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 ما هو الدافع الذي يدفعك إىل الدراسة احلوزوية؟ ـ1

 

 .ّين ذلكـما هي بنظرك وظيفة طالب العلم؟ ب ـ2

 

فسـتكون  فإذا متّكنت من تزكية نفسك . إن أّول ميدان تبدأ به حياتك احلوزوية هو ميدان النفس ـ3

 فما هو رأيك يف هذا؟. تمع تأمر به باملعروف وتنهى فيه عن املنكر جللممصدر خرٍي 

 

املدرسة اليت ستقبل فيها إن شاء اهلل تعاىل وسط فاضل من أواسـط اتتمـع تقـّوع اعوجاجـه وتقـاوع       ـ4

الغيبـة والكـذ    أمراضه فال يسمح للطالب املقبول فيها أن ينقل إليها أمراض اتتمـع كاعتيـاد   

 .نه ـوالغش يف التعامل، فهل أنت مستعد لذلك؟ بّي

 

  باإلجيــا  فمــا هــي الكتــب احلوزويــة الــيت  اهــل درســت علــوع احلــوزة مــن قبــل، وإذا كــان ا ــو  ـــ5

 .درستها، ومن  هم أساتذتك

 

احلاجـة إىل ماـاعفة   لطالـب احلـوزة، فهـل تـدفعك هـذ        احلاجـة بلـدنا العـراب بـأمس     هل تتفق معنا بـأن   ـ6

 .لنفسك ودينك وجمتمعك؟ وضح ذلك ملرضاة اهلل تعاىل وخدمًة ا هد على هذا الطريق ؟ ابتغاًء

 



هل تتفق معنا أن الدخول يف سلك احلـوزة العلميـة يقتاـي أّواًل أن يتمّيـز الـداخل باملسـوولية ويتمتـع          ـ7

 خبلق عاٍل وأن يكون متورعًا عن حمارع اهلل تعاىل ؟

 

أنت يف دخولك ميدان الدراسة احلوزوية ستكون إن شاء اهلل تعاىل يف سللك علماء الدين فيـا حبـذا    ـ8

 فما هو رأيك؟، لو جاهدت نفسك وارتديت لباسًا مييز أهل العلم عن غريهم

 

 

 

لو كنت مثاًل حافظًا للقـرنن  ، إذا كانت لديك مواهب وقابليات تتعلق بدارستك احلوزوية اذكرها ـ9

 .الكريم أو نهج البالغة أو كنت خطيبًا
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 (ج) 

أتعهــد باكمــال املنــاهج الدراســية املقــررة الــيت تطبقهــا املدرســة وفــق اعطــة املدروســة واملوضــوعة      ـــ1

 .لتطبيق املناهج وفق السنوات والساعات الدراسية املقررة هلا 

درسـة وأتفـق معهـا علـى     ة املراأتعهد بالدواع املنتظم وعدع التغيب، ويف احلاالت االستثنائية أراجـع إد  ـ2

 .بة على الدواع تدخل يف تقدير درجة الطالب النهائيةظاملوا االجازة، علمًا بأن 

 .لتزاع بالنظاع الداخلي املعمول يف املدرسة أو ما تقرر  إدارة املدرسة من تعليماتأتعهد باإل ـ3

 .رسةلتزاع حباور الندوة األسبوعية اليت تقيمها إدارة املدأتعهد باإل ـ4

 .أتعهد بأن أرتدي زي أهل العلم عند مطالبة إدارة املدرسة بذلك ـ5

 

 

 

 

يقبل الطالب يف املدرسة بعد تزكيته وتوثيقه وجناحه يف امتحان املقابلة مع اللجنة العلمية واللجنة االجتماعية : مالحظة

 .ودراسة أجوبته على ورقة التقديم

 :أسم الطالب والتوقيعـ 

 

      ـه14     /          /     :    تاريخ التنظيم ـ 
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 متى تعرفتم على الشخص املعّرف وأين؟  ـ1

 

 هل تربطكم عالقة مباشرة باملعّرف، وما هي؟  ـ2

 

 واحلوزة املباركة؟ ^هل تشهدون بإميانه الفكري والتزامه العلمي خبط أهل البيت   ـ3

 

 هل تشهدون للمعّرف حبسن السرية والسمعة؟  ـ4

 

 هل ما ذكرمتو  حول املعّرف كان عن معرفة مباشرة به أو بواسطة ُأخرى؟  ـ5

 

 أذكروا موجزًا عّما تعرفونه  عن املعّرف؟  ـ5

 

 

، تعــد  الســامينظــرًا حلساســية مهمــة طالــب العلــم وخطــورة الــدور امللقــى علــى عاتقــه ولــزوع التزامــه التقــوى واعلــق     : مالحظــة

اركـة، لـذا   بالغة األهمية حيث يرتتـب عليهـا قبولـه يف سـلك احلـوزة العلميـة املب       شهادتكم بالنسبة للشخص املذكور

 .شهادتكم هذ  تعّد شهادة شرعية لنا نرجو الدّقة الكاملة واملالحظة املتأنية فيما تشهدون به، علمًا أّن

 

 رعّية بصّحة ما ُأجيُب عليهـهادة شـأشهد شـ 

 التوقيعـ 
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