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فهرس المشاريع

ال�شفحةاملنفذامل�شروع م

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي م�شروع رعاية �شلوك طالب احللقات1
8مبحافظة الطائف

املنهج الرتبوي حللقات حتفيظ القراآن 2
الكرمي مبحافظة جدة

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي 
30بجدة

52معهد ال�شيخ �شليمان القا�شم – الريا�ضم�شروع روافد للحلقات املتميزة3

74�شركة اخلربات الذكية للتعليم والتدريببرنامج رائد لبناء القائد املوؤثر4

مركز غرا�ض القيم للتدريب والتطوير – برنامج لبنات لتطوير احللقات القراآنية5
90الريا�ض 

جممع االإتقان لتعليم القراآن الكرمي – برنامج نا�شئ لطالب املرحلة االبتدائية6
103الريا�ض

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي برنامج اإتقان لتطوير احللقات القراآنية7
120مبحافظة رفحا

128مركز غرا�ض للتدريب باملدينة املنورةاملهارات االأ�شا�شية الإدارة احللقات القراآنية8

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي برنامج تاأهيل املجمعات الرائدة9
140بتبوك
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افتتاحية الكتاب: 
طاقات  بروز  يف  هذا  و�شاهم  القطاعات،  خمتلف  من  والعناية  باالهتمام  حظيت  التي  املجاالت  اأحد  القراآين  الرتبوي  العمل  يعد 

ومواهب يف هذا القطاع اكت�شبت خربات وجتارب مع توايل ال�شنني . 
ومع تنوع هذه اخلربات والتجارب وتعدد اهتمامات اأ�شحابها، ن�شاهد بني الفينة واالأخرى جتارب متميزة تنم عن فهم ووعي وا�شح 
، وجند اأن غالب هذه التجارب تتجه نحو جمال اأو جمالني ب�شكل متكرر ، وقد يغيب عن البع�ض اأهمية املجال الرتبوي الذي يعترب 
اأحد املداخل الرئي�شة التي ينبغي العناية بها يف حميط العمل الرتبوي يف ظل الهجمات املتكررة التي ت�شتهدف تغيري منظومة القيم 

يف جمتمعنا  . 
ومن هنا ولدت فكرة ملتقى ” تبادل اخلربات للربامج القراآنية الرتبوية التعليمية ” ليكون منارة ت�شيء االأفق للعاملني يف املجال 

الرتبوي من خالل عر�ض اأهم التجارب واخلربات الرتبوية القراآنية على م�شتوى اململكة . 
وي�شعى هذا امللتقى نحو:

نقل التجارب بني ال�شركاء . 1 .
الو�شول لنموذج منا�شب ميكن تطبيقه بني جمعيات التحفيظ على م�شتوى اململكة . 2 .

التن�شيق بني ال�شركاء لعدم تكرار اجلهود . 3 .
توا�شل وربط اجلهات الرتبوية ) املهتمني بحلقات التحفيظ ( مع بع�ض. 4 .

وكما قال االأول : ) من حق اجليل الذي ياأتي بعدنا اأن يطلع على جتاربنا واأن ي�شتفيد من خرباتنا اإذا وجد فيها ما يفيد وهذا خري 
ما نقدمه له من هدية ( .

ختاماً ... ن�شكر راعي هذا امللتقى " موؤ�ش�شة حممد واإبراهيم عبد اهلل ال�شبيعي اخلريية " على رعايتهم الكرمية ومبادرتهم الرائعة 
الإقامة هذا امللتقى ، ون�شاأل اهلل اأن يكون مفتاحاً للم�شاريع واالإبداعات الرتبوية يف م�شتقبل االأيام .

اإدارة امللتقى             
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تنفيذ
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المعلومات الببليوجرافية للمشروع

التف�شيلالبندم

م�شروع رعاية �شلوك طالب احللقاتا�شم امل�شروع1

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي مبحافظة الطائفاجلهة املنفذة2

ثالث �شنوات ) 1431 – 1433 هـ (املدة3

تعريف عام 4
بامل�شروع

هو برنامج تربوي يعتني بتنمية ال�شلوك االإيجابي لطالب حلقات حتفيظ القراآن الكرمي  
من خالل تنفيذ  برامج تربوية متنوعة تبني القيم االإ�شالمية يف نفو�شهم و تاأهلهم الأداء 

واجباتهم ي�شرتك يف تقدميها جميع القادرين على الرتبية من املحيطني باحللقات .
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•مقدمة :  	
    اإن احلمد هلل منده ون�شتعينه ون�شتهديه، ونعوذ باهلل من �شرور اأنف�شنا ومن �شيئات اأعمالنا، من يهده اهلل فال م�شل له ومن ي�شلل فال 

هادي له، واأ�شهد اأن حممد عبده ور�شوله.. اأما بعد : ــ

    اإن مما ال �شك فيه اأن اأهم املقا�شد ال�شرعية من حفظ كتاب اهلل ــ عز وجل ــ هو العمل بهذا القراآن واتخاذه هادياً لالإن�شان يف هذه احلياة.. 
{ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ      } البقرة: 1 - 2  

القراآن الكرمي  باأخالقه، واأن اجلمعية اخلريية لتحفيظ  العامل به املتخلق  القراآن الكرمي  واأنه مما يفرح به كل موؤمن روؤية حافظ      
بالطائف لقناعتها ال�شديدة باأهمية تخلق حامل القراآن باالأخالق احل�شنة راأت اأنه ال بد من وجود برامج اإر�شادية لطالب احللقات يتحقق 

من خاللها هذا الهدف النبيل والعظيم.. فكان:ــ

مشروع رعاية سلوك طالب الحلقات 
      بامل�شاركة مع موؤ�ش�شة ال�شبيعي اخلريية الراعي الر�شمي التي تبنت دعم هذا امل�شروع املبارك .

واجلمعية اإذ تقدم هذا امل�شروع الأبنائها الطالب ت�شكر موؤ�ش�شة ال�شبيعي اخلريية وترجو من اهلل اأن يثيب القائمني عليها على هذا الدعم.. 
وترجو من اهلل لهم التوفيق وال�شداد.

•لماذا هذا المشروع؟ 	
	 من ر�شالة القراآن الكرمي لالرتقاء باجلانب اخُللقي وال�شلوكي .

	 اجلمع بني حتفيظ القراآن الكرمي واالهتمام بالناحية ال�شلوكية املتعلقة بالطالب.
	 تخريج مناذج مثالية حلفاظ الُقراآن الكرمي  .

	 تاأكيد اإيجابية دور اجلمعية يف املجتمع .
	 توفري حم�شن تربوي قراآين  لطالب احللقات.
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األهداف العامة للمشروع

• األهداف اإلستراتيجية  : 	
اإعداد طالب اجلمعية الإ�شراكهم يف العمل االجتماعي التطوعي .  1 -

اإعداد طالب اجلمعية ليتمثلوا القراآن خلقاً و�شلوكاً يف حياتهم . 2 -
اال�شتفادة من الكوادر الدعوية و الرتبوية يف املجتمع للم�شاهمة يف امل�شروع . 3 -

اال�شتفادة من االأ�شرة وموؤ�ش�شات املجتمع يف حتقيق اأهداف امل�شروع 4 -
تاأهيل جميع معلمي وم�شريف وموجهي اجلمعية للقيام بتنفيذ برامج امل�شروع . 5 -

• ملحوظة : ـ	
مدة امل�شروع ثالثة �شنوات .
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•تعريف بالمشروع :  	
 يتخذ امل�شروع اأ�شلوبني يف حتقيق اأهدافه العامة  : 

االأ�شلوب االأول : برنامج الرعاية العامة .
القيم  غر�ض  خالل  من  احللقات  طالب  ل�شلوك  االإيجابي  بالتغيري  يعنى  توعية  برنامج  هو   : العامة  الرعاية  بربنامج  	 تعريف 

االإ�شالمية.
	 الِفئات املُ�شتهدفة : جميع  طالب احللقات .

فعاليات  خالل  من  فقط  واحدة  قيمة  لغر�ض  حملة  كل  تخ�ش�ض  حيث  احلمالت  بطريقة  الربنامج  تنفيذ  يتم   : التنــــــفيذ  	 طريقة 
متنوعة.

•حمالت البرنامج  : 	
احلملة االأوىل : 

والتي مت  تنفيذها يف عام 1431ـ1432هـ وكانت بعنوان : اأقم �شالتك 
•وثيقة احلملة : 	

تعريف بالقيمة : ــ
ال�شالة �شعرية عظيمة تورث اآثاراً كبرية يف حياة الفرد واملجتمع، اأمر اهلل بها ورغب يف اأدائها وحذر من تركها واأهل القراآن هم اأوىل النا�ض 

بالعناية بها .
عنا�شر القيمة : ـ

وجوب �صالة اجلماعة�صفة ال�صالةوجوب ال�صالة

الطماأنينة واخل�صوع يف حكم تارك ال�صالة
اآداب امل�صي اإىل ال�صالةال�صالة

اأثر ال�صالة يف حياة الفردحال ال�صلف مع ال�صالةاآداب امل�صجد
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•المظاهر السلوكية المستهدفة في حياة الطالب : ـ 	
فيما يلي بع�ض املظاهر االإيجابية املتعلقة بهذه القيمة وت�شتهدف االأن�شطة املقامة تعزيز هذه ال�شلوكيات االإيجابية ومعاجلة ال�شلوكيات 

ال�شلبية املقابلة لها :
املحافظة على ال�شالة . 1 )

التبكري اإىل ال�شالة. 2 )
اإقامة ال�شالة ب�شكل �شحيح . 3 )

الطماأنينة يف اأداء ال�شالة . 4 )
اأداء االأذكار بعد ال�شالة . 5 )

اأخذ الزينة لل�شالة . 6 )
اإ�شباغ الو�شوء . 7 )

املحافظة على ال�شنن الرواتب . 8 )
املحافظة على �شالة الفجر والع�شر . 9 )

املحافظة على نظافة  امل�شجد . 10 )
العناية بامل�شحف . 11 )

خف�ض ال�شوت يف امل�شجد . 12 )
الهدوء يف امل�شجد . 13 )
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جــدول اإلنجـــــاز

اإح�شائياتالعنا�شرم

90  حلقةعدد احللقات التي مت تنفيذ احلملة بها1

180   كلمةعدد الكلمات التي مت اإلقاءها2

6   دوراتعـدد الـــدورات املُقــــــامة3

90   حملةحملــــــــــة التطــــــــــــوع4

3000   ن�شخةكتاب بناء القيم )اأقم �شالتك(5

90  حلقةعدد احللقات التي مت تنفيذ احلملة بها6

3000   ن�شخةتنفيذ ا�شطوانة )اأقم �شالتك(7

90   حلقةامل�شـــــــابقة الــــــورقيـــــة8

90   حلقةالعر�ض التعـــريفي والدعوي9

طبع 60   لوحةالـلـــوحـــات االإر�شاديـــــــة10

276   طالباًتـــكـــريــــم الــــُطــــــــالب11
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 الحملة الثانية : 
والتي ُبدء يف اإعدادها مطلع هذا العام 1433هـ وهي بعنوان :  هما جنتي 

•وثيقة الحملة : 	
التعريف بالقيمة :

قيمة اإ�شالمية �شامية ، اأمر اهلل بها وقرنها بعبادته ، وجعلها �شبب يف ر�شاه ، وتركها �شبب يف �شخطه ، واأهل القراآن هم اأهل الوفاء لوالديهم 
الذين بذلوا لهم الرتبية و العطاء .

عنا�شر القيمة : 
اأثر بر الوالدين يف حياة الفرد . 1 .

اأثر بر الوالدين يف حياة املجتمع . 2 .
حال ال�شلف يف بر الوالدين . 3 .

مناذج معا�شرة يف بر الوالدين . 4 .
برامج عملية يف بر الوالدين . 5 .

فقه بر الوالدين . 6 .
وجوب بر الوالدين . 7 .

منزلة الوالدين يف الكتاب وال�شنة. 8 .
عالمات بر الوالدين . 9 .

كيف اأبرهما بعد موتهما . 10 .
معوقات بر الوالدين . 11 .

عواقب عقوق الوالدين . 12 .
عالمات عقوق الوالدين . 13 .
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•المظاهر السلوكية المستهدفة في حياة الطالب :  	
فيما يلي بع�ض املظاهر االإيجابية املتعلقة بهذه القيمة وت�شتهدف االأن�شطة املقامة تعزيز هذه ال�شلوكيات االإيجابية ومعاجلة ال�شلوكيات 

ال�شلبية املقابلة لها :
الرحمة بالوالدين . 1 .

االإح�شان اإليهما و خا�شة حال كربهما. 2 .
طاعتهما يف املعروف . 3 .

االفتخار بهما . 4 .
خدمتهما . 5 .

اإدخال ال�شرور عليهما . 6 .
اإكرام �شديقهما . 7 .

خف�ض اجلناح لهما . 8 .
الدعاء لهما .  9 .

برهما بعد وفاتهما . 10 .
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جدول الفعاليات

عدد مرات املكاناملنفذالعنا�شر التي يخدمهاالتعريفالربنامجم
التنفيذ

برنامج حواري بالبوربوينت ور�شة عمل1
والتمارين الورقية

•وجوب بر الوالدين 	
•معوقات بر الوالدين 	

•برامج عملية لرب الوالدين 	
1احللقةاملوجه

هي كلمة توجيهية ال تتجاوز 20 كلمة تربوية2
دقيقة

•اأثر بر الوالدين يف حياة  	
الفرد

•اأثر بر الوالدين يف حياة  	
املجتمع

•وجوب بر الوالدين 	
•عالمات بر الوالدين 	

•عالمات عقوق الوالدين 	

املوجة/املعلم/ 
االإمام/طالب 

علم
2احللقة

فال�ض توعوي4
عبارة عن مواد تعر�ض 

بالربوجكتور تخدم جوانب يف 
القيمة

•حال ال�شلف مع الرب 	
•مناذج معا�شرة يف الرب 	

•عواقب عقوق الوالدين 	
1احللقةاملوجة

مادة فديو تخدم القيمة ملدة 20 عر�ض مرئي5
•معوقات بر الوالديندقيقة 1احللقةاملوجة	

ماذا تفعل لو ....؟6

مواقف افرتا�شية تطرح ويطلب 
من الطالب ذكر ردود االأفعال 

نحوها ثم التوجية لبع�ض الردود 
االإيجابية

•فقة بر الوالدين 	
•عالمات بر الوالدين 	

•عالمات عقوق الوالدين 	
1احللقةاملوجة

م�شابقة ثقافية7
م�شابقة ثقافية تغر�ض جوانب 
من القيمة عن طريق اأ�شئلتها 

وطريقة �شريها

•معوقات بر الوالدين 	
•برامج عملية لرب الوالدين 	

•كيف اأبر والداي بعد موتهما 	
1احللقةاملوجة

لقاء مع اأب8
ي�شت�شاف اأحد اأولياء اأمور 

الطالب ويتحدث عن بع�ض 
العنا�شر من وجهة نظر االآباء

•عواقب عقوق الوالدين يف  	
1احللقةاملوجة اأو املعلمالدنيا واالآخرة

ر�شائل اجلوال9
هي 13 ر�شالة جوال يف اأوقات 
خمتلفة ت�شل للطالب لغر�ض 

القيمة
•جميع املحاور يف القيمة 13اجلمعيةاللجنة باجلمعية	
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عدد مرات املكاناملنفذالعنا�شر التي يخدمهاالتعريفالربنامجم
التنفيذ

ير�شل للطالب امل�شاركني فيه 26 تويرت10
•جميع املحاور يف القيمةتغريدة حول عنا�شر القيمة 26اجلمعيةاللجنة باجلمعية	

�شفحة في�ض بوك11

�شفحة خا�شة بالقيمة حتقق 
بع�ض عنا�شر القيمة

)اأجمل ت�شميم فوتو�شوب/اأجمل 
تعليق على �شورة/اأجمل تعليق 

على عر�ض مرئي/مواد متفرقة 
عن القيمة/ركن االإ�شت�شارات(

•جميع حماور القيمة 10اجلمعيةاللجنةباجلمعية	

اأ�شبوع الوفاء12

اأ�شبوع يحوي جمموعة فعاليات تخدم املجتمع :

جلمعية
اللجنة با

10اجلمعية

•حما�شرة فلذات االأكباد  	
) لالآباء (

ا�شباع حاجات االأبناء/اأ�شباب 
�شياع االأبناء

•دورة حتى يكون ابنك  	
بارا ) لالآباء (

و�شائل عملية لغر�ض الرب يف 
ابنك

 ‘ • حما�شرة ر�شاهما جن	
) لالأبناء (

اثر بر الوالدين للفرد /
املجتمع/منزلة الوالدين/

عالمات الرب والعقوق

•دورة فقة بر الوالدين  	
)لالأبناء (

بع�ض اجلوانب التي يغفل عنها 
الطالب يف التعامل مع الوالدين

•م�شابقة اأ�شرية 	
اأثر بر الوالدين للمجتمع/حال 
ال�شلف مع الرب/مناذج معا�شرة 

للرب
•زيارة دار امل�شنني كوفاء  	

للذين مل يف بحقهم 
اأبنائهم

عالمات الرب

•اللوحة الدعائية  	
)مقطع مرئي يف 

اللوحات الرئي�شية 
بالطائف(
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عدد مرات املكاناملنفذالعنا�شر التي يخدمهاالتعريفالربنامجم
التنفيذ

•برنات يف ال�شوارع  	
الرئي�شية

اأثر بر الوالدين على املجتمع/
برامج عملية للرب/منزلة 

الوالدين/كيف اأبرهما بعد 
موتهما

•حما�شرة ن�شائية  	
)يف املراكز الن�شائية 

()فلذات االأكباد( 
)لالأمهات(

اإ�شباع حاجات االأبناء/ اأ�شباب 
�شياع االأبناء

•مطبوعات دعائية           	
) تعليقة �شيارة ()اأقالم 

مطبوعة(

منزلة الوالدين/عواقب عقوق 
الوالدين

كتاب بناء القيم13

كتاب يحتوي على 
خم�شة اأن�شطة متعلقة 

بال�شلوكيات املراد 
معاجلتها

من �شور العقوق
حال ال�شلف يف بر الوالدين

منزلة الوالدين
برامج عملية يف بر الوالدين

فقه بر الوالدين

5احللفةاملعلم

ركن امل�شجد14
ت�شتفيد احلملة من لوحة 

امل�شجد من خالل تعليق لوحات 
خا�شة باحلملة كل اأ�شبوعني

•اأثر بر الوالدين يف حياة  	
الفرد

•حال ال�شلف مع الرب 	
•فقه بر الوالدين)فتوى عيد  	

االأم(
•وجوب بر الوالدين 	

•اأثر بر الوالدين يف املجتمع 	
•مناذج معا�شرة للرب 	

•عواقب العقوق 	
•اأجمل ر�شالة لالأب 	

•طرق بر الوالدين بعد  	
موتهما

م�شجد املعلم
2احللقة
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عدد مرات املكاناملنفذالعنا�شر التي يخدمهاالتعريفالربنامجم
التنفيذ

برن يو�شع داخل احللقة ويغري البرنات15
اأ�شبوعيا خالل احلملة

•وجوب بر الوالدين 	
•عواقب عقوق الوالدين 	

•اأثر بر الوالدين يف حياة  	
الفرد

•عالمات الرب وعالمات  	
العقوق

4احللقةاملعلم

األسلوب  الثاني : برنامج رعاية الُطالب المتميزين
1.  تعريف بالربنامج : برامج تربوية مبنية على مفهوم الكفايات تهدف اإىل اإك�شاب الطالب املهارات واملعارف و القيم التي جتعله �شاحلاً 

يف نف�شه وناجحاً يف حياته .
الفئات املُ�شتفيدة :  الطالب املتميزين يف املجمعات القراآنية .  2 .

طريقة التنــــــفيذ :  برامج متتابعة ت�شمل دورات ، حما�شرات ، م�شابقات ، بحوث ، قراءة . 3 .

•الدليل اإلرشادي للمشروع : 	
       اأ ــ الهيكل االإداري للم�شروع
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ب ــ جدول االإجراءات :

املدة الزمنيةامل�شئولاملُنفذاالإجراءاتاملحور

مة
لعا

ة ا
عاي

لر
ج ا

نام
بر

اأ�شبوعمدير امل�شروعاالإدارية1ـ اختيار القيمة املُ�شتهدف يف احلملة
2ـ كتابة وثيقة احلملة

جلنة الربامج 
رئي�ض اللجنةالعامة

اأ�شبوع
ثالثة اأ�شابيع3ـ اإعداد املُحتوى املعريف الربنامج

اأ�شبوع4ـ كتاب الربامج املُقرتحة
ثالثة اأ�شابيعاملوظف�شكرتاريا5ـ جتهيز الربامج واإخراجها

االإدارية6ـ حتديد احللقات املُ�شتهدفة
مدير امل�شروع

ثالثة اأيام
يوماناالإدارية7ـ تكوين فرق العمل

فرق التنفيذ8ـ تنفيذ احلملة يف احللقات
م�شئول الفرق

�شهر
اأ�شبوعفرق التنفيذ9ـ كتابة التقارير والقيا�ض

ب 
ُطال

ة ال
عاي

ج ر
نام

بر
ين

ميز
املُت

االإدارية1ـ حتديد الربامج املُزمع اإقامتها
مدير امل�شروع

اأ�شبوع
اأ�شبوعاالإدارية2ـ حتديد امل�شرفني على الربامج

3ـ اإعداد اخُلطة الرتبوية للربنامج

رئي�ض اللجنةم�شرفو الربامج

اأ�شبوعني
اأ�شبوع4ـ كتابة اخلطة التنفيذية

ثمانية ا�شهر5ـ تنفيذ الربنامج
اأ�شبوع6ـ كتابة التقارير والقيا�ض
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ج_ مناذج امل�شروع:
1- اخلطة التنفيذية لربامج احلملة :

اخلطة التنفيذية لربامج احلملة االأوىل )اأقم �شالتك(
املُعلم :املوجه :احللقة :

مقر احللقة:
جثماأ

موعد احللقة : )      املغرب     (   عدد الطالب :

االحتياجاتاملنفذتاريخ التنفيذالربنامجم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
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2- تقرير تنفيذية برامج احلملة :
تقرير تنفيذية برامج احلملة االأوىل )اأقم �شالتك(

املُعلم :املوجه :احللقة :
مقر احللقة:

جثماأ

موعد احللقة :)             (   عدد الطالب :
مل نفذامل�شروفاتاملنفذتاريخ التنفيذالربنامجم

ينفذ
�شبب عدم 

التنفيذ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

االإيجابيات : 
ال�شلبيات :  

معلم احللقة /  امل�شرف على الربنامج /      
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3- اخلطة الرتبوية لربامج الطالب املتميزين:
اخلطة الرتبوية

املنفذ:رقم الربنامج:املوجه:

زمن الربامج واالأن�شطةالكفايات الرتبويةم
مالحظاتالتنفيذ



27

4- اخلطة التنفيذية لربامج الطالب املتميزين:

اخلطة التنفيذية لربامج الطالب املتميزين
امليزانية الربنامجتاريخ التنفيذالرقم

مالحظاتامليزانية املقررةالتقديرية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

املوجه :
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5- تقرير تنفيذ برامج الطالب املتميزين :
تقرير تنفيذ برامج الطالب املتميزين

ال�شببمل ينفذامل�شروفاتنفذالربنامجتاريخ التنفيذالرقم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

معد التقرير:                                                                           التوقيع
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المعلومات الببليوجرافية للمشروع

التف�شيلالبندم

املنهج الرتبوي حللقات حتفيظ القراآن الكرمي مبحافظة جدةا�شم امل�شروع1

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي بجدةاجلهة املنفذة2

�شت �شنوات لالبتدائي – ثالث �شنوات للمتو�شط والثانوياملدة3

تعريف عام 4
بامل�شروع

انبثقت فكرة امل�شروع من تو�شيات امللتقى الثاين للجمعيات اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي، 
الذي ا�شت�شافته جمعية خريكم بعنوان: )اأ�شاليب وتقنيات حتقيق الريادة(، وكانت اأول 

التو�شيات العناية بطالب القراآن الكرمي من كافة فئات املجتمع ليكون قدوًة �شاحلًة خلقه 
القراآن، وكانت الو�شيلة االأوىل لتحقيق هذا املطلب ت�شكيل جلنٍة الإعداد برنامٍج تربويٍّ متكامٍل 

لطالب القراآن من كافة فئات املجتمع �شعاره »كان خلقه القراآن«، فبادرت اجلمعية ممثلًة يف 
اإدارة ال�شوؤون التعليمية بت�شكيل جلنٍة لو�شع املنهج الرتبوي لطالب احللقات.

م، بعيداً  ويهدف اإىل اأن تكون جميع حلقات اجلمعية حما�شن تربويًة وفق منهٍج تربويٍّ حمكَّ
عن االجتهادات الفردية .
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المقدمة 
احلمد هلل رب العاملني وال�شالة وال�شالم على اأ�شرف املر�شلني وعلى اآله و�شحبه اأجمعني.. اأما بعد:

فاإنَّ االأمم ال تقوم اإال على �شواعد اأبنائها، فهم بناة ح�شارتها ورعاة نه�شتها، لذا كان االهتمام برتبية ال�شباب وتن�شئتهم من اأوىل ما ي�شرف 
فيه الوقت واجلهد واملال.

و�شباب اأمتنا اليوم تتنازعهم تيارات الفنت وال�شوارف التي تبعدهم عن اآمال اأمتهم وتطلعاتها، فتيار ال�شهوات قد ا�شتد من خالل م�شادره 
التي ازدادت قرباً واإغراًء واأ�شبحت ت�شعى جلعل �شباب هذه االأمة – اأمة الطهر والعفاف – م�شخاً ال ي�شتجيب اإال لنداءات �شهواته، وتيار 

ال�شبهات تنامى و�شعى ل�شرف طاقة ال�شباب وجهودهم اإىل ما فيه هدٌم واإف�شاٌد بدعاوى بعيدة عن م�شمياتها.
واأمتنا التي و�شفها اهلل عزَّ وجلَّ بقوله:{ وكذلك جعلناكم اأمًة و�شطا} )البقرة: 143(  اأمٌة تربي اأبناءها على مقا�شد االإ�شالم ال�شامية، 

فهي و�شطيٌة بني الُغُلوِّ واجلفاء، وبني االإفراط والتفريط.
اأمٌة تربي اأبناءها تربيًة �شموليًة لتكتمل جوانبهم ال�شخ�شية املختلفة، تربيًة تربطهم بالعمل لنيل مر�شاة اهلل عزَّ وجلَّ وبلوغ جنته مع عدم 

ن�شيان عمارة االأر�ض وال�شعي يف مناكبها.
واإنَّ ع�شرنا هذا ليتطلب ت�شافر اجلهود من خمتلف املحا�شن الرتبوية لتحقيق اأهداف ومقا�شد الرتبية االإ�شالمية امل�شتندة على الوحيني 

الكتاب وال�شنة.
واإنَّ اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي بجدة وهي ت�شت�شعُر ِعَظَم امل�شوؤولية واأهميَة دورها يف تن�شئة اأبناء هذا البلد املبارك اأر�ض 

احلرمني َلتبذُل يف ذلك اجلهود والطاقات.
لذا قام اإخوانكم يف ق�شم الربامج الطالبية ب�شياغة منهج تربوي يكون م�شاعدا وم�شاندا ملعلم احللقة يف القيام بالر�شالة الرتبوية املناطة 

به على اأكمل وجه.
ن�شاأل اهلل اأن يوفقنا لكل خري
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•مفهوم التربية وأهميتها : 	
اإن الرتبية ركيزة مهمة يف بناء امل�شلم احلق اإذ هي تدريب النا�شئة على القيام باالأحكام، والتكيُّف مع الواقع ب�شورة �شحيحة، التخاذ مواقف 

�شليمة.
ولذا فهي ال تتم مبوعظة، اأو خطبة،  وال تتحقق بكتاب اأو بحث اأو بدر�ض مع اأهمية اجلميع؛ بل هي اأعمق معنى، واأو�شع مدى من هذا كله.

اإنها جهد متوا�شل، وتدريب دوؤوب، ومتابعة م�شتمرة للمرتبني.. فال حُتقق اإال مبمار�شٍة عمليٍة، واإ�شراف مبا�شٍر على املرتبني.
ولذلك مل ير�شل اهلل ر�ُشاًل من املالئكة الذين لي�ض من طباعهم معا�شرة النا�ض، بل اأر�شل االأنبياء والر�شل ب�شراً من جن�ض الب�شر، يعاي�شون 

النا�ض، ويخالطوهم، حتى يتمكنوا من تعليمهم، وتزكية نفو�شهم، وممار�شة العملية الرتبوية معهم.
وقد مار�ض النبي �شلى اهلل عليه و�شلم املعنى احلقيقي للرتبية فهو �شلى اهلل عليه و�شلم يردف ابن عبا�ض معه ويقول له: »يا غالم اإين 
اأعلمك كلمات احفظ اهلل يحفظك ....« ويردف معاذاً ويقول له: »واهلل اإين الأحبك يف اهلل يا معاذ فال تدعنَّ دبر كل �شالة اأن تقول اللهم 

اأعني على ذكرك و�شكرك وح�شن عبادتك« قرب ومعاي�شة ممن هو حوله.
ولذا وجب العناية بالرتبية واالهتمام بها.
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•  رؤيتنا:	
  اأن تكون جميع حلقات اجلمعية حما�شن تربوية متكاملة وفق منهٍج تربويٍّ حمكم.

• رسالتنا:	
تقدمي الربامج الرتبوية امل�شاندة لطالب حلقات التحفيظ ب�شورٍة اإبداعيٍة ت�شهم يف بناء ال�شخ�شية القراآنية الفريدة.

• أهدافنا العامة:	
غر�ض مبادئ وقيم القراآن الكرمي وتربية الطالب عليه ليتمثلوه منهجاً يف حياتهم. 1 .

التجديد والتنويع يف الربامج املقدمة للطالب يف تعليم كتاب اهلل تعاىل. 2 .
رعاية الطالب والعناية بهم وتوجيههم التوجيه ال�شليم خلدمة دينهم وجمتمعهم. 3 .

اال�شتثمار االأمثل الأوقات فراغ الطالب مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة. 4 .
توثيق عالقة الطالب باملجتمع وجعلهم اأفراداً م�شاركني اإيجابياً. 5 .
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•النموذج التربوي الذي نتبناه : 	
وهي  جدة،  مبحافظة  الكرمي  القراآن  لتحفيظ  اخلريية  للجمعية  الرتبوي  للمنهج  املوجه  االأ�شا�ض  الركن  هو  الطالب  حول  التمركز  اإن 
نظرية حديثة ت�شعى اإىل تكييف املنهج الرتبوي ) املحتوى وطرائق التدري�ض واإجراءات القيا�ض والتقومي ( مبا يتنا�شب مع حاجات الطالب 
وم�شاركًة واندماجاً يف  ن�شاطاً  اأكرث  دوٍر  اإىل تطوير و�شائل خمتلفة جتعل الطالب قادرين على لعب  ت�شعى  وخ�شائ�شهم وقدراتهم، كما 
د هذه النظرية على اأن ال يقت�شر هدف املنهج الرتبوي على حتقيق غاياٍت تعليميٍة حمدودٍة ق�شرية املدى من  العملية التعليمية.. وت�شدِّ
خالل تزويد الطالب مبجموعة من املعارف واملهارات املفككة، بل يجب اأن يتجاوز ذلك �شعياً اإىل تزويد الطالب بالقدرة على العمل بطريقة 
ذاتية معتمداً على نف�شه، وكذلك اإمداده بالروؤى واالأفكار والقدرات التي متكنه من موا�شلة عملية التعلم حتى بعد تركه الربنامج الرتبوي        
) التعلم مدى احلياة (.. وُتعدُّ هذه النظرية اأكرث النظريات الرتبوية منا�شبًة للتعليم، الأن الهدف من املنهج الرتبوي متثل االأخالق واالآداب 
واأن يكون هو حمورها.. وهذه  االأن�شطة  الة يف جميع  فعَّ الطالب م�شاركة  دية، وهذا يتطلب م�شاركة  التعبُّ ال�شعائر  االإ�شالمية وممار�شة 

النظرية عبارة عن مزيٍج من النظريات واملداخل الرتبوية؛ وقد اأبرزتها الوثيقة وجلت انعكا�شاتها؛ واأبانت عن اأوجه االإفادة منها.
ال�شرعية عن  املفاهيم واملعارف  التي ال تف�شل فيها  املمار�شة والتطبيق والعمل  يهيئ للطالب فر�شة  تربوياً  اأ�شا�شاً  التعلم  حيث اعتمدت 
مقامات ا�شتعمالها، وباملمار�شة والعمل ت�شتقرُّ املعارف واملفاهيم ال�شرعية، وبالن�شاط تكت�شب املهارات العلمية وتتعمق، ومن اأمناط التعلم 

التي ي�شعى املنهج اإىل ت�شمينها واالإفادة منها ما يلي:
د املبداأ الرتبوي )علِّْمُه كيف  ز مهارات البحث واالكت�شاف؛ كما يوؤكِّ اً ودائماً، فالتعلم الذاتي يعزِّ اأ( التعلم الذاتي.. بو�شفه تعلماً م�شتمرَّ
الت�شاركي  )التعلم  بـ  ي�شمى  ما  وهو  االأ�شلية،  امل�شادر  من  جمعها  اإىل  ي�شعى  بل  فقط؛  للمعلومات  م�شتقباًل  يكون  ال  فالطالب  يتعلم(.. 

الن�شط(، ومن �شور التعلم الذاتي:
• الك�شف يف املعاجم. 	

• ا�شتخدام املكتبة. 	
•ت�شويب االأخطاء ) حل امل�شكالت (.   	

•االكت�شاف واال�شتق�شاء. 	
•البحث وجمع املعلومات. 	

ب( التعلم التعاوين.. ويهدف مثل هذا النوع من التعلم اإىل تالقي االأفكار؛ وتبادل اخلربات بني عنا�شر املجموعات، وهذا النوع من التعلم 
يفيد كثرياً يف تعليم مواد املنهج الرتبوي وتعلمها؛ ويف تنمية مهارات االت�شال اجلماعي.

ج( التعلم التفاعلي.. وهو التفاعل مع امل�شموع واملقروء واملكتوب نقداً؛ وحتلياًل؛ وتقومياً؛ واإ�شافًة؛ واإبداعاً.
د( التعلم اال�شرتاتيجي.. ويهدف هذا النوع من التعلم اإىل تزويد املتعلم باال�شرتاتيجيات التي تالئم كلَّ مهمٍة وغر�ٍض تعليمي؛ وتدريبه 

على ا�شرتاتيجياٍت خا�شٍة بقراءة القراآن وترتيله وحفظه وتف�شريه وربطه بحياته، وا�شتخدام امل�شادر باإتقان.
هـ( التعلم االإن�شاين.. وهو التعلم الذي يتم فيه تهيئة مواقف وخربات ون�شاطات ت�شاعد الطالب على ا�شتغالل طاقاته االإبداعية وقدراته؛ 

لكي تتيح فر�شاً الإظهار م�شاعره وانفعاالته؛ وت�شاعده على تطوير �شخ�شيته ومنو اأدواره.
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وهذا يقت�شي اأموراً؛ منها:
يتيح الفر�شة اأمام الطالب يف ا�شتغالل قدراته؛ واإظهار اإبداعه؛ وحتقيق ذاته (. • ل للتعلم – 	 حتديد دور املعلم ) م�شهِّ

•االهتمام بجوِّ احللقة املفتوح الذي ي�شوده االحرتام والت�شامح؛ واخلايل من التهديد. 	
•يرتكز التعلم على املتعلِّم. 	

•العناية بالك�شف عن اجلوانب الوجدانيَّة بالَقدر الذي ُيعنى فيه بالك�شف عن اجلوانب املهارية واملعرفية. 	
و( التعلم البنائي.. ويهدف اإىل ) اأن كلَّ ما ُيبنى بوا�شطة املتعلم ي�شبح ذا معنى (.. اإنَّ حتقيق تعلٍم ذي معنى ) اأي تعلم قابل لال�شتبقاء 

واال�شتدعاء واالنتقال ( يتطلب من املعلم اأن يكون هدفه: ا�شتيعاب ما يتعلمه؛ ومن َثمَّ اإدخاله يف بنيته العقلية.
•اخل�شائ�ض العمرية للمراحل : 	

تعد درا�شة خ�شائ�ض النمو و�شيلة مهمة لتطوير العملية الرتبوية، الأنه ميكن اال�شتعانة باملعرفة العلمية عن خ�شائ�ض منو الطالب يف هذه 
املرحلة يف تقدمي التعليم املنا�شب، وتهيئة الظروف املالئمة لهم ولكل مرحلة من مراحل النمو �شمات وخ�شائ�ض معينة، من املهم درا�شتها 

واال�شتفادة منها يف فهم �شلوك الطالب، وم�شاعدتهم على النمو ال�شليم، واالإ�شهام يف حل م�شكالتهم الرتبوية.
من هنا تت�شح اأهمية معرفة خ�شائ�ض النمو، ليتمكن القائمون على العملية الرتبوية والتعليمية من معرفة العوامل واالأ�شاليب الفعالة 

التي توؤثر على منو الطالب، وعلى بناء عنا�شر العملية الرتبوية والتعليمية مبا يحقق الرتبية املن�شودة.
•خ�شائ�ض املرحلة االبتدائية 	

اجلانب اجل�شمي:
بطء النمو اجل�شمي، امليل اإىل احلركة والن�شاط، دقة ال�شمع، قوة حا�شة اللم�ض.

اجلانب احلركي:
اللعب، منو مهارات  اليدوية، منو مهارة  املهارات  النف�ض، منو  واالعتماد على  الذات  ووا�شح، منو مهارة م�شاعدة  الن�شاط احلركي عنيف 

اخلدمة االجتماعية.
اجلانب العقلي:

القراءة والكتابة واحل�شاب، القدرة على الت�شنيف، القدرة على الرتتيب، القدرة على االبتكار، القدرة على تذكر املعلومات وا�شرتجاعها.
اجلانب االنفعايل:

ات�شاع دائرة االت�شال، الهدوء االنفعايل، امليل لال�شتقالل الذاتي، منو دوافع الغرية .
اجلانب االجتماعي:

�شرعة النمو االجتماعي، االنخراط يف جماعات، التعليم التعاوين، التطبيع االجتماعي، امل�شاركة يف االأن�شطة االجتماعية.



38

•خ�شائ�ض املرحلة املتو�شطة 	
اجلانب اجل�شمي:

يواجه عملية حتول كاملة يف وزنه وحجمه و�شكله واالأجهزة الداخلية واالأع�شاء اخلارجية، �شرعة النمو اجل�شمي.
اجلانب احلركي:

اللعب، منو مهارات اخلدمة  اليدوية، منو مهارة  املهارات  النف�ض، منو  الذات واالعتماد على  الن�شاط احلركي كبري، منو مهارة م�شاعدة   
االجتماعية.

اجلانب العقلي:
تتكون لديه القدرة اللفظية، �شرعة االإدراك، تت�شع لديه املدارك وتنمو املعارف، وي�شتطيع و�شع احلقائق مع بع�شها البع�ض بحيث ي�شل اإىل 

فهم اأف�شل.
اجلانب االنفعايل:

يفخر بنف�شه، يعتد براأيه، ي�شعر اأنه مل يعد طفاًل واأن له احلق يف اإبداء راأيه، يظهر االنفعال عندما ال حتقق رغباته.
اجلانب االجتماعي:

�شرعة التاأثر باأقرانه، التمرد على الرا�شدين، التحرر من �شلطة االأ�شرة، ي�شعر اأن لديه القدرة على حتمل امل�شئولية.

•خ�شائ�ض املرحلة الثانوية 	
اجلانب اجل�شمي:

يزداد يف الطول والوزن، يتح�شن يف امل�شتوى ال�شحي ب�شكل كبري، يقبل على تناول الطعام ب�شكل كبري.
اجلانب احلركي:

الن�شاط احلركي لديه متوازن، يهتم باالألعاب احلركية التي لها �شعبية يف املجتمع.
اجلانب العقلي:

ينمو الذكاء العام ب�شرعة وتبداأ القدرات العقلية يف التمايز، وي�شل ذكاء الطالب اإىل اأق�شى حد ميكن اأن ي�شل اإليه يف نهاية هذه املرحلة، 
ينمو  املجرد،  اأو احلفظ  املحاولة واخلطاأ  بداًل من  واال�شتدالل  الفهم  االعتماد على  يزداد  االأخرى،  دون  الدرا�شية  املواد  بع�ض  اإىل  وامليل 
التفكري والقدرة على حل امل�شكالت وا�شتخدام اال�شتدالل واال�شتنتاج، واإ�شدار االأحكام على االأ�شياء، وتظهر القدرة على التحليل والرتكيب، 

وتتكون القدرة على التخطيط والت�شميم.
اجلانب االنفعايل:

تتطور لديه م�شاعر احلب والعاطفة، ح�شا�ض ب�شكل كبري، ردة فعله �شريعة جدا، تنتابه حالة من االكتئاب اأحيانا، يعتد براأيه كثريا، ال ير�شى 
اأن توجه له االأوامر اأمام االآخرين.

اجلانب االجتماعي:
 مييل اإىل االت�شال ال�شخ�شي وم�شاركة االأقران يف االأن�شطة املختلفة، االهتمام والعناية باملظهر واالأناقة، اال�شتقالل االجتماعي وب�شفة 

خا�شة داخل االأ�شرة، م�شايرة اجلماعة والرغبة يف تاأكيد الذات.
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•نماذج من الخطة التربوية 	
خطة املرحلة االبتدائية – ال�شفوف االأولية-

ال�شف االأول االبتدائي
1( اجلانب االإمياين:

املراجعاملو�شوعاتالهدفم

1
اأن يحب الطالب خالقه من خالل 

معرفة اأ�شماءه التالية: )اهلل – امللك 
– الرحمن – الرحيم – الرب(

تف�شري �شورة الفاحتة
در�ض مب�شط حول اأ�شماء اهلل 

احل�شنى املذكورة يف الهدف
حفظ منظومة

ق�شة املراأة التي فقد طفلها يف ال�شبي
ن�شيد )اإن �شاألتم عن اإلهي فهو 

رحمٌن رحيم..(

اأ�شماء اهلل احل�شنى)�شفري(
اأ�شماء اهلل احل�شنى للنابل�شي

منظومة الكواري
�شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى  للقحطاين

فقه االأ�شماء احل�شنى للبدر
اأطفالنا لعبداملعطي

2
اأن يحب الطالب نبيه فيتعلم نبذة 
من �شريته )ا�شمه/ ن�شبه/ مولده/ 

وفاته(

در�ض مب�شط عن ا�شم النبي  �شلى 
اهلل عليه و�شلم  ون�شبه ومولده 

ووفاته
ن�شيد ريا�ض االأطفال يف ن�شب النبي 

�شلى اهلل عليه و�شلم

ال�شرية النبوية لالأطفال موفق 
�شليمة

حياة حممد عبدالتواب يو�شف

ب الطالب يف ال�شالة وُيَحث 3 اأن ُيَرغَّ
عليها

كلمة عن اأهمية ال�شالة – ذكر 
اأحاديث يف ف�شل ال�شالة – �شجرة 

بالل

حكايات عن ال�شالة عبدالودود 
يو�شف

2( اجلانب االأخالقي وال�شلوكي:
املراجعاملو�شوعاتالهدفم

اأن يحرتم الطالب والديه ويطيعهما1
�شرح مب�شط الآيات الرب يف القراآن

ق�شة بعنوان )اأغلى �شيء يف الوجود(
�شعار)وبالوالدين اإح�شانا(

كتاب تاأديب ال�شغار باآداب الكبار
جوامع االآداب يف اأخالق االأجناب
اأروع ما قاله جدي وجدتي: علي 

را�شد

اأن يتاأدب الطالب باآداب ال�شالم 2
والتحية

�شرح حديث ).. ع�شر ح�شنات .. 
ع�شرون ح�شنة..(

�شل�شلة االآداب ال�شرعية للمنجد
�شل�شلة اآداب و�شلوكيات )�شفري(
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3( اجلانب العلمي واملعريف:
املراجعاملو�شوعاتالهدفم

الطهارة والو�شوء للم�شلم در�ض مب�شط عن �شفة اال�شتنجاءاأن يتعلم الطالب �شفة اال�شتنجاء1
ال�شغري:عديل عبدالروؤوف الغزايل

اأن يتعلم الطالب االأذكار ال�شرعية 2
التالية: النوم واال�شتيقاظ، الركوب

قراءة يف االأذكار املذكورة وترديدها
م�شابقة حفظ االأذكار املذكورة يف 

الهدف
ن�شيد عند النوم اأدعوا ربي

اأذكار امل�شلم ال�شغري
ح�شن امل�شلم لالأطفال
فقه ال�شنة لالأطفال

�شرح ح�شن امل�شلم للقحطاين
منهاج الطفل امل�شلم اأحمد �شليمان

4( اجلانب املهاري والعقلي:
املراجعاملو�شوعاتالهدفم

اأن يتعود الطالب على القراءة 1
املوجهة والهادفة مبا ينا�شب مرحلته

ق�شة يف التحفيز على القراءة
ق�ش�ض عاملي املمتع جلا�شم املطوعم�شابقة )ابحث عن �شورة(

اأن يدرك الطالب االأ�شياء التي يف 2
تعريف باحلوا�ض اخلم�ضحميطه )اإدراكي – احلوا�ض اخلم�ض(

األعاب حركية

طفولتي االأوىل دار احلدائق
االأ�شداد دار وجوه

مهارات التفكري اإبراهيم احلارثي
اأن مييز الطالب بني االأمناط 3

والعالقات

5( اجلانب االجتماعي:
املراجعاملو�شوعاتالهدفم

اأن يتعرف الطالب على اأفراد اأ�شرته 1
وتكوين جمموعة العائلة

زيارة اأ�شرية
�شجرة العائلة

يوم التعاون )الرب(
م�شابقة اأف�شل طبق خريي

مذكراتي االأوىل للغمري
اأنا اأراعي �شعور االآخرين لهال كيلي
اأنا اأحب امل�شاعدة وامل�شاركة لهال 

كيلي اأن يتعاون الطالب مع اأفراد اأ�شرته2
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خطة املرحلة االبتدائية – ال�شفوف العليا-
ال�شف الرابع االبتدائي

1( اجلانب االإمياين:
املراجعاملو�شوعاتالهدفم

1
اأن يحب الطالب ربه من خالل تعرفه 

على نعمه يف خلقه واإيجاده

در�ض حول عظيم اآالء اهلل ونعمه
وقفة مع اآيات خلق االإن�شان

فلم عجائب خلق اهلل لالإن�شان
ق�شة تدور حول الهدف

ويف اأنف�شكم اأفال تب�شرون
رحلة االإميان يف ج�شم االإن�شان

)cd( شل�شلة الرتاث�
�شريط لعلي القرين

2
اأن يحب الطالب ر�شوله �شلى اهلل 
عليه و�شلم من خالل التعرف على 

�شريته )قبل البعثة(

در�ض مب�شط يف �شرية النبي �شلى اهلل 
عليه و�شلم قبل البعثة

م�شابقة يف ال�شرية

رو�شة االأنوار للمباركفوري
ال�شرية النبوية درو�ض وعرب  لل�شباعي

اأن يوؤدي الطالب ال�شالة م�شت�شعراً 3
اأهميتها

در�ض يف اأهمية ال�شالة
ق�شة تدل على اأهمية ال�شالة

ال�شالة حل�شني عواي�شة
ال�شالة لعبدالودود يو�شف

2( اجلانب االأخالقي وال�شلوكي:
املراجعاملو�شوعاتالهدفم

1

اأن يتاأدب الطالب باالآداب التالية: 
االأدب مع القراآن، اآداب ق�شاء احلاجة، 

اآداب العطا�ض والتثاوؤب
م�شابقة ورقية يف اآداب القراآن

در�ض يف االآداب املذكورة

�شل�شلة االآداب ال�شرعية للمنجد
جوامع االآداب يف اأخالق االأجناب

التبيان يف اآداب حملة القراآن
اأروع ما قاله جدي وجدتي لعلي را�شد

كتاب االآداب لفوؤاد ال�شلهوب

اأن يتحلى الطالب بخلق ال�شدق، 2
االأمانة

�شعار)ال�شدق جناة(
)ال�شادق االأمني(

حديث )وال يزال الرجل ي�شدق..(
خ�شبة املقرت�ض

ق�شة عن ال�شدق واالأمانة

حما�شن ال�شدق   لعبداهلل اجلاراهلل
خلق امل�شلم للغزايل

ال�شدق ف�شائله ومظاهره دار الوطن
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3( اجلانب العلمي واملعريف:
املراجعاملو�شوعاتالهدفم

اأن يحافظ الطالب على الو�شوء 1
ال�شحيح

در�ض يف �شفة و�شوء النبي �شلى اهلل 
عليه و�شلم

تطبيق عملي لو�شوء النبي �شلى اهلل 
عليه و�شلم

الطهارة والو�شوء للم�شلم ال�شغري 
لعديل عبدالروؤوف الغزايل

�شفة و�شوء النبي ل�شليم الهاليل
منهج ال�شالكني

اأن يطبق الطالب ال�شالة تطبيقاً 2
�شحيحاً

در�ض عن كيفية ال�شالة
تطبيق عملي يف �شفة �شالة النبي 

�شلى اهلل عليه و�شلم
حفظ اأذكار ال�شالة

الطهارة والو�شوء للم�شلم ال�شغري 
لعديل عبدالروؤوف الغزايل

�شل�شلة اأركان االإ�شالم خلالد اأحمد 
خالد

ب�شتان امل�شلم ال�شغري لرم�شان 
عبدالهادي

3
اأن يتعلم الطالب االأذكار ال�شرعية 

التالية: �شيد اال�شتغفار، اأذكار دخول 
امل�شجد واخلروج منه

قراءة يف االأذكار املذكورة وترديدها
م�شابقة حفظ االأذكار املذكورة يف 

الهدف

ح�شن امل�شلم مع �شرحه
فقه االأدعية واالأذكار

الوابل ال�شيب

4( اجلانب املهاري والعقلي:
املراجعاملو�شوعاتالهدفم

اأن يتعود الطالب على القراءة املوجهة 1
والهادفة مبا ينا�شب مرحلته

در�ض عن اأهمية القراءة
م�شابقة االإجابة داخل الكتاب

�شل�شلة اجلوهرة
�شريط)اأبناوؤنا والقراءة( علي 

ال�شبيلي

2
اأن يح�شن الطالب بناء وتركيب 

املعلومات من خالل فهمه لواقعه 
وحميطه

األعاب تركيب اجلمل
�شل�شلة مهارات التفكريلعبة )ماذا لو(

اأن يح�شن الطالب التعبري عن 3
)و�شف – راأي – �شعور(

دورة يف التعبري الراأي وو�شف ال�شعور
�شل�شلة مهارات التفكريلعبة الق�شة

اأن يتدرب الطالب على التعامل مع 4
احلا�شب االآيل )1(

دورة �شيفية يف اأ�شا�شيات احلا�شب 
االآيل

كتاب اأ�شا�شيات احلا�شب االآيل 
الإبراهيم الغمري
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5( اجلانب االجتماعي:
املراجعاملو�شوعاتالهدفم

اأن يتعود الطالب التعامل احل�شن يف 1
االأماكن واملرافق العامة

�شعار )اترك املكان اأف�شل مما كان(
كلمة حول اأهمية التعامل احل�شن مع 

املرافق العامة
وقفة مع حديث )اأعطوا الطريق 

حقه..(

�شل�شلة مر�شي
اآدابي و�شلوكي

2
اأن يح�شن الطالب التعامل مع غريه 
يف جمتمعه )احلار�ض – البائع – 

ال�شائق – عامل النظافة(

در�ض يف ح�شن التعامل مع الغري
حديث)الكلمة الطيبة �شدقة.. 
تب�شمك يف وجه اأخيك �شدقة(

اأ�شرطة يف فن التعامل مع االآخرين

اأن يح�شن الطالب التعامل مع 3
�شل�شلة جريردر�ض يف اآداب التعامل مع االأ�شدقاءاأ�شدقاءه
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خطة املرحلة املتو�شطة
ال�شف االأول املتو�شط
1( اجلانب االإمياين:

املراجعاملو�شوعاتالهدفم

1

اأن يعظم الطالب ربه من خالل 
معرفة اأ�شمائه و�شفاته التالية: 

)ال�شميع،الب�شري، العليم، العظيم، 
اخلالق، البارئ(

در�ض عن االأ�شماء املذكورة يف 
الهدف

ق�شة متعلقة باالأ�شماء املذكورة
حفظ منظومة �شلم الو�شول يف 

علم االأ�شول

�شرح اأ�شماء اهلل احل�شنى للقحطاين
املنهج االأ�شنى

وهلل االأ�شماء احل�شنى للجليل
اأ�شماء اهلل للن�ضء الأحمد ح�شن 

�شبحي
رحلة االإميان

�شريط لل�شيخ �شالح املغام�شي

2
اأن يحب الطالب نبيه �شلى اهلل 

عليه و�شلم من خالل تعرفه على 
اأخالقه و�شمائله

در�ض يف و�شف النبي �شلى اهلل عليه 
و�شلم

م�شابقة يف جمع �شفاته �شلى اهلل 
عليه و�شلم

ال�شمائل املحمدية مهدي رزق
ال�شمائل املحمدية �شالح ال�شامي

اأن يحافظ الطالب على ال�شلوات 3
اخلم�ض جماعة يف امل�شجد

�شعار)الكتاب املوقوت(
در�ض حول اأهمية ال�شالة يف وقتها

ملاذا اأ�شلي عبدالروؤوف احلناوي
اأهمية ال�شالة ف�شل اإلهي

2( اجلانب االأخالقي وال�شلوكي:
املراجعاملو�شوعاتالهدفم

1
اأن يتاأدب الطالب باالآداب التالية: 

اآداب الطريق، االأدب عند روؤية 
املبتلى

وقفة مع حديث )اأعطوا الطريق 
حقه..(

ق�شة يف االآداب املذكورة

�شل�شلة االآداب ال�شرعية للمنجد
�شل�شلة االآداب االإ�شالمية  

لل�شحيباين
اأين نحن من هوؤالء

توجيهات ومواقف اأخالقية 
لعبدالعزيز احلميدي

االآداب االإ�شالمية لل�شلهوب

اأن يتخلق الطالب باحلياء2
ويتجنب ال�شخرية واال�شتهزاء

وقفة مع اآيات احلجرات
)ال تهزاأ باأخيك فيعافيه اهلل 

ويبتليك(
حديث الثالثة )االأقرع واالأبر�ض 

واالأعمى(
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3( اجلانب العلمي واملعريف:
املراجعاملو�شوعاتالهدفم

1

اأن يتعلم الطالب االأذكار ال�شرعية 
التالية: زيارة املري�ض، دعاء ال�شوق، 

اإذا راأى ما ي�شره، اأدعية ال�شفر، 
نزول املطر

در�ض ف�شل زيارة املري�ض
م�شابقة يف حفظ االأذكار

زيارة املر�شى

الوابل ال�شيب
ح�شن امل�شلم مع �شرحه

معاين االأذكار

اأن يتعلم الطالب �شفة و�شوء 2
وطهارة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم

در�ض عملي يف و�شوء النبي �شلى 
اهلل عليه و�شلم

�شرح حديث عثمان عن و�شوء 
النبي �شلى اهلل عليه و�شلم

منهج ال�شالكني
�شفة و�شوء النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلم ل�شليم الهاليل

4( اجلانب املهاري والعقلي:
املراجعاملو�شوعاتالهدفم

اأن يتعود الطالب احلكم على 1
االأ�شياء واملعلومات وتقييمها

لعبة )ما راأيك يف..(
حلقة نقا�ض حول )تقييم معلومة 

– حقيبة – �شاعة – �شيارة(

االألعاب الرتبوية عثمان خ�شر
1000لعبة ولعبة لر�شا مدبويل

اأن يتعلم الطالب مبادئ فن االإلقاء 2
واخلطابة

دورة يف فن االإلقاء – تقدمي كلمة 
للطالب – م�شابقة )اخلطيب 

املفوه(
فن اخلطابة

5( اجلانب االجتماعي:
املراجعاملو�شوعاتالهدفم

1
اأن يعي�ض الطالب مع رفقة 

�شاحلة ويعرف فوائدها 
وثمارها

وقفة مع حديث )مثل اجللي�ض 
ال�شالح..(

�شعار )قل يل من تعا�شر اأقول لك من 
اأنت( وقفة مع حديث )املرء على دين 

خليله...(
االجتماع على املذاكرة املدر�شية

جا�شم املطوع
العري�ض

2
اأن  يتعود الطالب على اأعمال 
اخلري يف جمتمعه من خالل 

م�شجده وحيِّه

نظافة امل�شجد – نظافة احلي – نظافة 
املرافق العامة – توزيع وجبات – 

اإفطار �شائم – ك�شوة العيد
امل�شجد بيت امل�شلم
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خطة املرحلة الثانوية
ال�شف االأول الثانوي
1( اجلانب االإمياين:

املراجعاملو�شوعاتالهدفم

1
اأن يحر�ض الطالب على 
اال�شتقامة على دين اهلل 

تعاىل

الهداية.. اأهميتها وفوائدها – حقيقة اال�شتقامة – 
عقبات يف طريق اال�شتقامة –  اجلدية يف اال�شتقامة 
– تف�شري قوله تعاىل: ) اإن الذين قالوا ربنا اهلل ثم 

ا�شتقاموا.... (

اآيات اال�شتقامة لعطية حممد �شامل
)فا�شتقم كما اأمرت( لعبدالعزيز اجلليل

اال�شتقامة على دين اهلل للمنجد
اجلدية يف االلتزام

الفتور.. اأ�شبابه وعالجه لنا�شر العمر

اأن يتجنب الطالب 2
الوقوع يف املنكرات

تعظيم حرمات اهلل – �شالح الظاهر والباطن – 
اخلوف واخل�شية من اهلل – �شوؤم الذنوب واملعا�شي 

واأثرها على الفرد واملجتمع – مكفرات اخلطايا 
والذنوب –  مداخل ال�شيطان على ال�شاحلني – ق�شة 
اآدم مع اإبلي�ض – جماهدة النف�ض – التوبة –  مظاهر 
�شعف االإميان – حمبطات االأعمال – اأ�شباب الوقوع 

يف املحرمات

الداء والدواء البن القيم
ال�شراع مع ال�شهوات للمنجد

اإغاثة اللهفان البن القيم
خمت�شر الكبائر للذهبي

االأ�شباب التي يع�شم بها العبد من ال�شيطان 
لعبداهلل اجلار اهلل

البيان يف مداخل ال�شيطان للباليل
مقامع ال�شيطان ل�شليم الهاليل

منهج االإ�شالم يف تزكية النف�ض الأن�ض كرزون
احليل النف�شية لنهاد دروي�ض

اأن يحر�ض الطالب على 3
اأداء ال�شالة املفرو�شة

التبكري لل�شالة – ف�شائل ال�شالة –  مكانة ال�شالة 
وحكم تاركها –  احلر�ض على �شالة اجلماعة – 

الرتغيب يف �شالة اجلماعة والرتهيب من التخلف 
– اأهمية �شالة اجلماعة –  اأ�شباب التهاون يف ال�شالة 

– اآثار ال�شالة واأ�شرارها

ال�شالة للعواي�شة
ال�شالة ل�شعيد بن علي وهف
اأهمية ال�شالة لف�شل اإلهي

4
اأن يتاأ�شى الطالب 

بالنبي �شلى اهلل عليه 
و�شلم يف هديه و�شمائله

درا�شة كتاب ال�شمائل املحمدية
حمبة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

ال�شمائل املحمدية �شالح ال�شامي
حمبة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم خلليل اهلل 

خاطر
حمبة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم بني 

االإجالل والتعظيم – البيان
مواقف اإميانية الأحمد فريد

حب النبي حمبة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 
وعالماته لف�شل اإلهي
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2( اجلانب االأخالقي وال�شلوكي:
املراجعاملو�شوعاتالهدفم

1

اأن يتخلق الطالب باالأخالق 
واالآداب التالية: )ال�شدق – 
احلياء – العفة – الوفاء – 

االإيثار – اآداب االأخوة(

در�ض يف مو�شوع الهدف – 
تلخي�ض كتاب اأو �شريط لبع�ض 
االأخالق – ق�شة الثالثة الذين 
خلفوا »ال�شدق« – �شرية عثمان 

بن عفان )ت�شتحيي منه املالئكة( 
»احلياء« – عفة �شيدنا يو�شف 
عليه ال�شالم – حديث ال�شبعة 
الذين يظلهم اهلل »العفة« – 

ق�شة االأن�شار مع املهاجرين واآية 
االإيثار – ق�شة املجاهدين وكوب 

املاء

�شل�شلة االآداب ال�شرعية للمنجد
اأخالق امل�شلم للغزايل
اأين نحن من هوؤالء

االأخالق االإ�شالمية حلبنكة
مو�شوعة ن�شرة النعيم اأن يجتنب الطالب االأنانية 2

والكذب وخلف الوعد وال�شباب
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3( اجلانب العلمي واملعريف:
املراجعاملو�شوعاتالهدفم

اأن يتعلم الطالب اأحكام الطهارة 1
وال�شالة

تعلُّم اأحكام الطهارة وال�شالة
بع�ض اأحكام �شالة التطوع

منهج ال�شالكني لل�شعدي – عمدة 
الفقه – اإبهاج املوؤمنني �شرح منهج 

ال�شالكني البن جربين

اأن يتعلم الطالب اأربعة ع�شر 2
حديثاً من االأربعني النووية

�شرح حديث )وما تقرب اإيلَّ عبدي 
..( – �شرح حديث  ب�شيٍء اأحبَّ اإيلَّ
)بنَي االإ�شالم على خم�ض..( – 

درا�شة االأحاديث التالية: ) الثاين 
– الرابع – اخلام�ض – الثامن 
– الرابع ع�شر – ال�شابع ع�شر 

– الثامن والع�شرون – احلادي 
والثالثون – الثاين والثالثون 
– الثالث والثالثون – الثامن 

والثالثون  التا�شع والثالثون – 
االأربعون – الثاين واالأربعون (

جامع العلوم واحلكم – قواعد 
وفوائد من االأربعني النووية 

لناظم �شلطان – �شرح االأربعني 
النووية البن عثيمني

تف�شري جزء عمَّاأن يتعلم الطالب تف�شري جزء عم3َّ
ف�شائل القراآن واآدابه

الطيَّار – ال�شعدي – ابن كثري 
– ابن عثيمني – املعني يف فهم 

اجلزء الثالثني لزيد العمر

اأن يتعلم الطالب اأ�شول اعتقاد 4
اأهل ال�شنة واجلماعة

العقيدة ال�شحيحة واأثرها يف 
حياة امل�شلم – االأ�شول الثالثة – 

اأهمية العقيدة ال�شحيحة

اأعالم ال�شنة املن�شورة – اعتقاد 
اأهل ال�شنة واجلماعة البن 

عثيمني – جممل اأ�شول اعتقاد 
اأهل ال�شنة واجلماعة لنا�شر 

العقل
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4( اجلانب املهاري والعقلي:
املراجعاملو�شوعاتالهدفم

1

اأن يكت�شب الطالب بع�ض املهارات 
االأ�شا�شية )التفكري االإبداعي 

– فن التعامل مع االآخرين – 

التلخي�ض واالخت�شار(

بحوث ودورات تدريبية يف املهارات

كيف تلخ�ض كتاباً للمنجد – 
ف�شول يف التفكري املو�شوعي 

لبكار – دورة فن التعامل 
والتفاعل مع االآخرين لعبداهلل 

خاطر – كيف تقراأ كتاباً لبكار – 
الطرق اجلامعة للقراءة النافعة 
ملحمد عقيل مو�شى – القراءة 

للمنجد – دليل التدريب القيادي 
له�شام طالب

 
5( اجلانب االجتماعي:

املراجعاملو�شوعاتالهدفم

اأن يحر�ض الطالب على العي�ض 1
مع رفقة �شاحلة

ق�شة �شلمان الفار�شي – االأخوة 
– حقيقة ال�شعادة – �شرح حديث 

)مثل اجللي�ض ال�شالح..( – 
ف�شل جمال�ض اخلري )هم القوم 
ال ي�شقى جلي�شهم( – املحبة يف 

اهلل ومكانتها – الرفقة ال�شاحلة 
– �شرح االآية )وا�شرب نف�شك مع 
الذين يدعون ربهم..( – ق�شة 

اأ�شحاب الكهف

�شور من حياة ال�شحابة 
لعبدالرحمن راأفت البا�شا – يف 

ظالل املحبة يف اهلل ل�شيد العفاين 
– االأخوة االإ�شالمية ل�شليم 

الهاليل – ال�شعادة بني الوهم 
واحلقيقة لنا�شر العمر – االأخوة 

االإ�شالمية لعبداهلل علوان

اأن يدرب الطالب على بذل  2
الن�شيحة الأ�شدقائه

وقفة مع حديث )الدين 
الن�شيحة..(

�شعار )املوؤمن مراآة اأخيه..(
ـــــــ
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	•الو�شائل الرتبوية
اإن ما نراه اليوم من تكالب االأعداء على �شباب االأمة وتفننهم يف اإغوائهم يحتم علينا اجلد واالجتهاد يف ابتكار برامج وو�شائل تنا�شب ال�شباب 

وتلبي رغباتهم وتعينهم يف ق�شاء اأوقاتهم مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة مع مراعاة ال�شوابط ال�شرعية لهذه الو�شائل الرتبوية.
* �شوابط يف الو�شائل الرتبوية:

. اأن تلتزم الو�شائل الرتبوية بال�شوابط ال�شرعية واملعايري االأخالقية. 1
. اأن تتنا�شب الو�شيلة الرتبوية مع الفئة العمرية. 2

حماولة التنويع بني الو�شائل النظرية )الدرو�ض – الكلمات( والو�شائل احلركية ) األعاب – م�شابقات – لقاءات – ......( اأو و�شائل. 3 
الو�شائط )كتب – اأ�شرطة – برامج احلا�شب االآيل – .....( اأو و�شائل اإثرائية )البحوث – التلخي�شات – ......(.

.) اأن تكون الو�شيلة متنا�شبًة مع الهدف وحمققًة له )فاالأهداف االإميانية ي�شلح لها ما ال ي�شلح للهدف االجتماعي مثاًل؛ والعك�ض. 4
. عدم االن�شغال بالو�شيلة واأدواتها على ح�شاب امل�شمون والهدف. 5

. حماولة تفعيل دور الطالب )املرتبي( يف الو�شيلة الرتبوية واإ�شراكه يف اأدواٍر حمققٍة للهدف لرفع م�شتوى اال�شتفادة الرتبوية. 6
. مراعاة التجديد يف الو�شائل مبا يتنا�شب مع املتغريات احلديثة وفق ال�شوابط ال�شرعية. 7

. متابعة رجع االأثر للو�شيلة وتقوميها من حيث حتقيقها للهدف. 8
: •  و�شائل مقرتحة	

)درو�ض – كلمات – م�شابقات ثقافية وم�شابقات ورقية – �شعارات – األعاب حركية – دورات – عرو�ض مرئية – اأفالم هادفة – بحوث 
– زيارات ميدانية – حلقات نقا�ض – جداول متابعات – ر�شوم �شجرية – لوحات تعليمية – م�شاهمات ميدانية اأو م�شاركات ميدانية – 

م�شاركات اأ�شرية – جل�شات تاأملية – الق�ش�ض واالأمثال – االأنا�شيد الهادفة واالأرجوزات ال�شعرية – امل�شاهد التمثيلية – ا�شتبانات(.
	•التقومي :

تنظر الوثيقة اإىل التقومي على اأنه ) تقدير املعلم الأداء طالبه واإعطاوؤه قيمًة ووزناً بق�شد معرفة اإىل اأيِّ حٍد ا�شتطاع طالبه االإفادة من 
عملية التعلم/ التعليم، واإىل اأيِّ مدًى اأدَّت هذه االإفادة اإىل اإحداث تعديٍل يف �شلوكهم، ومدى حتقق كفايات احلدِّ االأدنى من املنهج الرتبوي 
ٍن من مكونات العملية التعليمية؛ وكلَّ عن�شٍر من عنا�شر  املحددة �شلفاً.. من اأجل اتخاذ قرارٍت معينة (.. والتقومي ميكن اأن ي�شمل كلَّ مكوِّ

املنهج، ولكنَّ الوثيقة �شتقت�شر على تقومي املتعلم يف مواد املنهج الرتبوي.
. مرتكزات عملية التقومي:

ترتكز الوثيقة على جمموعٍة من املعايري عند تقومي طالب ِحلَِق التحفيظ؛ ميكن اإجمالها يف االآتي: 
1( ارتباط التقومي بالكفايات التي ي�شعى املنهج الرتبوي اإىل متكن الطالب منها وفق مبداأ )التعلم لالإتقان(.

2( �شمول عملية التقومي؛ فاملنهج الرتبوي ُيعنى بتقومي:
•جميع جوانب النمو يف الفرد طالب التحفيظ. 	

•جميع امل�شتويات العقلية للمتعلم مع تاأكيد امل�شتويات العليا. 	
•مهارات قراءة القراآن الكرمي وعلومه. 	

•ال�شلوكيات والقيم واالجتاهات. 	
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قيم  �شرعية/  مفاهيم  بحثية/  مهارات   ( م       املُقوَّ لل�شيء  منا�شبًة  التقييم  اأدوات  تكون  اأن  بها  ويق�شد  التقومي؛  عملية  مالئمة   )3
واجتاهات(.

ل ) التقومي التكويني  4( ا�شتمرارية عملية التقومي؛ حيث تتم عملية التقومي بطريقة م�شتمرة ومنظمة؛ فت�شمح بت�شحيح االأخطاء اأواًل فاأوَّ
والتغذية الراجعة(.

5( ا�شرتاكية عملية التقومي؛ في�شرتك املعلم والطالب وويلَّ االأمر يف عملية التقومي.
6( مو�شوعية عملية التقومي؛ تتوافر معايري ال�شدق والثبات والتوازن واملو�شوعية يف اأدوات التقومي امل�شتخدمة.

ف النف�ض وحتقيق الذات. 7( اأْن�َشَنة عملية التقومي؛ حيث تقوم عملية التقومي على اأ�شا�ٍض اإن�شاين؛ فت�شاعد الفرد على تعرُّ
: • اأنواع التقومي املق�شودة يف هذه الوثيقة	

اأنواع التقومي التي ت�شعى الوثيقة اإىل دجمها يف املنهج الرتبوي ما يلي:
1( التقومي الت�شخي�شي: ويهدف اإىل ت�شخي�ض ا�شتعداد الطالب، ومعرفة قدراتهم، ومدى امتالكهم ملتطلبات التعليم الالحق، ومن َثمَّ 

حتديد نقطة البداية املنا�شبة.
2( التقومي اخلتامي اأو التجميعي: ويتم بعد االنتهاء من تدري�ض اأهداف مرحلٍة من مراحل املنهج الرتبوي، اأو بعد نهاية ف�شٍل؛ اأو عاٍم 
درا�شي، ويهدف اإىل اإعطاء موؤ�شرات دقيقة عن مدى اإتقان املتعلم للكفايات االأ�شا�شية املحددة م�شبقاً، ومتتلك نتائج التقومي النهائي قوة 

التاأثري، واإمكانية التعميم.

: • اأدوات التقومي	
توؤكد الوثيقة على اأهمية تنوع اأدوات التقومي وتعددها؛ غري اأنها ترتكز على ثالث اأدواٍت ل�شهرتها، ومنا�شبتها لتقومي املواد ال�شرعية املكونة 

للمنهج الرتبوي، واالأدوات هي:
ة واملدرو�شة من اأهم و�شائل التقومي املطبَّقة يف جمال املهارات اللغوية؛ فهي الو�شيلة االأوىل يف تقومي اأداء  اأ( املالحظة: تعدُّ املالحظة امل�شتمرَّ
املتعلم، وميكن اأن تعطي �شورًة كاملًة عن مدى اإتقان املتعلم ملهارات االت�شال اللغوية، وقدرته على توظيفها يف مواقف احلياة الطبيعية.. 
ويجب اأن تكون املالحظة التي يقوم بها املعلم لقيا�ض املعارف واملهارات واالجتاهات دقيقًة ومو�شوعية، ومن َثمَّ فال ِغنى له عن )بطاقة 

املالحظة( التي تت�شمن املهارات املطلوب اإتقانها يف كلِّ مرحلة.
ب( ملفات التعلُّم: وملف التعلُّم هو ) ملٌف �شخ�شيٌّ لكلِّ طالب؛ ميثِّل وعاًء ملجموعٍة من الن�شاطات واالأعمال التي تعك�ض �شخ�شيته ومتثِّل 

ر ت�شمينها يف ملفه. مها قبل اأن يقرِّ اأف�شل ما قام به واأجنزه (، ويراجع املتعلم اأعماله وُيقوِّ
ج( االختبارات التحريرية )املو�شوعية واملقالية( واالختبارات ال�شفهية: تاأتي االختبارات –  باأنواعها املختلفة – يف مقدمة اأدوات التقومي 
ل لدى املتعلِّم من مفاهيم ومعارف �شرعيٍة خمتلفة.. وال �شكَّ اأن بناء االختبار وطبيعة االأ�شئلة التي ُيتوقع منها  املتبعة لقيا�ض ما حت�شَّ
ر عند املتعلم لها اأثٌر كبرٌي يف اإعطاء املعلم فكرًة وا�شحًة عن م�شتوى طالبه وا�شتعداداتهم العقلية  اأن جتاوز م�شتوى احلفظ ومهارة التذكُّ
وؤ وحلِّ امل�شكالت، واأ�شئلًة  ن االختبار اأ�شئلًة تقي�ض مهارات التفكري االأخرى؛ كالتحليل والرتكيب والتقومي والتنبُّ املختلفة، فال بدَّ اأن يت�شمَّ

اأخرى تقي�ض ا�شتقاللية املتعلم يف تفكريه واأحكامه.
وال ميكن للوثيقة اإغفال بقية االأدوات: التقومي الذاتي، وامل�شروعات الفردية واجلماعية، الن�شاطات ال�شيفية، التعيينات والتكاليف.
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المعلومات الببليوجرافية للمشروع

التف�شيلالبندم

م�شروع روافد للحلقات املتميزةا�شم امل�شروع1

معهد ال�شيخ �شليمان القا�شم – الريا�ضاجلهة املنفذة2

ثالث �شنوات للمرحلة املتو�شطة والثانويةاملدة3

تعريف عام 4
بامل�شروع

هو عبارة عن برنامج لتطوير اأداء احللقات تربوياً وتعليمياً، وتقدمي برامج وخطط منوذجية ، 
من خالل �شراكة فاعلة بني املعهد واملجمعات القراآنية الأجل االرتقاء بها يف جماالت متنوعة . 
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•مقدمة : 	
احلمد هلل الذي اأنزل على عبده الكتاب ومل يجعل له عوجا، وال�شالة وال�شالم على الذي اأر�شله اهلل للعاملني نذيراً وعلى اآله و�شحبه ومن 

اقتفى اأثره اإىل يوم الدين.. وبعد:
نحمد اهلل على اأن ي�شر واأعان على اإخراج هذا الربنامج الذي يعتني باحللقات القراآنية واإعدادها وي�شاهم بتاأهيل القائمني عليها.

اإننا يف معهد ال�شيخ �شليمان القا�شم حر�شنا على اأن يتوافق الربنامج مع تطوير العملية الرتبوية والتعليمية يف احللقات من خالل الربامج 
واملوا�شيع املتعلقة بتعلم كتاب اهلل والعمل به وفق درا�شة وافية خل�شائ�ض املرحلة ومتطلباتها من طرق واأ�شاليب علمية وتربوية.

ولقد اجتهدنا يف تكوين فريق متخ�ش�ض له خربة كافية يف احللقات القراآنية ببناء هذا الربنامج واحلر�ض على اأن يالم�ض حاجتها وحاجة 
الطالب واملعلمني وامل�شرفني،  لرنقى باأهل القراآن الذين هم اأهل اهلل وخا�شته، وحتى ننال اخلريية التي ذكرها نبينا حممد �شلى اهلل عليه 

و�شلم يف قوله }خريكم من تعلم القراآن وعلمه{.
وقد حر�شنا على اأن يطبق امل�شرفون على احللقات القراآنية الربنامج على الوجه االأكمل، من خالل االآليات املدونة يف الربنامج، وكان هناك 

توا�شل م�شتمر مع املجمعات القراآنية وم�شريف احللقات لتجاوز اأي عقبة، ولتحقيق االأهداف املرجوة من هذا الربنامج.
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	•ملحة عن معهد ال�شيخ �شليمان القا�شم :
الكرمي مبنطقة  القران  العاملني يف خدمته يف اجلمعية اخلريية لتحفيظ  املعهد يقوم بتطوير حفظة كتاب اهلل واملعلمني ورفع قدرات 

الريا�ض تعليمياً واإدارياً وتربوياً.
كما يقوم مب�شاندة املراكز القريبة منه مركز اجلنوب ومركز الو�شط اجلنوبي ومركز العزيزية التابعة للجمعية اخلريية لتحفيظ القران 

الكرمي بالريا�ض. 
	•الروؤية:

معهد ريادي يعنى بتاأهيل اأداء احللقات و م�شرفيها من خالل برامج اإثرائية با�شتخدام التقنيات احلديثة و باأداء فريق عمل فّعال. 
	•الر�شالة :

موؤ�ش�شة متخ�ش�شة يف خدمة املهتمني بكتاب اهلل تعاىل.
	•االأهداف:

العناية بتطوير اأداء احللقات. 1 .
امل�شاهمة يف اإعداد ون�شر الدرا�شات واالأبحاث التي تخدم القراآن الكرمي. 2 .

تقدمي برامج اإثرائية يف القراآن الكرمي وعلومه. 3 .
العناية باخلامتني واملوهوبني يف احللقات. 4 .

اإقامة الربامج التطويرية والتدريبية. 5 .



57

•الهيكل التنظيمي للمعهد 	
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• مشاريع وبرامج المعهد	
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• سياسات بناء المشاريع في المعهد 	

•برنامج روافد 	

	•الهدف العام:
االرتقاء باملجمعات القراآنية.

	•االأهداف التف�شيلية للربنامج وجماالتها:
•االرتقاء باأداء املجمعات القراآنية معرفياً و�شلوكياً ومهارياً 	

•تطوير مهارات معلمي وم�شريف برنامج روافد وتعزيزه  	
•العناية بطالب املجمعات القراآنية وتنمية قدراتهم.  	
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	•مميزات م�شروع روافد :
اإعداد وثيقة جماالت وموؤ�شرات الحتياجات ال�شريحة امل�شتهدفة ملدة ثالث �شنوات. 1 -

وجود خطة تنفيذية �شنوية لربنامج عملي وفق املجاالت واملوؤ�شرات )مرفق مناذج(. 2 -
القائمني على امل�شروع كوادر متخ�ش�شة ومتميزة يف العمل املوؤ�ش�شي، ومن بيئة العمل. 3 -

ي�شكل امل�شروع 60- 4 %  من تركيز املعهد.
القدرة على ا�شتيعاب جممعات على م�شتوى الثالث مراكز. 5 -

يحقق التوازن يف احللقات. 6 -
�شمولية الربامج حلاجة امل�شتهدفني. 7 -

�شمولية امل�شتفيدين من برامج امل�شروع. 8 -
مرونة امل�شروع )�شبط اأيام التنفيذ، م�شتويات الربامج، اآليات التوا�شل(. 9 -

م�شروع نوعي على م�شتوى اجلمعية اخلريية يف اململكة. 10 -
يح�شن �شورة احللقات )تنظيم عمل احللقات، تطوير العاملني يف احللقات(. 11 -

تنفيذ بع�ض الربامج من خالل املعهد.  12 -
زيارات ميدانية لالإ�شراف ومتابعة الربنامج. 13 -

االإ�شراف على امل�شروع من قبل اإدارة مفرغة يف املعهد بالتعاون مع جلان م�شاندة )جلنة متابعة، جلنة الربامج النوعية(. 14 -

	•اآليات اال�شرتاك يف الربنامج  :
	تعبئة ا�شتمارة طلب امل�شاركة يف الربنامج.

	املوافقة على امل�شاركة وفق �شروط التقدمي.
	تر�شيح م�شرف على كل مرحلة يف كل جممع.

	توقيع اتفاقية )عقد( مع املجمعات امل�شاركة يف الربنامج.
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•بناء الخطة التنفيذية للعام الدراسي لبرنامج روافد : 	

•اأهداف اخلطة :- 	
تهدف اخلطة التنفيذية لربنامج روافد اإىل اإيجاد منهج متكامل مبني بطريقة علمية، وفق احتياجات كل مرحلة من مراحل طالب حلقات 
حتفيظ القراآن الكرمي، بحيث ي�شهل تطبيق الربنامج من قبل م�شرف احللقة، وكذلك ت�شهل متابعته وتقييمه من قبل اجلهة امل�شرفة على 
اخلطة )املعهد(، بحيث تتحقق اخلطة وتخدم جميع احتياجات الطالب املتنوعة يف �شتى املجاالت بح�شب اأهمية كل جمال ومدى حاجة 

الطالب له يف خمتلف مراحله العمرية .

•طريقة بناء الوثيقة واخلطة :- 	
مت اإعداد وثيقة منهج خطة روافد التعليمية وفق اخلطوات العلمية التالية / 

تكليف فريق متخ�ش�ض و�شاحب خربة عملية يف برامج طالب احللقات القراآنية. (1 )
االإطالع واال�شتفادة من عدد من الكتب امل�شابهة يف هذا املجال مثل كتاب مناء وكتب بناء ووثيقة منهج للفتيات يف مركز ال�شرق وملف  (2 )

عن معايري الرتبية .
حتديد واختيار املجاالت العامة التي �شيتم الرتكيز عليها يف اإعداد الوثيقة والتي تتنا�شب مع تعليم كتاب اهلل الكرمي وحفظه، لذا مت  (3 )
القيادية  املهارات:  العلمي- االأخالقي وال�شلوكي-الدعوي -املهارات )ويدخل يف  املجال االإمياين-  اختيار �شتة جماالت عامة وهي :- 

والعقلية والنف�شية والذاتية واالإدارية واللغة والتوا�شل واالجتماعية(.
ح�شر وكتابة املوؤ�شرات املف�شرة واملتكاملة لكل جمال ب�شكل تف�شيلي ومو�شع ومركز يف نف�ض الوقت. (4 )

( 5) ح�شر الربامج واالأن�شطة التي حتقق املوؤ�شرات ال�شابقة ب�شكل متنوع وجذاب ومنا�شب.
تق�شيم الربامج واالأن�شطة على املراحل الدرا�شية امل�شتهدفة لكل مرحلة ما ينا�شبها. (6 )

حتديد وزن لكل جمال واعتماد تلك االأوزان يف تنزيل الربامج يف اخلطة التنفيذية ال�شنوية . (7 )
تنزيل هذه الربامج وفق االأوزان واالحتياج على خطة �شنوية تنفيذية تف�شيلية لعام درا�شي كامل )اخلطة التنفيذية(. (8 )

عر�ض وحتكيم اخلطة التنفيذية لروافد على عدد من املتخ�ش�شني يف املجال الرتبوي والنف�شي والعلمي. (9 )
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•تعريف مب�شطلحات اخلطة:-  	
اخلطة التنفيذية لربنامج روافد: هي اخلطة القابلة للتطبيق مبا�شرة واملرتبطة بزمن ووقت حمدد وجهة م�شئولة عن التنفيذ وموؤ�شر 

حتقيق الهدف من الربنامج وكذلك املجال الذي يحققه الربنامج وفق النموذج املب�شط التايل: 

املرحلة /                                       امل�شتوى/                                    الف�شل الدرا�شي /

معلومات الربنامجالوقتالتاريخاليوماالأ�شبوع
جمال املنفذمكان الربنامجاإ�شافية

املوؤ�شرالربنامج

- املرحلة :- ويق�شد اأحد املراحل الثالث امل�شتهدفة بالربنامج وهي املتو�شطة اأو الثانوية اأو اجلامعية .

- امل�شتوى :- واخلطة عبارة عن ثالث م�شتويات ملدة ثالث �شنوات لكل �شنة م�شتوى .

- الف�شل الدرا�شي :- يقدم كل م�شتوى يف ف�شلني درا�شيني فقط بدون فرتة االإجازة ال�شيفية.

الوقت :- بيانات املعلومات الزمنية التف�شيلية لكل برنامج . االأ�شبوع –- 
- الربنامج :- ويحوي العنوان الرئي�ض للربنامج .

- معلومات اإ�شافية :- تو�شيح مب�شط و�شرح للربنامج ب�شكل ي�شاعد على حتقيق الهدف ب�شكل مركز .

- مكان الربنامج :- مكان مقرتح لتنفيذ الربنامج مع احلرية التامة للجهة املنفذة باختيار اأي مكان منا�شب لل�شوابط املعروفة .

- املنفذ :- معظم الربامج تنفذها احللقة وبع�ض الربامج ينفذها املعهد اأو جهات ر�شمية اأخرى .

- جمال الربنامج :- كل برنامج يخدم على االأقل جمااًل واحداً من املجاالت العامة يف الوثيقة املعدة لربنامج روافد .

اإطار الربنامج  - املوؤ�شر :- ويق�شد به موؤ�شر حتقيق الهدف من الربنامج وهو عبارة مركزة وخمت�شرة تفيد ب�شكل مبا�شر يف حتديد 

وجناحه يف حتقيق الهدف التف�شيلي املرجو منه . 

•اآلية اإدارة برنامج روافد : 	
تتم اإدارة ومتابعة تنفيذ الربامج وتطويرها من خالل جلان متابعة، بال�شورة التالية: 

يوجد جمل�ض تنفيذي لروافد. 1 .
يوجد جمال�ض متابعة مل�شرف كل مرحلة. 2 .

يوجد م�شرف لكل مرحلة على  5. 3 جممعات.
يقوم م�شرف املرحلة بزيارة ميدانية كل �شهر للمجمع. 4 .

اجتماع دوري مل�شريف كل مرحلة ملتابعة �شري اخلطة واأبرز الو�شائل لتطويرها وتقوميها. 5 .
تقييم دوري للربنامج وفق منوذج معد م�شبقا. 6 .
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•الهيكل التنظيمي إلدارة روافد 	

•اجتماعات متابعة برنامج روافد 	
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•اعتمدنا في تنفيذ البرنامج على : 	

•وللتأكد من تنفيذ البرنامج  : 	
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•من أبرز وأهم برامج روافد 	
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نماذج لألنشطة والبرامج 
في خطة روافد

)المرحلة الثانوية(
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برنامج روافد – املرحلة الثانوية –  امل�شتوى الثاين –  الف�شل الدرا�شي الثاين

وع
�شب

االأ

يوم
ال

يخ
تار

ال

جمال املنفذمعلومات اإ�شافيةالربنامجاملدةالوقت
املوؤ�شرالربنامج

2

مي
حلقة حتفيظ القراآن يو

الكرمي
االعتناء بتح�شني مهارات الطالب يف احلفظ 

قةواملراجعة والتالوة..
حلل

ا

االعتناء بالقراآن الكرمي ..اإمياين

بت
ل�ش

ا

45د

برنامج حتت املجهر
1-اجلدول اليومي 

لل�شاب امل�شلم ) نقا�ض 
وعر�ض(

فكرة برنامج تهدف مل�شاعدة ال�شاب على 
تنظيم وقته ومعاجلة بع�ض االأ�شباب كخطوة 

ا�شتباقيةوالتي قد توؤثر على م�شتواه يف احللقة 
اأو الربنامج او الدرا�شة ، ويهدف لتحفيزهم 

للتناف�ض على تنمية اأنف�شهم من خالل تنظيم 
يومهم.

تو�شية:يطلب من كل طالب تقدمي جدوله 
اليومي مل�شرفه لتوجيهه

قة
حلل

ا

تربية النف�ض على امل�شابقة للخرياتاإمياين

اأخالقي

تقدير النظام والرتتيب وامتثالهما

الرتبية على حفظ الوقت وال�شمو عن �شفا�شف 
االأمور

العناية بتقدمي حمفزات وت�شجيع الطالب در�ض علمي�شاعة
قةومتابعة وتكرمي للمتميزين

حلل
ا

فقه العباداتعلمي

ني
الثن

اأفياء �شعرية )كيف ا
تلقي ق�شيدة؟ (

يعتنى بتنويع االأبيات ال�شعرية بني احلكمة 
قةواملوعظة والطرفة(

حلل
توفري بيئة اجتماعية حمببةاجتماعيا

تنمية املهارات وتفعيل الطاقاتمهاري

�ض
مي

خل
من ا

4-11م

برنامج ثقايف واجتماعي 
ينبغي و�شع جدول للربنامج وتوزيع وترتيب الفقرات ومدتها لتغطية كافة االأوقات+ االعتناء باملاأكوالت وامل�شروباتومهاري:

درو�ض من ق�شة 45د
طالوت وجالوت

ربطها بالواقع مفيد جدا ملا حتمله من دالالت 
قةعميقة

حلل
ا

املعاجلة  امل�شتمرة الأمرا�ض القلوباأخالقي

اأقل 
من 
5د

كلمة

- ال�شديق
 -

اال�شتغفار 
يف 

االأ�شحار

االعتناء بالتدرب على االإلقاء + تقييم االإلقاء 
لب)املغرب+الع�شاء(

طا

التحلي باآداب االأخوة يف اهللاأخالقي

االعتناء باملواعظ والدرو�ض االإميانيةاإمياين

األعاب ذهنية واإبداعية  60د
مفيدة

لعبة اأبالون جيدة يف تنمية التفكري مبعرفة 
قةاالحتماالت وحتديد القرارات

حلل
ا

تنمية املهاراتمهاري

برنامج ريا�شي90د
االعتناء باالإحماء ومتارين خفيفة قبل بدء 

اللعب )ي�شتح�شن تعيني مدرب ونائب للربامج 
قةالريا�شية خالل الف�شل الدرا�شي(

حلل
ا

العناية بال�شحة البدنيةمهاري
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• البرنامج الذاتي:	

التقييم )1-5( 5:االأف�شلالتنفيذاملوؤ�شراملجالال�شنفاملوؤلفالعنوانم

تقومي االأخالق وتزكية النف�ض اأخالقيم�شموعنا�شر العمراإنه كان �شادق الوعد1
واكت�شاب ال�شمات احل�شنة

اإتقان املهاراتمهاريم�شموعحممد املنجداالتقان2

تعظيم حرمات اهلل واجتناب اإمياينم�شموععمر العيداآثار الذنوب على القلوب3
املعا�شي

تعظيم حرمات اهلل واجتناب اإمياينم�شموعحممد املنجدال تعر�ض نف�شك للفنت4
املعا�شي

اإدارة الذات والتعرف عليهامهاريم�شموعاإبراهيم الدوي�ضالرجل االألف5

قاعدة االإنطالق وقارب 6
العناية باأعمال القلوباإمياينمكتوبجملة البيانالنجاة

قاعدة االإنطالق وقارب 7
العناية باأعمال القلوباإمياينمكتوبجملة البيانالنجاة

قاعدة االإنطالق وقارب 8
العناية باأعمال القلوباإمياينمكتوبجملة البيانالنجاة

امتثال اأخالق االأنبياء اأخالقيم�شموعحممد املنجدالهوية االإ�شالمية9
وال�شاحلني

اإتقان املهارات ، القدرة على مهاريم�شموعحممد الدحيمكيف تكون منتجا ونافعا10
التطبيق واملثابرة

العناية باأعمال القلوباإمياينم�شموعاإبراهيم الدوي�ضاالأنقياء11
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•نموذج لبرنامج مستمر )برنامج الماهر(: 	

فكرة الربنامج: برنامج يهدف اإىل تعليم مهارة من خالل تطبيق عملي مكتمل يجمع بني التدريب على املهارة وبني معاجلة مو�شوع يهم 
امل�شتفيدين.

جمال الربنامج وموؤ�شراته الرئي�شية: 

املوؤ�شراملجال

املهاري

اإتقان املهارات القيادية

تعلم مهارات حل امل�شكالت

تنمية املهارات وتفعيل الطاقات

ا�شتخدام املهارات االأ�شا�شية يف التفكري

القدرة على التطبيق واملثابرة

•المهارات المستهدفة: 	
•مهارة حل امل�شكالت.  )جماعية( 	

•مهارة القبعات ال�شت.  )جماعية( 	
•عظمة ال�شمكة.          )جماعية( 	

•مهارة اخلريطة الذهنية.  )فردية( 	

•آلية تطبيق البرنامج:  	
•تن�شيق مع مدرب مقّيم ي�شتمر مع املجموعة امل�شتفيدة حتى نهاية الربنامج،دور املدرب يكمن يف: 	

تقدمي برنامج تدريبي تعليمي للمهارة املراد تعليمها. o 

متابعة وتقييم تعلم وتدرب امل�شتفيدين على املهارة. o 

عر�ض التقييم النهائي للربنامج. o 

•حتديد موا�شيع لكل مهارة . 	
 • تق�شيم امل�شتفيدين اإىل جمموعات متوازنة ومتكاملة قدر االإمكان مبا يتنا�شب مع العدد املتوفر. )ال يزيد عدد اأفراد املجموعة عن 4	

وال يقل عن 3(
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عار�ض. • توزيع املهام لكل جمموعة: قائد – متابع – حمرر – 	
•جتهيز مكان منا�شب للربنامج : يف�شل اأن تكون قاعة تدريبية فيها طاوالت وكرا�شي ، وبروجكرت ،وتوفري كافة احتياجات الربنامج من  	

قرطا�شيات اأو ماأكوالت اأو نظافة.

•خطة البرنامج:  	
•اللقاء االأول: الربنامج التعريفي والتدريبي  ،وتكليف املجموعات باملوا�شيع. 	

د)مهم يعطى الربنامج وقت كايف خ�شو�شا هذا اللقاء( • اللقاء الثاين: التدريب على املهارة عمليا ملدة ترتاوح بني 45د -60	
يطلب من الطالب االطالع والبحث والقراءة يف مو�شوع اللقاء الثاين. o 

•اللقاء الثالث: ت�شميم وعر�ض املنتجات بطريقة اإبداعية  بناء على معايري حمددة . 	
هذه معايري مقرتحة لتقييم املنتج مع تقييم املجموعات خالل الربنامج: o 

اال�شم
تفاعل افراد املجموعة 

مع الربنامج 
التدريبي )15د(

االن�شباط 
يف 

احل�شور) 
15د(

اإدارة 
املجموعة 

)10د(

تطبيق 
املهارة 
)25د(

تقييم 
املنتج 
نظريا 
)15د(

تقييم املنتج بعد 
الت�شميم والعر�ض 

)20د(

املجموع 
)100د(

املجموعة 1

•توصيات:  	
•يف�شل توثيق الربنامج من اأوله ، وتوثيق املنتجات. 	

•يف�شل اإعداد تقرير عن الربنامج يعر�ض يف نهاية الربنامج او يف حفل تكرمي املتميزين يف نهاية العام الدرا�شي. 	
•�شروري جدا مراعاة املجاالت واملوؤ�شرات والعناية على حتقيق املوؤ�شرات وتقييم جناح الربنامج من خالل املوؤ�شرات وجودة تطبيقه. 	

•مراعاة املوا�شيع للفئة العمرية ووعيهم. 	
•من االأف�شل اأن يعطى مقدم الربنامج هذه الورقة حتى يعرف ماهي اأهداف الربنامج بدقة وو�شوح؟ 	
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: 	اجلزء االأول : مهارة حل امل�شكالت
موا�شيع مقرتحة:

•تفريط ال�شباب يف االأعمال  	
ال�شاحلة.

•العزوف عن قراءة  	
الكتب اجلادة.

•االن�شغال باالنرتنت باأكرث  	
مما ينبغي فيما ال يفيد.

•�شعف الربنامج الذاتي يف  	
تنمية ال�شخ�شية عند ال�شباب.

•التاأخر عن ال�شلوات يف  	
•الفو�شوية يف احلياة.امل�شجد. 	

•دنو االهتمامات •انحراف ال�شباب.	 	
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•نموذج تقويم للبرامج واألنشطة 	
)املتابعة امل�شتمرة(

تقومي برنامج روافد – املرحلة الثانوية –  امل�شتوى الثاين –  الف�شل الدرا�شي الثاين

وع
�شب

االأ

الربنامجاملدةالتاريخاليوم

فذ
 ين

مل
فذ 

ن

�شبب عدم 
التنفيذ

يد
شتف

امل�
دد 

الع

اب
لغي

دد ا
م�شتوى حتقيق ع

�شعوبات الهدف
وملحوظات ع 

الربنامج

تو�شيات 
املقيم

12345

1

حلقة حتفيظ القراآن �شاعةيومي
الكرمي

حفل افتتاحي وتعريفي �شاعةاالثنني
للربامج يف الف�شل2

2.5�ضاالأربعاء
برنامج ريا�شي+ وقفة 
تربوية: اأهمية الرتبية 

الذاتية
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المعلومات الببليوجرافية للمشروع

التف�شيلالبندم

برنامج رائد لبناء القائد املوؤثرا�شم امل�شروع1

�شركة اخلربات الذكية للتعليم والتدريباجلهة املنفذة2

ثالث �شنواتاملدة3

تعريف عام 4
بامل�شروع

هو برنامج طالبي متخ�ش�ض يهدف اإىل اكت�شاف ا�شتعدادات وقدرات الطالب القيادية 
وتنميتها وتطويرها من خالل برامج منوعة و�شاملة حتقق كفايات القائد املوؤثر اأعدت بفكر 

اأكادميي علمي وروؤية تربوية متخ�ش�شة عرب و�شائل و�شيا�شات منهجية مبتكرة . 
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•ومضة ..  	
من اأزمات املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل قيادات فاعلة تغري وت�شارك يف �شناعة االأحداث.                

قلة الطاقات وندرة القيادات عبارة يكرث �شماعها وتردداها كل حني .
اإعداد الكفاءات الواعية والقدرات العالية مطلب يتطلع لوجوده اجلميع .

لذ ا كان : 
اكت�شاف .. تاأهيل .. بناء .. �شناعة القائد ، غايتنا يف برنامج :

رائد الإعداد القائد املوؤثر

•هدف  البرنامج  العام :  	
اإعداد امل�شاركني وتزويدهم باخلربات التي ت�شقل وتنمي قدراتهم ومواهبهم القيادية.  o 

•أهداف البرنامج  الخاصة :  	
اكت�شاف الطالب ذوي اال�شتعدادات والقدرات القيادية .  o 

اإعداد كوادر قيادية متميزة قادرة على التاأثري والتغيري  .  o 
الرقي مب�شتوى االأعمال وامل�شاركات الطالبية .  o 

ن�شر الفكر واملمار�شة القيادية .  o 
االإ�شهام يف اإيجاد جتارب نوعية متنوعة للعناية باملواهب والقدرات .  o 
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•سمات برنامج القادة : 	
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• مراحل البرنامج :  	
ي�شتهدف الربنامج الطالب من  عمر  16 اإىل  20  �شنة عرب املراحل التالية : 

املرحلة االأوىل:  ) اإعداد وتاأهيل (  o 
املرحلة الثانية :  ) تكليف وتفوي�ض ( o 

كل مرحلة ت�شتغرق عاماً درا�شياً مبعدل لقاءين كل اأ�شبوع ، ورحلة كل ف�شل وزيارات متعددة . 
 وميكن تقدمي كل مرحلة ب�شكل مركز خالل فرتة ال�شيف .  

 
•طريقة اختيار الطالب :  	

مير اختيار الطالب باأربع مراحل ) طريقة الُقمع املقلوب ( قبل ان�شمامه لربنامج رائد لبناء القائد املوؤثر وهي كالتايل  : 
املرحلة االأوىل :  تر�شيح املعلمني . ) ا�شتمارة تر�شيح معلم (  o 

املرحلة الثانية : اختبار اال�شتعداد القيادي للمر�شحني من املرحلة االأوىل .  o 
املرحلة الثالثة : مقابلة �شخ�شية للمجتازين لالختبار .  o 

املرحلة الرابعة : حتديد العينة امل�شتهدفة .      o 
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•وسائل  وأدوات  بناء القائد المؤثر   :  	
يتبني برنامج رائد الو�شائل احلديثة والفاعلة يف بناء القادة والتي تت�شم باملتعة واالإثارة ووفرة اخلربات ومن اأبرز هذه الو�شائل ما يلي : 

اللقاءات التوا�شلية التفاعلية  . o 
رحالت االكت�شاف والتجريب القيادي .   o 

دورات وبرامج تطوير القدرات واملهارات القيادية .  o 
برامج التعلم الذاتي  .  o 

تخطيط امل�شاريع القيادية وتنفيذها.   o 
مقابلة ال�شخ�شيات القيادية والتعرف عليها .   o 

زيارة بيوت اخلربة  .   o 
درا�شة وحتليل ال�شخ�شيات والتجارب القيادية .  o 

األعاب املرح والرتفيه القيادية .  o 
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•أدوات التقويم  : 	
ي�شعى برنامج رائد اإىل حتقيق اأعلى معايري  اجلودة  �شواء على م�شتو ى  التنفيذ  اأو على م�شتوى ا�شتفادة امل�شاركني وتاأثرهم ، وذلك من 
خالل عمليات التقومي امل�شتمرة مبراحلها الثالث ) التقومي القبلي – البنائي – اخلتامي ( للربنامج وامل�شاركني  عرب عدة اأدوات وو�شائل 

منها : 
ملفات االإجناز )الربتفوليو( o 

املهمات االأدائية o 
امل�شاريع o 

 o اخلرائط املفاهيمية
ا�شتمارات املالحظة o 

 اأ�شلوب الدائرة – o 360 وفق منوذج مقنن
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•أبرز الدورات التدريبية :  	

البيانالدورة

تك�شب القائد القدرة على توليد االأفكار اجلديدة وتقدمي احللول  مل�شكالته بطرق التفكري االإبداعي
غري ماألوفة

يتعرف فيها امل�شارك على اأدوات اإكت�شاب الثقة وكيفية تعزيز ثقته يف قدراته كيف تبني ثقتك ؟
ومواهبه

يتعلم امل�شارك فنون ومهارات التعامل مع النا�ضاملغناطي�ض الب�شري

ت�شاعد على حتديد االأهداف ال�شخ�شية  واأدوات ر�شم اخلطط  وطرق التنفيذالتخطيط ال�شخ�شي

تك�شب القائد مهارات االأناقة وفنون اجلمال والذوق العام�شلوك الروح

متنح القائد القدرة على اإقناع االآخرين باأفكاره من خالل اأ�شاليب حواريةمهارات احلوار واالإقناع

يتدرب امل�شارك على  عمليات االإدارة االأ�شا�شية وطرق توظيفها يف اإدارة امل�شاريع كيف ت�شبح مديراً ؟
والربامج

كيف  تكون قائداً موؤثرا ؟ 
)1 (

يتعرف القائد فيها على مكونات القيادة واأركانها  وواجبات القائد و�شماته واأهم 
اأدواره اجلديدة

يتعلم امل�شارك االأ�شاليب والطرق والو�شائل التي تنمي خرباته وترثي جتربتهاخلربات الذكية
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•أبرز مواضيع التعلم : 	

البياناملو�شوع

يتمعن يف اأ�شماء اهلل عز وجل ويدرك معانيها وكيف توؤثر هذه املعرفة على اأ�شماء امللك
�شلوكه وحياته

ت�شهم يف حماية القائد من مزالق القيادة القلبيةالعيادات القلبية

يتعرف القائد على حما�شن الدين االإ�شالمي واأثرها يف تكوينه القياديجمال الدين

يتدرب القائد على االأ�شلوب العلمي يف حل امل�شكالت والتعامل معهاحل امل�شكالت

يكت�شف القائد عاداته العقلية وكيف ينميها ويطورهاالعادات العقلية

تبني اأخطاء التفكري وعوائقه املوجودة داخل البيئة املحيطة وكيفية خارج البو�شلة
معاجلتها

تعزز القراءة الفاعلة وتنمي مهارات التح�شيل القرائيتقنيات القراءة الواعية

تك�شب القائد اأدوات التغري االإيجابي وتنمي فيه املبادرةخما�شية التغيري

يتعرف امل�شارك على اآليات الت�شويق الناجح ويوظفها يف حياته العمليةت�شويق االأفكار

قواعد اإدارة امل�شروفات 
ال�شخ�شية

يتدرب على ح�شن التخطيط والتدبري مل�شروفات ال�شخ�شية من خالل 
خطوات وا�شحة

يكت�شب القائد مهارات التعامل االإيجابي مع و�شائل االإعالم  .كيف تتعامل مع االإعالم ؟

تزيد الوعي باأهم مبادئ تغذية اجل�شم ال�شليم وطرق العناية بهمقدمة يف الثقافة ال�شحية
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•أبرز البرامج التفاعلية : 	

البيانالربنامج

يتعلم القائد اكت�شاف ال�شورة الكلية للمعاين وذلك من خالل التدرب على كن �شاحب روؤية كلية
ا�شتنتاج مقا�شد �شور القراآن الكرمي

يكت�شب مهارة التحليل واال�شتنباط وذلك من خالل ا�شتخراج االأحكام حلل بوعي وا�شتخرج بذكاء-1
والفوائد من اأحاديث جوامع الكلم

يكت�شب مهارة التحليل واال�شتنباط وذلك من خالل ا�شتخراج الفوائد حلل بوعي وا�شتخرج بذكاء-2
والعرب من ال�شرية النبوية

تنمي اجلانب االأخالقي من خالل ممار�شة مهارة التخيل و الو�شف يف يوميات �شاب خلوق
كتابة يوميات  �شاب خلوق

يتدرب وميار�ض منهجية اتخاذ القرار ال�شليم من خالل مواقف وحاالت قرارك بيدك
درا�شية

ي�شتنبط عوامل القوة والتاأثري عند القادة من خالل االت�شال بهم ودرا�شة حتليل �شخ�شيات قيادية
�شريهم ومواقفهم

يكت�شف �شفات الناجحني واالأ�شاليب والو�شائل الدعوية املوؤثرةحتليل جتارب دعوية

ميتلك مهارات التحرير العربي  وفن الكتابة من خالل متارين تطبيقيةكيف تكتب مقاال ؟

يتدرب على ح�شن التوا�شل الكتابي مع امل�شوؤولني واأ�شحاب الراأيكيف تكتب خطابا؟
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تعريف بشركة الخبرات الذكية
رؤيتنـــــــــا:

االختيار  االأول يف تقدمي حلول مبتكرة وبرامج نوعية يف املجال التعليمي والتدريبي حتقق اأعلى كفاءة اأداء لالأفراد واملوؤ�ش�شات. 
 

رسالتنــــــا:
وتطوير  اكت�شاف  ت�شهم يف  والتي  التناف�شية  القدرة  ذات  وامل�شاريع  الربامج  قيادة  م�شئولة عن  والتدريب  للتعليم  الذكية  �شركة اخلربات 

الكفاءة الذاتية واملوؤ�ش�شية مبهنية عالية وخربات عاملية متخ�ش�شة .

قيمنـــــــــا:
تنفيذها لرباجمها ومن  تعاملها مع عمالئها ويف  اأثناء  بها  تلتزم  القيم  والتدريب مبجموعة من  للتعليم  الذكية  �شركة اخلربات  توؤمن 

اأهمها: 
التخ�ش�ض .. فمحور اهتمامنا التعليم والتدريب  .

املنهجية .. فخطواتنا مدرو�شة وباآليات وا�شحة.
الكفــــاءة .. ففريق العمل متخ�ش�ض وخربته ذكية.

املعاييــر .. فاجلودة واالإتقان �شعارنا الدائم.
االحتيـاج .. فعلى وفق احتياجك ن�شمم ما تريد. 

النوعيــة .. فال نكرر االآخرين اأو نقلدهم.
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فريق العمل : 
نوؤمن اأن فرق عملنا ومواردنا الب�شرية هي اأهم م�شادر جناحنا وتفوقنا بعد توفيق اهلل ، ولذا فنحن ننتقي الكفاءات املهنية املميزة التي 

جتمع بني التخ�ش�ض العلمي العميق واخلربة والتجربة امليدانية النا�شجة . 
اأكرث من ثالثني خربة حملية وعربية وعاملية اخرتناها لعمالئنا لت�شاعدهم على حتقيق اأهدافهم وزيادة اإنتاجهم . 

خدماتنا : 
تقدم ال�شركة العديد من اخلدمات التي تلبي حاجة عمالئها فلم تكتفي بجوانب التاأطري العلمي واملنهجي بل جمعت اإىل ذلك املمار�شة 

العملية التطبيقية من خالل الربامج والدورات.
الدرا�شات واملناهج  1 .
الربامج والدورات  2 .

املقايي�ض العاملية  3 .

الدرا�شات واملناهج  1 .
أ- جمال الدرا�شات والبحوث : 

جمتمعات املعرفة .  وبناء   تعترب الدرا�شات العلمية والبحوث املنهجية اأحد الروافد الرئي�شة لدعم عجلة التنمية    
ومن اأهم خدمات ال�شركة يف هذا املجال ما يلي :  

•اإعداد الدرا�شات االجتماعية مبختلف اأنواعها امل�شحية والتطبيقية ) الطفولة  - ال�شباب - املراأة . ..( . 	

•حتديد االحتياجات التدريبية لالأفراد واجلهات . 	

•حتكيم احلقائب واالأدلة .  	

•درا�شات اجلدوى وتقومي امل�شاريع والربامج .  	

•ت�شميم اأدلة اإجرائية ت�شغيلية للموؤ�ش�شات واملحا�شن الرتبوية والتعليمية . 	

•اإعداد حقائب تدريبية وتعليمية . 	

•بناء االأدوات البحثية ح�شب احلاجة . 	

•درا�شات ر�شد وحتليل التجارب العاملية. 	
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ب- جمال ت�شميم املناهج : 
املناهج التفاعلية والرقمية التي توؤكد التعلم الذاتي واال�شتك�شاف وتبني الدافعية وتعمق    الهوية والقيم من مطالب االقت�شاد املعريف 

ولوازمه .  
ومن اأهم خدمات ال�شركة يف هذا املجال ما يلي :

•اإعداد وبناء املناهج التعليمية وفق اأحدث االجتاهات الرتبوية العاملية احلديثة .  	

•بناء م�شفوفة املدى والتتابع .  	

•ر�شم خرائط املفاهيم واملهارات والقيم .  	

•حتليل املناهج وفق وحدات التحليل املختلفة .  	

القيم(  • ر�شم وت�شميم مناهج الإعداد وبناء فئات حمددة . ) القيادات – املوهوبني – 	

الربامج والدورات  2 .
أ- جمال الربامج :

البناء  يف  ومركز  عميق  اثر  حتقيق  يف  ي�شهم  متفاوتة  زمنية  اأبعاد  ذات  متجان�شة  جمموعات  يف  والتدريبية  التعليمية  االأدوات  حتزمي 
والتطوير. 

ومن اأهم خدمات ال�شركة يف هذا املجال : 
•ت�شميم برامج �شناعة القادة .  	

•بناء وتخطيط برامج املهارات احلياتية  	

•تخطيط وت�شميم الربامج والوحدات االإثرائية للموهبني .  	

•برجمة منظومة القيم يف �شبكة تاثريية مميزة .  	

•تخطيط وت�شميم وتنفيذ برامج خا�شة ح�شب ال�شريحة .  	

ب- جمال الدورات التدريبية : 
املنظمات  يف  ركيزة  امل�شتدامة  املهنية  بالتنمية  واالهتمام   ، واالأفراد  املنظمات  م�شتوى  على  املرتفعة  للعوائد  ا�شا�ض  الب�شري  اال�شتثمار 

املتعلمة. 
ومن اهم خدمات ال�شركة التدريبية ما يلي : 

•اإعداد وتنفيذ الدورات االإدارية والقيادية . 	

وتركز على القيادة امليدانية والقيادة الو�شطى . 
•اإعداد وتنفيذ الدورات التعليمية والرتبوية .  	

وتتناول املوهوبون – اأ�شاتذة اجلامعات واملعلمني – القيادات الرتبوية . 
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مشاريعنا وإنجازاتنا :
خالل م�شرية ال�شركة يف اخلم�ض �شنوات املا�شية ا�شتطاعت حتقيق العديد من النجاحات يف جمال التنمية املجتمعية والتعليمية وميكن 

اإبراز اأهم هذه املنجزات فيما يتعلق مب�شروع جهتكم املوقرة  على النحو التايل : 
التدريب الطالبي 	 

• طالب وطالبة على املهارات احلياتية . تدريب اأكرث من 300	
• يتيم على املهارات احلياتية مدة �شتة اأ�شابيع . تدريب اأكرث من 20	

ثانوي وجامعي-          ) رائد( . • اإعداد وتنفيذ ملدة ثالث �شنوات متوالية برامج الإعداد القيادات الطالبية – 	
•تقدمي عدد من الربامج التدريبية والتطويرية الأبناء من�شوبي القاعدة اجلوية .  	

•تنفيذ حزمة برامج �شيفية لتاأهيل وتطوير اأبناء من�شوبي �شركة فينيل باحلر�ض الوطني . 	

•تقدمي برنامج طالبي منوع لطالب موؤ�ش�شة ال�شيخ عيد اآل ثاين اخلريية بقطر. 	

• يوم تدريبي للطالب واملعلمني .  تنفيذ  اأكرث من 1000	
. • عقد �شراكة اأولية مع عمادة ال�شنة التح�شريية بجامعة امللك �شعود الإعداد برنامج نخبوي لتاأهيل القيادات ال�شابة 	

االأن�شطة  تدريب املعلمني وامل�شرفني الرتبويني ورواد 	 
•اإعداد وت�شميم برنامج لتطوير املعلمني يف املوؤ�ش�شات واملحا�شن الرتبوية مدة عام كامل .  	

•اإعداد وتنفيذ اأكرث من اأربعة ملتقيات تدريبية داخل وخارج الريا�ض .  	

• معلم ومعلمة على العديد من الربامج الرتبوية والتعليمية .  تدريب اأكرث من 1000	
•تنظيم ملتقى مل�شريف ن�شاط التوعية باإدارة الرتبية والتعليم بالريا�ض . 	

•درا�شة حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي القراآن الكرمي التابعني جلمعية حتفيظ القراآن الكرمي. 	

•درا�شة وحتديد الكفايات الرتبوية للمعلمني وامل�شرفني الرتبويني . 	
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ت�شميم الربامج والدرا�شات املتخ�ش�شة	  
•تنفيذ اأكرث من ع�شر درا�شات حتديد احتياج ل�شرائح وجهات خمتلفة .  	

•ت�شميم واإعداد وتطوير اأكرث من ثالثني حقيبة تدريبية .  	

•ت�شميم دليل تربوي لرعاية املوهوبات ي�شتهدف املرحلة املتو�شطة والثانوية واجلامعية .  	

•ت�شميم دليل للمربيات يف التعامل مع الطالبات ي�شتهدف املرحلة املتو�شطة والثانوية واجلامعية . 	

•ت�شميم برنامج لرعاية الطالب املتفوقني واملوهوبني . 	

•تاأليف كتب ومناهج تربوية للموؤ�ش�شات واملحا�شن الرتبوية وي�شمل :  	

برنامج املهارات احلياتية .) بنني وبنات( o 

اجلامعي (  o  – منهج بناء الرتبوي- بنني - ) املتو�شط- الثانوي
ثانوي (  o  – منهج رقي الرتبوي – بنات – ) متو�شط

منهج بناء املربي . ) للبنني والبنات (  o 

منهج بناء املربي القائد . ) للبنني والبنات ( o 
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المعلومات الببليوجرافية للمشروع

التف�شيلالبندم

برنامج لبنات لتطوير احللقات القراآنيةا�شم امل�شروع1

مركز غرا�ض القيم للتدريب والتطوير – الريا�ض اجلهة املنفذة2

ف�شل درا�شي كاملاملدة3

تعريف عام 4
بامل�شروع

من  وم�شرفني  – اإداريني  الكرمي  القران  حتفيظ  حلقات  من�شوبي  يطور  متكامل  برنامج  هو 
املرحلة اجلامعية - يف املجاالت التالية )االإداري – القيادي – االإعالمي – التطويري ( ، من 

خالل عدد من الربامج واالأن�شطة املتنوعة خالل فرتة زمنية حمددة . 
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•اسم المشروع: 	
 " لبنات "  تطوير وتدريب نظري وعملي 

•الجهة المنفذة :   	
مركز غرا�ض القيم للتدريب والتطوير 

  • مكان إقامة البرنامج :	
مركز غرا�ض القيم للتدريب والتطوير

• المستهدفون :	
االإداريني و امل�شرفني  من طالب املرحلة اجلامعية العاملني يف حلقات حتفيظ القراآن الكرمي. عدد امل�شتهدفني )120 ( طالبا  على ثالث  

مراحل .

• المنتج :	
املنتج االإداري / املقدرة على �شياغة خطة كاملة وتطبيقها على اأحد الربامج التقنية.

املنتج القيادي / �شخ�شية قادرة على اإدارة الفريق وحتقيق االأهداف واأي�شا القدرة على التعامل مع امل�شكالت واتخاذ القرار املنا�شب.
املنتج التطويري/ كوادر قادرة على بناء �شخ�شيات فاعلة.

املنتج االإعالمي / القدرة على امل�شاهم يف الو�شائل االإعالمية اإجماال وبفاعلية يف االإعالم اجلديد على وجه اخل�شو�ض. 
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: • الهدف العام 	
تطوير وتدريب الكوادر الب�شرية املوجودة على راأ�ض العمل يف حلقات حتفيظ القراآن الكرمي، واإعدادهم ك�شف ثاين يف حلقاتهم.

•األهداف التفصيلية : 	
تاأهيل املوارد الب�شرية املوجودة يف حلقات اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي . 1 -

اإعداد ال�شف الثاين للعاملني  يف حلقات التحفيظ . 2 -
امل�شاهمة يف ا�شتثمار الكوادر الب�شرية املوجودة يف اجلمعية من خالل التدريب والتطوير. 3 -

تقدمي ا�شت�شارات تربوية واإدارية متخ�ش�شة للم�شتفيدين يف جمال عملهم  . 4 -

•الهدف العام : 	

املخرجاتاملدخالتالن�شاطاتت

اإعداد م�شودة امل�شروع 1
ورفعه للجهات املانحة

- ور�شة عمل.
- ا�شت�شارة خرباء.

- قيا�ض احتياج امل�شتفيدين.

م�شودة اأولية للم�شروع يتم 
تقدميها للجهات املانحة 

لتنفيذ البناء العلمي 
للربنامج.

2
عقد اتفاقية مع جهة 
متخ�ش�شة يف  بناء كل 

جمال بح�شبه

- حتديد املجاالت املختارة.
- ح�شر اجلهات املتخ�ش�شة  يف كل جمال.

- املفا�شلة بني اجلهات، واالإطالع على 
اأعمال �شابقة.

برنامج متكامل يخدم 
املجاالت املحددة بح�شب 

احتياج امل�شتفيدين

3
الت�شويق للربنامج 
والتعريف به لدى

امل�شتفيدين

- اإعداد خطة دعائية للربنامج)ت�شمل 
تويرت والفي�ض بوك( .

- عقد لقاءات تعريفية بالربنامج.
- خماطبة اجلهات االإدارية للم�شتفيدين.

االإطالع املبا�شر من 
امل�شتفيدين للربنامج 

والتعرف على جماالته، 
وت�شهيل الت�شجيل فيه.

4
بداية الت�شجيل يف 
الربنامج وتقدميه

للم�شتفيدين

- االإعالن عن بداأ الت�شجيل.
- و�شع مر�شحات للقبول.

- حتديد موعد الرت�شيح واإعالن القبول 
والبدء الفعلي للربنامج.

تقدمي برنامج منوذجي يف 
التدريب يجمع بني اجلانب 

العملي والنظري
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•المتابعة والتقويم : 	
اإجراء اختبار قبول للمتقدمني . 1 -

و�شع ا�شتبيان لال�شتفادة من التغذية الراجعة على مقدم الربنامج  وامل�شتفيد . 2 -
اإجراء اختبار حت�شيلي نظري وعملي للم�شتفيدين . 3 -

( م�شتفيد يف كل جمال . تكليف م�شرف متابع لكل )20- 4
امل�شروع اخلتامي الجتياز الربنامج. 5 -

•سمات مشروع لبنات : 	
•املرونة. 	

•مالم�شة احتياجات امليدان. 	
•اعتماد الربنامج على درا�شات متخ�ش�شة يف اختيار الربامج واالأفكار. 	

•انطالقه من امليدان ولي�ض من جهة خارجية. 	
•التطبيق حمور مهم جدا يف امل�شروع. 	

•مبادرات تطبيق البرنامج : 	

لقاء مفتوحدورات

م�شروع ختاميبرامج ذاتية

رحلة ختاميةزيارة جهة وكتابة تقرير

لقاء اليوم الواحدور�ض عمل

•تحديات واحتماالت : 	
قلة املوارد املالية. 1 -

ت�شرب اأو انقطاع بع�ض امل�شتفيدين. 2 -
جدية التزام امل�شتفيدين، واآليات �شمان االلتزام. 3 -

�شمان ا�شتمرار املتدرب يف م�شروعه الدعوي املمار�ض له. 4 -
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•مدة المشروع   	
مدة امل�شروع : ف�شل درا�شي   -) �شهر واحد لكل جمال اأو 60 �شاعة ( 
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بطاقات برنامج لبنات
) إداري – قيادي – تطويري – 

إعالمي (  
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جدول تفصيلي للمجال اإلداري /      عدد البرامج: )15  برنامج(   مجموع الساعات: ) 50 ساعة(

مالحظاتامل�شرف املتابعاجلهة املنفذةال�شاعاتالعنوانالعددالو�شائل

2ور�شه
جهة متخ�ش�شة3معوقات العمل االإداري

جهة متخ�ش�شة3تطبيقات على معايري اجلودة يف االإدارة

مركز غرا�ض القيم2تقليل االإجراءات االإدارية)حتليل االإجراء(1لقاء مفتوح

مركز غرا�ض القيم1االإطالع على االإجراءات االإدارية يف اجلهة، واإعطاء ت�شور عنها1زيارة جهة

2دورة
جهة متخ�ش�شة20اإدارة امل�شاريع ال�شغرية

MSP جهة متخ�ش�شة16برنامج

3ذاتي

جهة متخ�ش�شة/منهج واأ�شاليب االإدارة العلمية احلديثة يف املوؤ�ش�شات اخلريية

جهة متخ�ش�شة/كتاب يف فن اتخاذ القرار

جهة متخ�ش�شة/بحث علمي م�شغر

مركز غرا�ض القيم/اإعداد  م�شروع كامل يتوافق مع طبيعة عمل املتدرب1م�شروع الربنامج

مركز غرا�ض القيم2م�شروع لبنات، االأثر، والتطلعات1رحلة ختامية

حقيبة م�شتملة على كتب واأ�شرطة واأدوات م�شاندة حتدد ح�شب 1احلقيبة امل�شاندة
مركز غرا�ض القيم/الربنامج

1لقاء اليوم الواحد

مركز غرا�ض القيم1لقاء: حلقات التحفيظ ودورها الريادي يف املجتمع

مركز غرا�ض القيم1عر�ض جتارب جممعات قراآنية ناجحة

مركز غرا�ض القيم1حوار:اآليات �شنع بيئة جاذبة يف حلقات التحفيظ
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جدول تفصيلي للمجال القيادي /    عدد البرامج: )16  برنامج(   مجموع الساعات: ) 46 ساعة(

مالحظاتامل�شرف املتابعاجلهة املنفذةال�شاعاتالعنوانالعددالو�شائل

2ور�شه
جهة متخ�ش�شة4احللول والبدائل املنا�شبة للم�شكالت

جهة متخ�ش�شة4مهارات تنفيذ اخلطة وجدولتها

مركز غرا�ض القيم2حياة القائد بني القدوة واالإقتداء1لقاء مفتوح

6دورة

جهة متخ�ش�شة6بناء اخلطط و�شياغتها

جهة متخ�ش�شة5االإ�شراف الفعال

جهة متخ�ش�شة5اإدارة االجتماعات

جهة متخ�ش�شة5االأمناط االإدارية

جهة متخ�ش�شة5املهارات القيادية

جهة متخ�ش�شة5اإدارة املتطوعني

3ذاتي

جهة متخ�ش�شة/الدرو�ض القيادية من �شرية الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم

جهة متخ�ش�شة/تلخي�ض كتاب مبادئ ومهارات القيادة واالإدارة

اإدارة وقيادة برنامج، والتقومي من خالل التقييم الذاتي، 
جهة متخ�ش�شة/وتقييم امل�شرف

مركز غرا�ض القيم/اإعداد  م�شروع كامل يتوافق مع طبيعة عمل املتدرب1م�شروع الربنامج

مركز غرا�ض القيم2م�شروع لبنات، االأثر، والتطلعات1رحلة ختامية

حقيبة م�شتملة على كتب واأ�شرطة واأدوات م�شاندة حتدد 1احلقيبة امل�شاندة
مركز غرا�ض القيم/ح�شب الربنامج

1لقاء اليوم الواحد

مركز غرا�ض القيم1لقاء: حلقات التحفيظ ودورها الريادي يف املجتمع

مركز غرا�ض القيم1عر�ض جتارب جممعات قراآنية ناجحة

مركز غرا�ض القيم1حوار:اآليات �شنع بيئة جاذبة يف حلقات التحفيظ
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جدول تفصيلي للمجال التطويري /     عدد البرامج: )19  برنامج(   مجموع الساعات: ) 45 ساعة(

مالحظاتامل�شرف املتابعاجلهة املنفذةال�شاعاتالعنوانالعددالو�شائل

ور�شه
1) swot ( جهة متخ�ش�شة5التعريف باأداة حتليل االحتياجات

ت�شميم برنامج دعوي من خالل اأداة حتليل االحتياجات ) 2
) swot

جهة متخ�ش�شة8

جهة متخ�ش�شة4زيارة �شخ�شية تربوية فاعلة2لقاء مفتوح

2زيارة جهة
مركز غرا�ض القيم2زيارة مركز فكري

مركز غرا�ض القيم2زيارة مركز تربوي

4دورة

جهة متخ�ش�شة5دورة غر�ض القيم

جهة متخ�ش�شة5دورة حتليل االأحداث

جهة متخ�ش�شة5دورة الذكاء الوجداين

جهة متخ�ش�شة4دورة فن االإقناع والتاأثري

3ذاتي

مركز غرا�ض القيم/تلخي�ض كتاب يف علم النف�ض الدعوي

مركز غرا�ض القيم/بحث: عوامل النجاح يف �شري الدعاة وامل�شلحني

�شياغة روؤية تربوية لغر�ض القيم يف املرحلة املتو�شطة اأو 
مركز غرا�ض القيم/الثانوية

مركز غرا�ض القيم/اإعداد  م�شروع كامل يتوافق مع طبيعة عمل املتدرب1م�شروع

مركز غرا�ض القيم2م�شروع لبنات، االأثر، والتطلعات1رحلة ختامية

2احلقيبة امل�شاندة
حقيبة م�شتملة على كتب واأ�شرطة واأدوات م�شاندة حتدد 

مركز غرا�ض القيم/ح�شب الربنامج 

مركز غرا�ض القيم/اإ�شرتاك يف جملة فكرية ومنهجية

1لقاء اليوم الواحد

مركز غرا�ض القيم1لقاء: حلقات التحفيظ ودورها الريادي يف املجتمع

مركز غرا�ض القيم1عر�ض جتارب جممعات قراآنية ناجحة

مركز غرا�ض القيم1حوار:اآليات �شنع بيئة جاذبة يف حلقات التحفيظ
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جدول تفصيلي للمجال اإلعالمي / عدد البرامج: )17  برنامج(   مجموع الساعات: ) 44 ساعة(

مالحظاتامل�شرف املتابعاجلهة املنفذةال�شاعاتالعنوانالعددالو�شائل

جهة خمت�شة3الت�شويق االإلكرتوين مل�شاريع احللقات1ور�شة

جهة خمت�شة3التعامل مع و�شائل االإعالم الفر�ض واآليات االإ�شتثمار1لقاء مفتوح

2زيارة جهة
مركز غرا�ض القيم2موؤ�ش�شة اإعالمية 

مركز غرا�ض القيم2مكتب اإعالمي 

5دورة

جهة خمت�شة6مدخل اإىل االإعالم اجلديد

جهة خمت�شة4املهارات االإعالمية يف التوا�شل

جهة خمت�شة6التخطيط االإعالمي

جهة خمت�شة10الت�شوير الفوتوغرايف مع التطبيق

جهة خمت�شة3االإعالم وبناء ال�شورة الذهنية

2ذاتي
مركز غرا�ض القيم/قراءة كتاب االإعالم والقيم

مركز غرا�ض القيم/�شياغة فكرة اإعالمية من خالل بناء ال�شور الذهنية

جهة خمت�شة/اإعداد  م�شروع كامل يتوافق مع طبيعة عمل املتدرب1م�شروع

مركز غرا�ض القيم2م�شروع لبنات، االأثر، والتطلعات1رحلة ختامية

حقيبة م�شتملة على كتب واأ�شرطة واأدوات م�شاندة حتدد 1احلقيبة امل�شاندة
مركز غرا�ض القيم/ح�شب الربنامج

1لقاء اليوم الواحد

مركز غرا�ض القيم1لقاء: حلقات التحفيظ ودورها الريادي يف املجتمع

مركز غرا�ض القيم1عر�ض جتارب جممعات قراآنية ناجحة

مركز غرا�ض القيم1حوار:اآليات �شنع بيئة جاذبة يف حلقات التحفيظ



102

تعريف بمركز غراس للتدريب والتطوير

رؤيتنـــــــــا:
الريادة يف تعليم القران الكرمي. 

رسالتنا:
تعليم القران الكرمي ، من خالل  عمل موؤ�ش�شي متقن ، يحقق ر�شا العاملني و امل�شتفيدين. 

أهدافنا :   
اإعداد كوادر موؤهلة اإداريا وتربويا للرقي بتعليم القراآن الكرمي.  1 -

امل�شاهمة يف حتقيق اأهداف اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي.   2 -

من مشاريعنا
الدورات التدريبية والتطويرية.	 

تهدف اإىل حتقيق النمو املهاري لدى العاملني يف امليدان من خالل تقدمي الدورات التدريبية والتطويرية.

•م�شروع بناء االأجيال. 	
م�شروع تربوي يهدف اإىل البناء املبكر مل�شريف حلقات حتفيظ القراآن الكرمي، بناء تكامليا من الناحية الرتبوية واالإدارية من خالل برنامج 

ملدة �شنة .

• م�شروع رخ�شة املعلم.	
م�شروع يهدف اإىل تطوير معلمي حلقات حتفيظ القراآن من خالل جمموعة برامج تكاملية، ما بني اإدارية ومهارية وتعليمية وتطبيقية 

"ميدانية" وذلك لتح�شني م�شتوى االأداء واملخرجات.

• م�شروع الدرا�شات القراآنية .	
م�شروع يخت�ض باإعداد درا�شات  وبحوث �شرعية لربط املجتمع عامة ومن�شوبي اجلمعية خا�شة  بالقراآن وحقائقه وقيمه ومبادئه من خالل 

الو�شائل االإعالمية املتاحة .
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• م�شروع جيل .	
برنامج يهدف للعناية بالدار�شني يف املرحلة االإبتدائية من اأبناء النخب لتكوين بيئة اجتماعية منا�شبة لهم، وتدريبهم وتطوير مهاراتهم، 

بحيث يكون الربنامج م�شاهم فعال يف تربيتهم والرقي بهم. 

• م�شروع امل�شابقة البحثية.	
ــ ن�شتحث من خاللها امل�شتهدفني اإىل الدرا�شة  ــ ما يقارب الثالثة اأ�شهر قبل موعد الت�شليم  اإقامة م�شابقة بحثية، تطرح يف فرتة زمنية 

والبحث يف القراآن الكرمي، مبنظور تدريبي ومهاري.
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المعلومات الببليوجرافية للمشروع

التف�شيلالبندم

برنامج نا�شئ لطالب املرحلة االبتدائيةا�شم امل�شروع1

جممع االإتقان لتعليم القراآن الكرمي – الريا�ضاجلهة املنفذة2

ثالث �شنوات للمرحلة االبتدائية العليااملدة3

تعريف عام 4
بامل�شروع

 ، تقنية ومعرفية متقدمة  اآليات  ، وفق  ال�شالح  ال�شباب  تن�شئة جيل من  اإىل  الربنامج   ي�شعى 
لن�شل بهم اإىل م�شتوى متقدم من اال�شتقامة والر�شاد ليعود نفعهم على املجتمع .
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•الرؤية : 	
ال�شدارة يف تن�شئة ال�شاب ال�شالح.

 • الرسالة :	
ن�شعى لتن�شئة جيل من ال�شباب ال�شالح ، وفق اآليات تقنية ومعرفية متقدمة ، لن�شل بهم اإىل م�شتوى متقدم من اال�شتقامة والر�شاد ليعود 

نفعهم على املجتمع.

• أهداف البرنامج :	
تعليم القراآن الكرمي حفظ وتالوة وتاأدبا وعمال. 1 .

حتقيق جميع املوؤ�شرات الرتبوية يف كتاب مناء على امل�شتفيدين. 2 .
تطوير االأدوات الرتبوية. 3 .

رفع كفاءة املربني من خالل نقل اخلربات والتجارب احلديثة. 4 .

• اختيار المستفيدين:	
يتم تر�شيح الطالب وذلك باعتبار خم�شة بنود هي:

املجموعالدرجةاملقيمالبندم
10املدر�ضاإتقانالطالب للحفظ واملراجعة1

50 درجة
10املدر�ضاحل�شور الكامل للطالب يف احللقة2
10املدر�ضاالن�شباط داخل احللقة3
10االإدارةاالن�شباط خارج احللقة4
10اختبار حتريرياجتياز اختبار املهارات العقلية االأ�شا�شية5
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•وسائل )برامج( تحقيق األهداف : 	

مالحظاتالهدف املخدومالو�شيلة )الربنامج(م
1-2برنامج تعليم القراآن الكرمي1
2-3برنامج )مناء( الرتبوي2
1-3الربنامج التحفيزي )تناف�ض(3
3-4برنامج اأمناط التفكري )تق�شيم كري�شي(4
3-4برنامج )اأنا ذكي( قيا�ض الذكاء وتنميته5
3-4برنامج حتديد امليول )بنون(6
2-3-4برنامج اأ�ش�ض القيادة اخلم�شة )رواد امل�شتقبل(7
2-3برنامج القراءة )املثقف ال�شغري(8

•فعاليات برنامج ناشئ : 	

	برنامج تعليم القراآن الكرمي :
طريقة احلفظ:

ميكن �شرح طريقة احلفظ من خالل هذه النقاط:
ق�شم القراآن كامال اإىل ثمانية ع�شر م�شتوى تبداأ من الفاحتة وتنتهي بالبقرة .. 1
ق�شم كل م�شتوى اإىل عدد من املقاطع ترتاوح بني االأربعني واخلم�شني .. 2
يخترب الطالب اجلديد من قبل اللجنة املخت�شة ومن ثم يحدد امل�شتوى املنا�شب له.. 3

ي�شتطيع الطالب اأن ينهي اأكرث من م�شتوى خالل الف�شل الدرا�شي الواحد ، فبمجرد اإنهائه م�شتواه يخترب ثم ينقل اإىل امل�شتوى الذي. 4 
يليه.

طريقة املراجعة :
يراجع الطالب مقدار اآخر اأربعة مقاطع مت ت�شميعها، فيكون قد راجع املقطع الواحد اأربع مرات متتالية .. 1
عند انتهائه من ال�شورة يخترب بها كاملة .. 2

حت�شني التالوة :
خ�ش�ض الربنامج معلما خا�شا م�شئول عن ت�شحيح تالوة الطالب، ومتابعة ذلك ؛حيث يتابع حت�شن م�شتوى الطالب من عدمه من خالل 

تقييم م�شتواه يف فروع التجويد يف كل مرة ياأتي الطالب  اإليه ليقيمه.
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اإدارة احللقة ومدتها:
ق�شم الطالب اإىل ثالث حلقات بحيث ال يزيد عدد الطالب يف احللقة الواحدة عن 10طالبا ، وتكون مدة احللقة ن�شف �شاعة بعد �شالة 

الع�شر ، ومن ثم تبداأ بقية الربامج التطويرية والرتبوية.

	برنامج مناء الرتبوي :
تعريف الربنامج

يعتمد هذا الربنامج على حتقيق ال�شمات الرتبوية التي اأعدها فريق موؤ�ش�شة املربي وعلى راأ�شهم د. حممد الدوي�ض عن طريق جمع   
ال�شمات الرتبوية واإعادة ترتيبها ب�شكل متوازن على مدار ثالث �شنوات ثم جمع املواد املنا�شبة واملحفزة لتحقيق ال�شمات املرجوة.

الروؤية اخلا�شة للمرحلة االبتدائية: طالب ميتلك اأ�شا�شياته ويطمح اإىل الكمال،
عدد ال�شاعات املقرتحة للربنامج 78 �شاعة خالل 3 �شنوات، وبذلك فاإن ال�شنة الواحدة حتتوي على 26 �شاعة اأي اأن الف�شل الواحد يحتوي 

على 13 �شاعة.
اأما ال�شمات الفرعية: فعددها كاملة من كتاب ال�شيخ حممد الدوي�ض 93 �شمة فرعية، ولكرثتها وت�شابه كثري منها مت دمج بع�شها مع 

 بع�ض حتى اأ�شبح عددها 61�شمة فرعية.اأي مبعدل ع�شرة �شمات كل ف�شل.

ون�شع بني اأيديكم مثااًل خالل من الربنامج وهو امل�شتوى االأول.
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امل�شتوى االأول:
يكون عدد ال�شاعات لكل ف�شل 13�شاعة ال�شمات االأ�شا�شية:       

3 �شاعات. 1   % 23 �شحيح املعتقد على منهج اأهل ال�شنة واجلماعة.    
3،5 �شاعات. 2   % 26 ميتلك املنهجية ال�شحيحة يف التعلم والتفكري.    
3،5 �شاعات. 3   % 26 ميتلك خمزون من اللغة ويتوا�شل بها.     
3 �شاعات. 4   % 25 ال�شمات امل�شرتكة.       

ال�شمات الفرعية:

ال�شمة 
الو�شيلة الرتبويةال�شاعاتالربنامجالفرعيةاالأ�شا�شية

عة
جلما

 وا
شنة

ال�
هل 

ج اأ
منه

لى 
د ع

عتق
ح امل

حي
�ش

/1

ي�شتدل 
باملخلوقات على 

اخلالق.

مو�شوع تاأمل يف خملوقات اهلل  
)النحل، ال�شقر، النمل،..( وتبيني 

 عظمة اهلل يف خلقه
 تاأمالت يف اأحد اأع�شاء االإن�شان 

 مقارنة �شنع االإن�شان ب�شنع اهلل  
زيارة حديقة احليوان

 ثلث �شاعة

 ثلث �شاعة
 ثلث �شاعة
3�شاعات

 بالتعليم

 بالتعليم
 باملناق�شة واحلوار

باملناق�شة واحلوار+ بالرتفيه

يوؤمن باملالئكة 
والكتب والر�شل.

 �شرح مب�شط للمالئكة 
 تعريف بالكتب ال�شماوية 

جل�شة تعريفية الر�شل

 ثلث �شاعة
 ثلث �شاعة
ثلث �شاعة

 بالتعليم
 بالتعليم
بالتعليم

يحفظ بع�ض 
االأذكار اليومية 

ويوؤديها.

 اأذكار ال�شباح وامل�شاء 
 اأذكار بعد ال�شالة
اأذكار اأثناء ال�شالة

 ن�شف �شاعة
 ن�شف �شاعة
ن�شف �شاعة

 باالإلزام 
 باالإلزام
باالإلزام
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ية 
هج

املن
ك 

ميتل
 /2 

ري.
فك

الت
م و

تعل
يف ال

حة 
حي

�ش
ال

يح�شل على 
املعلومات بطرق 

�شحيحة.

مهارة جمع املعلومات )دورة م�شغرة 
يف طريقة الو�شول اإىل املعلومات 

 ب�شكل �شحيح(
اإعداد ورقة بحث )ن�شف �شفحة( عن 

 حيوان حمدد
ا�شتخراج املعلومة يطلب من الطالب 
البحث يف مكتبة امل�شجد عن معلومات 

 حمدد
امل�شادر املوثوقة تعريف الطالب 

بثالث م�شادر موثوقة )البخاري 
وم�شلم، اللجنة الدائمة ، الرباك(

 ثلث �شاعة

 �شمني
 ن�شف �شاعة

 ثلث �شاعة

 بالتعليم

 بالتجربة والتطبيق
 بالتجربة والتطبيق

بالتعليم

ميار�ض بع�ض 
مهارات حل 

امل�شكالت.

 م�شكلة يف عهد الر�شول وكيف حلها
 م�شاكل عامة وكيف مت معاجلتها
 اأهم ثالث خطوات يف حل امل�شاكل

مناق�شة 3 م�شاكل يف احللقة وال�شوؤال 
عن حلها

2× ربع 
 �شاعة

 ثلث �شاعة
 ربع �شاعة 
3× ربع 

�شاعة

 بالق�شة
 بالق�شة
 بالتعليم

باملناق�شة واحلوار
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ها.
ل ب

�ش
توا

 وي
غة

الل
من 

ون 
خمز

ك 
ميتل

 /3

يعرب بو�شوح 
عن رغباته 
وم�شاعره، 
وي�شتخدم 

بع�ض االإ�شارات 
اجل�شدية يف 

التوا�شل.

نعمة الل�شان والعني )يطلب من 
الطالب عدم ا�شتخدام الل�شان خالل 

 الفرتة(
 الرحلة الف�شحى 

 م�شابقة متثيل االأمثال
ال�شوالف اجلماعية )اإتاحة الفر�شة 
جلميع الطالب باحلديث والتعبري 

 عن نف�شه خاللها( 
قراءة جماعية ل�شري بع�ض ال�شحابة 

من الكتب االأدبية مثل )�شور من 
حياة ال�شحابة، �شري ال�شهداء(

 �شمني
3× ثلث 

 �شاعة
 �شمني

 ربع �شاعة 
 ربع �شاعة

ثلث �شاعة

 بالتجربة والتطبيق

 بالتجربة والتطبيق
 بالتناف�ض

 باحلوار واملناق�شة

بالتجربة والتطبيق

ي�شغي اإىل 
االآخرين 

ويحاورهم، 
وقادر على 
التوا�شل 

االإيجابي مع 
من حوله.

تطبيق احلوار يف الرغبات وترك 
م�شاحة كافية للطالب باأن يتحاوروا 

 فيما بينهم 
 دورة م�شغرة يف احلوار

3× ثلث 
 �شاعة

ربع �شاعة

 بالتجربة والتطبيق

بالتعليم

يبدي اهتماًما 
بتعلم لغة 

عاملية.

 م�شابقة يف مبادئ اللغة االجنليزية
 �شرح 45 كلمة �شائعة اأ�شلها غري عربي

تبيني بع�ض كلمات االإنكار باللغة 
 االجنليزية

تعليم معاين بع�ض الكلمات املوجودة 
يف االأدوات االلكرتونية

 ن�شف �شاعة
3× ربع 

 �شاعة
 ربع �شاعة
ثلث �شاعة

 بالتناف�ض
 بالتعليم
 بالتعليم
بالتعليم

ال�شمات 
امل�شرتكة

يوؤخذ ن�شف 
�شاعة من 

ال�شمات )3-2-
 )10 -8-5-4
ن�شف �شاعة.

3يختار ن�شف �شاعة من كل �شمة
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•تنزيل الخطة التربوية على األسابيع: 	

1234567891011االأ�شبوع

الثالثاءالثالثاءالثالثاءالثالثاءالثالثاءالثالثاءالثالثاءالثالثاءالثالثاءالثالثاءالثالثاءاليوم

تعظيم العنوان
اهلل

التعرف 
على رجل 
�شاحب 

خلق

دوره يف 
الو�شوء

اأركان 
االأميان 
و�شرح 
مب�شط

غزوة 
اخلندق

حفظ 
االأذكار

االأمر 
باملعروف 

والنهي عن 
املنكر

�شرية نبي 
يف ال�شرب 
والدعوة 
والقوة يف 

احلق

بر 
الوالدين

التعرف 
على 

بع�ض 
اأ�شماء 

اهلل 
املتدوالة

التعرف 
على 

معاين 
بع�ض 

الكلمات 
العربيه

وهذا اجلدول التف�شيلي للربنامج امل�شاند االأ�شبوعي لنا�شئ لتحقيق املوؤ�شرات الرتبوية:

جدول الربنامج االأ�شبوعي امل�شاند لنا�شئ

الثالثاءاالإثننياالأحدال�شبتاليوم

حلقة اأ
حلقة ت�شميع  ملدة ن�شف �شاعة

برنامج نا�شئ األعاب الذكاءق�شةاملقراأة
االأ�شبوعي

حلقة ب
حلقة ت�شميع  ملدة ن�شف �شاعة

برنامج نا�شئ املقراأةاألعاب الذكاءق�شة
االأ�شبوعي

حلقة ج
حلقة ت�شميع ملدة ن�شف �شاعة

برنامج نا�شئ ق�شةاملقراأةاألعاب الذكاء
االأ�شبوعي
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	الربنامج التحفيزي )تناف�ض( :
مبعث احلما�ض يف نفو�ض الطالب، حيث اأنه يقوم بتحويل كل عمل يقوم به الطالب اإىل نقاط بحيث كل ما قام الطالب باأعمال كثرية   

ومتقنة كلما كان ح�شاده من النقاط اأكرث، ويف اآخر الربنامج يتم تكرمي اأ�شحاب االأر�شدة العالية اأ�شحاب االأعمال الكثرية.

	برنامج اأمناط التفكري )تق�شيم كري�شي(
�شرح الربنامج

يرتكب االإن�شان من )معتقدات وقيم، �شلوكيات وممار�شات، توجهات(،وهذه توؤثر عليه �شلًبا واإيجاًبا بح�شب تغريها، واأمناط التفكري ترتكز 
يف ال�شلوكيات واملمار�شات حيث اأنها وبعد تطبيق القيا�ض يتم حتديد ال�شلوكيات االعتيادية لنمط التفكري ب�شكل دقيق بن�شبة متو�شطها %93 
ح�شب جتربة التق�شيم حتى االآن، حيث اأنه مت قيا�ض عدد 115 �شخ�ض من خمتلف الفئات العمرية ومن اجلن�شني الرجال والن�شاء، وتقدم 
ورقة م�شداقية مع نتيجة القيا�ض لنمط التفكري واختلفت درجة امل�شداقية من �شخ�ض الآخر اأما متو�شطها فكان كما ذكرنا �شابقاً 93%، وهي 

درجة م�شداقية عالية )ممتازة(.
اآلية التطبيق 

يتم قيا�ض منط امل�شرفني والطالب ثم يتم تعريف امل�شرفني ببع�شهم، اأما الطالب فيتم تعريفهم باأنف�شهم وتعريف اأولياء اأمورهم   
بنمط تفكريهم وتعريف م�شرفيه اأي�شا وطرح دورة تدريبية يف هذا املو�شوع الأولياء االأمور واأخرى للم�شرفني.
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•نماذج حية 	
ن�شخة الطالب منوذج نتيجة ال�شخ�شية  

16العمراال�شم

اأوىل ثانويال�شفاأبي عمرو الب�شرياملدر�شة

عقلي من الدرجة نطاق التفكريENTPرمز نتيجة
احلامل اأو املخرتعاال�شم املخت�شرالثالثة

ال�شفات 
االإيجابية 
لل�شخ�شية 

)نقاط القوة(

حما�شي، متفائل، وحمبوب. 	

من املمكن اأن يكون جذاباً جداً. 	

يتقن مهارات االت�شال. 	

يويل اهتمام بالغ بتطوير نف�شه وبتطوير عالقاته ال�شخ�شية. 	

مت�شاهل ومرن، عادة ما يكون من ال�شهل التعامل والتوافق معه. 	

اإن�شان �شاحب اأفكار اإبداعية، غالب وقته يكون يعمل على مهمة اأو يطور خطة. 	

غالباً ما يكون ذو قدرة جيدة على حت�شيل املال ولكنه لي�ض جيداً يف التعامل مع املال واإدارته. 	

ياأخذ عالقاته اخلا�شة ب�شكل جدي. 	

ال�شفات ال�شلبية 
لل�شخ�شية

)نقاط ال�شعف(

دائماً يكون ولعاً باالأ�شياء اجلديدة، قد يكون هذا على ح�شاب جناحه ال�شخ�شي اأو عالقاته. 	

مييل الأن ال يتابع العمل على اأفكاره وخططه. 	

حبه للنقا�ض قد يوؤدي اإىل اجلدال العقيم. 	

خماطر لدرجة كبرية، ومبذر يف �شرفه لالأموال، كلها توؤدي جلعله غري جيد يف اإدارة املال. 	

على الرغم من اأنه ياأخذ عالقاته ال�شخ�شية مبحمل اجلد اإال اأنه قد يلقي بها خلفه اإن مل يرى  	
تقدماً فيها.
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نبذة عن منط 
التفكري

اإنه با�شتمرار ي�شتخدم حد�شه ملحاولة فهم ال�شور واالأفكار التي يتعر�ض لها خالل حياته ويف حميطه، يف هذه 
العملية يتطور احلد�ض لديه لي�شبح �شريع البديهة ودقيق يف فهم احلاالت واالأ�شياء التي ت�شادفه. وهومن 
اأكرث النا�ض ا�شتيعابا للمحيط من حوله. �شرعة البديهة هذه والفرا�شة يف فهم النا�ض واحلاالت، ت�شعه يف 
مكان متقدم على اأقرانه. ومبرور ال�شنوات وبتطوير نف�شه، ي�شبح له خربة وقدرة على ا�شتح�شار خيارات 

 وحلول بديلة للم�شاكل التي قد تواجهه.
ميكن اأن يطلق عليه اأنه �شخ�شية االأفكار املبدعة واجلديدة، فهو يرى فر�ض وحلول يف كل �شيء من حوله. 
واأي�شاً هو ميلك القدرة واحلما�ض على ن�شر هذه االأفكار ونقل حما�شه لها للنا�ض من حوله. بهذه الطريقة 

 ي�شتحوذ على الدعم لتحقيق اأحالمه واأفكاره.
    اإنه ال يويل اهتمام كبري بتطوير خطط العمل اأو اتخاذ القرارات بقدر اهتمامه بتوليد اأفكار جديدة وحلول 

بديلة. متابعة العمل على فكرة وتطويرها هو العمل الرئي�شي له. ذلك ي�شبب عادة عدم اإكمال ما بداأه. واإذا 
مل يطور قدراته العقلية �شيتنقل من فكرة اإىل اأخرى بحما�ض دون اإنهاء اأيهما اأو دون اإتباع خطة لتطوير اأو 

جناح الذات. ولذلك فهو يجب اأن يطور طريقة تفكريه حول اأفكاره ليتمكن من اال�شتفادة مما ينتجه من 
 اأفكار.

       وهو يتخذ قراراته بالتفكري وحيداً. على الرغم من اأنه يف�شل اأن يفهم االأ�شياء وي�شتوعب املعلومات 
على اأن يتخذ القرارات، اإال اأنه عند اتخاذه للقرارات فهو ينهج طريقاً عقالنياً ومنطقياً يف الو�شول اإىل 

ا�شتنتاجات.. وهو الذي يطور من قدراته اخلا�شة، يكون حاد الب�شرية، مبتكراً، وجريء.

 

     اإنه حماور جيد، لديه �شرعة بديهة، ويتمتع بال�شجال اللفظي مع االآخرين. يحب مناق�شة الق�شايا، واأثناء 
احلوار قد ينتقل من الطرف الذي يدعمه لطرف اآخر، رغبة يف اإثراء احلوار وحباً يف النقا�ض. اإال يف حالة 

 النقا�ض حول املبادئ التي يوؤمن بها، يف هذه احلالة ي�شعر باالرتباك وقد يقاطع اأو يتحدث ب�شكل مطول.
وذلك الأنه قد يفعل اأي �شيء يف �شبيل حتقيق  ميكن اأن تكون �شخ�شيته التي حتمل خوا�ض ”املحامي“. 

اأفكاره. فكما اأن املحامي قد يربئ املجرم باإيجاد ثغرات يف القانون اأو النظام، فاإن هذه ال�شخ�شية قد يفعل اأي 
�شيء يف �شبيل تنفيذ اأفكاره. وذلك دون اأن يكون هناك اأي �شعور بتاأنيب ال�شمري اأو اإح�شا�ض داخلي باخلطاأ. 

واإذا كان هذا الت�شرف منه مير دون اأن يراجع اأفكاره، قد يت�شبب ذلك يف اأن ُيرى على اأنه �شخ�ض غري 
اأخالقي اأو غري �شريف. وبطبيعة احلال فهو �شخ�شية عقالنية ال يرى قيمة مل�شاعر الب�شر يف اتخاذ القرارات، 

فاإن مل يتذكر احلامل اأن ي�شع ح�شاب مل�شاعر النا�ض عند اتخاذه لقراراته قد ُيرى ك�شخ�ض بال م�شاعر.

 

اأقل اأجزاء ال�شخ�شية تطوراً فيه هما اجلانب احلوا�ض اخلم�ض يف تلقي املعلومات وامل�شاعر عند اتخاذ 
القرارات. اإن مل يطورجانب احلوا�ض اخلم�ض فاإنه �شيواجه م�شاكل يف عدم االهتمام بالتفا�شيل الدقيقة يف 

حياته. اأما الذي مل يطور جانب امل�شاعر قد ال يعطي اهتماما كافياً باآراء الغري اأو وقد ي�شبح عدوانياً وقا�شياً.

 

عندما يكون حتت �شغط، يفقد قدرته على توليد حلول وخيارات بديلة وي�شبح مهوو�شاً بالتفا�شيل الدقيقة. 
هذه التفا�شيل يراها على اإنها مهمة جداً وهي يف احلقيقة ال تهم حلل امل�شكلة ويف ال�شورة الكبرية.

 

ب�شفة عامة، هو �شخ�شية متفائلة وحاملة. يقدر املعرفة، ويق�شي الكثري من حياته حماواًل احل�شول على فهم 
اأكرب للحياة وما فيها. يعي�ض يف عامل من االحتماالت واخليارات، يتحم�ض للمفاهيم، والتحديات وال�شعوبات. 

وعندما يتعر�ض مل�شكلة، فاإنه يجيد االرجتال واإيجاد عدة حلول لها. اإنه اإن�شان مبدع، ذكي، و�شغوف بالعلم 
والنظريات، كل ذلك ي�شاعده على االإبداع والتفوق يف اأي جمال ي�شقه يف حياته.
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•برنامج )أنا ذكي( قياس الذكاء وتنميته 	
مقدمة

  الذكاء و�شف للقدرات العقلية من حيث قوتها و�شعفها، وزيادته يف االإن�شان تزيد من عطاءه وتوؤثر على �شرعة ا�شتجابته و�شهولة تربيته 
اإىل اأبعد من ذلك من الفوائد اخلا�شة بالطالب والعامة من تطوير االأدوات الرتبوية وهو من اأهدافنا.

  وللذكاء اأ�شاليب كثرية يف القيا�ض فمنها ما يكون عام جلميع القدرات العقلية والعمرية ومنها ما هو خا�ض �شواء كان على م�شتوى العمر 
اأو م�شتوى املهارة العقلية الواحدة.

   اأما التطوير للذكاء وهذا هو الهدف االأ�شا�شي للربنامج فيتم حتقيقه بطريقني متوازيني االأول: تعليم الطالب مهارات الذكاء بالتدريج 
واالأهمية، الثاين: تطبيق مهارات الذكاء والتفكري عن طريق األعاب الذكاء التناف�شية.

طريقة تطبيق الربنامج
ثم  للطالب،  منا�شًبا  ليكون  وتهذيبه  اخت�شاره  بعد  وذلك   )IQ( امل�شهور  العاملي  االختبار  طريق  عن  الطالب  ذكاء  اختبار  يتم  بداية     
نبداأ بتطوير الذكاء تعليم ثالث مهارات الذكاء االأ�شا�شية )التاأمل، الربط، اال�شتنتاج( وتطبيق ذلك باألعاب الذكاء املختلفة الفردية مثل 

)الفريو�شات، ال�شيارة احلمراء، اجلزر والقرا�شنة، وناطحات ال�شحاب، وغريها(، واجلماعية مثل )اأفلون، بنتاجو، وغريها(.

•برنامج تحديد الميول )بنون( 	
وهو عبارة عن اختبار لقيا�ض ال�شمات ال�شخ�شية للطالب يقدمه مكتب د.غ�شان �شديقي لال�شت�شارات التعليمية والرتبوية، ويعتمد االختبار 

يف ت�شميمه على االختبار العاملي امل�شهور )DISC( اإال اأن املكتب اأعاد �شياغته وت�شميمه واإخراجه بطريقة احرتافية ح�شري عليه.

• برنامج أسس القيادة الخمسة )رواد المستقبل(	
وهو عبارة عن برنامج نوعي يقدمه مكتب د. غ�شان �شديقي يقوم بغر�ض خم�شة اأ�ش�ض وع�شر مهارات قيادية وخم�ض قيم واأخالق للقائد، 
وتن�شد  للنجاح  ت�شعى  قيادية  �شخ�شية  لكل  االأ�شا�شي  االأدنى  احلد  مبثابة  الع�شرة  واملهارات  اخلم�شة  واالأخالقيات  االأ�ش�ض  هذه  وتعترب 

التميز.
االأ�ش�ض التي يغر�شها الربنامج:

•التحدث اأمام االآخرين. 	
•حتمل امل�شوؤولية. 	

•الثقة بالنف�ض. 	
•التنظيم. 	

•العمل بروح الفريق. 	
وهذا الربنامج متميز ولذا �شيتم تر�شيح 40 طالب متميز من حلقات املجمع واحللقات املجاورة، حتى تزيد الفائدة، ويتميز نا�شئنا اأكرث، 

ونحقق روؤيتنا يف ال�شدارة يف تن�شئة ال�شاب ال�شالح.
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•برنامج القراءة )المثقف الصغير( 	
يتاألف من تكوين مكتبة متوا�شعة للطالب ويو�شع فيها كتب منا�شبة الأعمارهم ويتم و�شع قائمة باأ�شماء الطالب والكتب املوجودة   
يف املكتبة ويطلب من الطالب البدء يف قراءة �شل�شلة معينة من الكتب املختارة وحتفيزهم بالربنامج التناف�شي العام حتى يتم اإنهاء اأكرب 

قدر من الكتب املقروءة.
اأما عن �شال�شل الكتب التي نريد �شراءها:

•�شل�شلة ال�شرية النبوية. 	
•�شل�شلة �شحابة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم . 	

•�شل�شلة علماء امل�شلمني. 	
•�شل�شلة الفوائد الغذائية. 	

•�شل�شلة االأخالق االإ�شالمية. 	
•�شل�شلة ق�ش�ض االأنبياء. 	

•�شل�شلة العلماء امل�شلمني املعا�شرين. 	
•�شل�شلة االخرتاعات احلديثة. 	

•�شل�شة التابعني. 	
•�شل�شلة بلدان العامل. 	

•�شل�شلة غزوات الر�شول. 	

•�شل�شة معارك امل�شلمني. 	
نتوقع اأن اأثر الربنامج �شيكون وا�شحا خالل ال�شنة الثالثة من تطبيق الربنامج الأن العملية تراكمية.
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المعلومات الببليوجرافية للمشروع

التف�شيلالبندم

برنامج اإتقان لتطوير احللقات القراآنيةا�شم امل�شروع1

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي مبحافظة رفحااجلهة املنفذة2

بداأ الربنامج يف �شهر 4 / 1433هـ وينتهي نهاية العام يف �شهر 11 / 1433هـاملدة3

تعريف عام 4
بامل�شروع

الربنامج ي�شتهدف 25% من طالب احللقات وجميع امل�شرفني ومعلمي احللقات . و هو تطوير 
العمل داخل احللقات وخارجها �شواء على م�شتوى الطالب اأو املعلمني اأو امل�شرفني .

وهذا التطوير يكون يف اأحد ثالثة م�شارات هي :
( 1 امل�شار التعليمي للطالب .
امل�شار الرتبوي للطالب . 2 )

م�شار دبلوم االإ�شراف التطويري للم�شرفني واملعلمني .  3 )
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•أسباب طرح البرنامج : 	
تعاين ال�شوؤون التعليمية من �شعف عام يف مدر�شي احللقات مما اأثر على م�شتوى الطالب ) مع �شعف االإقبال وقلة املميزين يف املحافظة(

فاأتت فكرة هذا امل�شروع لتاأهيل املوجودين وبناء الن�ضء القادم وت�شحيح م�شاره.

• الهيكل اإلداري للبرنامج	
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•مكان البرنامج : 	
اجلوامع داخل املحافظة وعددها 6 وجامعني خارج رفحاء يف قريتي طلعة التمياط ولينة  االإجمايل : 8 جوامع .

• الفئة المستهدفة :	
الطالب من مراحل التعليم الثالث وعددهم 250 طالباً من اأ�شل 700 طالب.

املعلمني 42 معلم و 10 م�شرفني

• بداية البرنامج :	
يبداأ الربنامج – باإذن اهلل -  يف �شهر 4 / 1433هـ وينتهي نهاية العام يف �شهر 11 / 1433هـ.

واإليكم االآن �شرح امل�شارات الثالثة 
	•امل�شار االأول : امل�شار التعليمي للطالب 

الهدف اال�شرتاتيجي للربنامج :
حت�شني العمل الرتبوي والتنظيم االإداري يف ال�شوؤون التعليمية وحلقاتها .

الهدف الفرعي للم�شار التعليمي :
اأن يتقن الطالب قراءة احلفظ و املراجعة قراءة جتويدية.

العمل داخل احللقات :
يق�شم وقت املحفظ اإىل ثالث فرتات ح�شب املراحل التعليمة الثالث باالإ�شافة اإىل الدورات التجويدية .

ال�شاعاتالفئة امل�شتهدفةامللقيعنوان الدورةم
تطبيقنظري

اأحكام امليم والنون ال�شاكنة 1
12جميع املراحلاملحفظوالتنوين

12املتو�شطة والثانويةاملحفظاملد الطبيعي2

12املتو�شطة والثانويةاملحفظالتفخيم والرتقيق3

	•امل�شار الثاين : امل�شار الرتبوي للطالب 
الهدف اال�شرتاتيجي للربنامج :

حت�شني العمل الرتبوي والتنظيم االإداري يف ال�شوؤون التعليمية وحلقاتها .
الهدف الفرعي للم�شار الرتبوي :



125

اأن يكت�شب الطالب مهارات تربوية ب�شكل جيد.
اأواًل: الدورات التطويرية الرتبوية

امللقيالفئة امل�شتهدفةعنوان الدورةم
ال�شاعات

تطبيقنظري

12متخ�ش�ضاملتو�شطة والثانويةمهارات التفكري االأ�شا�شية1

12متخ�ش�ضاملتو�شطة والثانويةالع�شف الذهني2

12متخ�ش�ضاملتو�شطة والثانويةفن التعامل مع املربي3

12متخ�ش�ضاملتو�شطة والثانويةالرجولة ) اأنا رجل (4

ثانياً : الندوات واملحا�شرات الرتبوية :

الفئة امل�شتهدفةامللقيالعنوانم

جميع املراحلمتخ�ش�ض يف القراآن)الوقف واالبتداء يف القراآن الكرمي(1

جميع املراحلمتخ�ش�ض يف القراآنكيف نتاأدب مع القراآن2

جميع املراحلمربي فا�شل) هل تريد اأن تكون منلة (3

جميع املراحلمتخ�ش�ض يف القراآنندوة ) جمال القراآن (4

جميع املراحلمتخ�ش�ض يف القراآنندوة ) ملحات بالغية من القراآن الكرمي (5
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	•امل�شار الثالث : م�شار دبلوم االإ�شراف للم�شرفني واملعلمني  :
الهدف اال�شرتاتيجي للربنامج :

حت�شني العمل الرتبوي والتنظيم االإداري يف ال�شوؤون التعليمية وحلقاتها .
الهدف الفرعي  :

اأن يتعرف املعلم وامل�شرف على مهارات اإدارية وتربوية ب�شكل مميز.
وذلك من خالل برنامج الدبلوم .

عنوان الدورةم
ال�شاعات

العمليالنظري
____1مقدمة يف االإدارة1
12االإدارة الرتبوية2
12اإ�شرتاتيجيات تعليم القراآن الكرمي3
12علم النف�ض الرتبوي4
12االإ�شراف الرتبوي  يف حلقات التحفيظ5
12تقنيات تعليم القراآن الكرمي6
12تنمية املوارد املالية و الب�شرية7
12اإدارة حلقات حتفيظ القراآن الكرمي8
12مهارات تعليم القراآن الكرمي9

12الن�شاط يف حلقات حتفيظ القراآن الكرمي10
12امل�شكالت الرتبوية11
12علم النف�ض النمو و تطبيقاته12
12التقومي الرتبوي13

1324املجموع
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املخرجات املتوقعة - باإذن اهلل –
	م�شرف حلقة مميز بالتعامل قادر على ر�شم اخلطط وتقومي االأعمال .

	معلم حلقة قادر على التحفيز واملتابعة والت�شجيع .
طالب متقن حفظه ومراجعته و لدية دافعية بالعمل االإيجابي .
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المعلومات الببليوجرافية للمشروع

التف�شيلالبندم
املهارات االأ�شا�شية الإدارة احللقات القراآنيةا�شم امل�شروع1
مركز غرا�ض للتدريب باملدينة املنورةاجلهة املنفذة2
10 اأيام – 50 �شاعة تدريبيةاملدة3

تعريف عام 4
بامل�شروع

هو برنامج تدريبي ) تربوي تعليمي ( متخ�ش�ض يعنى بتطوير اأداء معلمي ومعلمات 
احللقات القراآنية يف اجلوانب التعليمية والرتبوية ، مما ي�شهم يف االرتقاء باأداء 

احللقات القراآنية وجودة خمرجاتها ويهدف الربنامج اإىل تنمية املهارات االأ�شا�شية 
ملعلمي القراآن الكرمي واالرتقاء بالعملية الرتبوية والتعليمية للحلقات القراآنية .
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• مقدمة .. 	
احلمد هلل الذي اأنزل على عبده الكتاب ومل يجعل له عوجا ، وال�شالة وال�شالم على �شيدنا ونبينا حممد الذي اأُنِزل عليه القراآن هدى للنا�ض 

وبينات من الهدى والفرقان ، وبعد : 
فلقد منَّ اهلل تعاىل على جمتمعنا هذا بظاهرة تب�شر باخلري ، واأمل يدعو للتفاوؤل ، اإنها ظاهرة احللقات القراآنية املنت�شرة يف امل�شاجد ودور 
احلافظات يف جميع مناطق اململكة، تلك احللقات التي هي غر�ض نور ي�شيء يف ظالم االأفق و يب�شر بفجر جديد ميحو اهلل به اجلهل ويعلي 
به راية االإ�شالم خفاقة يف كل مكان ، وهذه نعمة كربى ت�شتحق منا ال�شكر والثناء لرب االأر�ض وال�شماء ، ومن مقت�شى �شكر هذه النعمة اأن 

نحافظ عليها ونرعاها ونوليها جل اهتماماتنا ون�شرف فيها اأموالنا واأوقاتنا.
واملعلم واملعلمة هما عماد احللقة ، وبيدهما بعد توفيق اهلل جناحها ، لذا كان البد من تدريبهم وتاأهيلهم التاأهيل املنا�شب حلمل هذه املهمة 
وهذا ال�شرف العظيم ، وعند تدقيق النظر يف طريقة اختيار معلم القراآن الكرمي يف عدد من احللقات القراآنية نرى اأن املعلم واملعلمة ال 
يوؤهالن ب�شهادة علمية وال بدرا�شة �شيء من طرق التدري�ض اأو املهارات الرتبوية املختلفة التي يحتاجها كل معلم ومعلمة ، واإمنا يوؤهل فقط 
بحفظه للقراآن الكرمي ، وهذا خلل يف اختيار معلم القراآن ، اإذ كيف لهما اأن يتعامال مع الكثري من املواقف التي حتتاج اإىل عالج تربوي 

وخطوات مدرو�شة . 
لذا قامت اأ�شرة مركز غرا�ض للتدريب باإعداد برنامج تربوي تعليمي متخ�ش�ض بعنوان:  )املهارات االأ�شا�شية الإدارة احللقات القراآنية( 

اأثر كبري على معلمي ومعلمات  الربنامج  ، وقد كان لهذا  وتربوياً  تعليمياً  بها  القراآنية واالرتقاء  الربنامج بتطوير احللقات  يعتني هذا 
احللقات القراآنية وم�شرفيها ، وفيما يلي:

. 1 عر�ض تعريفي بالربنامج ي�شتمل على :
التي  مت تنفذ  اإىل اجلهات  – اإ�شافة  –وو�شائل تقومي الربنامج  التي يحققها الربنامج  – والكفايات  – مع بع�ض املفردات   ) االأهداف 

الربنامج فيها – باالإ�شافة اإىل تعريف مب�شط مبدربي الربنامج (. 
نبذة تعريفية خمت�شرة عن مركز غرا�ض للتدريب . 2 .

واهلل املوفق ،،،،،              
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•الهدف العام :  	
تنمية املهارات االأ�شا�شية ملعلمي ومعلمات القران الكرمي واالرتقاء بالعملية الرتبوية والتعليمية للحلقات القراآنية .

•االأهداف التف�شيلية : �شوف يكون املتدرب اأو املتدربة يف نهاية الربنامج )باإذن اهلل( قادراً على : 	
اإدراك املفاهيم و املعارف االأ�شا�شية )طرق التدري�ض والو�شائل التقنية( ذات العالقة بتعليم القراآن الكرمي .  1 .

ممار�شة االإدارة الفاعلة يف احللقة القراآنية و التعامل االإيجابي .  2 .
التطبيق العلمي لتعليم القراآن الكرمي و اإتقانه ) حفظاً و جتويدا ( .  3 .

تكوين اجتاهات اإيجابية نحو الرتبية وغر�ض الف�شائل لدى الطالب . 4 .
االرتقاء باأ�شاليب  التعامل مع الطالب والطالبات وفقا ملراحلهم  العمرية. 5 .

تطبيق مهارة حل امل�شكالت يف احللقات القراآنية . 6 .
تطبيق االأن�شطة امل�شاحبة للتعليم القراآين . 7 .

االإ�شراف الرتبوي على احللقات القراآنية ومتابعة االأثر التدريبي . 8 .
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• مفردات البرنامج إجماالً : 	
املدةالفئة امل�شتفيدةالهدف من املادةاملادةاملحور

مي
علي

الت

مهارات اإدارة 
احللقة القراآنية

تدريب معلم القراآن على كيفية اإدارة احللقة بنجاح، وا�شتغالل 
الوقت املخ�ش�ض لها ،وو�شع خطة تربوية وتعليمية للو�شول اإىل 

الهدف املن�شود باأقل جهد ووقت.

نية
قراآ

ت ال
لقا

حل
ت ا

لما
مع

ي و
علم

م

5 �شاعات 
)يوم(

مهارات وطرق 
التدري�ض يف 

احللقة القراآنية

تدريب معلم القراآن على ح�شن اختيار وتطبيق طرق تدري�ض 
القراآن الكرمي بكفاءة وفعالية ،وكيفية اال�شتفادة من الو�شائل 
والتقنيات احلديثة يف هذا املجال، والتدريب على مهارة تقييم 

الطالب يف احللقة.

5 �شاعات
)يوم(

مهارات تعليم 
التجويد وتقومي 

الل�شان

تدريب معلم احللقة القراآنية على مهارات متنوعة يف تقومي 
الل�شان، وتدري�ض التجويد،وتاأ�شي�ض الطالب يف النطق ال�شحيح، 

وكيفية ت�شحيح االأخطاء ال�شائعة يف تالوة القراآن.

5 �شاعات
)يوم(

وي
رتب

ال

مهارات االإر�شاد 
والرتبية النف�شية 

يف احللقة 
القراآنية

تنمية مهارات معلم احللقات القراآنية يف اإر�شاد الطالب 
وتوجيههم وفقاً الأبعادهم النف�شية ومراحلهم العمرية.

نية
قراآ

ت ال
لقا

حل
ت ا

لما
مع

ي و
علم

م

5 �شاعات
)يوم(

مهارات بناء 
وتعديل القيم 
ال�شلوكية يف 

احللقة القراآنية

تعريف معلم احللقة القراآنية باأهمية الرتبية القيمية، 
والتدريب على مهارة ا�شتك�شاف القيم، ومهارة غر�ض القيم 

االإيجابية لدى الطالب، وبناء التاأديب على اأ�شا�ض قيمي.

10 �شاعات
)يومان(

مهارات االأن�شطة 
الرتبوية يف 

احللقة القراآنية

تعريف معلم احللقة القراآنية مبفهوم االأن�شطة الرتبوية، 
واأهميتها واالأ�شاليب النبوية يف الرتبية وتطبيقاتها يف احللقة 

القراآنية، واإطالعه على التجارب الناجحة يف هذا املجال.

5 �شاعات
)يوم(

مهارات حل 
امل�شكالت يف 

احللقة القراآنية

تعريف معلم احللقة القراآنية باأنواع امل�شكالت وال�شوابط 
ال�شرعية والقواعد العامة لعالجها مع تدريبه على جمموعة 
من مهارات حل امل�شكالت االأ�شا�شية التي تعاين منها احللقات 

القراآنية.

5 �شاعات
)يوم(

قي
طبي

مهارات االإ�شراف الت
على احللقات 

القراآنية

التعرف على مفهوم االإ�شراف الرتبوي على احللقات القراآنية 
ومعرفة املقومات ال�شخ�شية للم�شرف،وحتويل التدريب عن 

طريق اإطالع امل�شرفني على كيفية متابعة االأثر التدريبي 
للربنامج .

م�شريف وم�شرفات 
احللقات القراآنية

10 �شاعات
)يومان(
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•الكفايات التي يحققها البرنامج :  	
تت�شمن امل�شفوفة التالية عر�شاً الأبرز الكفايات االأ�شا�شية الالزمة ملعلم القران الكرمي وهي على النحو التايل : 

الكفايات االإداريةالكفايات الرتبويةالكفايات التعليميةت�شنيف الكفايات

فية
عر

ت م
ايا

كف

معرفة �شروط االأهداف 
ال�شحيحة

معرفة ال�شوابط ال�شرعية 
للثواب والعقاب

معرفة الواجبات واحلقوق 
واملهام التي يجب عليه اأدائها

معرفة اأ�شاليب تقومي التعلم 
لدى الطالب

معرفة مفهوم وو�شائل 
التوا�شل االيجابي مع 

الطالب

الوعي مب�شادر امل�شكالت 
ال�شفية

معرفة طرق واأ�شاليب تدريب 
القران الكرمي .

معرفة مفهوم واأ�شاليب 
تعزيز التعلم – التحفيز

معرفة املفهوم واالأ�شاليب املثلى 
الإدارة الوقت .

معرفة خ�شائ�ض املراحل 
العمرية ومتطلباتها للطالب

معرفة ال�شوابط ال�شرعية حلل 
امل�شكالت

نية
جدا

ت و
ايا

كف

التحقق ب�شفات املعلم 
الرباين �شمتاً وهديا.

اجلدية واحلزم مع مراعاة 
املرونة والرفق .

تقدير اهمية التخطيط للحلقة 
.

تبني قيم االأمانة – االإتقان 
– العدل – التوا�شع يف تعليم 

القران

تتبع االأ�شاليب النبوية يف 
الرتبية والتعليم .

تبني االجتاهات احلديثة لالإدارة 
احللقة .

تقبل االفكار اجلديدة 
والفعالة يف التدري�ض .

مراعاة بيئة الطالب 
وم�شكالتهم واو�شاعهم 
االجتماعية وقدراتهم 

العلمية .

االعتناء بتطوير الذات فيما 
يتعلق باملهنة .
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رية
مها

ت 
ايا

كف

ممار�شة تعزيز التعلم �شياغة االأهداف ب�شكل �شليم.
اإعداد خطة تنفيذية حللقة .والت�شويق الرتبوي بفاعلية

اختيار طريقة التدري�ض 
املنا�شبة ح�شب املوقف 

التعليمي .

اإجادة التعامل االيجابي 
اإجادة اإعداد وكتابة التقاريروتعديل ال�شلوك ال�شلبي .

تقومي ل�شان الطالب وتعليمه 
خمارج احلروف و�شفاتها .

اإجادة غر�ض القيم االيجابية 
االأمثل ح�شب املوقف 

الرتبوي.

ممار�شة التخطيط والتنظيم 
والتقومي لالأن�شطة الرتبوية 
ال�شيفية واال�شيفية بكفاءة 

وفاعلية .

تعليم التجويد النظري 
والتطبيقي

ممار�شة مهارات احلوار 
الفعال بكفاءة وفاعلية .

التخطيط الذهني للدوام 
اليومي

اإح�شان مهارة التحليل 
والرتكيب واملقارنة 

وا�شتخدام منهج التدرج 
ومراعاة الفروق الفردية بني 

الطالب بفاعلية .

اإجادة مهارة االإن�شات 
والتفاعل مع املتعلمني 

والزمالء .

ترتيب االأولويات التعليمية 
والرتبوية .

ا�شتخدام االأ�شاليب املنا�شبة 
يف تقومي االأخطاء

اال�شتثمار  االأمثل للمواقف 
التعليمية والرتبوية .

ممار�شة االأ�شاليب الفاعلة وحل 
امل�شكالت ال�شيفية والتعليمية 

والرتبوية يف احللقة

االإ�شغاء واالإن�شات لتالوة 
الطالب .

ممار�شة التفوي�ض واملتابعة 
والتدريب للطالب االأكفاء 

بفاعلية القراآين .

اإجادة ا�شتخدام اأ�شاليب 
تقومي االأداء للطالب .

حل امل�شكالت ال�شيفية 
والتعليمية والرتبوية بكفاءة 

وفاعلية .
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•وسائل تقويم البرنامج: 	
نقوم يف غرا�ض بتقومي اأربع م�شتويات من قيا�ض تقومي مبادرات التدريب والتطوير، وهي على النحو التايل:

امل�شتوى االأول: قيا�ض االنطباع املبدئي وردة الفعل حول الربنامج التدريبي:
ويهدف هذا امل�شتوى اإىل قيا�ض الراأي املبدئي والنظرة االأولية للم�شاركني يف الدورة التدريبية حول الدورة واملدرب واخلدمات.

ويتم هذا القيا�ض من خالل ا�شتبانة راأي املتدربني والدليل االإجرائي للم�شرف على الدورة.
امل�شتوى الثاين: قيا�ض التعلم:

ويهدف هذا امل�شتوى اإىل قيا�ض اإىل اأي مدى تغري وعي املتدربني ومهاراتهم وحما�شتهم للتغيري يف مو�شوع الدورة التدريبية.
ويتم هذا القيا�ض من خالل االختبار القبلي والبعدي اللذان يقدمهما املدرب خالل الدورة التدريبية.

امل�شتوى الثالث: قيا�ض التغري ال�شلوكي )على راأ�ض العمل(:
ويهدف اإىل حماولة مالحظة التغري ال�شلوكي الذي يطراأ على عمل واأداء املتدربني يف اأعمالهم كنتيجة للربنامج التدريبي.

ويتم هذا القيا�ض من خالل ا�شتمارة تقييم املتدرب على راأ�ض العمل والتي يجيب عليها امل�شرف التعليمي والرتبوي املبا�شر عليه.
امل�شتوى الرابع: قيا�ض النتائج:

ويهدف اإىل قيا�ض م�شتوى التغري يف موؤ�شرات االأداء التنظيمي والتي حتدث ب�شبب ح�شور الربنامج التدريبي.
ويتم هذا القيا�ض من خالل ا�شتمارة قيا�ض اأثر التدريب والتي متالأ من ِقبل اجلهة امل�شرفة على معلم احللقة القراآنية وتت�شمن بع�ض 

املعلومات امل�شحية لفرتة زمنية قبل وبعد الربنامج.

•الجهات التي تم فيها تقديم وتنفيذ البرنامج :  	
اإدارة �شئون احللقات بامل�شجد النبوي ال�شريف .  الرئا�شة العامة ل�شئون امل�شجد احلرام و امل�شجد النبوي – . 1

الدمام .  اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي – . 2
تبوك .  اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي – الق�شم  الن�شوي – . 3

املوؤ�ش�شة اخلريية لوالدة االأمري ثامر بن عبد العزيز  4 .
) مكتب االإ�شراف على دور احلافظني واحلافظات – املدينة املنورة ( . . 

بالعال .  اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن  الكرمي – . 5
ببدر .  اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن  الكرمي – . 6
بينبع .  اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن  الكرمي –. 7

بنجران .  اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن  الكرمي – . 8
جدة ) ب�شكل جزئي ( . اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي – . 9

الطائف ) ب�شكل جزئي ( .  اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن  الكرمي – . 10
القنفذة  ) ب�شكل جزئي ( .  اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن  الكرمي – . 11
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مدار�ض احلياة االأهلية باملدينة املنورة .  12 .
اليمن ) مّرتان ( . موؤ�ش�شة روافد االجتماعية اخلريية بوادي ح�شرموت – . 13



138

.. غراس في سطور ..
•رسالتنا : 	

ن�شر الوعي الرتبوي وبناء جيل اإيجابي يرقى بقيمه ويرتقي مبجتمعه .

• رؤيتنا :	

موؤ�ش�شة تربوية متكاملة تدير وت�شرف على برامج ا�شرتاتيجية تربوية، لها روؤى تربوية اإ�شالمية وا�شحة تتبناها نظرياً وتطبيقياً، ولديها 
فريق متميز من ذوي الكفاءات العلمية واخلربات العملية وذات تعاون و�شراكات قوية مع اجلهات احلكومية واخلريية واالأهلية ،.

• قيمنا :	
•اأ�شالة  	
•فاعلية 	

•مل�شة اإبداع 	
• اإرتقاء دائم   	

• اإتقان اإلتزام	

•اهتماماتنا :  	
• وجه العموم ولدى املعنيني بالرتبية على وجه اخل�شو�ض  نرتقي بالوعي الرتبوي لدى اأفراد املجتمع على	

واملرتبني على حد �شواء  • نتبنى برامج عملية ودورات تطويرية لتنمية املهارات الرتبوية واالجتماعية لدى املربني 	
• ال�شلوكية والق�شايا الرتبوية لالأفراد واملوؤ�ش�شات . نقدم حلواًل عملية ودرا�شات متخ�ش�شة للم�شكالت	

متغريات الع�شر. • نر�شم روؤية م�شتقبلية ون�شوغ مناذج عملية جليل يجمع بني االأ�شالة والريادة ويتعامل باإيجابية مع 	
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• عمالؤنا :	
جمموعة رائدة من اجلهات احلكومية واخلا�شة واخلريية جتاوزت )50(جهة من اأبرزها :

 – جمعية حتفيظ القراآن الكرمي ) جدة –  تبوك – الدمام - الطائف – �شقراء – القريات – املدينة املنورة- بدر – والعال – ينبع . 1
وغريها( . جنران ... 

كلية اإعداد املعلمني ) املدينة املنورة – تبوك ( . 2
اإدارة الرتبية و التعليم ) املدينة املنورة – جدة– �شقراء – املهد ( .. 3
موؤ�ش�شة والدة االأمري ثامر اخلريية لتعليم القراآن وال�شنة ) باملدينة املنورة وجدة( .. 4

املدار�ض واملعاهد االأهلية ) الريان – احلياة – معهد الدرا�شات والتدريب الطبي – املعهد الفني للتدريب ال�شحي – ومركز التاأهيل. 5 
الن�شوي (. 

اجلمعية اخلريية للزواج ورعاية االأ�شرة مبنطقة املدينة املنورة – وجمعية اأطباء طيبة اخلريية – والهيئة العاملية للتعريف باالإ�شالم. 6 
.

م�شروع تعظيم البلد احلرام مبكة املكرمة وم�شروع تعظيم قدر امل�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم باملدينة املنورة . . 7
وزارة الدفاع و الطريان ، ال�شئون الدينية بالقوات اجلوية . . 8
اجلامعة االإ�شالمية باملدينة املنورة  .. 9

جامعة طيبة باملدينة املنورة .. 10
املكتب التعاوين للدعوة واالإر�شاد وتوعية اجلاليات باملدينة املنورة .. 11

""وباهلل التوفيق ""
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المعلومات الببليوجرافية للمشروع

التف�شيلالبندم

برنامج تاأهيل املجمعات الرائدةا�شم امل�شروع1

اجلمعية اخلريية لتحفيظ القراآن الكرمي بتبوكاجلهة املنفذة2

ثالث �شنوات للمرحلة االبتدائية العليااملدة3

تعريف عام 4
بامل�شروع

تعليمية  مناهج  لها  تقنية  جممعات  عن  عبــارة  القراآنيــة  املجمـعات  ت�شبح  الأن  امل�شروع  ي�شعى 
وتربوية حمددة وخمرجــات من الطالب احلفـــاظ ويقودهـــا اإدارة متمكنة وجمهزة بكل الو�شائل 
التقنية والتعليمية والتطويرية التي ت�شاعدها على حتقيق االأهداف.وت�شبح ذات ات�شال مبا�شر 
ودائم مع ال�شوؤون التعليميـة التي ت�شهل على اجلميع اأن ي�شتخرج مواطن القوة مواطن ال�شعف 
يف امليدان وي�شعى لتطويرهــا اأو معاجلتـها وتهيئة امليــدان الإجنـاح امل�شــاريـع امل�شتقبلية لل�شوؤون 

التعليمية .
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•الرؤية : 	
الرقي باملجمعات للو�شول اإىل حتفيظ  30000 جزء متقن خالل خم�ض �شنوات.

•الرسالة : 	
االرتقاء باحللقات واملجمعات للو�شول  اإىل خمرجات ذات كفاءة عالية .

•األهداف : 	
رفع كفاءة  اأداء عمل املجمعات. 1 .

زيادة االإنتاجية يف احلفظ واملراجعة  لدى املجمعات.   2 .
الربط التقني واملعلوماتي بني املجمعات  واجلمعية. 3 .

ت�شهيل املهام االإ�شرافية لل�شوؤون التعليمية لل�شعي لتطوير املجمعات. 4 .

•األسبـاب التي أدت للفكرة : 	
�شعف املخرجات من احلفاظ خالل ال�شنوات املا�شية. 1 .

�شعف يف االإدارة امليدانية يف املجمعات. 2 .
الكثافة ال�شكانية للمنطقة خالل ال�شنوات املا�شية والنمو املتزايد. 3 .

عدم وجود معلومات ميدانية دقيقة لل�شنوات املا�شية . 4 .
وجود اإنتاجية ع�شوائية داخل املجمعات خالل ال�شنوات املا�شية. 5 .

ال�شعي لو�شع اأ�ش�ض ملنهجه العمل املوؤ�ش�شي داخل املجمعات. 6 .
ت�شرب كثري من العاملني يف احللقات لدواعي احلياة املتجددة. 7 .

مواكبة التطور التقني . 8 .
. 9 ال�شعي لتحقيق الهدف املن�شود من اإن�شاء اجلمعية .

•بنود الترشيـح : 	
اأن يكون املجمع له ثالث �شنوات  1 .

” اأن يكون املجمع منتجا” تعليمي اأو تربويا. 2
اأن يكون املجمع متعاونا مع ال�شوؤون التعليمية 3 .

اأن يكون املجمع م�شتويف ل�شوابط املجمعات 4 .
اأن يكون املجمع مكتمل الطاقم االداري والتعليمي. 5 .
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 • طريـقة العمـل :	
. • حتديد فريق العمل للقيام باإدارة امل�شروع	

•حتديد املجمعات امل�شاركة وفق املعايري الرت�شيح. 	
" • يتم توزيع بطاقة االحتياجات اخلا�شة باملجمع. " منوذج 6	

لتقيم االأويل ل�شري عمل املجمعات • يقوم امل�شرف بزيارة املجمع 	
" • يعقد موؤمتر يتم فيه توقيع االتفاقية بني  ال�شوؤون التعليمية واملجمع القراآين. " منوذج 1	

التعليمية. • يتابع املجمع على ما يتم االتفاق به يف العقد عن طريق ال�شوؤون 	
الدعم للمجمع العا�شر • يقف الدعم االإخالل باأي �شابط من �شوابط الرت�شيح وينتقل 	

" • يتم التقييم على بطاقة معايري االأداء واجلودة يف املجمع " منوذج 2	
• االأوىل له. امل�شرف املتابع للمجمع يبلغ املجمع يف حال وجود خلل اأو وجود �شعف اأو نق�ض يف الزيارة	

• اعتذارنا له عن االإكمال يف الدعم. يف حال تدين املجمع بعد الزيارة االأوىل يبلغ	
• جميع االحتياجات التي تكفل جناح العملية التعليمية. ال�شوؤون التعليمية ملزمه بتوفري	

اأو املعلمني اأو الطالب. • اأي برنامج يقدم �شمن امل�شروع فاإنه ملزم للجميع باحل�شور �شوا كان لالإداريني 	
خالل اأ�شبوع بعد توقيع العقود. • ترفع خطط العمل باملجمعات لفريق العمل 	

• لدي ادارة املجمعات الت�شع امل�شاركة. يتم ح�شر جوانب ال�شعف والقوة	
العمل واملجمعات امل�شاركة بعنوان حتمل ال�شغوظ لال�شتاذ: فهد الوليعي . • تقدمي دروة تدربية لفرق 	

. • يقيم امل�شروع عن طريق امل�شاركني يف ادرة امل�شروع وعن طريق امل�شتفيدين من امل�شروع . " منوذج 4-3" 	

•ضــمن البـرنامـج  	
	•خطط تعليمية يف احلفظ واملراجعة :

	 ويتم بناء اخلطط التعليمة على ما يتم اختياره  من املناهج املوجودة يف امليدان وبناء خطة متوافقه مع طموحات اجلمعية وقدرات 
الطالب ومراعاه املرونة فيها.

	 وقد مت �شناعة خطة حفظ و مراجعة وهي االآن حتت التجربة 
	 مت �شناعة خطة متوافقه معها للدورات ال�شيفية و�شيتم تعميم اخلطة على الدورات ال�شيفية لهذا العام .

	•خطط تربوية يف الربامج الطالبية :
	 مت االعتماد على املجمعات امل�شاركة يف امل�شروع  يف �شناعة خطط تربوية خا�شة بها مع مراعات الفئات العمرية لكل مرحلة.

	 مت حتكيم اخلطط الرتبوية املقدمة من املجمعات امل�شاركة من قبل فريق العمل.
	 مت حتديد جوانب ال�شعف يف اخلطط وو�شائل تقويتها. 
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	 ومت تعديل اخلطط علي �شوء مرئيات فريق العمل.
	 مت متابعة اخلطط الرتبوية املقدمة يف امليدان ومدى االثر فيها و�شيتم رفع تقرير حول جوانب ال�شعف يف الربامج املقدمة وا�شباب 

هذا ال�شعف." منوذج 5"
	 ثم يتم عمل اكرث من  ور�ض عمل حول �شناعة خطة تكون حمكمة متوافقة مع بيئة املنطقة وخ�شائ�شها ال�شكانية .

•معوقات المشروع : 	
من ابرز املعوقات للم�شروع  على النحو التايل:

ال�شعف العام  يف امليدان ب�شبب الركود ل�شنوات طويلة . 1 .
تاأخر التنفيذ للم�شروع . 2 .

عدم اال�شتقرار ال�شكاين يف املنطقة . 3 .
�شعف بع�ض املهارات اال�شا�شية كبناء اخلطط والتقييم ونحوها . 4 .

• انجازات  المشروع :	
من ابرز اجنازات للم�شروع  على النحو التايل:

. جتهيز ت�شع جممعات حتى ت�شبح هذه املجمعات تقنية ت�شتعمل احلا�شب اآىل يف كل امور احللقات ” ادارية وتعليمية ” . 1
يخدم جميع احللقات يف املنطقة. تقدمي منتج تعليمي  " منهج للحفظ واملراجعة ". 2

يخدم جميع املراحل و احللقات يف املنطقة. تقدمي منتج تربوي  " منهج للربامج الرتبوية لطالب احللقات  ". 3
تغري طرق التعامل يف املجمعات الت�شعة من جممعات عادية اىل جممعات ذات ر�شالة وروؤية وخطط تنفيذية للمجمعات . 4 .

تهيئة املجمعات واحللقات للم�شاريع امل�شتقبلية لل�شوؤون التعليمية  كجائزة االداء واجلودة . 5 .
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خاتمة الكتاب : 
وبعد هذه ال�شياحة العلمية يف ميادين م�شاريع ت�شعة جاءت يف ثنايا الكتاب ، ميكننا الو�شول لنتيجة مفادها » الفكرة اجلاذبة ميكن اأن تكون 
مف�شل تغيري اإذا تهيئت لها الظروف املنا�شبة » ولن نقف يوماً عن العمل لقلة االأفكار ، فاالأفكار وهلل احلمد كثرية ، ولكن املعول هم رجال 

االأفكار و�شّناعها .
ن�شكر اجلهات امل�شاركة جميعاً والتي �شاهمت يف اإعداد هذا الكتاب ، فقد كان لهم الف�شل بعد اهلل يف �شناعة حمتويات الكتاب .

ولعل من اأهم مانخرج به بعد قراءة الكتاب هو القناعة باأهمية االطالع على جتارب االآخرين فهي تخت�شر اجلهد والوقت والزمن ، وتنقلك 
من موقعك احلايل اإىل اآخر موقع وقف عنده االآخرون .

ويقدمها  ين�شرها  ياأتي من  فالفكرة تظل حبي�شة حتى   ، نف�شها  امل�شاريع  والرعاية من  الدعم  اأهمية يف  امللتقى اليقل  اأن مثل هذا  ن�شعر 
لالآخرين .

نرجو من اهلل التوفيق وال�شداد ، واأن نكون قد وفقنا يف هذا العمل ، وال�شكر مو�شول يف البداية واخلتام لراعي امللتقى
 ” موؤ�ش�شة حممد وعبد اهلل اإبراهيم ال�شبيعي اخلريية ” 

على الرعاية الكرمية ، ون�شاأل اهلل اأال يحرمه اأجر ماتولد من هذا امللتقى . 
و�شلى اهلل و�شلم على نبينا حممد وعلى اآله و�شحبه اأجمعني  .

         

اإدارة امللتقى             
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