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مقدمة:
احلمد لله الذي بعث محمداً هادياً وبشيراً، ومعلماً وسراجاً منيراً، غرس اإلميان وزكى النفوس 

وهّذب السلوك، وأنشأ خير جيٍل أخرج للعاملني، ثم أما بعد...
فــإن مــن أعظــم مــا بذلــت فيــه األوقــات، وأنفقــت فيــه الســاعات مــن حيــاة املؤمــن بــذل اخليــر للنــاس؛ 

فأحــب النــاس إلــى اللــه أنفعهــم للنــاس مــن تعليــم ودعــوة وبــذل معــروف وغيــره. 
وأهــم مــا ينبغــي العنايــة بــه فــي هــذا الزمــن بنــاء شــخصية الشــباب وتســليحهم بــأدوات املعرفــة 
ــون نفوســاً  ــراً، فهــم يحمل ــاة اإلنســان، وأشــدها تأث ــة الشــباب مــن أدق املراحــل فــي حي ــم؛ إذ مرحل والعل

خصبــة، صاحلــًة للخيــر واإلصــاح، وقلوبــاً صافيــة لــم تقتحمهــا بعــد 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.
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لهــذا كان لزامــاً علــى الدعــاة واملربــني أن يولــوا هــذه الشــريحة عنايتهــم واهتمامهــم، خصوصــاً فــي 

املرحلــة الثانويــة التــي تعتبــر مــن أهــم املراحــل فــي تكويــن شــخصية الطالــب وبنــاءه البنــاء الفاعــل املثمــر. 

ــة واســتثمارها  ــة بهــذه املرحل ــة العناي ــة للتعليــم والتدريــب بأهمي ــا مــن شــركة اخلبــرات الذكي وإميان

االســتثمار األمثــل نشــأة فكــرة برنامــج:

ــة  ــذي يقــدم أمنوذجــاً للبرامــج التربوي ــل الشــامل للشــخصية اإلســامية »، وال ــوي » الدلي ــاء الترب بن

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.
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 وتتلخص اإلضافة في الطبعة الثانية في النقاط التالية:
تضمني 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
ــة واضحــة . 4 ــى مســارين وفــق منهجي ــة إل ــني املتوســطة والثانوي ــم فــي املرحلت ــع التعل تقســيم مواضي

ــا.  ومحــددة ســيأتي بيانه
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 القائمــني 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 و تنمية 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 التربوي و الدعــوي واملهاري . 2

تتناســب و مرحلتــه العمرية.
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 باملربني والعاملني وتطويرهم مهنياً وذاتياً.. 8
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الضوابط والسياسات العامة:
- الضوابط والسياسات اإلدارية واملالية:

تنظيــم العمــل ووضــوح املهــام واملســؤوليات اخلاصــة لــدى املربــني قبــل بدايــة البرنامــج يســاعد . 1
علــى حســن التنفيــذ ودقــة النتائــج.

إعداد اخلطة التنفيذية وتقدميها خال األسبوع التمهيدي.. 2
بداية البرنامج السنوي تتزامن مع بداية الفصل الدراسي األول.. 3
تتوقف البرامج واألنشطة قبل االختبارات النهائية للفصل الدراسي بأسبوعني.. 4
تصــدر القــرارات مــن إدارة البرنامــج بعــد التــداول واملشــورة وعــرض وجهــات النظــر مــع أعضــاء . 5

اللجنــة اخملتصــة بالقــرار ومــا ســوى ذلــك خــاف األصــل.
ال يلجأ إلى التصويت إال عند تساوي احلجج واملبررات.. 6
ــة تســاوي األصــوات ترجــح الكفــة . 7 ــد التصويــت وفــي حال يعتبــر صــوت الرئيــس عــن صوتــني عن

التــي فيهــا الرئيــس.
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االلتزام بالهرم اإلداري في حل املشكات واتخاذ القرارات.. 8
التواصل اإليجابي بني ولي األمر واملربني على البرنامج.. 9
تقــدم إدارة البرنامــج صــوراً مــن جــدول البرنامــج والفعاليــات املصاحبــة فــي مســتهل كل فصــل . 10

ــاء بالطريقــة املناســبة. دراســي لآلب
مراعاة احلال والزمان واملكان عند تطبيق البرنامج.. 11
تأكيد التزام الطالب بحضور البرامج والتفاعل معها.. 12
األصل االلتزام بتطبيق اخلطة التنفيذية للبرنامج والتغيير يكون برأي جماعي. . 13
في حالة غياب املربي عن البرنامج، عليه التنسيق مع إدارة البرنامج بوقٍت كاف.. 14
يلزم املربني املشاركة في البرامج التطويرية للمشرفني، ومتابعتها وتقومي األداء بعدها.. 15
ــوي كل فصــل . 16 ــومي مشــرف ترب ــى اســتمارة تق ــاء عل ــني بن ــومي أداء املرب ــج بتق ــوم إدارة البرنام  تق

ــبة. ــة املناس ــة الراجع ــدمي التغذي وتق
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تقــوم إدارة البرنامــج مــع املربــني البرنامــج بتقــومي دقيــق للبرامــج واخلطــط نهايــة كل فصــل بنــاء . 17
علــى اســتمارات التقــومي املعــدة وتقــدمي التوصيــات املناســبة.

 يقوم كل مشرف بتقومي الطاب املتابع لهم، وتقدمي التوصيات إلدارة البرنامج.. 18
 تعقد إدارة البرنامج لقاء دوري أسبوعي للمشرفني ملتابعة سير العمل.. 19
تلتزم إدارة البرنامج بعدم التأخر في البرامج ليًا.. 20
يشارك الطاب برسوم فصلية تناسب احتياج البرامج تقدرها اإلدارة.. 21
جنــاح البرامــج مســؤولية اجلميــع، الــكل يســعى مبــا يســتطيع لهــذا النجــاح ويتعــاون مــع إخوانــه . 22

قــوالً وفعــًا ونصحــاً للوصــول للهــدف املنشــود.
االحتــرام والــود والتقديــر للمشــرف أّيــاً كان ال مينــع مــن نصحــه وإفادتــه وتقــدمي املشــورة لــه . 23

ــق. ــداًء مبــا يناســب ويلي ابت
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- الضوابط والسياسات التربوية:
مــن أجــل تنويــع ثقافــات الطــاب واهتماماتهــم وتعويدهــم علــى النفع املتعــدي واملشــاركة اإليجابية . 1

يؤكــد علــى الطــاب املشــاركة في األنشــطة اجلامعيــة والعائليــة واجملتمعية.
تنوع مصادر تقدمي البرامج بني القائمني على البرنامج وبني الكفاءات املتميزة في اجملتمع.. 2
يشارك الطاب في إعداد وتنفيذ البرامج حسب املناسب لسنهم وقدراتهم.. 3
ــم رعايتهــم واالهتمــام بهــم، وميكــن . 4 ــد املتميزيــن ونــوع متيزهــم )حاســب – رســم -...( ليت حتدي

وضــع برامــج خاصــة للمتميزيــن.
ــة رديفــة للبرنامــج األساســي تامــس احتياجــات الطــاب وواقعهــم؛ . 5 يحبــذ وجــود برامــج إثرائي

مثــل: )برنامــج القــراءة الواعيــة – برنامــج تصميــم وإدارة املشــروعات الصغيــرة – برنامــج أدوات 
البحــث العلمــي وتطبيقاتهــا -..(.

ــه، . 6 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 . 7 مهــارات   – التفكيــر  )مهــارات  مثــل:  التعلــم؛  مهــارات  بعــض  اللقــاءات   تضمــني 
واإلقناع -...(.

حث الطاب على تدوين الفوائد وإقناعهم بذلك وتشجيعهم عليه.. 8

يراعى االهتمام باملكان والزمان الذي يعني على عملية التعلم.. 9

يستحسن استثمار التقنية في البرامج متى ناسب ذلك.. 10

متابعــة الطــاب واملربــني فــي مســتوى التحصيــل الدراســي واتخــاذ مــا يلــزم لتحقيــق أعلى مســتوى . 11
ممكــن فــي هــذا اجلانب.

العناية بتربية الطالب على التفاعل اإليجابي مع قضايا مجتمعه وطنه. . 12

يستحســن أن ال يبــدأ بحفــظ املتــون الطــوال إال بعــد إنهــاء حفــظ القــرآن الكــرمي كامــًا وضبطــه . 13
قــدر املســتطاع.
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تقــدمي برنامجــني مبتكريــن علــى األقــل فــي أحــد اجملــاالت التاليــة فــي كل نصــف ســنة هجريــة . 14
)الثقافــي – االجتماعــي – املهــاري – الرياضــي -..(.

قيــاس مــدى حتقيــق الــدروس املنهجيــة والــدورات العلميــة ألهدافهــا ســواًء عــن طريــق اختبــارات . 15
شــفهية أو حتريريــة أو غيرهــا.
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 الخطوط العامة للبرنامج 
 اسم البرنامج: 

برنامج بناء التربوي الثالث – الدليل اإلجرائي لبناء الشخصية اإلسامية-.

 فكرة البرنامج: 
ــاً  ــاًء متزن ــة اجلامعيــة، يهــدف إلــى بنــاء شــخصية الطالــب بن تصميــم برنامــج تربــوي لطــاب املرحل

ــدة واملبتكــرة. وشــامًا؛ عبــر مجموعــة مــن الوســائل والبرامــج اجلدي

مدة البرنامج: 
أربع سنوات كاملة شاملة لثمانية فصول دراسية مع أربع إجازات صيفية. 

أهداف البرنامج: 
تأكيد اجلانب الريادي والقيادي من خالل اآلتي: 

االعتناء مبعرفة أصول األحكام الشرعية وأساساتها. . 1
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العناية بتزكية الروح وتنميتها إميانياً.. 2
تنمية الثقافة اإلسامية من مصادرها األصيلة.. 3
بناء الفكر السليم والعقلية الناضجة املتفاعلة إيجابياً مع الواقع ومعطيات احلضارة.. 4
تنمية املهارات االجتماعية والدعوية وتطوير القدرات القيادية واإلدارية.. 5
فتح آفاق للعمل اجلاد واملنتج الفردي واجلماعي.. 6

الشريحة المستهدفة: 
 طاب املرحلة اجلامعية 

السياسات العامة للبرنامج:
قسم البرنامج على 14 أسبوع في الفصل األول، و14 أسبوع في الفصل الثاني.<<
قسم البرنامج في اإلجازة الصيفية على 6 أسابيع؛العتبارات منها:<<

مراعاة املشاركني في الفصل الدراسي الصيفي.. 1
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الرحلة الصيفية ملدة أسبوع تقريباً بعد نهاية البرنامج.. 2
ــة الســابقة . 3 ــة بالســفر ونحــوه، تقــومي املرحل ــرة توقــف البرامــج ألمــور: كاالرتباطــات العائلي فت

واالســتعداد للمرحلــة القادمــة. 
عدد اللقاءات:<<

 خال كل سنة سيكون هناك )83( لقاء موزعة كالتالي: 
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توزيع عدد اللقاءات الفصلية – تقريبياً - على األهداف على النحو التالي: <<

الهيكل العام للبرنامج الفصلي كالتالي:<<
 لقاء في وسط األسبوع. --
نزهة يوم اخلميس من كل أسبوع، من العصر حتى الساعة 11 ليًا تتضمن: لقاء، رياضي. --
 رحلة كل فصل دراسي 3 أيام.--
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رحلة علمية كل فصل دراسي ملدة يوم واحد ال تقل عن )6 – 8 ساعات(، ومن املقترح فيها:--
ý .استكمال املنهج العلمي
ý .اختيار باب من أبواب العلم وشرحه بالتفصيل
ý  اســتعراض كتــاب مثــل: )معالــم االنطاقــة الكبــرى محمــد املصــري – واقعنــا املعاصر محمد

قطــب – املدخــل املفصــل ملذهــب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل بكــر أبــو زيــد -...(.
ý  .حضور دورة شرعية في أحد املساجد

رحلة صيفية ملدة 7 أيام.--
مسارات البرنامج:<<
 مسار التعلم اجلماعي: وهو عبارة عن مسار ثابت يتكرر كل أربع سنوات.. 1
ــي يطــرح . 2 ــارة عــن مســار فصل ــراءة، ملخصــات، بحــوث،...(: وهــو عب ــردي )ق ــم الف  مســار التعل

 فيــه عــدد مــن الكتــب والبحــوث التــي تخــدم مواضيــع املنهــج ليتــم نقاشــها أثنــاء الرحــات أو فــي 
دروس مستقلة. 
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 مســار املشــاريع والتخصــص )فــردي، جماعــي(: وهــي عبــارة عــن مشــاريع علميــة أو دعويــة . 3
اجتماعيــة يشــارك فيهــا فــرد أو مجموعــة أثنــاء اشــتراكهم فــي البرنامــج اجلامعــي. 

ــادات املشــرفني << ــة الجته ــة الصيفي ــي والرحل ــج الصيف ــي البرنام ــة ف ــن احلري ســيترك هامــش م
علــى البرنامــج؛ الســتثمارها فــي: برامــج مفتوحــة، وعــرض البرامــج املطروحــة فــي مســار التعلــم 

الفــردي، ومــا يتطلبــه فقــه املرحلــة واحتياجــات الطــاب، وحتســباً للفائــض مــن الــدروس. 
على كل مشارك مراجعة أو حفظ جزأين ونصف كحد أدنى كل فصل دراسي.<<
سياسات مواضيع التعلم:<<
مدة املوضوع مع املناقشة واألسئلة )45- 60( دقيقة.  -
يخصــص وقــت فعلــي فــي الــدرس للمناقشــة واملداخــات ويّعــود الطاب ويشــجعون علــى احلوار  -

الهــادف والنقــد املوضوعــي وإبــداء وجهــات النظر باتــزان وموضوعية. 
تزويد الطاب مبراجع أصيلة لاستزادة منها نهاية كل موضوع. -
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يضع امللقي أهداف للموضوع شاملة للجوانب املعرفية واملهارية 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 أقــام فقــط يســتفيد منهــا فــي  -

الطــرح مــع التحضيــر اجليــد مســبقاً. 
تطبيق مهارات التفكير العلمي والناقد أثناء الدرس.  -
تفعيل دور الطالب في الدرس باملشاركة واالستنباط والقياس.  -
االهتمام بجانب التطبيق واملمارسة ومامسة احتياج الطاب والواقع في طرح املواضيع.  -
حث الطاب على تدوين الفوائد، وبيان طرقه، وإقناعهم بذلك وتشجيعهم عليه.  -
يراعى املكان والزمان واحلال املعينة على التعلم.  -
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يحرص على تنويع طرق التعليم واستثمار التقنية متى ناسب ذلك.  -
احترام مجلس العلم وجتنب ما يخل باألدب والسمت احلسن لطالب العلم. -
التأكيــد علــى قيمــة القــراءة البنائيــة واملثمــرة فــي املرحلــة اجلامعيــة علــى طــوال العــام و مراعــاة <<

التــدرج فــي القــراءة.
سياسات الدورات:<<

حتديد عناصر ومفردات كل دورة.  -
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 معرفية <<

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 – ورشــة عمــل – زيــارة -...(.
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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 املشــرفني <<
واملقدمــني واملســتضافني للبرامــج، وخارجهــا مــن خــال حثــه علــى املشــاركة فــي األنشــطة اجلامعية 

والعائليــة واجملتمعية.
مشــاركة الطالــب فــي صناعــة وتنفيــذ البرامــج واألنشــطة بشــكل واضــح وملمــوس مبــا يتناســب <<

مــع قدراتــه وميولــه، مــع نشــر ثقافــة التفويــض املســؤول لــدى املشــرفني والطــاب وتنميــة مهاراتهــم 
اإلداريــة، وفــي نفــس الوقــت ينبغــي تفهــم الثغــرات املتولــدة عــن العمــل الطابــي وتوجيههــا مبــا يلــزم، 

واالســتفادة مــن هــذه املشــاركة بالتغذيــة الراجعــة وتطويرهــم مــن خــال العمــل.
العنايــة باملتابعــة التربويــة الفرديــة لــكل طالــب، وتفهــم احتياجاتــه وخصائصــه، وصقــل مواهبــه <<

وتنميــة قدراتــه وتوظيــف مهاراتــه، وعــدم إغفــال إشــراكه فــي هــذه العمليــة وحتميلــه مســؤولية 
ــراً واســتثماراً. ــاًء وتطوي نفســه بن
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العناية بتربية الشباب وحثهم على التفاعل اإليجابي مع قضايا مجتمعهم ووطنهم.<<
عــدد الطــاب املناســب لــكل مرحلــة ال يتجــاوز 20 طالــب وال يقــل عــن 15 طالب إال في اســتثناءات <<

قويــة وال يقــل عــدد املشــرفني عــن 3 - 4 مشــرفني )مبعــدل 4-5 طــاب لكل مشــرف تقريباً(.
ــى بالنســبة << ــم أو املراحــل األدن ــى أقرانه ــج عل ــدروس والبرام ــاء ال إتاحــة الفرصــة للطــاب إللق

ــة.  ــرة واملعرف ــدرب واكتســاب اخلب ــاب الت ــك مــن ب ــم.. وذل له
منــح الطــاب فرصــة التــدرب علــى القيــادة واملســؤولية والدعــوة إلــى اللــه، والتجريــب مــن خــال <<

املشــاريع والبرامــج والرحــات اجلماعيــة وأنشــطة احلــي واجلامعــة ونحــو ذلــك.
احلــرص علــى االهتمــام باملتميزيــن مــن خــال البرامــج واألفــكار واألدوات التــي تناســب فــي <<

تطويــر واســتثمار جوانــب التميــز لديهــم.
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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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خطة )السنة األولى(:
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خطة )السنة الثانية(:
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خطة )السنة الثالثة(:
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خطة )السنة الرابعة(:
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44



45



46
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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 القائمني على البرنامج.. 5
حتدد املسؤوليات واملهام بشكل واضح ودقيق لدى العاملني.. 6
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تزيد من فاعلية وإنتاجية العاملني في البرنامج.. 7
تعني 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.. 1
الدقة واملتابعة ملا مت التخطيط له.. 2
املرونة في التنفيذ عند الظروف الطارئة واألحوال غير املناسبة.. 3
التقومي الفصلي للخطة )البرامج – األدوات – التنفيذ – الوقت -...( واملستفيدين.. 4
التغذية الراجعة بعد التقومي الفصلي.. 5
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الخطـــــــة 
التنفيذية
للسنــــــة
األولـــى:
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الخطــــــــة
التنفيذية
للسنـــــــة
الثــانيـــــة:



56



57



58



59



60

الخطــــــــة 
التنفيذية 
للسنـــــــة 
الثالثــــــــة:
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الخطــــــــة
التنفيذية 
للسنـــــــة 
الرابعــــــة:
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