذا ادى الى اضرار في فرش المسجد واالفضل االكتفاء بالماء 

3- تخصیص اماكن لتوزیع الوجبات غیر اماكن الصالة

إذا تجعل الدورة أسبوعین ویكون 3 لقاءات للمادة الواحدة

أ أ أ
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ھم أعلى من أن یحتاجون إلى أي اقتراح مني

اإلعالن المبكر للدورة

نطلب ان تكون في كل دورة قسم خاص بنساء الننا ننتفع بھذا العلم الطیب وبارك اللھ فیكم وفي حرصكم وجزاكم اللھ كل خیر

إذا كان باإلمكان توفیر رسائل المتون مجلدة

كثرة التركیز على أصول العلم الشرعي في العقیدة والفقھ والحدیث

االستمرار بمنھج المتن الواحد ألنھاء كتاب واحد مثل كتاب التوحید بأیام الدورة كاملة والتركیز على متون التوحید المختصرة وكذلك
كتاب منھج السالكین ألبن سعدي بین ثالثة مشایخ وإنھاء الكتاب واستضافة الشیخ سلیمان الرحیلي وفقھ اللھ وخاصة في قسم البیوع ألن
ھذا الباب یحتاج لھ شرح من متخصص في الفقة وكذلك كتاب عمدة األحكام نفس الشيء وكتاب زاد المستقنع لو یركز علیھ یكون أفضل

بعد كتاب منھج السالكین.

ان تكون الدوره في كتاب واحد

اقترح ان تكون في دورات خاصة للنساء او في لباس المرأة المسلمة

دورة اخري

لو نجعل فى بعض المنظومات العلمیة لتسھیل الحفظ

ال اعلم

شكرا عموما

اتمنى اضافة وقت اطول لدورات

الشيء

مكبرات الصوت تحتاج إلى تضبیط

حقیقة أنا الحظت أن الوقت یناسب تماما . أعني بدایة الدورة إلى النھایة 
و ما أرید منكم ھو: إذا تیسر اللھ لكم إقامة ھذه الدورات أن تنشروا األخبار بسرعة ، ألنھ یوجد من الطالب من یأتون من بعید مثل أنا

طالب في جامعة الملك خالد جئت من أبھا و لست وحدي ،أحیانا الطالب ما عنده شیئاً و أراد المشاركة في الدورة  
و أیضاً الذین جاءوا من بعید إن تیسر لكم أن تبحثوا لھم مسكن یسكنون فیھ حتى ستنتھي الدورة  

شكرا لكم: أخوكم أیوب مونكایل حمیدو من دولة النیجر

1- ترتیب المالزم ووضعھا في كتاب مع وجود صفحات فاضیة للتعلیق علیھا كبرنامج مھمات العلم للشیخ صالح العصیمي  
2- االھتمام بالبوفیھ كبعض الجوامع في المملكة التي تقام فیھا دورات علمیة من وجود الشاھي والقھوة والمعجنات والتمر وغیرھا

وفقكم اللھ

اإلكثار من الدورات . وضع إختبار في نھایة الدورة مع التكریمات لطلبت العلم الفائزین حتى تكون حافزا إلجتھاد الطلب في التركیز
على كل ما یحدث في الدورة

أرجوا من الجمعیة أن تكون الدورة القادة الفنادیق و العشاء متوفرة. یسر اللھ أمركم و أمورنا حقا أنا ممتن لكم

ً أ
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ً الصوت كان غیر واضح تماما بسبب الصدى ، تمنیت ان یكون الدرس یبدأ من بعد المغرب ، استفدنا الكثیر جزاكم اللھ خیرا

االستمرار في مجال الدعوه ونشر الخیر والعلم 
ان ینصح بعض المشایخ اال یخرجون الى غیر محتوى الكتاب وال یفرضو قوتھم بمعنى التوسع في الشرح مما ال یستطیع فھموه من

طلبھ العلم المبتدئین وجزاكم اللھ خیرا جمیعا 

وجود السكن واالعاشة خالص كثیر من الطالب لم یحضر ووكانو یریدون الحضور بنقص لسكن واإلعاشة عجز و

أن یكون ھناك مكان معد جیدا ومخصص لألمھات وأطفالھن حتى یتسنى لھن اإلستفادة

اختیار متون صغیرة تكمل في الدورة بدون سرد

اإلھتمام باالسناد في الكتب المدروسة . 
طباعة الكتاب طباعة جیدة حتى یستفاد منھ فیما یستقبل. 

الحرص على إكمال الكتاب وعدم االقتصار على بعضھ ما امكن.

مناسبة

نتمنى أن یزید اماكن التسجیل بدال من مكان واحد

ال یوجد أي اقتراح الن ال یوجد مجال للقصور والتنظیم بصراحة ال مثیل لھ وجزاكم اللھ خیر الجزاء

توفیر السكن للوافدین

جزاكم اللھ خیرا على ھذه المبادرة

نعم جید جدا

االستمرار في نشر الخیر 
ممكن التوسع في المتون وفق منھجیة حتى لو كان لكل متن تأجیلة على عدد السنوات لالستفادة

استقطاب علماء السلف مثل ماقمتم بھ في ھاذه الدورة جزاكم اللھ خیر

التنظیم بین المشائخ في تنظیم دورات متناسقة وھدفھا یكون بإذن اللھ طیب...

.

یسر اللھ أمركم

مساھمة قیمة وممتازة ولكن الضیافة ضعیف  
والثاني امر المكیف واللھ معلم جدا جدا لو خففتم یكون احسن .

اختیار األوقات المناسبھ وعمل مسابقھ

التحسین ممكن أن یكون من جھة اإلستفادة من المتون. فبعض المتون تحتاج وقت أطول للشرح. فكتاب منھاج السالكین غیر متناسب مع
الدورة، ولو استبدل بكتاب في األصول أو القواعد الفقھیة لكان أفضل. والسیرة بكتاب في النحو. فتصبح الدورة في علوم اآللة.

بالنسبة للضیافة وكذلك توزیع الكتب المذكرات غیر مناسبة
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ر ر ع وز و

أشكر القائمین على الدورة على ما قاموا بھ تجاه الضیوف . 
لدي اقتراحات: 

١-استضافة المشاركین الذین یأتون من مناطق بعیدة مثل مدینة وأبھا وریاض وغیرھا من المناطق،. ألني جئت من أبھا حقا واجھت
صعوبات كثیرا . 

٢- امتحان آخر الدروة إن أمكن . 

یفضل ان اذا كان في الجوامع التي تقام فیھ ھذه الدورات العلمیھ ادوار اخرى كمصلیات ان تكون الدورات العلیمة بھا

من بعد العصر إلى صالة العشاء تكون الدروس 
 

وبعد صالة العشاء تكون االسالة علشان محد یمل وتكون فیھا منافسة

مزیدا من استضافة الشیوخ السلفیین في دورات قامة مع تغییر المناھج التي تدرس

بارك اللھ فیكم ربي یعطیكم الصحة والعافیة ربي یحفظكم ویسعدكم في الدنیا واآلخرة نفع اللھ بكم البالد والعباد اللھم آمین اللھم آمین
اللھم آمین اللھم آمین

جزاكم اللھ خیرا

إتاحة مدة أكبر للدورة. 
إقامة دورات أخرى في اإلجازة.

اختیار متون صغیرة حتى یتم ختمھا

الفقرة األخیرة یاحبذا تلغوھا (المقطع الفیدیو) وجزاكم اللھ خیر

المیكروفونات  

االھتمام بالعقیدة والتوحید بشكل أوسع وحبذا ان تقام محاضرات في الترغیب في العلم الشرعي  
وكذلك في المنھجیة في طلب العلم الشرعي

تفعیل قسم النساء

طبع المنھج وتجھیزه للطالب مسبقاً في مجلد خاص بالدورة

شیئ لم یعجبني تصویر المشایخ

أحسن اللھ إلیكم یا مشایخنا ، جزاكم اللھ خیرا ' لي فكرة لعلھا خیرا ' توفیر السكن للطالب ، ال یخفى علیكم أن مكافأة الطالب قلیل ، لو
وفرتم سكنا مجانا و الغداء والفطور لھم لكان خیرا كما فعل لدورة الشیخ العصیمي ودورة جامع الشیخ جبرین في الریاض لذالك یكثر

الحضور عندھم

أنتم أعلم بھذا فنحب تعلم العقیدة الصحیحة والمنھج الصحیح لفھم اإلسالم والعمل بھ مع العلم باألحكام واآلداب الشرعیة وتفسیر القرآن
وجملة من الحدیث  

أحب تعلم أربعة علوم رئیسة العقیدة والفقھ والحدیث والتفسیر وكذلك السیرة واآلداب الشرعیة

اتركوا كل ھذه المسرحیة من تباعد وغیره وإزعاج الناس
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ھناك 3 ردود أخرى مخفیّة.

أخي الموفق: تعبئتك لھذه االستبانة مشاركة منك في الدعوة إلى اللھ في خیر البقاع ، لعلھا فكرة أو بادرة منك ینفع اللھ
بھاوتكتب في میزان حسناتك ،،، وفقك اللھ وسددك .

لم یتم إنشاء ھذا المحتوى وال اعتماده من قِبل Google. اإلبالغ عن إساءة االستخدام - شروط الخدمة - سیاسة الخصوصیة

نماذج 
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