
KHOJA HAWZA OF NAJAF
Najaf, Hannannah, Charial Barid (la rue Barid), en face de la Husseiniya Ahlulbayt (as), numéro de 
la maison : 14 sur 28, numéro de téléphone : +964 780 129 6982

Khoja Hawza of Najaf est une école qui a pour but d'enseigner les sciences islamiques. Les salles de
cours et le dortoir se trouve à Hannannah, Najaf. En 2017, le nombre d'élèves a atteint les 100 de 10
pays différents. En ce moment, il y a 30 élèves. 

Mission :

Ce Hawza est l'un des Hawza à enseigner la langue arabe à Najaf. Il a pour but d'enseigner les 
élèves pour qu'ils puissent retourner chez eux en tant que moubaligh. 

Le cursus est de 4 ans. 

Les cours:

1ère année : La première moitié de l'année est consacrée à l'apprentissage de la langue arabe. 
Ensuite, est enseigné (niveau débutant) : la grammaire arabe, le fiqh (jurisprudence), akhlaq 
(morale), aquaëd (croyance), tajweed (récitation correcte) et mémorisation du Quran, tarikh 
(histoire islamique), Ouloum (science) du Quran, tafseer (exégèse). 

2ème année     :  Niveau intermédiaire : grammaire arabe, le fiqh (jurisprudence), akhlaq (morale), 
aquaëd (croyance), tarikh 2 (histoire islamique), mantiq (logique), science du hadith 1 et 2, tafseer 2
(exégèse), choubouhat 1 et 2 (questions et réponses sur la croyance, l'histoire,…), les manières pour
le prêche.

3ème année     : Niveau avancé : Grammaire arabe, fiqh, akhlaq, oussoul, mantiq, sciences du hadith 
3, tafseer 3, manières du tabligh.

4ème année     : Niveau avancé : Akhlaq, aquaëd, fiqh, balagha (éloquence), sciences du hadith 4, 
sciences du Quran 2, manières pour la recherche, tafseer (exégèse) 4, choubouhat 2.

Note : Des changements dans la liste peuvent avoir lieu. Tout les cours sont en arabe.

Responsable :

Fondateur : Al Hajj Razaly Hirdjee

Le directeur : Cheikh Naoussadaly Alihoussen : +964 781 949 4371

Responsable des élèves : Cheikh Ali Taï : +964 780 129 6982

Responsable du dortoir : Cheikh Noor Khafadji

Secrétaire : Cheikh Ali Reza : +964 783 247 4374

présentation en arabe et photos dans les pages suivantes

 :  ص   الخواجة مدرسة 2منهج

s Tous Tous 



                                                

                             
 
 

         

 مدرسة خواجة الدولية لطلبة العلوم الدينية          
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
            68264880828: رقم هاتف مسئول المدرسة  82 على41 م الداررق ـــمقابل حسنية اهل البيت ع  -البريدالنجف االشرف  ـــ الحنانة ــ شارع           

                          
 

  
ست في سنة , الدولية ةجاخوالمدرسة    العظمي مكتب سماحة آية هللا  نم ةوافقمالبعد  0202مدرسة للعلوم الدنية و أُسِّ

مجموع وصل  0207و في سنة . بالحنانةومبيت المدرسة  المدرسةتقع  .(دام ظله)السيستاني  الحاج السيد علي الحسيني
 غون في خارج العراقبل  يُ  همو بعض طلبة المدرسة بعد إكمال دروس .دول عشرطالبا من  022عدد طلبة المدرسة 
 .طالبا  ثالثونحاليا عدد الطلبة الذين في المدرسة   .في الوقت الحاضر

 
.المدرسةف اأهد  
.األجانبللطلبة  اللغة العربية إتقان -  
.شرفالنجف األ حوزة و معنويات االستفادة من بركات -  
.العالمفي  اهل البيت عمذهب  او ينشرو اغوبل  سنوات و يُ  أربعإلى بلدهم بعد  االمبلغين لكي يرجعو إعداد -  
 

.مادة الدروس للمرحلة األولى  
 النصف االول

 
(مجلدات 5) في تعليم المحادثة العربيةالمختصر والمفيد : الكتاب *              : المكالمة -  

 النصف الثاني
                        

3ج -0ج -0ج -المرحلة االبتدائية -نحو الواضح لعلي الجارم: الكتاب*              :     النحو -  
 

لعبد الوهاب الزنجاني التصريف: الكتاب *             :   الصرف-  
العرف في فن الصرف للشيخ احمد الحمالوي اشذو                               

                 
   سماحة السيد السيستانيل وى الميسرةافتال -الوجيز :الكتاب *             :      الفقه -

                
لشيخ عباس القميلخمسون درسا في األخالق  -دروس في االخالق مركز السراج :الكتاب *              :  األخالق -  
 

  للشيخ محمد رضا المظفر  ماميةعقائد اإل: الكتاب *               :  العقائد -
                

للعتبة العلوية نآالتجويد دار القراحكام  المرشد في:الكتاب *     : و الحفظ التجويد -  
 

   0ج -0ج( عليه السالم)واالئمة األطهار ( ص)س من سيرة النبي درو: الكتاب *             :  4التاريخ -
    درس عملي توسط استاذ متخصص +للتبليغ اإلسالميالمركز دروس في فن الخطابة : الكتاب *   الخطابة مبادئتعليم  -
علوم القران للشهيد محمد باقر الحكيم: الكتاب *         :4علوم القران -  
  محمد علي الرضائي األصفهاني -للقرآن الكريم التفسير التمهيدي: الكتاب*     :4التفسير الترتيبي -



  
.لمرحلة الثانيةلمادة الدروس   

  
    البوشهري لغالم علي الصفائيبداءة النحو  -لمحمد محي الدين عبد الحميدجرومية األ :الكتاب*            :      النحو -

                                                                                 
المسائل المنتخبة لسماحة السيد السيستاني: الكتاب *            :      الفقه -  

                
منية المريد للشيخ زين الدين العاملي: الكتاب *           :    األخالق -  
   
بداية المعرفة للشيخ حسن مكي العاملي: الكتاب -*               :  العقائد -  

             (بعد خالصة المنطق) دروس في العقيدة اإلسالمية للمصباح اليزدي: الكتاب -*                           
 

سيرة األئمة اإلثنى عشر للشيخ مهدي البيشوائي: الكتاب *            :  8التاريخ -  
 
و منطق المظفر قسم االول خالصة المنطق: الكتاب *                :المنطق -  
  دروس في نصوص الحديث و نهج البالغة للشيخ مهدي المهريزي:الكتاب *        : 4علم الحديث -
دروس تمهيدية  في القواعد الرجالية للشيخ محمد باقر اإلرواني: الكتاب *         :8علم الحديث -  
للشهيد الصدر القرآنيةالمدرسة  يالتفسير الموضوع :الكتاب *             : 8التفسير -  
   درس عملي توسط استاذ متخصص   *       :الخطابة أسلوب -
درس عملي توسط قاري متخصص *        :مقامات القرآن -  
لمركز األبحاث العقائدية  منتخب من موسوعة األسئلة العقائدية *: 4األسئلة و الشبهات -  
للسيد محمد الموسوي الشيرازي البيشاورليلي  *: 8األسئلة و الشبهات -  
 

   مادة الدروس لمرحلة الثالثة.
 

شرح ابن عقيل: الكتاب*    :      النحو -  
                

العبادات لسماحة السيد السيستاني  -منهاج الصالحين: الكتاب*     :      الفقه -  
                

أخالق أهل البيت للسيد مهدي الصدر -اإلسالميةمؤسسة أهل الحق  -النفستزكية : الكتاب*    :    األخالق -  
الحلقة األولى للشهيد محمد باقر الصدر -ضليالفمبادئ أصول الفقه لعبد الهادي : الكتاب*        : األصول-  
قسم الثاني منطق المظفر: الكتاب*        :المنطق -  
ليف و الترجمةمركز نون للتأ -البالغةمن نهج مواعظ : الكتاب * :3علم الحديث -  
المشهورة رمن التفاسي التفسير الترتيبي*       :3التفسير-  
   قراءتيالكتاب اإلرشاد و التبليغ الديني للشيخ محسن :   *التبليغ أسلوب-
 

 مادة الدروس لمرحلة الرابعة.
 

األخالق لسيد عبد هللا شبر :الكتاب*        :األخالق -  
حق اليقين لسيد عبد هللا شبر  -الباب الحادي عشر لعالمة الحلي : الكتاب*     :    العقائد -  
(ة االولىقبعد الحل) اإليروانيالفقه االستداللي للشيخ باقر  :الكتاب*          : الفقه -  
للشيخ معين دقيق العامليالبالغة دروس في  :الكتاب*        : البالغة -  
   تاريخ الحديث* : 1علم الحديث -
تاريخ القران* : 8علوم القران -  
كيف نكتب بحثا للدكتور أحمد شلبي: الكتاب*   :أسلوب البحث -  
يالتفسير الموضوع*       :1التفسير -  
دروس في الشيعة و التشيع للسيد علي الرباني الكلبيكاني: 8الشبهاتاألسئلة و -  

المذكرةالدروس  منهج في يمكن أن تحدث تغييرات  -:مالحظة  
.كل الدروس تدرس باللغة العربية -            

 
 



 
 أسماء المسؤولين

يريجي هعلي  الحاج رضا: مؤسس المدرسة -  
  668018248181384:  رقم الهاتف                    الشيخ نوشاد علي علي حسين: المدرسة مدير -
226907820069680:  رقم الهاتف                        يالشيخ علي الطائ: الطلبة شؤونمسؤول  -  
226907820007282 :  رقم الهاتف                              نور الخفاجيالشيخ : مسؤول المبيت -  
    668018238181381  :رقم الهاتفشيخ علي رضا                               ال: سكرتير المدرسة -
  

 االستاذة :
 27820069680:  الهاتف رقم                   فقه                  الشيخ علي الطائي           .0
 27820007282:   الهاتف رقم                   تاريخ/  أخالق       الشيخ نور الخفاجي        .0
 27823002922:   رقم الهاتف                   المنطق/ عقائد        الشيخ حميد البهادلي       .3
   27828766703   :رقم الهاتف                نحو                     الشيخ صالح الغانمي        .0
          27705696773  : رقم الهاتف                 عقائد                   السيالوي      الشيخ جميل .5
   27802980222 :  رقم الهاتف                احكام التالوة            الشيخ مالك الشيباني        .9
 27802220302    :رقم الهاتف      علوم القرءان/  صرف/نحو         الشيخ علي المحمداوي  .7
 278520733709    :رقم الهاتف                               عقائد           وسام الناصريالشيخ  .8
 27729795252:    رقم الهاتف      عقائد                               الشيخ نعيم الربعي          .6

 27827062730:    رقم الهاتف   ه                              فق السيد عبد الكريم الجزائري     .02
   27808865500:   اللغة                                رقم الهاتف اليمني           إسماعيلالسيد  .00

 
  صور المدرسة     

 

 
 

 
 

 
 

0207\02\0: التاريخ  
 الشيخ نوشادعلي علي حسين

 
 


