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➢ وصف المشروع:
برنارررمعرف عرعرنمر ،يرعر ر رمر ،ر ر ر بر ر ر ا رل الرعر ر
الإسررر ر بع ل بمل عل العنب ل لشن الارررررشتل البا نا لشن
لرررم اف ل م رررل
المنصررررررررمف المن لرررل عا رررب
وأ مد م ل ع نصرررصرررل وإدااة ينب ل وال ل لشن ا ف
وسط ،عنل ح وب ئل يع م ل عحلزة واس ن ا أعثل
ل قن ل والأدا المؤسسي الم م ز.
عا أجل ا سرم الط ب والمارما ا اقممل عررل ل
وسرررررط ل وبنم الم مااف الارررررنصررررر ل ل بمح ى
يلرمل  ،ش ،الربي رمجرمف المط برل و سرررررنن ال قن رل
الم ميل م ،يحق ق الأه اف المنس عل.

➢النؤ ل:
أن تكون أكاديمية البلدة الطيبة األولى في تدريس العلوم
اإلسالمية باللغة العربية عبر الشبكة العنكبوتية
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➢النسملل:
تسععى أكاديميننا للى ششعر العلوم اإلسعالمية عبر اإلشنرشت
من خالل كفاءات أكاديمية منخصعصعة ولدارة تربوية واعية،
عبر شهج وسعععطي منفنب وبيتة تعليمية محفزة ،واسعععنخدام
أمثل للنقنية واألداء المؤسسي المنميز.
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اهلدف العام
تخريج طلبة علم على قدر كاف من النحصععيل والنيلععيل الشععرعي والمهار في
عدد من الفنون الشععععرعية والعلوم المسععععاعدة وفل منهج علمي منكامل ي م بين
روح المقررات واسعنيعابها للمنغيرات والمسعن دات المعالعرة م تو يل الناريات
النربويعة ومنعا ج النفكير في خعدمعة تلعل المقررات بمعا يحقل الفعاعليعة وابسععععنيععا
عند الدارسين.

أهداف األكادمية
-1
-2
-3
-4
-5

توفير منه ية علمية تخرج طلبة على قدر كاف من العلم والنمكن علميا ُ
ومهاريا ً في العلوم الشرعية والعلوم المساعدة.
ال م بين النلقي والندريب والممارسة العلمية لطال البرشامج
تنمية المهارات وبناء الملكات العلمية الني يحناجها طلبة العلم.
النربية ابيماشية واألخالقية على الصفات الني ب يسنغني عنها طلبة العلم
بناء الوعي بالواق المعالر وح م النحديات وما يحناجه طالب العلم من
النضوج العلمي في النعامل م النوازل.

5

➢يعن ف ع جز بملشنامعف:
 .1القيام بواجب البالغ وششر العلم بشكل ميسر ومسهل
 .2الحاجة الشعرعية الى تبسعيا العلم وجعله في منناول
ال مي عبر الوسائل والنقنيات الحديثة.
 .3وجود حعالعة من الفراغ العلمي شني عة األو عععععا
الني تمر بهعا اليمن خعالعععععة والبلعدان العربيعة
عامة.
 .4مواجهة األفكار الباطلة والني تعمل على زعزعة
عقائد الناس وششر باطلها.
 .5ابسععععنغالل األمثل للنقنية وتو يفها في خدمة العلم
الشرعي وولوله ألكبر شريحة م نمعية.
 .6ابسعهام في النماسعل الم نمعي وزر القيم واألخال
في الم نم اليمني والعربي.
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قيمنا
التخصص

الجودة

االبداع

قيمنا

الريادة

االنفتاح

المؤسيسة

األصالة

التميز
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فكرة البرنامج
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➢ أهم ل المشروع:
 -1الحاجة الماسة للمشرو بسيما في مثل ذه الاروف
الني يمر بها اليمن والني تسنهدفه في وينه وعقدينه
وجعله منسلخا ً من قيمه وثوابنه وبعيدا ً عن محطيه
العربي األليل.
 -2الحاجة الماسة للبرامج العلمية الشرعية والمعدة بعناية
بما يحقل البناء المنكامل للملكات العلمية والشرعية
 -3حاجة طلبة العلم الى منهج شرعي رلين ومؤلل
ومسهل ويواكب النحديات الحاللة
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