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ولى-ثانًيا 
أ
الهدف العام للخطة الخمسية اال

نموذجًا للالنبوية تكون بناء وتنفيذ خطة عملية لمشروع مجتمع القيم •
أ
تطبيق على ا

.المنطقة الشرقيةمستوى 



هداف المحددة–ثالثـًا 
أ
هداف اإلجرائية المنبثقة من اال

أ
للمشروعاال



ول
أ
د ال الهدف الُمَحد ِّ

ثير المشروع في 
أ
ن يكـتسب %( 80)تا

أ
على الكـتساب قيم %( 25)من الطالب على ا

أ
من كافة الطالب معايير الحد اال

.المشروع

جرائية المنبثقة هداف الإ
أ
ال

.إعداد المادة العلمية المناسبة لكل مرحلة-1
ثر تطبيق المشروع على الطالبوضع المعايير-2

أ
.لقياس ا

لية -3
 
.لتعميق مفاهيم القيم لدى الطالب( إنمائية ووقائية وعالجية )وضع ا



د الثاني ِّ الهدف الُمَحد 
همية مشاركـتهم المنظمة في المسؤولية تجاه دورهم التربوي عتعميق 

أ
مور با

أ
ولياء اال

أ
موًما ودورهم في الحس والقناعة لدى ا

.الخصوصمشروع مجتمع القيم النبوية على وجه 

جرائية المنبثقة هداف الإ
أ
ال

سر %( 20)تنفيذ برامج موجهة من خالل البيئة المدرسية لتعميق الشعور بالقدوة والمسؤولية لدى-1
أ
.سنوياً من اال

سرة من خالل الخط%( 50)التواصل مع -2
أ
ئمة الجوامع لتعميق مفهوم القدوة والمسئولية لدى اال

أ
ب سنويًا من ا

.والمحاضرات
حياء والعمد سنويًا ؛ وفق برامج%( 50)مشاركة -3

أ
المسؤولية متخصصة في تعميق مفهوم القدوة والشعور بمن مراكز اال

سرة وقياس 
أ
ثرهالدى اال

أ
.ا



د الثالث الهدف الُمَحد ِّ
.المجتمعتحقيق الشراكة الفاعلة مع الهيائت والمؤسسات المؤثرة في 

جرائية المنبثقة هداف الإ
أ
ال

.النبويةتحقيق الشراكة مع ثالث هيائت ومؤسسات في المجتمع لدعم برامج مشروع مجتمع القيم -1
عمال سنويًا على كحٍد -2

أ
دنىدعم وتبني مشروع مجتمع القيم النبوية من قبل اثنين من رجال اال

أ
.ا

مع بواقع مشاركة مشاركة القائمين على مشروع مجتمع القيم النبوية في المناسبات الخاصة بهيائت ومؤسسات المجت-3
.وجدتواحدة شهريًا إن 



د الرابع الهدف الُمَحد ِّ
هيل لدى الهيئة التربوية 

أ
.التعليميةتعزيز حس المسؤولية وتعميق القناعة ورفع مستوى التا

جرائية المنبثقة هداف الإ
أ
ال

هيل فريق تدريب ذي كـفاءة وتميز لتدريب الهيئة -1
أ
.التعليميةتا

.سنوياً ( والمديرينالمشرفين)من الهيئة اإلشرافية %( 50)إقامـة دورات تدريبية تستوعب -2
.سنويًاًًمن الهيئة التربوية والتعليمية %( 20)تستوعب ( قصيرة)إقامة لقاءات تعريفية -3
صدارات والمشاركات تعميق القناعات لدى الهيئة التربوية والتعليمية تجاه مشروع مجتمع القيم النبوية من خالل اإل-4

.واللقاءات
كيد المستمر على مشروع مجتمع القيم النبوية في التنظيمات -5

أ
.الداخليةالتا

عضاء المجلس التعليمي باإلدارة شهريًا لدعم ورعاية فعاليات مشروع مجتمع القيم%( 20)مشاركة -6
أ
.النبويةمن ا



د الخامس الهدف الُمَحد ِّ
.التعليميةتطبيق معايير مقننة الختيار وتطوير القيادات التربوية 

جرائية المنبثقة هداف الإ
أ
ال

.الجديدةتحديد المعايير الالزمة الختيار القيادات التربوية -1
.القائمةتحديد المعايير الالزمة لتطوير القيادات التربوية -2
حسب حاجة )اب والسنة اختيار المادة العلمية لتطوير القيادات والهيئة التربوية في مشروع مجتمع القيم النبوية من الكـت-3

هداف( كل مرحلة
أ
.هاوتوثيقها وعرضها بطريقة مشوقة وبيان الوسائل المساعدة على إيصالها ومن ثم تقويم ا



د السادس الهدف الُمَحد ِّ
.والتقنيالتغطية الفاعلة للمشروع على المستوى اإلعالمي والفكري 

جرائية المنبثقة هداف الإ
أ
ال

قلإنتاج برنامج تلفزيوني واحد على -1
أ
.اال

.بالمشروعإنشاء موقع على الشبكة العنكبوتية خاص -2
قل في كل صحيفة ومجلة -3

أ
.محليةاستكـتاب كاتب واحد على اال

قلإنتاج برنامج إذاعي واحد على -4
أ
.اال

و الدعاة -5
أ
حد المفكرين ا

أ
.للمشروعتبني ا

.والرسائلمشروع رسائل الجوال -6



منظومة قيم المشروع للسنوات الخمس



ولى
أ
الهدف المنشود من القيمة اال

ن يتعمق حب •
أ
في شغاف قلوب الطالب ( إقام الصالة)ا

ويتجذر في نفوسهم•

والً •
أ
فيتمثلوها في ذواتهم ا

ثم يدعون إليها غيرهم•

رواحهم•
أ
ويحرصون عليها كما يحرصون على ا



مواعيد التطبيق المقترحة

:                              البداية•
سبوع الخامس                    

أ
23اال

خر 
 
هـ1435ربيع اال

سبوع التمهيدي•
أ
ذو الحجة16: ال

:                              البداية•
سبوع الثامن                    

أ
22اال



المبادرات المقترحة لتنفيذ المشروع
ةالميزانية التقديريالمسؤوليةالبادرةم
نشطةداخلية وخارجيةحمله إعالمية 1

أ
10,000لجنة اال

مور 2
أ
ولياء اال

أ
8,000المدارس(تقديم المواعظ)استغالل لقاء ا

4,000المدارسسةزيارات فردية وجماعية متبادلة بين المدارس وبين المراحل المختلفة في المدر 3

نشطةبالمشروع في اليوتيوبإنشاء قناة خاصة 4
أ
5,000لجنة اال

نشطةللقيمة( قميص)تصميم 5
أ
20,000لجنة اال

ماكن العامه6
أ
20,000المدارسحمالت ميدانية في اال

رحنا بها)إقامة برنامج 7
أ
نشطةالةوالتنسيق مع منارات العطاء إلقامة  معرض متنقل للص( ا

أ
50,000لجنة اال

نشطةاستبانه قبلية وبعدية مع جميع الفائت8
أ
1,000لجنة اال

فكار اإلبداعية لتطبيق القيم 9
أ
 )صندوق اال

أ
جيال(.نبيل عبدالمولى. ا

أ
1,000نخبة اال

لية المسابقة)مسابقة بين المدارس حسب المراحل 10
 
 : ا

أ
10,000الحصان(.محمد عبدالعظيم. ا

6,000المدارس.ربط المسابقات الرياضية بالمشروع11

نشطة(.لجنه االنشطه)مسابقة بين المدارس المطبقة للمشروع 12
أ
30,000لجنة اال



والدالمرحلةم
أ
%20%80اإلجماليالبناتاال

60080014001,120280ةاالبتدائي1

300350650520130المتوسطة2

280300580464116الثانوية3


