
إسالمّية  تعليمّية  تــربــويـّـة  ثقافّية  معاهد  هــي 

المجاهدة  المؤمنة  المرأة  بناء  إلى  تهدف  نسائّية، 

الفردي  المستوى  على  وتأهياًل  ــداداً  إع الممهدة 

واألسرّي واالجتماعّي العام، وتلك عبر سلسلة من 

البرامج التعليمّية والتربويّة والمعنويّة في الثقافة 

المستقاة من منبع كبار علماء  اإلسالمّية األصيلة 

اإلسالم المحّمدي األصيل المتوائم مع المنظومة 

المعرفّية والمسلكّية لإلمام الخمينّي }.
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 لألّمهات، وُهّن يسقني أجيال املمّهدين
 واضحات اليقني...

 للّزوجات، وهّن يصنعن األمان
 والسكن يف بيوت املجاهدين...
 للبنات، وهّن يخطن ثوب احلياء
 والعّفة درًعا لقادمات السنني!

 للباحثات السالكات على سبيل جناة...
لُكنَّ جميًعا دليل برامج معاهد سّيدة نساء العاملني w الثقافّية



يجب أن تعتبر النساء أنفسهن مكّلفات اليوم كالرجال باالهتمام بالكتب واملطالعة والتحقيق والدراسة  •
واالهتمام بالشؤون الدينية التي هي من جملة الواجبات احلتمية والبديهية.

اإلمام اخلامئني 

مسيرتنا هي مسيرة علم ومعرفة، وال ميكن احلصول على التدّين من دون علم ومعرفة. •
ا، أو متعّلًما على سبيل جناة. • مسيرتنا يجب أن تضّم إّما عاملًا ربانّيً
أولوّية األخوات هي التعّلم والتعليم، والتربية والتزكية؛ وخصوًصا فيما يخّص احلفاظ على األسرة واألوالد،  •

والبيت والبيئة احلاضنة التي حتفظ املسيرة.

اإلسالم يرى أن للنساء دورًا حساسًا يف بناء املجتمع اإلسالمي، لذا فقد ارتقى باملرأة إلى احلد الذي  •
تستطيع معه أن تستعيد موقعها اإلنساني يف املجتمع وأن تخرج عن كونها )شيئًا( حتى تتمكن من 

خالل ذلك حتمل مسؤولياتها يف بنية احلكومة اإلسالمية.
اإلمام اخلميني 
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املؤمنة  املرأة  بناء  إلى  تعليمّية إسالمّية نسائّية، تهدف  تربوّية  ثقافّية  هي معاهد 
واالجتماعّي  واألسرّي  الفردّي  املستوى  على  وتأهياًل  إعداًدا  املمّهدة  املجاهدة 
الثقافة  يف  واملعنوّية  والتربوّية،  التعليمّية،  البرامج  من  سلسلة  عبر  وذلك  العام، 
اإلسالمّية األصيلة املستقاة من منبع كبار علماء اإلسالم احملّمدّي األصيل املتوائم 

. مع املنظومة املعرفّية واملسلكّية لإلمام اخلمينّي

معاهد سّيدة نساء العالمين w الثقافّية



ا وتعزيز انتمائها إلى اإلسالم احملّمدّي األصيل. بناء املرأة عقائدّيً
r، ال سّيما اإلمام  بيته  y وأهل  والنبّي  الكرمي  بالقرآن  العالقة  تعميق 

املهدي     .
.w تعزيز االرتباط واالقتداء بسّيدة نساء العاملني

باإلمام  املتمّثل  مبنهجه  االلتزام  وترسيخ   ، اخلمينّي   اإلمام  بخّط  التعريف 
اخلامنئّي    .

التعريف باألحكام الشرعّية والتكاليف الوالئّية وترسيخ االلتزام بها.
الصبر  قيمة  سّيما  ال  الزينبّية،  الفاطمّية  واجلهادّية  الرسالّية  الروحّية  غرس 

والثبات والتضحية.
تعزيز التربية املعنوية الدائمة من خالل تهذيب النفس وتزكيتها.
تعميق اإلميان باملدد الغيبّي، ال سّيما ملسيرة املقاومة اإلسالمّية.

التحّلي مبحاسن األخالق وفضائلها، ال سّيما العفاف.
تعزيز الثقة بالنفس واإلميان بالقدرة على التطوير.

١
٢

٣
٤

٥
٦

٧
٨
٩
١٠

على مستوى بناء الذات:

أهداف المعاهد:
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تطوير الوعي والبصيرة. 
إيجاد القدرة على الفهم والبحث لدى األخوات ملعاجلة املوضوعات الفكرّية 

والتربوّية املطروحة يف الساحة الثقافية، ال سّيما فيما يتعّلق باملرأة واألسرة.
تلبية حاجات ثقافّية وتربوّية يف املجتمع النسائّي من قبيل التدريس والتبليغ، 

واإلرشاد الدينّي، واخلطابة احلسينّية...إلخ.
رفد املجتمع بنساء ممّيزات بأخالقهّن وقدرتهّن على التأثير باآلخرين.

واملنتديات  احملافل  يف  اهلل  حزب  لواء  حمل  على  قادرة  نسائّية  مناذج  إيجاد 
الثقافّية املفتوحة أمامنا.

١
 
٢
٣
 
٤
 
٥
٦
٧
٨

١
٢

٣

٤
٥

على المستوى األسرّي:

على المستوى االجتماعّي العام:

أّي عمل اجتماعّي  املرأة يف أسرتها، حتصيًنا وتكاماًل، على  أولوّية دور  تعزيز 
آخر.

تأكيد اإلحسان إلى الوالدين.
التعريف بالثقافة اإلسالمّية املتعّلقة باختيار الزوج، وعالقة الزوجة مع زوجها 

حقوًقا وواجبات وآداًبا،  والتربية على التحّلي بذلك.
التعريف بالثقافة اإلسالمّية املتعّلقة بتربية األوالد تربيًة إميانّيًة جهادّيًة ممّهدًة، 

واملساهمة الفّعالة يف حتقيق هذه األهداف.
غرس روحّية العالقة احلميمّية مع اإلخوة وسائر األرحام.

تعزيز دور املرأة يف دعم املسيرة اجلهادّية داخل أسرتها.
تنمية ثقافة ومهارة التدبير املنزلّي.

إرساء منط احلياة الطّيبة.
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اعتماد الفكر احملّمدّي األصيل، ونهج اإلمام اخلميني  أساًسا يف رسالة 
املعاهد الثقافّية، ويف برامجها التعليمّية والتربوّية.

ا يف برامج وأنشطة املعهد. إعطاء فكر اجلهاد والشهادة حّيًزا مهّمً
التركيز على املفاهيم واملوضوعات املتعّلقة باملرأة املسلمة ودورها، واألسرة 

والتربية. 
أولوّية االعتماد يف التدريس والتثقيف على األخوات املؤّهالت لذلك.

االهتمام بعنصر الشاّبات والتركيز على اجلامعّيات وطالبات الثانوّية.
تكريس الثقافة األصيلة واعتماد احلوار العلميّ واألساليب العلمّية يف رّد 

األفكار والثقافات الدخيلة.
تعديل  أّي  إجراء  وعدم  ا،  مركزّيً املقّررة  والثقافّية  التعليمّية  املتون  اعتماد 

عليها إاّل بقرار من اجلهة الثقافّية املركزّية العليا.
مراعاة احلشمة والضوابط األخالقّية والسلوكّية يف املنتسبات إلى املعاهد.

مالحظة القضايا الثقافّية االبتالئّية املعاصرة، ال سّيما ذات اإلشكالّية.

١

٢
٣

٤
٥
٦

٧

٨
٩

ضوابط وسياسات المعاهد:
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التخّصصات في معاهد سّيدة نساء العالمين w الثقافّية هي: 

12346 5

المراحل الدراسّية في المعاهد
تتشكل املراحل الدراسية يف املعاهد كاآلتي:

المرحلة العاّمة

مرحلة اإلجازة

خّصص
ّ
مرحلة الت

المراحل الّدراسّية

تخّصص سيرة 
املعصومني 

rواخلطابة 
احلسينّية

تخّصص قضايا 
املرأة واألسرة

تخّصص الفقه 
اإلسالمّي

تخّصص 
األخالق 
اإلسالمّية

تخّصص العقيدة 
اإلسالمّية

تخّصص الّتفسير 
وعلوم القرآن
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ميدان عمل المعاهد:
ويف  الثقافّية  رسالتها  يف  املعاهد  تتوّجه 
برامجها التعليمّية والتربوّية إلى مختلف 
مجتمعنا  يف  املوجودة  النسائّية  الشرائح 

من حيث: 

املستوى العلمّي

الفئة 
العمريّة

احلالة 
االجتماعّية

الوضع 
املهنّي

الصّف التاسع أو 
جنحت يف البرنامج 
التمهيدّي اخلاّص 

باملعاهد.

 عشرة سنة من عمر أربع

 أّم، زوجة، 
ابنة، .. 

طالبة، موّظفة، 
رّبة منزل،...

11



 شروط االنتساب إلى معاهد 
سّيدة نساء العالمين wالثقافّية

الشروط العاّمة:

االعتقاد وااللتزام العملّي باإلسالم.
التحّلي باملستوى األخالقّي والسلوكّي احَلسن.

أن ال يقّل عمر املنتِسبة عن 14 عاًما.
االلتزام بالقوانني واألنظمة اخلاّصة باملعهد.

الرغبة والدافع للتحصيل العلمّي، والتحّلي بالقدرة واالستعداد الالزَمني 
للدراسة.

أن تكون قد أنهت الصف الرابع املتوسط، أو جتيد القراءة والكتابة والفهم، 
عبر ملء استمارة أو مقابلة شخصّية تظهر ذلك.

١

٢

٣

٤

٥

٦
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٢٧ معهًدا على امتداد لبنان
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المّدة الزمنّية 
للمرحلة العاّمة، 

وعدد حصصها:

عـام  هـي  المرحلـة  هـذه  مـّدة 
مـن  يتكـّون  واحـد.  دراسـّي 
٣٥٣ حّصـة دراسـّية، منهـا ٣٠٣ 
الحصـص  بيـن  تتـوّزع  حصـص 
والـورش  الصفّيـة،  الدراسـّية 
والعاّمـة،  واالجتماعّيـة  التربوّيـة 
وبرامـج  أنشـطة  حّصـة  و٥٠ 
داعمـة بحسـب المقـّرر والحاجة. 

المرحلة العاّمة
تعريف موجز 

مرحلة  هــي  الــعــاّمــة  المرحلة 
ا عن  ثقافّية عاّمة، مستقّلة معرفّيً
المراحل التي تليها،  وهي مرحلة 
استقطاب  إلى  تهدف  استقطابّية 
وفق  األكبر  النسائّية  الشريحة 
المقّررة،  والمعايير  الــشــروط 
وتعطي األولوّية في برامجها لكّل 
للمرأة  يتعّلق بمواضع االبتالء  ما 
الشرعّية،  األحكام  مستوى  على 
وبأهّم ما تحتاجه المرأة، البنت، 
الحياة.  في  األم  أو  الزوجة،  أو 

االجتماعّية.
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      متتاز هذه املرحلة بأّنها:

مرحلة ثقافيّة عاّمة مستقلّة معرفيًّا عن املراحل التي تليها.• 

ومضامينها •  برامجها  عىل  حاكمًة  املقّررة  والكفايات  العاّمة  األهداف  تعترب 

وسياسات التعليم- التعلّم فيها.

الرشعيّة •  االبتالءات  لرفع  األخوات؛  من  ممكن  عدد  أكرب  الستيعاب  باٌب 

وتلبية االحتياجات االجتامعيّة عند أكرب رشيحة ممكنة.

مرحلة استقطابيّة تهدف إىل استقطاب الرشيحة النسائيّة األكرب وفق الرشوط • 

واملعايري املقّررة.

واملواصفات •  الرشوط  فيهّن  تتوفّر  مّمن  الطالبات  الختيار  تقومييّة  محطّة 

األفضل واألكمل للمرحلة العاّمة، وما تليها الحًقا.

بالثقافة •  يتعلّق  ما  لكّل  األولويّة  تُعطي  لألخت،  توجيهيّة  ثقافيّة  دورة 

املرأة؛  تحتاجه  ما  وبأهّم  الرشعيّة،  األحكام  مستوى  عىل  للمرأة  االبتالئيّة 

البنت، أو الزوجة، أو األم يف الحياة االجتامعيّة.

ال يُطبّق عليها جميع أنظمة التقويم التقليديّة كاالمتحانات ونحوها، فُوِضَعت • 

لها أنظمُة تقويٍم مرنة وجّذابة.

 تويل أهميّة قصوى لتقديم املعارف الثقافيّة والرتبويّة البعيدة عن التعقيدات • 

العلميّة.

واألساليب •  والتقديم  املضامني  مستوى  عىل  برامجها  لجاذبية  أهميّة  تويل 

وتنّوعها.

الخصائص
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زوجها، وتلتزم بأخالقّيات العالقة 
الزوجّية.

التربية  • ــول  وأصـ مــبــادئ  َتفهم 
املراحل  يف  ــألوالد  ل اإلسالمّية 

العمرّية الثالث.
التربوّية  • البيئة  إيجاد  على  حَترص 

واإلميانّية واجلهادّية ألطفالها.
إلى  • ــان  ــس اإلح وَتتبّنى  ــّدر  ــق ُت

الوالدين، وتلتزم باخللق اإلسالمّي 
يف التعامل معهما.

الــقــوة يف  • مــواطــن  َتــتــعــّرف على 
شخصّية األنثى، وتؤمن من خالل 
اأُلســرّي  حضورها  بأولوّية  ذلك 
اجتماعّي  عمل  أّي  على  الفاعل 

آخر.
ــزيــارة  • وال الــدعــاء  مبؤّثرية  ُتــؤمــن 

والتوّسل يف استنزال املدد الغيبّي.
شبكات  • محاذير  على  َتتعّرف 

التواصل االجتماعّي.
وجتربتها  • املقاومة  تاريخ  تعرف 

اجلهادّية وتؤمن بنهجها.
تتبّنى والية الفقيه العاّمة. •
الصحيحة  • الطريقة  خطوات  تفهم 

َتعرف وُتطّبق اآلداب والقيم الفردّية  •
واالجتماعّية وفق تعاليم اإلسالم.

الرحمّية،  • العالقات  بفضل  ُتؤمن 
وتلتزم بصلة الرحم وعدم قطعها.

وفق  • املعيشة  تدبير  مهارات  ُتتقن 
التعاليم والقيم اإلسالمّية.

املنزلّية  • األمــور  إدارة  من  َتتمّكن 
والترتيب  )النظافة  صحيح  بشكل 

والتزيني، الغذاء الصّحّي...(.
املرأة  • حتّكم  كيفّية  على  َتتعّرف 

بانفعاالتها، وتعزيز ثقتها بنفسها، 
وتقديرها لذاتها.

الطّيبة  • احلياة  منط  على  َتتعّرف 
وتتبّناه يف أسلوب معيشتها )البعد 

الشخصّي واأُلسرّي(.
اختيار  • ومواصفات  شــروط  َتفهم 

املعايير  وفـــق  الــصــالــح  ــزوج  ــ ال
اإلسالمّية.

على  • ــارة  ــه وامل ــقــدرة  ال َتكتسب 
ــات الــزوجــّيــة  ــالف مــواجــهــة اخل
واأُلسرّية، مبا يضمن تعزيز عالقات 

املوّدة والرحمة يف األسرة.
جتاه  • واجباتها  بأداء  وتلتزم  َتتبّنى 

كفايات المرحلة العاّمة:
بناًء على األهداف العاّمة املقّررة، ُيتوّقع من الطالبة بعد دراسة املرحلة العاّمة 

أن:
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يف تزكية النفس وفق منهج اإلمام 
. اخلمينّي

ــرذائــل  • وال الفضائل  بــني  ــفــّرق  ُت
األخالقّية، وتتبّنى السلوك املُرضي 

هلل تعالى.
اإلسالمّي  • الستر  مستويات  تفهم 

وأهّميته وآثاره وتلتزم به.
والشهادة  • اجلــهــاد  بفضل  تؤمن 

املعنوّية  وآثارهما  وفلسفتهما، 
الكتاب  ضــوء  على  والدنيوّية 

والسّنة.
تتبّنى تربية أُسرتها على قيم اجلهاد  •

والشهادة والتضحية.
يف  • والتضحية  الفداء  قيمة  ُتقّدر 

سبيل اهلل.
تتعّرف على أهّمية التفّقه يف الدين  •

وتتبّنى ذلك.
تقليًدا  • وُتقّلد  التقليد  معنى  تفهم 

صحيًحا.
ُتتقن أداء العبادات الواجبة، وتلتزم  •

مقّدماتها  حتصيل  وُتتقن  بأدائها، 
)الصالة، الصوم، اخلمس(.

االبتالئّية   • األحكام  ــّم   أه تفهم 
اخلاّصة باملرأة يف العبادات وغيرها.

اإلسالمّية  • العقيدة  أصول  تفهم 
ملذهب  األصيلة  املباني  على  بناًء 

.r أهل البيت
تفهم  معنى احلياة واملوت يف أبعاده  •

القيامة  القبر،  املوت،  )ذكر  كاّفة 
وتستعّد  وتعتبر  واحلساب...(، 

لهما.
تتعّرف على املسيرة اإلجمالّية لكّل  •

واإلمــام  اخلمينّي   اإلمــام  من 
قيادته  سّيما  وال   ، اخلامنئّي 

ومرجعّيته.
• y النبّي  سيرة  على  تتعّرف 

وتفهم   ،r املعصومني  واألئمة 
وآداب  وفضله  الفرج  انتظار  معنى 

عصر الغيبة.
•  ،w تفهم سيرة السّيدة الزهراء

وتتخذ منها أسوة وقدوة.
•  w زينب  السّيدة  سيرة  تفهم 

آمنة،  والسّيدة  خديجة  والسّيدة 
وتّتخذ منهّن أسوة وقدوة.

تتلَو القرآن بشكل صحيح، وتعرف  •
القواعد األساسّية للتجويد.

القرآن  • تالوة  آداب  وتراعَي  تفهم 
الكرمي، وآداب التعامل معه.

تفهم تفسير قصار الّسور. •
تفهم األصول التربوّية يف سورة النور  •

وتراعيها.
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البرنامج الدراسي للمرحلة العامة
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المّدة الزمنية 
لمرحلة اإلجازة، وعدد 

حصصها

املدة الزمنّية للمرحلة: تتأّلف مرحلة 
اإلجازة من أربع سنوات دراسّية. 

يتكّون  الدراسّية:  احلصص  عدد 
البرنامج الدراسّي من حوالي 14٠٠ حّصة 
دراسّية؛ مبعدل ٣٥٠ حّصة دراسّية سنوًيّا 
تقريبًا؛ تتوّزع بني الدروس الصفّية والورش 
التربوّية، واألعمال البحثّية والتطبيقّية. 

مرحلة اإلجازة
تعريف موجز  

اإلسالمّية  العلوم  يف  اإلجازة  مرحلة 
مجال  يف  تأسيسّية  دراسّية  مرحلة  هي 
بها  يتعّلق  وما  اإلسالمّية،  العلوم  دراسة 
أو  عقلّية،  أو  أدبّية،  أو  لغوّية،  علوم  من 
آليٌّ  وارتباٌط  لها صلة  تربوّية،  أو  إنسانّية، 
وُيرجى  اإلسالمّية.  بالعلوم  متهيديٌّ  أو 
العلوم  يف  وافية  حقلّية  دراسة  تقدمي  منها 
وال  األساسّية،  اإلسالمية  والدراسات 
العقائد،  القرآنّية، وعلوم  الدراسات  سّيما 
بناء  إليها يف  ويستند  واألخالق،  والفقه، 
لشخصّية  العلمّية  واملقّومات  األســس 
الطالبة العلمّية والعملّية، وتهيئتها للتبليغ 
والتدريس والتصّدي الثقايّف العام، وتتأّهل 
اختصاصات  أحــد  يف  للدخول  الطالبة 
التخّصص. مرحلة  يف  اإلسالمّية  العلوم 
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       متتاز هذه املرحلة بأنّها:

ا للمراحل التي تليها. • مرحلة دراسّية تأسيسّية وبنيوّية، تؤسس معرفّيً

العاّمة والكفايات املقّررة حاكمًة على برامجها ومضامينها وسياسات  • تعتبر األهداف 
التعليم- التعّلم فيها.

باٌب الستيعاب أكبر عدد ممكن من األخوات املؤّهالت على مستوى الظروف والقدرات،  •
لتطوير دراساتهّن يف العلوم اإلسالمّية، واأُلسرّية والتربوّية.

تعادل دورات ممّهدون )1-6( بحسب املستويات املقّررة يف نظام الدورات )ممّهدون(. •

ملن  • األعلى،  الدراسّية  للمرحلة  ا  ومنهجًيّ ا  معرفّيً مدخاًل  العاّمة  املرحلة  برنامج  ُيعتبر 
يرشحن إلكمال الدراسة يف التخّصصات املعتمدة يف برامج املعاهد.

ُيعاِدل برنامج اإلجازة مرحلة املقّدمات احلوزوّية، ويؤّهل الطالبة لدراسة السطوح األولى  •
وفق املراحل احلوزوّية. )مع رثوة يف علمّي النحو والصرف(.

إنهاء مرحلة اإلجازة بنجاح يؤّهل اخلّريجة لتدريس الفئة الرابعة، وتدّرس الفئة الثالثة  •
إنهاء مرحلة اإلجازة  يترّتب على  الثانية يف تخّصصها.  والفئة  التخّصص  إنهاء  عند 

بنجاح اآلثار واملترّتبات اإلدارّية واملالّية املعَتمدة لشهادة الليسانس يف حزب اهلل.

إنهاء مرحلة اإلجازة بنجاح مرّجح عاّم لالنتساب، والعمل يف حزب اهلل واملؤّسسات  •
اإلسالمّية.

الخصائص
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تعرف سرية النبّي محمد y وحياته • 

الجهاديّة والعباديّة واألخالقيّة.

عىل •  التحليليّة  النبّي  سرية  تفهم 

. ضوء فكر اإلمام الخامنئّي 

 • w  تعرف سرية السيّدة الزهراء

)عنارص القدوة( وتقتدي بها.

 • w زينب  السيّدة  سرية  تعرف 

وتقتدي  القدوة(  وعنارص  )الجهاد 

بها.

اإلمام •  العاّمة يف خّط  املبادئ  تفهم 

. الخمينّي 

الجهاديّة •  الحياة  تاريخ  تعرف 

 . والسياسيّة لإلمام الخمينّي

االجتامعيّة •  السرية  تاريخ  تعرف 

لإلمام  والــســيــاســيّــة  الــجــهــاديّــة 

الخامنئّي .

خطاب •  أولويّات  وتفهم   تواكب 

القائد الراهنة.

الفقيه •  والية  مفهوم  عىل   تتعّرف 

وبعض أدلّتها.

واملعرفيّة •  الفكريّة  بنيتها  تطّور 

األصيل  اإلسالمّي  الفكر  قضايا  يف 

واملعارص.

األرسة •  بناء  وقواعد  بأصول  تلتزم 

الصالحة املمّهدة.

القرآن، •  تجويد  قواعد  تطبيق  تُتقن 

بالشكل  تــالوتــه  عــىل  ــواظــب  وت

الصحيح.

القرآن •  تالوة  آداب  وتراعي  تفهم 

الكريم، وآداب التعامل معه.

تَتعّرف عىل كلّيات علوم القرآن .• 

تَتعّرف عىل نهج البالغة والصحيفة • 

السجاديّة.

بناًء •  اإلسالميّة  العقائد  أصول  تفهم 

أهل  ملذهب  األصيلة  املباين  عىل 

البيت r وتستدّل عليها  بشكل 

مبّسط.

والزيارة •  الدعاء  مبؤثّريّة  تؤمن 

والتوّسل يف استنزال املدد الغيبّي.

وأهميته •  اإلسالمي  بالسرت  تؤمن 

وتتبّناه.

وآثــارهــا •  ــوب  ــذن ال ــواع  أنـ تفهم 

الدنيوية والربزخيّة واألخرويّة.

تُتقن أداء العبادات الواجبة، وتلتزم • 

الصالة،  الطهارة،  )التقليد،  بأدائها 

ــحــج، األمــر  ــوم، الــخــمــس، ال ــص ال

باملعروف والنهي عن املنكر، الزكاة(.

تفهم أهم األحكام االبتالئيّة الخاّصة • 

باملرأة يف العبادات وغريها.

تعرف أحكام التقليد، وتقلّد تقليًدا • 

صحيًحا .

كفايات مرحلة اإلجازة
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تتقن املهارات الالزمة لتكون زوجة • 

وأًما صالحة.

األرسّي •  حضورها  بأولويَّة  تؤمن 

الفاعل عىل أّي عمل اجتامعّي آخر.

الوالدين، •  إىل  اإلحسان  فضل  تُقّدر 

وتتبّنى اإلحسان إليهام.

تراعي آداب العالقة الزوجيّة.• 

وآثارها •  الرحميّة  بالعالقات  تهتّم  

الدنيويّة واألخرويّة.

تتبّنى تربية أرستها عىل قيم الجهاد • 

والشهادة والتضحية.

الرتبية •  ــول  وأصـ مــبــادئ  تتبّنى 

اإلسالميّة للطفل وأصولها.

الرتبويّة •  البيئة  إيجاد  عىل  تحرص 

واإلميانيّة والجهاديّة ألطفالها.

الناعمة •  ــحــرب  ال مخاطر  تعي 

وكيفيّة  وأساليبها،  وأدواتــهــا 

مواجهتها، وال سياّم يف األرسة.

يف •  والتضحية  الفداء  معايَن  تفهم 

سبيل الله تعاىل.

الواردة •   r األنبياء  قصص  تفهم 

يف القرآن الكريم وتستفيد منها.

والشهادة •  الجهاد  بفضل  تؤمن 

املعنويّة  وآثــارهــام  وفلسفتهام، 

والدنيويّة .

وتجربته •  الله  حزب  تاريخ  تفهم 

الجهاديّة.

تُحّصنها •  التي  العاّمة  املبادئ  تعرف 

وأهلَها وأرستها أمنيًّا.

الطيبة •  الحياة  منط  عىل  تتعرف 

)البعد  معيشتها  أسلوب  يف  وتتبّناه 

البعد  األرسّي،  البعد  الشخيّص، 

االجتامعي، البعد البيئّي(.

متتلك مهارة إدارة الّسلة االقتصاديّة • 

لألرسة بكفاءة.

من •  وأرستها  نفسها  بتحصني  تلتزم 

ثقافة االستهالك.

املنزليَّة •  اإلدارة  مــهــارات  تُتقن 

والتدبري املنزيّل وفق التعاليم والقيم 

اإلسالميّة.

تحرص عىل مامرسة الرياضة.• 

تحرص عىل البيئة الصحيّة السليمة، • 

وتطبّق قواعد الغذاء الصّحي.

تتعّرف عىل قواعد اإلنشاء والقراءة • 

يف  صحيًحا  تطبيًقا  وتطبّقها  العاّمة 

الكتابة والقراءة.

النحويّة، •  القواعد  عىل  تتعّرف 

وتفهم كيفيّة تطبيقها إعرابًا وكتابة.

ــعــريّب، •  ــالء ال تــعــرف قــواعــد اإلمـ

وتطبّقها تطبيًقا صحيًحا.

وتستفيد •  املنطق  علم  قواعد  تفهم 

منها يف بقيّة العلوم.

البالغة •  علمي  قواعد  إىل  تتعّرف 

تطبيقهام  كيفية  وتفهم  والبيان، 

كتابة وتحلياًل.

السيايّس •  العمل  مــبــادئ  تعرف 

وأصول الفكر السيايّس اإلسالمّي.

العلمّي •  البحث  ــول   أصـ تفهم 

وتطبّقها تطبيًقا كتابيًّا صحيًحا.
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ــّي  ــدراســ ــ الـــبـــرنـــامـــج ال
لــــمــــرحــــلــــة اإلجــــــــــــازة

السنة الدراسّية األولى
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ــّي  ــدراســ ــ الـــبـــرنـــامـــج ال
لــــمــــرحــــلــــة اإلجــــــــــــازة

السنة الدراسّية الثانية
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ــّي  ــدراســ ــ الـــبـــرنـــامـــج ال
لــــمــــرحــــلــــة اإلجــــــــــــازة

السنة الدراسّية الثالثة
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ــّي  ــدراســ ــ الـــبـــرنـــامـــج ال
لــــمــــرحــــلــــة اإلجــــــــــــازة

السنة الدراسّية الرابعة
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أسأل اهلل تبارك وتعالى التوفيق لٌَكنَّ أيتها األخوات، ألن تواصلن مساعيكن يف كسب  •
منه،  العلم وحده ال جدوى  أن  فكما  أيضًا،  األخالق  تهذيب  ويف  العمل  ويف  العلم 
كذلك التهذيب املجرد األعمى لن يجدي نفعًا... العلم وتهذيب النفس معًا يحققان 

لإلنسان املكانة اإلنسانية.

االمام اخلميني 
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برامج التخّصصات في معاهد
 w سّيدة نساء العالمين

الثقافّية
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األهداف العاّمة: 

تعريف موجز بالتخّصص:

المّدة الزمنّية:

الحياة واملجتمع وفق أسٍس ومعايري  التي متلك بصرية يف  الواعية  املتديّنة  املرأة  بناء 

قرآنيّة.

إعداد مدّرسات يف التفسري واملجاالت القرآنيّة املختلفة، مبا يحّقق االكتفاء بالتدريس 

يف املعاهد وسائر الربامج الثقافيّة النسائيّة.

القدمية  الشبهات  دفع  عىل  قــادرات  القرآنيّة،  الدراسات  مجال  يف  كاتبات  إعداد 

واملعارِصة عن القرآن الكريم.

والفكريّة  الثقافيّة  امليادين  والتثقيف يف  للتبليغ  القرآنيّة  املجاالت  كادرات يف  إعداد 

واإلعالميّة املختلفة.

تخّصص التفسري وعلوم القرآن هو مرحلة من مراحل الدراسات العليا )املاجستري( يف 

العلوم واملعارف  الثقافيّة، تيل مرحلة اإلجازة يف   w العاملني  معاهد سيّدة نساء 

اإلسالميّة، وتُعنى بدراسة التفسري وعلوم القرآن، واملناهج التفسرييّة، واألدب واللغة، 

والبحث العلمّي التخّصيّص، واملعارف املتّصلة بها دراسة منهجيّة- متخّصصة. 

ينّفذ هذا التخّصص مبّدة زمنيّة ال تزيد عن سنتني ونصف، تتوّزع عىل خمسة فصول 

دراسيّة، مبعّدل أربعة فصول مخّصصة للدراسة الصفيّة والتدريب البحثّي )700 حّصة 

يُنَجز بعد إنجاز الدروس  النهايّئ، والذي  التخّصيّص  دراسيّة(، وفصل مخّصص للبحث 

النظريّة والتطبيقيّة.

1

2

3

4

تخّصص التفسير 
وعلوم القرآن
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البرنامج الدراسّي 
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إذا ما استطاع مجتمعنا اإلسالمي أن يرّبي نساء على شاكلة منوذجنا اإلسالمي، أي  •
كالنموذج الزهرائي والنموذج الزينبي، نساء جليالت عظيمات، نساءًا تتأثر بهن الدنيا 

والتاريخ، عندئٍذ ستنال املرأة مقامها الشامخ واحلقيقي.

اإلمام اخلامنئي 
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تخّصص
العقيدة اإلسالمّية

األهداف العاّمة: 

تعريف موجز بالتخّصص:

المدة الزمنّية:

املعاهد  بالتدريس يف  االكتفاء  يحّقق  مبا  اإلسالمّية  العقيدة  مدّرسات يف  إعداد 
وسائر البرامج يف حزب اهلل.

العقيدة اإلسالمّية، قادرات على دفع الشبهات  إعداد مبّلغات متخّصصات يف 
القدمية واملعاصرة عن الدين وأصول العقيدة.

إعداد كادرات يف العقيدة اإلسالمّية للتبليغ والتثقيف يف امليادين الثقافّية والفكرّية 
املختلفة.

التخّصصّية  الدراسات  مراحل  من  مرحلة  هو  اإلسالمية  العقيدة  تخّصص   
العلوم  يف  اإلجــازة  مرحلة  تلي  الثقافيّة،   wالعاملني نساء  سّيدة  معاهد  يف 
املرتبطة  العقلّية  والعلوم  اإلسالمّي  والكالم  العقيدة  بدراسة  وُتعنى  اإلسالمّية، 
املتعّلمة  وتهيئة  متخّصصة،  منهجّية-  دراسة  بها  املّتصلة  واملعارف  بالتخّصص، 

للمعرفة التحليلّية بالبحوث املتعّلقة بالعقيدة وعلم الكالم.

ينّفذ هذا التخّصص مبّدة زمنّية ال تزيد عن سنتني ونصف، تتوّزع على خمسة 
فصول دراسّية، مبعّدل أربعة فصول مخّصصة للدراسة الصفّية والتدريب البحثّي 
)700 حّصة دراسّية(، وفصل مخّصص للبحث التخّصصّي النهائّي، والذي ينجز 

بعد إجناز الدروس النظرّية والتطبيقّية.
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تخّصص
األخالق اإلسالمّية

األهداف العاّمة: 

تعريف موجز بالتخّصص:

المّدة الزمنية:

إعداد مدّرسات يف األخالق اإلسالمّية مبا يحّقق االكتفاء بالتدريس يف املعاهد 
وسائر البرامج يف حزب اهلل.

يف  األصيل،  املنهج  وفق  اإلسالمية  األخالق  يف  متخّصصات  مبّلغات  إعداد 
امليادين الثقافّية والفكرّية املختلفة.

إعداد كاتبات يف األخالق اإلسالمّية.

التخّصصّية  الدراسات  مراحل  من  مرحلة  هو  اإلسالمية  األخالق  تخّصص 
العلوم  يف  اإلجازة  مرحلة  وتلي  الثقافيّة،   w العاملني  نساء  سّيدة  معاهد  يف 
والعلوم  وتزكيتها،  النفس  تهذيب  ومنهج  األخالق  بدراسة  ُتعنى  اإلسالمّية، 
وتهيئة  متخّصصة،  منهجّية-  دراسة  بها   املّتصلة  واملعارف  بالتخّصص،  املرتبطة 

املتعّلمة للمعرفة العلمّية بالبحوث املتعّلقة باألخالق وتزكية النفس.

ينّفذ هذا التخّصص مبّدة زمنّية ال تزيد عن سنتني ونصف، تتوّزع على خمسة 
فصول دراسية، مبعّدل أربعة فصول مخّصصة للدراسة الصفّية والتدريب البحثّي 
)7٠٠حّصة دراسّية(، وفصل مخّصص للبحث التخّصصّي النهائّي، والذي ُينجز 

بعد إجناز الدروس النظرّية والتطبيقّية.
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األهداف العاّمة: 

تعريف موجز بالتخّصص:

المّدة الزمنّية:

بناء الشخصّية العلمّية للمرأة، املتمّيزة بفهمها املنهجّي الشامل والعميق للشريعة 
اإلسالمّية من مصادرها األساسّية )القرآن الكرمي والسّنة الشريفة(.

إعداد متخّصصات قادرات على التدريس يف الفقه مبا يحّقق االكتفاء بالتدريس 
يف املعاهد وسائر البرامج الثقافّية النسائّية.

إعداد كاتبات يف  املوضوعات الفقهّية الفتوائية والثقافّية، وال سّيما املتعّلقة باملرأة 
واألسرة. 

إعداد مبّلغات قادرات على اإلجابة الفتوائّية.

معاهد  يف  التخّصصّية  الدراسات  مراحل  من  مرحلة  هو  الفقه  علم  تخّصص 
اإلسالمّية،  العلوم  يف  اإلجازة  مرحلة  تلي  wالثقافّية،  العاملني  نساء  سّيدة 
وُتعنى بدراسة علم الفقه والعلوم املّتصلة به كعلم األصول، واحلديث، والرجال، 
إلى  إضافة  واالجتهاد،  واألصول  الفقه  وأدوار  القرآن،  وفقه  الفقهية،  والقواعد 
العلوم، واملعارف، واملهارات املطلوبة لتحقيق األهداف املقّررة، دراسة منهجّية- 

متخّصصة. 

على خمسة  تتوّزع  تزيد عن ثالث سنوات،  زمنية ال  مبّدة  التخّصص  هذا  ينّفذ 
فصول دراسّية، مبعّدل أربعة فصول مخّصصة للدراسة الصفّية والتدريب البحثّي 
)87٥ حصة دراسية(، وفصل مخّصص للبحث التخّصصّي النهائّي، والذي ينجز 

بعد إجناز الدروس النظرّية والتطبيقّية.
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تخّصص
علم الفقه 
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األهداف العامة: 

تعريف موجز بالتخّصص:

المّدة الزمنّية:

إعداد مدّرسات يف مجال املرأة واألسرة، مبا يحّقق االكتفاء بالتدريس يف املعاهد 
وسائر البرامج يف حزب اهلل.

إعداد مدّربات يف الورش الثقافّية يف مجال املرأة واألسرة.

إعداد مبّلغات متخّصصات يف مجال املرأة واألسرة، قادرات على التبليغ والتثقيف 
يف امليادين الثقافّية والفكرّية، والتصّدي لإلجابة عن األسئلة واإلشكاالت. 

إعداد كاتبات مؤّهالت يف مجال املرأة واألسرة.

التخّصصّية  الدراسات  مراحل  من  مرحلة  هو  املرأة  وقضايا  األسرة  تخّصص 
العلوم  يف  اإلجازة  مرحلة  تلي  الثقافّية،   w العاملني  نساء  سّيدة  معاهد  يف 
يف  الطفل  وتربية  واألسرة  اإلسالم،  يف  املرأة  قضايا  بدراسة  وُتعنى  اإلسالمّية، 
اإلسالم والعلوم، واملعارف املرتبطة بالتخّصص، وما حتتاجه املتخّصصة من علوم 
ودراسات مرتبطة، دراسة منهجّية- متخّصصة، وتهيئة املتعّلمة للمعرفة التحليلّية 

بالبحوث املتعّلقة بقضايا املرأة واألسرة.

ينّفذ هذا التخّصص - بشكل استثنائّي- مبّدة زمنية ال تزيد عن ثالث سنوات، 
تتوّزع على خمسة فصول دراسّية، مبعّدل أربعة فصول مخّصصة للدراسة الصفية 
التخّصصّي  للبحث  مخّصص  وفصل  دراسّية(،  حّصة   87٥( البحثّي  والتدريب 

النهائّي، والذي ينجز بعد إجناز الدروس النظرّية والتطبيقّية.
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تخّصص
المرأة واألسرة 
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األهداف العاّمة: 

تعريف موجز بالتخّصص:

المّدة الزمنّية:

النواحي  من  عاشوراء،  عن  أصيلة  صورة  إعطاء  على  قادرات  مبّلغات  إعداد 
 r البيت  أهل  محّبة  وتكريس  واالجتماعّية،  والوجدانّية  والثقافّية  العقائدّية 

وموّدتهم يف القلوب.

ومهارة  العلمّي األصيل،  ُيتقّن اخلطابة احلسينّية لناحية املضمون  إعداد مبّلغات 
النعي واألطوار العزائّية.

.r إعداد مدرِّسات يف سيرة  النبّي محّمد � وأهل بيته األطهار

تخّصص سيرة املعصومني r واخلطابة احلسينّية هو مرحلة من مراحل الدراسات 
اإلجازة  مرحلة  تلي  الثقافيّة،   w العاملني  نساء  سّيدة  معاهد  يف  التخّصصية 
األّولّية  القابلّيات  ميلكن  اللواتي  الطالبات  بإعداد  وُتعنى  اإلسالمّية،  العلوم  يف 
النبّي  سيرة  وتدريس  العزاء،  لقراءة  وإعدادهّن  العزاء،  وقراءة  احلسينّية  للخطابة 
محّمد � وأهل بيته األطهار r؛ وذلك من خالل دراسة تاريخ النبّي� 
النهضة  دراسة  والتخّصص يف  مرّكز،  بيته r وسيرتهم بشكل حتليلّي  وأهل 
احلسينّية، ومعرفة أركان املجلس احلسينّي، والتدّرب على إتقان أدائه بشكل صحيح.

على خمسة  تتوّزع  تزيد عن ثالث سنوات،  زمنية ال  مبّدة  التخّصص  هذا  ينّفذ 
فصول دراسية، مبعّدل أربعة فصول مخّصصة للدراسة الصفّية والتدريب البحثّي 
)87٥ حّصة دراسّية(، وفصل مخّصص للبحث التخّصصّي النهائّي، والذي ينجز 

بعد إجناز الدروس النظرّية والتطبيقّية.
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تخّصص
r  في سيرة المعصومين

والخطابة الحسينّية
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خطبة رقم 28 لألمير q وفيها  •
أحد عشر تنبيًها.

يف  •  q لألمير   64 رقم  خطبة 
املبادرة إلى صالح األعمال.

خطبة رقم 14٠ لألمير q يف  •
النهي عن غيبة الناس.

•  q لألمير   141 رقــم  خطبة 
يف النهي عن سماع الغيبة، ويف 

الفرق بني احلق والباطل.
خطبة رقم 188 لألمير q يف  •

الوصّية بأمور.
خطبة املتقني.  •
خطبة رقم 266 لألمير q يف  •

التنفير من الدنيا.
احلارث  • بن  لشريح   ٣ رقم  كتاب 

قاضيه.
خطبة أم كلثوم يف الكوفة. •

بن  • احلسن  لإلمام  وصّيته  من 
عليq، كتبها إليه بحاضرين 

عند انصرافه إلى صّفني.
بن  • عثمان  ــى  إل  q كتابه 

حنيف األنصارّي.
احلسن  • لإلمامني   q وصّيته

ابن  ضربه  ــا  ملّ  e واحلسني
ملجم.

كتابهq ملالك بن األشتر. •
• .w  خطبة السّيدة الزهراء
ــب وكـــلـــمـــات اإلمــــام  • ــط خ

احلسني q يف عاشوراء وقبلها.
يف  •  w زينب   السّيدة  خطبة 

الكوفة.
خطبة فاطمة الصغرى يف الكوفة. •
•  q خطبة اإلمام زين العابدين

يف الكوفة.

يف  •  w زينب  السّيدة  خطبة 
الشام.

•  q خطبة اإلمام زين العابدين
يف الشام.

ــام زيــن  • ــإلم ــوق ل ــق ــة احل ــال رس
.qالعابدين

رواية وهب بن معاوية عن اإلمام  •
الصادق q )اللهم ارحم تلك 

اخلدود...(.
رواية الريان بن شبيب عن اإلمام  •

.q الرضا
حديث الكساء. •

ملحق 

مادة الخطب للحفظ

•       � ــرم  األكـ ــرســول  ال خطبة 
)اخلطبة الشعبانّية(.

� لإلمام  • النبّي األكرم  وصّية 
.qعلي

وصّية النبّي األكرم � ألبي ذر  •
الغفارّي.

املؤمننيqاملعروفة  • أمير  خطبة 
بالشقشقّية.

خطبة رقم 17 لألمير q فيمن  •
يتصّدى للحكم بني األّمة وليس 

لذلك بأهل.
حفظ خطبة اجلهاد. •
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ملحق 

القصائد المشهورة للحفظ

الشيخ صالح الكواز احللّي •
قصيدة يا أيها النبأ العظيم 

السّيد رضا الهندّي  •
قصيدة أََوبعدما ابيّض القذال وشابا

دعبل اخلزاعّي •
قصيدة جتاوبن باألرنان والزفرات

الشيخ عبد احلسني العاملّي •
قصيدة حجر على عيني ميرُّ بها الكرى

محمد مهدي اجلواهرّي •
قصيدة فداء ملثواك من مضجع

الشيخ عبد احلسني شكر •
قصيدة لست أنساه مفرًدا بني جمع

السّيد مهدي األعرجّي •
قصيدة رحلوا وما رحلوا أهيل ودادي

الشيخ عبد احلسني شكر •
قصيدة البدار البدار آل نزار

السّيد حيدر احللّي •
قصيدة مات التصبر يف انتظارك

السّيد جعفر احللّي •
قصيدة بأبي أفدي قتياًل بالطفوف

الشريف الرضّي •
قصيدة راحل أنت والليالي نزول

لبعض األدباء •
قصيدة قليل بكائي على ابن عقيل

السّيد حيدر احللّي •
قصيدة إن لم أقف حيث جيش املوت 

يزدحم
السّيد حيدر احللّي •

زلت  ال  الطف  قتلى  أناعي  قصيدة 
ناعًيا 

ابن العرندس •
لها  الزمان  يف  نظامي  طوايا  قصيدة 

نشر 

احلاج هاشم الكعبّي •
فاطم  ــن  اب أنــســى  ال  ــاهلل  ت قصيدة 

والعدى 
الشيخ عبد احلسني شكر •

قصيدة ال تبزغي يا شمس يف أفق حًيا 
من زينب

السّيد مهدي األعرجّي •
قصيدة ليت الهالل هال شهر محرم

السّيد حيدر احللّي •
زلت  ال  الطف  قتلى  أناعي  قصيدة 

ناعًيا 
السّيد رضا الهندّي •

قصيدة إن كان عندك عبرة جتريها
السّيد صالح احللّي •

قصيدة يا مدرك الثار البدار البدار
السّيد رضا الهندّي •

قصيدة أرى عمري مؤذًنا بالذهاب
دعبل اخلزاعّي •

قصيدة إن كنت محزوًنا فما لك ترقد
الشريف الرضّي •

قصيدة كربالء ال زلت كرًبا وبال
السّيد رضا الهندّي •

قصيدة كيف يصحو مبا تقول اللواحي
السّيد جعفر احللّي •

قصيدة اهلل أي دم يف كربالء سفكا
السّيد جعفر احللّي •

قصيدة لبس اإلسالم أبراد السواد
السّيد جعفر احللّي •

قصيدة أدرك تراتك أيها املوتور
السّيد رضا الهندّي •

قصيدة أيان تنجز لي يا دهر ما تعد
السّيد باقر الهندّي •

قصيدة كل غدر وقول إفك وزور

السّيد حيدر احللّي  •
أو  أبيض  لك  يوم  ال  أهاشم  قصيدة 

ترى 
السّيد شهاب املوسوّي •

قصيدة هل احملرم فاستهل مكبرا
السّيد حيدر احللّي •

قصيدة قد عهدنا الربوع وهي ربيع
احلاج هاشم الكعبّي •

قصيدة ما انتظار الدمع أن ال يستهاّل
السّيد جعفر احللّي •

قصيدة وجه الصباح علي ليل مظلم
احلاج محّمد علّي كمونة •

قصيدة لم أنس زينب بعد اخلدر حاسرة
الشيخ محّمد علّي األعسم •

قصيدة ذكر الطفوف ويوم عاشوراء
السّيد صالح احللّي •

قصيدة لو كان ينفع للعليل غليل
أبي احلسن التهامّي •

قصيدة حكم املنية يف البرية جاري
لبعض األدباء •

قصيدة ال تأمن الدهر إّن الدهر ذو غير
الشيخ الشفهينّي احللِّّي •

قصيدة يا من إذا عدت مناقب غيره
الشيخ حسن التاروتّي اخلطّي •

قصيدة فيا راكًبا ظهر مجدولة
الشيخ صالح  الكواز احللّي •

قصيدة قلبي يقل من الهموم جبالها
الشيخ حسني شهيب •

قصيدة لقد هاج يف قلب الشجي غرام
الشيخ عبد احلسني األعسم •

قصيدة قد أوهنت جلدي الديار اخلالية
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إسالمّية  تعليمّية  تــربــويـّـة  ثقافّية  معاهد  هــي 

المجاهدة  المؤمنة  المرأة  بناء  إلى  تهدف  نسائّية، 

الفردي  المستوى  على  وتأهياًل  ــداداً  إع الممهدة 

واألسرّي واالجتماعّي العام، وتلك عبر سلسلة من 

البرامج التعليمّية والتربويّة والمعنويّة في الثقافة 

المستقاة من منبع كبار علماء  اإلسالمّية األصيلة 

اإلسالم المحّمدي األصيل المتوائم مع المنظومة 

المعرفّية والمسلكّية لإلمام الخمينّي }.


