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مقدمة:
احلمــد للــه الــذي أعطــى فأجــزل، ومــنَّ فأفضــل، والصــاة والســام علــى النبــي األكمــل، وعلــى 

أصحابــه الكّمــل، ومــن ســار علــى نهــج الصــدر األول، ثــم أمــا بعــد: 
فــإن مرحلــة الشــباب مــن أدق املراحــل فــي حيــاة اإلنســان، وأشــدها تأثــراً، فهــم يحملــون نفوســاً 

خصبــة، صاحلــة للخيــر واإلصــاح، وقلوبــاً صافيــة لــم تقتحمهــا بعــُد أدران احليــاة. 
مــن أجــل هــذا كانــوا أســرع فئــات اجملتمــع إلــى قبــول النصيحــة، واســتجابة للخيــر إضافــة إلــى مــا 
فيهــم مــن نشــاط األبــدان، وحــدة العقــول، ورغبــة البــذل والتضحيــة لدينهــم وأمتهــم. فكثيــراً مــا تتحــرك 
عندهــم العواطــف، وتهــب مــن ركودهــا بنشــاط وحيويــة فــي حــب اخليــر، فتســعى نفوســهم إليــه حثيثــة، 

وتدعــو إليــه جــادة.
لهــذا كان لزامــاً علــى الدعــاة واملربــن أن يولــوا هــذه الشــريحة عنايتهــم واهتمامهــم، خصوصــاً فــي 
مرحلــة املراهقــة التــي تعتبــر مــن أهــم وأخطــر املراحــل فــي تكويــن شــخصية الطالــب، وتنقســم هــذه 

ــي: ــة أقســام كالتال ــى ثاث ــة إل املرحل
مرحلة املراهقة املبكرة وهي من 12 – 15 املرحلة املتوسطة.. 1
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مرحلة املراهقة املتوسطة وهي من 15 – 18 املرحلة الثانوية.. 2
مرحلة املراهقة املتأخرة وهي من 18 – 21 املرحلة اجلامعية. . 3

ــة واســتثمارها  ــة بهــذه املرحل ــة العناي ــة للتعليــم والتدريــب بأهمي ــاً مــن شــركة اخلبــرات الذكي وإميان
االســتثمار األمثــل نشــأة فكــرة برنامــج:

 بنــاء التربــوي »الدليــل الشــامل للشــخصية اإلســامية » , والــذي يقــدم أمنوذجــاً للبرامــج التربويــة 
التــي تعنــى ببنــاء شــخصية الشــاب فــي مختلــف جوانبهــا.

وقــد مضــى علــى الطبعــة األولــى مــن الكتــاب قريبــاً مــن ســبعة أعــوام، نفــدت فيــه نســخ الكتــاب وكثــر 
الطلــب عليهــا مــن املســتفيدين فــي مختلــف املراحــل واألماكــن. وقــد رأت الشــركة إخــراج الكتــاب بعــد أن 
متــت مراجعتــه واإلضافــة علــى طبعتــه الســابقة مبــا ال يخرجــه عــن الهــدف األساســي وهــو أن يكــون دليــًا 

إجرائيــاً واضحــاً ملــن ميــارس دور التربيــة الشــبابية فــي أرض الواقــع.
وتتلخص اإلضافة في الطبعة الثانية في النقاط التالية:

تضمن الكتاب رؤية البرنامج ورسالته والقيم واألهداف والضوابط والسياسات العامة.. 1
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وضع سياسات خاصة بكل مرحلة.. 2
مراجعة وإضافة بعض مواضيع التعلم املناسبة وفق آلية واضحة سيأتي بيانها. . 3
تقســيم مواضيــع التعلــم فــي املرحلتــن املتوســطة والثانويــة إلــى مســارين أساســي ال يســتغنى . 4

ــة واضحــة  ــات؛ وذلــك وفــق منهجي ــاري ميكــن جتــاوزه بحســب الظــروف واإلمكان عــن طرحــه واختي
ومحــددة. 

ــهيل . 5 ــي تس ــهم ف ــي تس ــة الت ــة املتنوع ــاذج العام ــج والنم ــكار والبرام ــي األف ــع ف ــزء الراب ــراج اجل إخ
املهــام اإلداريــة والتربويــة علــى القائمــن علــى هــذه البيئــات.

إخضاع األدلة لدورة كاملة من التجربة العملية في امليدان التربوي.. 6
وقد مت تقسيم البرنامج إلى أربعة أقسام على النحو التالي:

بناء التربوي األول للمرحلة املتوسطة: . 1
ويهدف إلى: تأسيس اللبنات األولى للشخصية املسلمة الفاعلة. 
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بناء التربوي الثاني للمرحلة الثانوية:. 2
ويهدف إلى: بناء الشخصية السوية املتزنة وتنمية قدراتها. 

بناء التربوي الثالث للمرحلة اجلامعية:. 3
ويهدف إلى: تأكيد اجلانب الريادي والقيادي في السلوك واملمارسة. 

بناء التربوي الرابع )األفكار والبرامج والنماذج(:. 4
ويهــدف إلــى تقــدمي بعــض األفــكار اإلبداعيــة والبرامــج التطبيقيــة والنمــاذج العمليــة التــي تســاعد 

علــى تنفيــذ البرنامــج التربــوي بأســلوب مميــز وجــذاب ومتنــوع. 
نسأل الله تعالى أن يتقبل هذا اجلهد عنده وأن يجعله خالصاً لوجهه الكرمي.
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رؤية البرنامج:
حتقيق ريادة في مستوى الطاب والبرامج، بفكر أكادميي ورؤية تربوية متخصصة.

رسالة البرنامج:
برنامــج تربــوي تعليمــي قائــد ومتميــز يهــدف إلــى بنــاء شــخصية الطالــب باتــزان وشــمول بأيــدي 

ــة ومبدعــة. ــة نامي ــي بيئ ــة ف ــّدة ومدرب ــاءات مع كف

قيم البرنامج:
االعتناء باجلودة و اإلتقان.. 1
التعلم والنمو املستمر.. 2
احلب للعمل والقناعة بجدواه.. 3
تبني دور القائد والسعي للمبادرة والتجريب.. 4
تقدير كل فرد واالعتناء باجلميع.. 5
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األهداف العامة: 
يسعى البرنامج بكامل أجزاءه األربعة نحو حتقيق األهداف التالية:

تعميق حب القرآن والعمل به وعكس أثر ذلك على خلق الطالب وسلوكه.. 1
بنــاء قاعــدة أساســية متينــة للطالــب فــي اجلانــب اإلميانــي و العلمــي و التربــوي و الدعــوي و . 2

املهــاري تتناســب و مرحلتــه العمريــة.
إعداد الطالب ليكون عضواً صاحلاً ومصلحاً في مجتمعه وأمته، يؤثر ويتفاعل مع قضاياها.. 3
اكتشاف قدرات الطالب ومواهبه وتوجيهها التوجيه احلسن وتهيئة البيئة املناسبة لذلك.. 4
غرس روح املبادرة في الطالب.. 5
االهتمام بجانب التحصيل الدراسي والسعي إلى رفع كفاءته على الدوام.. 6
إكساب الطالب حب التعلم الذاتي املستمر. . 7
العناية باملربن والعاملن وتطويرهم مهنياً وذاتياً.. 8
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الضوابط والسياسات العامة:
- الضوابط والسياسات اإلدارية واملالية:

ــة البرنامــج . 1 ــل بداي ــدى املشــرفن قب ــات ل ــام واملســؤوليات والصاحي ــم العمــل ووضــوح امله تنظي
ــى حســن التنفيــذ ودقــة النتائــج. يســاعد عل

اســتخراج تصريــح رســمي لــكل حلقــة وحتديــث البيانــات ســنوياً لــدى مركــز حتفيــظ القــرآن . 2
الكــرمي التابعــة لــه.

إعداد اخلطة التنفيذية وتقدميها خال األسبوع التمهيدي.. 3

يراعــى فــي اجلــدول وضــع مســاحات كافيــة للبرامــج الذاتيــة واملذاكــرة مــع حــث املشــرفن . 4
والطــاب علــى االســتفادة منهــا.

بداية البرنامج السنوي تتزامن مع بداية الفصل الدراسي األول.. 5

تتوقف البرامج واألنشطة قبل االختبارات النهائية للفصل الدراسي بأسبوعن.. 6
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تصــدر القــرارات مــن إدارة البرنامــج بعــد التــداول واملشــورة وعــرض وجهــات النظــر مــع أعضــاء اللجنــة . 7
اخملتصــة بالقــرار ومــا ســوى ذلــك خــاف األصــل.

ال يلجأ إلى التصويت إال عند تساوي احلجج واملبررات.. 8
يعتبــر صــوت الرئيــس عــن صوتــن عنــد التصويــت وفــي حالــة تســاوي األصــوات ترجــح الكفــة التــي فيهــا . 9

الرئيس.
االلتزام بالهرم اإلداري في حل املشكات واتخاذ القرارات.. 10
التواصــل اإليجابــي بــن املشــرفن علــى البرنامــج وأوليــاء األمــور مــن خــال اللقــاءات الدوريــة والزيــارات . 11

واالهتمــام التربــوي املشــترك بينهم.
تقــدم إدارة البرنامــج صــوراً مــن جــدول البرنامــج والفعاليــات املصاحبــة فــي مســتهل كل فصــل دراســي . 12

لآلبــاء بالطريقــة املناســبة.
مراعاة احلال والزمان واملكان عند تطبيق البرنامج.. 13
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تأكيد التزام الطالب بحضور البرامج والتفاعل معها.. 14
األصل االلتزام بتطبيق اخلطة التنفيذية للبرنامج والتغيير يكون برأي جماعي. . 15
في حالة غياب املشرف عن البرنامج، عليه التنسيق مع إدارة البرنامج بوقٍت كاف.. 16
يلتزم املشرفون املشاركة في البرامج التطويرية لهم، ومتابعتهم وتقومي األداء بعدها.. 17
 تقــوم إدارة البرنامــج بتقــومي أداء املشــرفن بنــاء علــى اســتمارة تقــومي مشــرف تربــوي كل فصــل . 18

وتقــدمي التغذيــة الراجعــة املناســبة.
ــى . 19 ــاء عل ــة كل فصــل بن تقــوم إدارة البرنامــج مــع املشــرفن بتقــومي دقيــق للبرامــج واخلطــط نهاي

ــات املناســبة. اســتمارات التقــومي املعــدة وتقــدمي التوصي
 يقوم كل مشرف بتقومي الطاب املتابع لهم، وتقدمي التوصيات إلدارة البرنامج.. 20
 تعقد إدارة البرنامج لقاء دوري أسبوعي للمشرفن ملتابعة سير العمل.. 21
تلتزم إدارة البرنامج بعدم التأخر في البرامج ليًا.. 22
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يشارك الطاب برسوم فصلية تناسب احتياج البرامج تقدرها إدارة البرنامج.. 23

يتم رصد ميزانية خاصة لدعم برامج تطوير املشرفن.. 24

يؤكــد عنــد اســتخدام وســائل لنقــل الطــاب مــن وإلــى احللقــة )اســتثمار الوقــت باملفيــد النافــع – . 25
أهليــة قائــد املركبــة الفنيــة والتربويــة -...(.

جنــاح البرامــج مســؤولية اجلميــع )املشــرفن والطــاب(، والــكل يســعى مبــا يســتطيع لهــذا النجــاح . 26
ويتعــاون مــع إخوانــه قــوالً وفعــًا ونصحــاً للوصــول للهــدف املنشــود.

االحتــرام والــود والتقديــر للمشــرف أّيــاً كان ال مينــع مــن نصحــه وإفادتــه وتقــدمي املشــورة لــه . 27
ــق. ــداًء مبــا يناســب ويلي ابت

- الضوابط والسياسات التربوية:

مــن أجــل تنويــع ثقافــات الطــاب واهتماماتهــم وتعويدهــم علــى النفع املتعــدي واملشــاركة اإليجابية . 1
يؤكــد علــى الطــاب املشــاركة في األنشــطة املدرســية والعائليــة واجملتمعية.
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تنوع مصادر تقدمي البرامج بن القائمن على البرنامج وبن الكفاءات املتميزة في اجملتمع.. 2

يشارك الطاب في إعداد وتنفيذ البرامج حسب املناسب لسنهم وقدراتهم.. 3

إشــراك املناســب مــن طــاب ثالــث متوســط فــي تقــدمي مواضيــع التعلــم، ويقتــرح أن ال تزيــد نســبة . 4
اإللقــاء عــن: 10 % مــن املواضيــع.

حتديــد املتميزيــن ونــوع متيزهــم ) حاســب – رســم -...( ليتــم رعايتهــم واالهتمــام بهــم، وميكــن . 5
وضــع برامــج خاصــة للمتميزيــن.

ــة رديفــة للبرنامــج األساســي تامــس احتياجــات الطــاب وواقعهــم؛ . 6 يحبــذ وجــود برامــج إثرائي
ــب القــراءة – برنامــج املوهوبــن للحفــظ الســريع – برامــج البحــث العلمــي -..(. ــل: )برنامــج حتبي مث

ــه، . 7 ــن االجتاهــات الرئيســة في ــم العامــة وتكوي ــق املفاهي ــى تعمي ــع عل ــد طــرح املواضي يحــرص عن
ودعــم ذلــك مبــا يناســب مــن األنشــطة التطبيقيــة، وعــدم االقتصــار علــى اجلوانــب املعرفيــة 

فقــط. واملعلوماتيــة 
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احلــوار . 8 مهــارات   – التفكيــر  مهــارات   ( مثــل:  التعلــم؛  مهــارات  بعــض  اللقــاءات   تضمــن 
واإلقناع -...(.

حث الطاب على تدوين الفوائد وإقناعهم بذلك وتشجيعهم عليه.. 9
يراعى االهتمام باملكان والزمان الذي يعن على عملية التعلم.. 10
يستحسن استثمار التقنية في البرامج متى ناسب ذلك.. 11
متابعــة الطــاب واملربــن فــي مســتوى التحصيــل الدراســي واتخــاذ مــا يلــزم لتحقيــق أعلى مســتوى . 12

ممكــن فــي هــذا اجلانب.
العناية بتربية الطالب على التفاعل اإليجابي مع قضايا مجتمعه وطنه. . 13
تقدمي تقرير عن األبناء آلبائهم بداية الفصل الدراسي الثاني.. 14
يستحســن أن ال يبــدأ بحفــظ املتــون الطــوال إال بعــد إنهــاء حفــظ القــرآن الكــرمي كامــًا وضبطــه . 15

قــدر املســتطاع.
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تقــدمي برنامجــن مبتكريــن علــى األقــل فــي أحــد اجملــاالت التاليــة فــي كل نصــف ســنة هجريــة . 16
)الثقافــي – االجتماعــي – املهــاري – الرياضــي -..(.

قيــاس مــدى حتقيــق الــدروس املنهجيــة والــدورات العلميــة ألهدافهــا ســواًء عــن طريــق اختبــارات . 17
شــفهية أو حتريريــة أو غيرهــا.
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الخطــوط العامة للبرنامج 

اسم البرنامج: 
 برنامج بناء التربوي األول )الدليل اإلجرائي لبناء الشخصية اإلسامية(. 

فكرة البرنامج: 
تصميــم برنامــج تربــوي لطــاب املرحلــة املتوســطة , يهــدف إلــى بنــاء شــخصية الطالــب بنــاًء متزنــاً 

وشــامًا؛ عبــر مجموعــة مــن الوســائل والبرامــج اجلديــدة واملبتكــرة.

مدة البرنامج: 
ثاث سنوات كاملة شاملة لست فصول دراسية مع ثاث إجازات صيفية. 

الشريحة المستهدفة: 

طاب املرحلة املتوسطة.



23

 أهداف البرنامج: 
تأسيس اللبنات األولى للشخصية املسلمة الفاعلة؛ وذلك من خال:. 1

جتويد قراءة وحفظ وفهم كتاب الله تعالى. أ- 
زيادة اإلميان وتقويته.ب- 
العناية بالنمو العلمي واملعرفي.ج- 
االرتقاء باألخاق وتزكية النفوس وتقومي السلوك.د- 
اكتشاف القدرات واملواهب ورعايتها.ه- 
تنمية احلس الدعوي واملهارات االجتماعية.و- 
تنمية روح املبادرة لدى الطالب.ز- 

  أهداف خاصة ببرنامج الصف الثالث املتوسط:. 2
تنمية روح املسؤولية.أ- 
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تهيئة الطالب للمرحلة اجلديدة.ب- 
تثقيف الطالب بأحكام التكليف.ج- 

السياسات العامة للبرنامج:
يستغرق البرنامج عامن كاملن ثم يدار مرة ثالثة مع تعديل في صيغ وقوالب العرض فقط.<<
قســم البرنامــج علــى 12 أســبوع فــي الفصــل األول، و14 أســبوع فــي الفصــل الثانــي؛ العتبــارات <<

عــدة منهــا:
 كثرة تقطعات الفصل األول باإلجازات كالعيدين وغيره بخاف الفصل الثاني. . 1
 مراعــاة اختبــارات الطــاب الفصليــة واالســتعداد لهــا؛ فيقــف البرنامــج قبــل االختبــارات . 2

الفصليــة للطــاب بأســبوعن للمذاكــرة. 
قسم البرنامج في اإلجازة الصيفية على 6 أسابيع؛ العتبارات منها:<<

 برنامج النوادي الصيفية في اإلجازة 6 أسابيع تقريباً.. 1
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 الرحلة الصيفية ملدة أسبوع تقريباً بعد نهاية البرنامج.. 2
 فتــرة توقــف البرامــج ألمــور: كاالرتباطــات العائليــة بالســفر ونحــوه، تقــومي املرحلــة الســابقة . 3

ــة القادمــة.  واالســتعداد للمرحل
عدد اللقاءات:<<

خال كل سنة سيكون هناك )77( لقاء موزعة كالتالي: 
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 الهيكل العام للبرنامج الفصلي كالتالي:<<
 لقاء في وسط األسبوع. --
نزهــة يــوم اخلميــس مــن كل أســبوع، مــن العصــر حتــى الســاعة 11 ليــًا، تتضمــن: لقــاء ثقافــي، --

رياضي. 
 رحلة كل فصل دراسي 3 أيام + رحلة يوم.--
 رحلة صيفية ملدة 5 أيام.--

صنفت مواضيع التعلم في بعض األهداف إلى مسارين وفق املعايير التالية:<<
قوة التصاقها بالهدف.. 1
قوة حاجة الطالب لها.. 2
مناسبتها للواقع وحتدياته.. 3
توفر مصادر التعلم حول هذا املوضوع.. 4
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عدم وجود مواضيع أخرى تخدم نفس الهدف.. 5
ضوابط استعمال املسارين في مواضيع التعلم:<<
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سياسات مواضيع التعلم:<<
مدة املوضوع مع املناقشة واألسئلة ) 30- 40 ( دقيقة.  -
يخصــص وقــت فعلــي فــي الــدرس للمناقشــة واملداخــات ويّعــود الطــاب علــى ذلــك ويشــجعون  -

 . عليه
يقترح حتديد مرجع أساس في كل موضوع.  -
يضع امللقي أهداف للموضوع شاملة للجوانب املعرفية و املهارية والوجدانية.  -
يركز أثناء طرح املوضوع على اجلانب الذي يحقق الهدف األساسي من الدرس.  -
يركــز عنــد طــرح املواضيــع علــى تعميــق املفاهيــم العامــة وتكويــن االجتاهــات الرئيســة فيــه  -

وليــس فقــط علــى املعلومــات. 
يستحســن فــي عناويــن الــدروس اختيــار عنــوان إجرائــي محــدد ويشــير إلــى جانــب عملــي. مثــل:  -

كيــف تقــوي إميانــك ؟ كيــف حتــب القــرآن ؟ 
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ال يعتمــد امللقــي علــى القــراءة أثنــاء طــرح الــدرس، وإمنــا رؤوس أقــام فقــط يســتفيد منهــا فــي  -
الطــرح مــع التحضيــر اجليــد مســبقاً. 

تطبيق مهارات التفكير أثناء الدرس.  -

تفعيل دور الطالب في الدرس باملشاركة واالستنباط والقياس.  -

االهتمام بجانب التطبيق واملمارسة ومامسة االحتياج في طرح املواضيع.  -

حث الطاب على تدوين الفوائد وإقناعهم بذلك وتشجيعهم عليه.  -

يراعى املكان والزمان واحلال املعينة على التعلم.  -

يحرص على تنويع طرق التعليم واستثمار التقنية متى ناسب ذلك.  -

احترام مجلس العلم وجتنب ما يخل باألدب والسمت احلسن لطالب العلم. -

التأكيد على قيمة القراءة في املرحلة املتوسطة على طوال العام و مراعاة التدرج في القراءة.<<
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 سياسات الدورات:<<

حتديد عناصر ومفردات كل دورة حتى ال تتكرر مع الثانوي.  -

مدة الدورات الشرعية ) 3-5 أيام (  -

مدة الدورات املهارية ) 1-3 أيام (  -

تتبع ضوابط الدورات ما سبق من ضوابط الدروس. -

املواضيــع واملــواد املناســبة لألهــداف املذكــورة فــي البرنامــج اإلجرائــي تســتخدم كمحتــوى تعليمــي <<
يقــدم مبــا يناســب مــن الطــرق التاليــة وغيرهــا: ) درس – نــدوة – خاطــرة – مســابقة – ســماع 
شــريط – تلخيــص كتيــب – بحــث مصغــر – برنامــج منــوع – حــوار ونقــاش – اســتضافة – إعــداد 
مطويــة – عــرض حاســوبي – إصــدار صوتــي – بطاقــات فوائــد – أمســية – شــريط فيديــو – برنامــج 
 الســيارة -... ( مــع مراعــاة أن احملتــوى الرئيــس الــذي يحقــق هــدف إجرائــي فصلــي يقــدم بطريقــة 

مركزة ودقيقة. 
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عدد الرحات في الفصل الدراسي رحلتن مبينة على النحو التالي:<<
رحلة ثاث أيام. -
رحلة يوم كامل. -

عدد الرحات املوسمية في السنة الهجرية رحلتان مبينة على النحو التالي:<<
ملتقى للمرحلة في الصيف يقترح أن ال يقل عن خمسة أيام.  -
ملتقى للمرحلة بن الفصلن الدراسين، يقترح أن ال يقل عن أربعة أيام. -
رحلة لكل حلقة بعد االختبارات النهائية للفصل الثاني يقترح أن ال تقل عن يومن. -

اليوم الذي قبل رحلة )اليوم الكامل( ال يقام فيه برنامج.<<
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للقراءة الماتعة:
حتى يكون مستوى الفهم موحد في التعامل مع الدليل يحسن بيان معاني الرموز واملصطلحات التالية:
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برنامج الصف الثالث المتوسط:
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 إشارات حول برنامج ثالث متوسط:
عدد لقاءات البرنامج من 12 – 15 لقاء.<<
ــى مســارين: األول: أساســي، والثانــي: متغيــر بحســب حاجــة اجملموعــة << يكــون البرنامــج مقســم عل

)حاجــات العمــر، حتديــات فــي الواقــع، املهــارات احلياتيــة التــي حتتاجهــا اجملموعــة، خصائــص 
ــج. ــذ للبرنام ــق املنف ــر؛ الفري ــار املتغي ــدد املس ــكلة..(، ويح ــاج مش ــة، ع مرحل

75% من لقاءات البرنامج أساسية )11 لقاء(، و25% متغير )1 – 3 لقاءات(.<<
حتديد بعض العناصر واملفردات واألهداف األساسية التي تتناولها املوضوعات.<<
يبدأ البرنامج مع )بداية الفصل الثاني( ويستمر حتى الصيف. <<
يتضمن البرنامج – عند احلاجة – رحلة يوم كامل. <<
األصل في طبيعة اللقاءات احلوار والنقاش وتداول املفاهيم واألفكار. <<
يحبذ حضور من يلزم حضوره من املشرفن وليس اجلميع )1- 3(. <<
ليس من الضروري أن تكون اللقاءات أسبوعية. <<
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ميكن تنفيذ بعض املشاريع الدعوية العملية الصغيرة. <<
ال بــد مــن تغييــر األســاليب فــي التعامــل مــع طالــب ثالــث فــي البرنامــج العــام واخلــاص وفــي تنــاول <<

املوضوعــات؛ ومــن ذلــك: )حتميلــه املســؤولية، احتــرام عقليتــه، زيــادة دوره فــي التعلــم...(.
مهم أن يطرح البرنامج بصورة فارقة عن الصورة السائدة في البرنامج العام.<<
يقتــرح أن يكــون هنــاك لقــاء إثرائــي تربــوي ملشــرفي برنامــج ثالــث متوســط حــول املراهقــة وحاجــات <<

املرحلــة وخصائصهــا.
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الخطة التنفيذية 
للسنة األولـــى:
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الخطة التنفيذية 
للسنـــة الثــانية:
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فكرة الخطة:
ــة برنامــج  ــة وكتاب ــة وإجرائي ــى أهــداف مرحلي ــا إل ــا وحتويله ــة وضــع األهــداف وتوضيحه هــي عملي

ــي لتنفيذهــا.  زمن

أهمية الخطة:
تكمن أهمية اخلطة في عدة أمور منها:

أنها اجلسر الذي نعبر منه لتحقيق أهدافنا.. 1
تساعد على سرعة إجناز األعمال بالشكل املطلوب.. 2
تؤدي إلى املعرفة واملتابعة اجلادة ملا سيتم تنفيذه.. 3
حتافظ على اجلهد والوقت واملال من الضياع والفوضى.. 4
تساعد على ترتيب األولويات لدى القائمن على البرنامج.. 5
حتدد املسؤوليات واملهام بشكل واضح ودقيق لدى العاملن.. 6
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تزيد من فاعلية وإنتاجية العاملن في البرنامج.. 7
تعن على اكتشاف مواطن التميز والضعف في البرنامج.. 8

 أهمية الخطة:
 ميكن االستفادة من اخلطة بعدة أمور منها:

مراعاة الزمان واملكان واحلال عند رسم اخلطة التنفيذية. <
الدقة واملتابعة ملا مت التخطيط له. <
املرونة في التنفيذ عند الظروف الطارئة واألحوال غير املناسبة. <
التقومي الفصلي للخطة )البرامج – األدوات – التنفيذ – الوقت -...( واملستفيدين. <
التغذية الراجعة بعد التقومي الفصلي. <
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 جدول برنامج الفصل الدراسي األول       14هـ:

جدول الرحالت للفصل الدراسي األول:
األولى: األسبوع العاشر بتاريخ )      /      ( ملدة ثاثة أيام.- 1

املدير / 
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الثانية: األسبوع الرابع عشر بتاريخ )      /      ( ملدة يوم واحد: - 2
املدير / 

جدول برنامج شهر رمضان عام        14هـ:
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جدول برنامج الفصل الدراسي الثاني       14هـ:

ــارة، ( 1) ــل الدورتــن برامــج متنوعــة: فضــل الذكر،زي ــرز أحــكام الصــاة، ويتخل ــرز أحــكام الطهــارة، ودورة عــن أب دورة عــن أب

ــا... ــاة وفضله ــة الص ــرب، أهمي ــة، آداب األكل والش ــا العملي ــة وآدابه الضياف

برامــج متنوعــة مثــل: دورة مختصــرة فــي التجويــد، مــن قصــص صغــار الدعاة،وقفــات مــع آيــة الكرســي،معرض األخــاق ( 2)

احلســنة، آداب املــزاح.... 
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جدول الرحالت للفصل الدراسي الثاني:
األولى: األسبوع اخلامس ملدة ثاثة أيام بتاريخ )        /         (: - 1

املدير:

الثانية: األسبوع الثالث عشر بتاريخ )   /    ( ملدة يوم واحد. - 2
املدير: 



66

جدول اإلجازة الصيفية لعام        14هـ:

برامــج متنوعــة مثــل: فضــل العلــم وأهميتــه، أحــكام املســح علــى اخلفن،مــن قصــص صغــار الصحابــة، معــرض اإلبداعــات ( 1)

الدعوية....
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جدول الرحلة الصيفية        14هـ:
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جدول برنامج الفصل الدراسي األول       14هـ:

دروس متنوعــة: آداب احلديــث واالســتماع، شــرح ألفــاظ اآلذان، حــاوة الطاعــة، أهميــة النصيحــة وفضلها،أحــكام املســح ( 1)

علــى اخلفــن....
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جدول الرحالت للفصل الدراسي األول:
األولى: األسبوع العاشر بتاريخ )        /        ( ملدة ثاثة أيام.. 1

املدير/ 

الثانية: األسبوع الرابع عشر بتاريخ )      /     ( ملدة يوم واحد: - 2
املدير/ 
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جدول برنامج شهر رمضان عام         14هـ:
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 جدول برنامج الفصل الدراسي الثاني          14  –        14 هـ:

فوائد ودرر من آيات سور املفصل، دروس متنوعة مثل: االستغفار، الكرم، الصدقة، من يحمل هّم األمة...( 1)

 فقــه التعامــل مــع: الوالدين،األكابــر، األصدقــاء، األقــارب، اجليــران...،ودروس متنوعــة: رجــال أصحــاب مبادرة،تفســير ( 2)

وصيــة لقمــان....
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جدول الرحالت للفصل الدراسي الثاني:
األولى: األسبوع اخلامس ملدة ثاثة أيام بتاريخ )        /          (: . 1

املدير: 

الثانية: األسبوع الثالث عشر بتاريخ )       /      ( ملدة يوم واحد. . 2
املدير: 
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جدول اإلجازة الصيفية لعام            14 هـ:

 هــو عبــارة عــن برامــج تعنــى بــاآلداب: آداب الطالــب فــي نفســه، آداب الطالــب مــع شــيخه،آداب الطالــب فــي الــدرس، شــرح ( 1)
حديــث: »الــدال علــى اخليــر كفاعلــه«، مــن أخبــار الصادقن...

 هو عبارة عن برامج متنوعة مثل: الرحمة، التواضع، أبرز أحكام الصيام، معرض مهاراتي الشخصية، اعمل ذهنك. ( 2)
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جدول الرحلة الصيفية        14هـ:
  






