
 
 
 
 

                                                     

 

 

 

   

 استمارة رحلة خارجية

 وفقنا اهلل وإياك لكل خري :................................................عزيزي ولي األمر املبارك 
 

 :وبعد                                         السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته     

وحب  نفسهما للرحالت من دور بارز يف تنمية مواهب الطالب وغرس حب احللقات يف   -أخي ولي األمر  -ال خيفى عليك 

تدريبه على و فادة منها والسعي يف تهذيب سلوكهدرب اخلري واهلدى واحلرص على دروس املشايخ واالست وسلوكالدين واألخالق الفاضلة 

 ..بني الطالب وتقوية أواصر األخوة واملودة بينه ووكذلك زرع التآلف فيما  احلوار واختيار األلفاظآداب 

 ،وال شك أن هذه املرحلة العمرية هي من أمجل مراحل العمر اليت يقضيها الشاب فيما يرضي اهلل عز وجل 

 وعن شبابه فيما أباله: ))كر منها ـ وذ: القيامة حتى ُيسأل عن أربع لن تزول قدما عبد يوم " :صلى اهلل عليه وسلم وال خيفى عليكم قول النيب 

)) 

و يسعون إىل اخلري ويسلكون درب اهلدى مبنهجيةٍ   ن ينهل من معينها وأن خيالط إخوةً فجميل أن يرتاد الطالب مثل هذه احللقات وأ

لقات وما هذه الرحلة إال احل على ما يعود بالنفع على طالبهم يف احلرص الء ومشايخ أجالء ، كّرسوا أوقاتوسطيةٍ  وبإشراف إخوة فض

 .ألبنائهم الطالب  ربنامجا يقدمه اإلخوة يف إدارة المم أمنوذج 

شرفها قد  - حفظها اهلل -فبالدنا  ، لنشاطارفع اهلمة وبلوغ اهلدف ، وجتديد ما للرتفيه املباح من أثر يف  - أيها املبارك- كما ال خيفى عليك 

لطالب  (                     ) إىل القيام برحلة على بإذن اهلل تعاىل تعزم ربنامجفإن إدارة اللك ولذومهبط الوحي ،  البقاع املقدسةب تعاىلاهلل 

انتقاء الطالب املتميزين ومت  (  هـ 3415/    /               يوم إىل  هـ 3415/    /            يوم ) من وستكون  (                )ملدة الربنامج 

 .وهي مكافأة جلهودهم يف احللقات رحلةهلذه ال

 ...كن مطمئنًا : ولي األمر املبارك أخي الفاضل 

ن كذلك بإذن اهلل ، وسنحرص بإذن اهلل على ما يكون يف مصلحة ابنكم يف هذه الرحلة واليت ن كاألب البنكم وكالصديق له بل حنفسنكو

 . مما سرتون أثره اإلجيابي بإذن اهلل تعاىل على ابنكموبرامج ممتعة والرياضية  واالجتماعيةتشتمل على جمموعة من األنشطة الثقافية 

 ...دنيا واآلخرة واهلل حيفظكم ويرعاكم سائلني اهلل عز وجل لنا ولكم التوفيق والفالح يف ال

      

 موافق )         (  ......................... :رقم اجلوال ........................................................ :اسم ولي األمر 

 غري موافق)         (  ( )                :رسوم االشرتاك ........................................................ :اسم الطالب 

 

 الشيخ فهد اللحيدان رئيس برنامج 

 حممد معاضه القرني. أ    

 املشرف العام على أنشطة الربنامج

 الشيخ تركي بن عبداهلل الغامدي


