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مقدمة:
احلمد لله الذي أعطى فأجزل، ومنَّ فأفضل، والصالة والسالم على النبي األكمل، وعلى أصحابه 

الكّمل، ومن سار على نهج الصدر األول، ثم أما بعد،،،، 

فــإن مرحلــة الشــباب مــن أدق املراحــل فــي حيــاة اإلنســان، وأشــدها تأثــراً، فهــم يحملــون نفوســاً 
خصبــة، صاحلــة للخيــر واإلصــالح، وقلوبــاً صافيــة لــم تقتحمهــا بعــُد أدران احليــاة. 

مــن أجــل هــذا كانــوا أســرع فئــات اجملتمــع إلــى قبــول النصيحــة، واســتجابة الدعــوة 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 
املرحلــة الثانويــة التــي تعتبــر مــن أهــم املراحــل فــي تكويــن شــخصية الطالــب وبنــاءه البنــاء الفاعــل املثمــر. 
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ــة واســتثمارها  ــة بهــذه املرحل ــة العناي ــة للتعليــم والتدريــب بأهمي ــا مــن شــركة اخلبــرات الذكي وإميان
االســتثمار األمثــل نشــأة فكــرة برنامــج:

بنــاء التربــوي » الدليــل الشــامل للشــخصية اإلســالمية » , 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 دليــاًل 

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
وضع سياسات خاصة بكل مرحلة.. 2
مراجعة وإضافة بعض مواضيع التعلم املناسبة وفق آلية واضحة سيأتي بيانها. . 3
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تقســيم مواضيــع التعلــم فــي املرحلتــن املتوســطة والثانويــة إلــى مســارين وفــق منهجيــة واضحــة . 4
ومحــددة ســيأتي بيانهــا. 

إخــراج اجلــزء الرابــع فــي األفــكار والبرامــج والنمــاذج العامــة املتنوعــة التــي تســهم فــي تســهيل . 5
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. 
بناء التربوي الثاني للمرحلة الثانوية:. 2

ويهدف إلى: بناء الشخصية السوية املتزنة و تنمية قدراتها. 
بناء التربوي الثالث للمرحلة اجلامعية:. 3
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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 الطالب 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 املهــاري . 2

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 والصالحي 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 خالل األسبوع التمهيدي.. 3

يراعــى فــي اجلــدول وضــع مســاحات كافيــة للبرامــج الذاتيــة واملذاكــرة مــع حــث املشــرفن . 4
والطــالب 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 . 7
اللجنــة اخملتصــة بالقــرار ومــا ســوى ذلــك خــالف األصــل.

ال يلجأ إلى التصويت إال عند تساوي احلجج واملبررات.. 8
ــة تســاوي األصــوات ترجــح الكفــة . 9 ــد التصويــت وفــي حال يعتبــر صــوت الرئيــس عــن صوتــن عن

التــي فيهــا الرئيــس.
االلتزام بالهرم اإلداري في حل املشكالت واتخاذ القرارات.. 10
ــة . 11 ــاء األمــور مــن خــالل اللقــاءات الدوري ــى البرنامــج وأولي ــي بــن املشــرفن عل التواصــل اإليجاب

ــم. ــوي املشــترك بينه ــام الترب ــارات واالهتم والزي
تقــدم إدارة البرنامــج صــوراً مــن جــدول البرنامــج والفعاليــات املصاحبــة فــي مســتهل كل فصــل . 12

ــاء بالطريقــة املناســبة. دراســي لآلب
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 الطالب 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 لياًل.. 22
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يشارك الطالب برسوم فصلية تناسب احتياج البرامج تقدرها إدارة البرنامج.. 23

يتم رصد ميزانية خاصة لدعم برامج تطوير املشرفن.. 24

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

جنــاح البرامــج مســؤولية اجلميــع )املشــرفن والطــالب(، والــكل يســعى مبــا يســتطيع لهــذا النجــاح . 26
ويتعــاون مــع إخوانــه قــوالً وفعــاًل 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 الطــالب واهتماماتهــم وتعويدهــم علــى النفع املتعــدي واملشــاركة اإليجابية . 1
يؤكــد علــى الطــالب 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 الطالب في إعداد وتنفيذ البرامج حسب املناسب لسنهم وقدراتهم.. 3

إشــراك املناســب مــن طــالب 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 تالمــس احتياجــات الطــالب 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 الطالب 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 الطــالب 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 كامــاًل 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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الخطوط العامة للبرنامج

اسم البرنامج: 

 برنامج بناء التربوي الثاني – الدليل اإلجرائي لبناء الشخصية اإلسالمية-. 

 فكرة البرنامج: 

ــاً  ــاًء متزن ــب بن ــاء شــخصية الطال ــى بن ــة , يهــدف إل ــة الثانوي ــوي لطــالب املرحل ــم برنامــج ترب تصمي

ــرة. ــدة واملبتك ــج اجلدي ــن الوســائل والبرام ــر مجموعــة م وشــاماًل؛ عب

مدة البرنامج: 

ثالث سنوات كاملة شاملة لست فصول دراسية مع ثالث إجازات صيفية. 

الشريحة المستهدفة: 

 طالب املرحلة الثانوية.
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أهداف البرنامج: 

 بناء الشخصية السوية املتزنة و تنمية قدراتها وذلك من خالل التالي:

العناية مبستوى الطالب اإلمياني وتقويته باستمرار.- 1

االرتقاء بأخالق الطالب وتزكية نفوسهم وتقومي سلوكهم.- 2

بناء قاعدة علمية أساسية متينة للطالب.- 3

اكتشاف قدرات الطالب وتنمية مواهبهم وطاقاتهم.- 4

االرتقاء باحلس الدعوي لدى الطالب وتنمية مهاراتهم الدعوية.- 5

إكساب الطالب قيم ومهارات اجتماعية فاعلة.- 6

رفع مستوى االستقرار النفسي والصحة النفسية لدى الطالب.- 7
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السياسات العامة للبرنامج:
يهدف البرنامج إلى بناء سبعة جوانب وهي كالتالي: <<

 اجلانب اإلمياني. . 1
 اجلانب اخللقي والسلوكي.. 2
اجلانب العلمي.. 3
 اجلانب العقلي والفكري. . 4
 اجلانب الدعوي. . 5
 اجلانب االجتماعي. . 6
اجلانب النفسي.. 7

الثانــي؛ << الفصــل  فــي  أســبوع  و14  األول،  الفصــل  فــي  أســبوع   12 علــى  البرنامــج   قســم 
العتبارات عدة منها:

كثرة تقطعات الفصل األول باإلجازات كالعيدين وغيره بخالف الفصل الثاني. . 1
 مراعــاة اختبــارات الطــالب الفصليــة واالســتعداد لهــا؛ فيقــف البرنامــج قبــل االختبــارات . 2

الفصليــة للطــالب بأســبوعن للمذاكــرة. 
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قسم البرنامج في اإلجازة الصيفية على 6 أسابيع؛العتبارات منها:<<
 برنامج النوادي الصيفية في اإلجازة 6 أسابيع تقريباً.. 1
 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: خالل كل سنة سيكون هناك )108( لقاء موزعة كالتالي: <<
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الهيكل العام للبرنامج الفصلي كالتالي:<<
 لقاءين في وسط األسبوع:--

العلوم الشرعية.. 1
تربوي أو مهاري.. 2

تتضمــن: -< ليــاًل،   11 الســاعة  حتــى  العصــر  مــن  أســبوع،  كل  مــن  اخلميــس  يــوم   نزهــة 
لقاء ثقافي، رياضي. 

 رحلة كل فصل دراسي 3 أيام.--
رحلة علمية كل فصل دراسي ملدة يوم واحد ال تقل عن )6 – 8 ساعات(.--
 رحلة صيفية ملدة 7 أيام.--

عدد الرحالت املوسمية في السنة الهجرية ست رحالت مبينة على النحو التالي:<<
ملتقى لطالب املرحلة الثانوية في آخر الصيف يقترح أن ال يقل عن خمسة أيام.  -
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ملتقى لطالب املرحلة الثانوية بن الفصلن الدراسين. -
رحلة لكل مرحلة بعد االختبارات النهائية للفصل الثاني يقترح أن ال تقل عن يومن. -
رحلة العمرة في رمضان ال تقل عن ثالثة أيام. -
رحلة احلج: تكون مشتركة جلميع املراحل حسب القدرة واإلمكان. -

عــدد الزيــارات فــي العــام الهجــري الواحــد زيارتــن علــى األقــل جلهــات )دعويــة أو ثقافيــة أو <<
.) اجتماعيــة... 

توحيــد مواعيــد جميــع الرحــالت جلميــع املراحــل حتى يتيســر تنســيق أعمال مشــتركة بن املشــرفن <<
علــى املراحل. 

يؤكــد علــى ضــرورة وجــود تبــادل زيــارات بــن املراحــل بحيــث أن املرحلــة الواحــدة تــزور املرحلتــن <<
األخريــن مــرة واحــدة علــى األقــل خــالل ســنة.

إقامة لقاء جماعي للمرحلة الثانوية في كل فصل دراسي. <<
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احلرص قدر املستطاع أن يدير كل مشرف؛ رحلة على األقل خالل السنة.<<
ــة << ــون الرحل ــة وتك ــواد التأصيلي ــن امل ــة املطروحــة م ــادة العلمي ــون امل ــد أن تك ــة الب الرحــالت العلمي

اختياريــة.
البرنامــج يحتــوي علــى مســارين أساســي وتكميلــي يراعــى قــدر املســتطاع أن يطــرح احلــد الــالزم <<

مــن البرنامــج و الــدروس فــي األيــام التــي يكثــر حضــور الطــالب فيهــا.
صنفت مواضيع التعلم 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
عدم وجود مواضيع أخرى تخدم نفس الهدف.. 5
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ضوابط استعمال املسارين في مواضيع التعلم:<<
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سياسات مواضيع التعلم:<<
مدة املوضوع مع املناقشة واألسئلة )40- 50( دقيقة.  -
يخصــص وقــت فعلــي فــي الــدرس للمناقشــة واملداخــالت ويّعــود الطالب ويشــجعون علــى احلوار  -

الهــادف وإبــداء وجهــات النظــر باتــزان وموضوعية. 
تزويد الطالب مبراجع أصيلة لالستزادة منها نهاية 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 املعلومات. 
ال يعتمــد امللقــي علــى القــراءة أثنــاء طــرح الــدرس، وإمنــا رؤوس أقــالم فقــط يســتفيد منهــا فــي  -

الطــرح مــع التحضيــر اجليــد مســبقاً. 
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تطبيق مهارات التفكير العلمي والناقد أثناء الدرس.  -
تفعيل دور الطالب في الدرس باملشاركة واالستنباط والقياس.  -
االهتمام بجانب التطبيق واملمارسة ومالمسة احتياج الطالب والواقع في طرح املواضيع.  -
حث الطالب على تدوين الفوائد، وبيان طرقه، 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. -

ــة الثانويــة علــى طــوال العــام و مراعــاة التــدرج فــي << التأكيــد علــى قيمــة القــراءة املثمــرة فــي املرحل
القــراءة.

سياسات الدورات:<<
حتديد عناصر ومفردات كل دورة.  -
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مدة الدورات الشرعية )3-5 أيام ( -

مدة الدورات املهارية )1-3 أيام( -

تتبع ضوابط الدورات ما سبق من ضوابط الدروس. -

العناويــن الــواردة فــي البرنامــج )العلميــة – التربويــة -... الــخ(، ليــس املقصــود بهــا دروســاً معرفيــة <<
فقــط؛ وإمنــا هــي أشــمل مــن ذلــك فقــد تكــون: بنــاء مفاهيــم أو غــرس قيــم أو تكويــن اجتاهــات حــول 
املوضــوع بــأي أســلوب مناســب، مثــال: )حــوار –لقــاء خبيــر - تلخيــص – برنامــج أســرة – زيــارة -...(.

البــد مــن اســتعمال طــرق وأســاليب متنوعــة فــي طــرح املواضيــع بحيــث ال تقــل نســبة املواضيــع امللقــاة <<
بطريقــة جديــدة عــن 15% مــن اجملمــوع العــام.

تكثيــف وتنويــع اخلبــرات والثقافــات التــي يتلقاهــا الطالــب، داخــل البيئــة التربويــة بتنــوع املشــرفن <<
واملقدمــن واملســتضافن للبرامــج، وخارجهــا مــن خــالل حثــه علــى املشــاركة فــي األنشــطة املدرســية 

والعائليــة واجملتمعيــة.
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مشــاركة الطالــب فــي صناعــة وتنفيــذ البرامــج واألنشــطة بشــكل واضــح وملمــوس مبــا يتناســب <<
مــع عمــره وقدرتــه، مــع نشــر ثقافــة التفويــض املســؤول لــدى املشــرفن والطــالب وتنميــة مهاراتهــم 
اإلداريــة، وفــي نفــس الوقــت ينبغــي تفهــم الثغــرات املتولــدة عــن العمــل الطالبــي وتوجيههــا مبــا يلــزم، 

واالســتفادة مــن هــذه املشــاركة بالتغذيــة الراجعــة وتطويرهــم مــن خــالل العمــل.
العنايــة باملتابعــة التربويــة الفرديــة لــكل طالــب، مــع عــدم إغفــال إشــراكه فــي هــذه العمليــة وحتميلــه <<

مســؤولية نفســه بنــاًء وتطويــراً بشــكل تدريجــي ومبــا يتناســب مــع مرحلتــه العمريــة.
العناية بتربية الشباب وحثهم على التفاعل اإليجابي مع قضايا مجتمعهم ووطنهم.<<
أن يتخرج الطالب من املرحلة الثانوية وقد أتقن )10(أجزاء على أقل تقدير.<<
عــدد الطــالب املناســب لــكل مرحلــة ال يتجــاوز 20 طالــب وال يقــل عــن 15 طالــب إال فــي اســتثناءات <<

قويــة وال يقــل عــدد املشــرفن عــن 3 - 4 مشــرفن )مبعــدل 4-5 طــالب لــكل مشــرف تقريبــاً(.
إتاحــة الفرصــة ملرحلــة ثانــي ثانــوي ومرحلــة ثالــث ثانــوي إللقــاء الــدروس والبرامــج علــى أقرانهــم أو <<

املرحلــة األدنــى بالنســبة لهــم.. وذلــك مــن بــاب التــدرب واكتســاب اخلبــرة واملعرفــة. 
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ــاة << ــه لينفــع فــي احلي ــإذن الل ــة الثانويــة أن يكــون قــد أُعــد ب الســعي عنــد تخــرج الطالــب مــن املرحل
العامــة ســواًء كان ذلــك فــي احللقــات أو فــي املؤسســات املدنيــة أو اخليريــة والــذي لــم يتأهــل نتيجــة 

إهمــال وتقصيــر منــه فهــو مســؤول عــن نفســه.
ــه مــن خــالل << ــى الل ــادة واملســؤولية والدعــوة إل ــى القي ــدرب عل ــوي فرصــة الت ــث ثان ــح طــالب ثال من

الرحــالت اجلماعيــة واألنشــطة املشــتركة والنــوادي الصيفيــة ونحــو ذلــك.
احلــرص علــى االهتمــام باملتميزيــن مــن خــالل البرامــج واألفــكار واألدوات التــي تناســب فــي تطويــر <<

واســتثمار جوانــب التميــز لديهــم.
يقدم فريق عمل مرحلة ثالث ثانوي برامج لتأهيل طالب ثالث ثانوي للمرحلة اجلامعية:<<

زيارة مجموعة من اجلامعين لطالب ثالث ثانوي. -
استحداث رحلة بالصيف يوم أو لقاء مشترك مع طالب اجلامعة. -
زيارة بعض طالب ثالث للجامعين. -
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لقاء تعريفي مع مشرفي املرحلة اجلامعية. -
عرض تقارير للعمل اجلامعي لطالب ثالث ثانوي. -

قد يؤخذ على طبيعة تقسيم املرحلة الثانوية:<<
ــرات - بالنســبة للمجموعــة  - ــة اخلب ــل وقل ــن الطــالب – تطــرق املل ــد فــي األوجــه ب عــدم التجدي

ــوي( ــى الثان ــا للحلقــة )مــن املتوســط إل الواحــدة مــن الطــالب خــالل مســيرة انضمامه
انتقال الطالب كل سنة إلى طاقم إشرافي مختلف نوعاً ما عن ما سبق. -
غياب القدوة ممن هو قريب من عمر الطالب.  -

وضــع هــذه املآخــذ فــي عــن االعتبــار مهــم عنــد تنفيــذ البرامــج ولعــل مــن احللــول املوضوعــة لتجــاوز <<
أو تخفيــف مثــل هــذه املآخــذ مــا يلــي: 

وجــود برامــج مشــتركة )رحــالت – زيــارات – اســتضافات – نــوادي صيفية...(بــن املراحــل  -
ــداء.  ــام واالقت ــاج الع ــارف واالندم ــى التع ــل ويســاعد عل ــن املل ــل م ــرات ويقل ــي اخلب ــوع ف ــالث ين الث
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دعــم األنشــطة والبرامــج العامــة التــي تيســر مزيــداً مــن االحتــكاك بفئــات متعــددة مــن اجملتمــع  -
ييســر بنــاء ثقافــات وخبــرات متنوعــة. 

تنــوع البرامــج ورقيهــا وتنــوع املشــرفن ووفرتهــم كل عــام يســاعد علــى تنضيــج الوعــي وإضفــاء  -
احليويــة. 

انتقــال أحــد املشــرفن مــن مرحلتــه إلــى املرحلــة التــي تليهــا مــع طالبــه يزيــل بعــض جوانــب  -
القصــور.

عنــد اتســاع أعــداد الطــالب فــي املرحلــة املتوســطة؛ إذا كان لدينــا 20 طالــب متوســط مــن حلقــة  -
)أ( منتقلــن إلــى أولــى ثانــوي و20 طالــب متوســط مــن حلقــة )ب( منتقلــن كذلــك إلــى أولــى ثانــوي، 
فيقتــرح أن تكــون اجملموعــة اجلديــدة ألولــى ثانــوي علــى النحــو التالــي: 10طــالب مــن حلقــة )أ( + 
10 طــالب مــن حلقــة )ب( وهكــذا وذلــك لتغييــر األوجــه وجتديــد النشــاط واالحتــكاك مبواهــب و 

قــدرات أخــرى، وهكــذا لبقيــة املراحــل إن ناســب.
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وجــود رؤيــة واضحــة عــن الطــالب املنتقلــن للمرحلــة األخــرى يختصــر املســافة وييســر اســتكمال  -
املشــوار البنائــي واإلصالحــي.

أضف إلى أن هناك نقاط مضيئة في ثنايا هذه املآخذ منها: -
ý-.تنوع مصادر التلقي وانضباطها
ý- .االنتماء للمنهج ال لألفراد
ý-.اكتساب الطالب التكيف على العمل واإلنتاج في بيئات متنوعة
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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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مت تقســيم األهــداف وفــق اجلوانــب التربويــة الســبعة الســابق ذكرهــا، وتضمــن كل جانــب هــدف عــام 
حتتــه ســتة أهــداف فرعيــة، تتكامــل فيمــا بينهــا لتحقيــق الهــدف العــام خــالل ثــالث ســنوات.

وسيكون التقسيم وفق اجلدول التالي:



41



42



43



44





46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68





70

الخطــــــــة 
التنفيذية 
للسنــــــة 
األولـــى:
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الخطــــــــة 
التنفيذية 
للسنــــــة 
الثـــانيــة:
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الخـطـــــــة 
التنفيذية 
للسنــــــة 
الثــــالثـــة:
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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:

مالحظات:
ــوم األحــد هــو شــرح لكتابــي: فضــل اإلســالم لإلمــام محمــد بــن عبــد الوهــاب – وشــرح . 1 برنامــج ي

ــن عثيمــن. أصــول اإلميــان للشــيخ اب



85

 برنامج يوم الثالثاء هو عبارة عن دروس تقدم بقوالب متنوعة وفق اخلطة املرسومة.. 2
برنامج يوم اخلميس هو قراءة وتعليق للمنهج احملدد من كتاب الرحيق اخملتوم للمباركفوري.. 3

جدول الرحالت للفصل الدراسي األول:
األولى: األسبوع الثالث ملدة ثالثة أيام.- 1

الثانية: األسبوع السادس ملدة يوم كامل )رحلة علمية (.- 2
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جدول رمضان ملرحلة أولى ثانوي:

مالحظات:
البرنامج يبدأ من الساعة 9.00 وحتى الساعة 10.00.. 1
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برنامــج األيــام الثالثــة )األحــد – االثنــن - األربعاء(هــو عبــارة عــن دروس فــي التفســير ســورة . 2
الفاحتــة – ومــن ســورة النــاس إلــى ســورة البينــة

برنامج دعويات هو عبارة عن برامج سيارات متنوعة.. 3
برنامج يوم اخلميس: . 4

األسبوع األول: استضافة بعنوان )آداب تالوة القرآن وتدبره(.أ- 
األسبوع الثاني: برنامج )أعمل ذهنك( في آية أو حديث عن رمضان.ب- 
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جدول برنامج الفصل الدراسي الثاني:

مالحظات:
أول خميس يكون لقاء اآلباء.. 1
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يقد الطالب مشروع فصلي وهو عبارة عن بحث منهجي تطبيقي على دورة )كيف تكتب بحثاً؟(.. 2
برنامج مغرب األحد هو )شرح كتاب األربعن النووية 25 حديثاً(.. 3
برنامج مغرب الثالثاء هو )حلبات النقاش واحلوار (.. 4
برنامج يوم اخلميس هو تقدمي دروس املنهج على شكل برامج متنوعة.. 5

جدول الرحالت للفصل الدراسي الثاني:
األولى: األسبوع الثالث ملدة ثالثة أيام.

الثانية: األسبوع السادس ملدة يوم كامل )رحلة علمية (.
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جدول اإلجازة الصيفية ملرحلة أولى ثانوي:

مالحظات:
برنامج يوم األحد عبارة عن فنون متنوعة )التعامل – الذوق -...(. . 1
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برنامج يوم اخلميس هو عبارة عن دروس متنوعة من املنهج احملدد.. 2

جدول الرحلة الصيفية:

مالحظات:
ممكن تطبق مسابقة )مشاغبات ذهنية( خلمسة أعداد أو أكثر.








