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 الرؤية             

الريادة في البرامج الوقائية الفكرية 

والسلوكية لتعزيز المهارات 

الشخصية واالجتماعية اإليجابية 

مسهمين في  1438بنهاية عام 

 (الَفِطن)بناء المواطن الصالح 



 الرسالة

 وقبية اجملتمع التعليمي طالبب 
 وبيئة تعليمية  ومعلمني 

 ممتديناملهددات  من
 األسرةخبدمبتنب اىل  



 مؤشرات االنجاز  لم ينفذ نفذ أو الخدمات االرشادية البرامج                        الشهر

 

 محرم 

1437 
 

 

 

 

    

االطالع على التعاميم المنظمة للعمل  ببرنامج فطن 

 الوقائي

ملف التعاميم الخاصة 

 ببرنامج فطن

 

ملف انجاز لبرنامج 

 فطن 

 

شهادة حضور 

 البرنامج

 

 وجود خطة تنفيذية 

وجدول زمني 

 للبرنامج التدريبي 

 

 

جلسات االرشاد 

 الجمعي 

 

 

 

 

 حضور اللقاء التعريفي لبرنامج فطن 

 .واعداد مهام اعضاء اللجنة . فطن  تشكيل لجنة برنامج

 

اعداد الجدول الزمني للبرنامج التدريبي للمعلمات 

 والطالبات واولياء االمور  واعتماده من اإلدارة 

 

 .  الخطة التنفيذية لبرنامج فطن  اعداد

 لبدء التنفيذ  البروشوراتاعداد النشرات والملصقات و 

خالل التوجيه واالرشاد الجمعي داخل  توعية الطالبات من

 المدرسة

 



 

 االنجاز مؤشرات لم ينفذ نفذ أو الخدمات االرشادية البرامج                        الشهر

 صفر

1437 

 

 

 

 مرحلة

 التنفيذ

 وإبالغهن بألية  تنفيذ البرنامج االجتماع بالمعلمات

 

 

 

 

 

 محضر االجتماع 

 

 الحصر  استمارة

 

 .شواهد التنفيذ

 

 

 نماذج للقاء

في حصر الحاالت االتي لديهن مشكالت سلوكية وعرضهن  البدء

 .على لجنة فطن 

 

 1437/2/29أخر موعد  االعالن عن مسابقة فطن 

 

, المسرح ) جميع مرافق المدرسة لتطبيق برنامج فطن  استغالل

 ......((, الفناء المدرسي , الفصول الدراسية 

 السلوكيات انتشارا والبدء في كيفية التعامل معها  مالحظة أكثر

 

 عقد اللقاءات الفردية والجماعية للطالبات

 .ت التدريبة للمعلمات البدء في تنفيذ الدورا

 



 

 االنجاز  مؤشرات لم ينفذ نفذ أو الخدمات االرشادية البرامج                        الشهر

 ربيع أول

1437 

  ثالث فصول لكل مرحلة  بمعدل. للطالبات  تنفيذ الدورات التدريبة

 

 بيان حضور

 الطالبات لدورة 

 .االستبيانات 

 

 .تقرير البرنامج 

 

تحليلية  نتائج

 للبرامج

 

التدريبية خالل 

 االسبوع األول 

 

 

نماذج شهادات 

 .التعزيز

 (شمس ال تغيب ) برنامج  متابعة الطالبات متكررات الغياب وتنفيذ

 .لتحفيز الطالبات للحضور المدرسي 

 .لتوعية بأضرار المخدرات والتدخين الفاعلة في ا المشاركة

   توظيف أهداف فطن من خالل المقررات الصفية

, .قصات شعر ) الطالبات عن بعض السلوكيات السلبية  توعية

 .....(, .. اللعان 

اميرة ) بعقد برامج لتعزيز السلوك :  الجيد  تعزيز السلوك

   ( .األسبوع 



 

 مؤشرات  االنجاز  لم ينفذ نفذ أو الخدمات االرشادية البرامج                        الشهر

 ربيع ثاني

1437 

 .تدريبة ألولياء االمور  عقد دورات

 

 

 

 

حضور اولياء  بيان 

 .االمور 

 

 

 .الحصر  استماره

 

 .سجل المالحظات 

 

 

 شواهد التنفيذ

االستمرار في حصر الظواهر السلوكية  الخاطئة واقتراح سبل 

 .والمجتمع  عالجها ومدى خطورتها على الطالبة

 .وتوضيح طرق االستفادة من االجازة  تبصير الطالبات 

(  مالحظة للطالبات )  متابعة الطالبات عند انتهاء اللجنة 

 .لتجنبهن رفيقات السوء 

أولياء االمور توعويه وخاصة أثناء  ارسال رسائل لجميع

 .االختبارات 

الخبرات ونشر  عقد شراكات مجتمعية مع مدارس أخرى لتبادل

 .التوعية للحي كامل 



 

 .مؤشرات االنجاز  لم ينفذ نفذ أو الخدمات االرشادية البرامج                        الشهر

 جماد أول 

1437 

  .  البرامج  مشاركة جماعة التوعية اإلسالمية ببعض

توثيق 

 المشاركات

 

استمارات 

 .الحصر 

 

حقيبة االنتظار 

الخاصة 

 فطن  ببرنامج
 

 

 تنفيذ االنشطة غير الصفية من االرشاد والنشاط والتوعية

 االسالمية 

 لخدمة فطن 

وعقد االجتماعات .االستمرار في حصر الظواهر السلوكية 

 .الطالبات فيما يدور حولهن  لتوعية

 

 التنفيذ طرق االستمرارية في تفعيل البرامج في شتى

 واستغالل .االنتظار  االستفادة من حصص االنتظار بتفعيل حقيبة

 وقت الفراغ للطالبات  وغرس القيم االيمانية والتربوية والوطنية 

 .لدى الطالبات 

 .الدورات التدريبة للفصول  استكمال



 

 مؤشرات االنجاز لم ينفذ نفذ أو الخدمات االرشادية البرامج                        الشهر

   أالخرجماد 

1437 

تكريم الطالبات المتحسنات سلوكيا  متابعة الظواهر السلوكية و  

. 

نماذج لشهادات  

 .التكريم 

 

 

 

 نموج لرسم البياني 

 

 التقرير النهائي 

 للبرنامج 

شراكة مع ) مشاركة اولياء االمور في تنفيذ برامج عالجية 

 ( اولياء االمور

 .حصر لنتائج  البرامج ونسب التغير  للمشكالت المدرسية 

 .رسم بياني يوضح مدى تأثر الطالبات في البرامج العالجية 

 .كتابة تقرير نهائي وارساله الى مشرفة برنامج فطن 



 .وفقنا هللا وأياكم للخير دووما 


	غلاف
	خطة  فطن 1438

