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المقدمة 

احلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات، وال�سالة وال�سالم على ر�سول اهلل، حممد بن عبداهلل، عليه وعلى اآله اأف�سل ال�سالة واأمت الت�سليم وبعد:

يعتقد البع�ض اأن الفتاة هي احللقة الأ�سعف بني حلقات املجتمع امل�سلم املعا�سر، واأن كثريا من التغريات والظواهر ال�سالبة نفذت اإلينا عرب تلك احللقة الواهنة. 
البع�ض الآخر ليرى يف الفتاة �سعفا، بل يرى فيها اأهمية اأغرت �سناع التغيري على اختالف توجهاتهم  با�ستهدافها �سعيا منهم نحو تاأثري فاعل وممتد. 

نحن – يف موؤ�س�سة اخلربات الذكية – نوؤمن باأهمية الفتاة وحيوية الدور الذي تقوم به يف حميطها املجتمعي بدوائره املختلفة. ومن هنا تاأتي هذه املحاولة �سمن 
منظومة حماولت عملت ومازالت تعمل عليها موؤ�س�سة اخلربات الذكية، هدفت اإىل ا�ستثمار مراحل الت�سخي�ض والتحليل دون الكتفاء بها، والعمل على التحرك 
خطوات لالأمام، باعتماد مقاربة "علمية عملية، تنطلق من الواقع الرتبوي وهمومه دون اأن تكون اأ�سرية له، ت�ستمد منه مو�سوعاتها وحماورها دون اأن تنغلق عليه، 

تراهن على منهجية تغيري �ساملة، تخاطب الفرد بكافة مكوناته".

هذه املحاولة املو�سومة بـ ) "رقي" الرتبوي: منهج علمي عملي لبناء �سخ�سية الفتاة املتميزة( عملت على توظيف اأحدث الجتاهات الرتبوية والتعليمية يف �سياغة 
وبناء برنامج متكامل يعمل على منو �سامل ومتزن، يراعي الحتياجات وي�ستثمر الإمكانات، يعمل مع الفتاة قبل اأن يعمل لها. 

تتكون هذه املحاولة من جزاأين: اجلزء الأول معني بالفتاة يف املرحلة الدرا�سية املتو�سطة، واجلزء الثاين معني بالفتاة يف املرحلة الدرا�سية الثانوية. وللتقارب الكبري 
بني ال�سريحة امل�ستهدفة يف كال اجلزاأين، يت�سارك اجلزءان يف هيكلتهما املو�سوعية، املقدمات الإي�ساحية للربنامج واملالحق اخلتامية.

ويبقى "رقي" حماولة: لها كل ما للمحاولت، وعليها كل ما على املحاولت اأي�سا. �سائلني اهلل عز وجل اأن يبارك فيها، واأن يعني بها على بناء اجليل املن�سود.

فريق التأليف   
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التعريف بالبرنامج البداية ..   
•ا�سم الربنامج: »رقي« الرتبوي: منهج علمي عملي لبناء �سخ�سية الفتاة املتميزة 	

•فكرة الربنامج: هو منهج علمي اإجرائي، يهدف اإىل بناء �سخ�سية الفتاة املتميزة بناءا �سامال ومتكامال ومتزنا، واإعداد الفتاة للقيام باأدوارها يف  	
احلياة، من خالل توظيف اأحدث الجتاهات واملمار�سات الرتبوية يف لغة تطبيقية اإجرائية تراعي خ�سو�سية الفتاة بكل اأبعادها.

•الفئة امل�ستهدفة: الفتاة يف املرحلة الثانوية، اأينما كانت: مدار�ض نظامية، دور حتفيظ القراآن الكرمي، املوؤ�س�سات الرتبوية اخلا�سة بالفتيات، مراكز  	
الأن�سطة الن�سوية وغريها من املوؤ�س�سات املعنية بالفتاة.

•مدة التنفيذ: �سنوات املرحلة الثانوية الثالث، وتت�سمن �ستة ف�سول درا�سية، وثالث اإجازات �سيفية. 	

•اأهداف الربنامج: 	

بناء �سخ�سية الطالبة باتزان و�سمول يف جميع اجلوانب. 1 .
تزويد الطالبة باخلربات التي متكنها من التفاعل الإيجابي مع معطيات الع�سر وم�ستجداته. 2 .

تكوين بيئة منا�سبة ت�ساعد الطالبة على املحافظة على خلقها ودينها. 3 .
تقدمي اأمنوذج متميز لبيئة حا�سنة وراعية لقدرات ومواهب الطالبات. 4 .

ر�سم �سورة ذهنية ح�سنة لدى الطالبات واملجتمع عن املوؤ�س�سات الرتبوية. 5 .

•فريق الإعداد: قام بت�سميم واإعداد الربنامج نخبة من الباحثني واملخت�سني الرتبويني من اأع�ساء هيئات التدري�ض يف الكليات الرتبوية، وبع�ض ذوي  	
اخلربة امليدانية.
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الخطة التنفيذية للبرنامج

3 �سنواتمدة الربنامج

عدد اأ�سابيع الدرا�سة ال�سنوية
12 اأ�سبوعالف�سل الدرا�سي الأول

الإجمايل:30 اأ�سبوع بال�سنة 12 اأ�سبوعالف�سل الدرا�سي الثاين
6 اأ�سابيعالإجازة ال�سيفية

الإجمايل: 60 يوم بال�سنةيومانعدد اأيام الدرا�سة الأ�سبوعية

4 برامج اأ�سبوعيةبرناجمان يومياعدد الربامج الأ�سبوعية

الف�سالن الدرا�سيان: 24×4 = 96عدد الربامج ال�سنوية
120 برنامج �سنوي ال�سيف: 6×4 = 24

بداية العام الدرا�سيبداية الربنامج

فرتات توقف الربنامج

قبل الختبارات الف�سلية باأ�سبوعني

اإجازة منت�سف الف�سل

اإجازة ما بني الف�سلني

بعد �ستة اأ�سابيع من الإجازة ال�سيفية
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منطلقات »رقي«

بني برنامج »رقي« بالعتماد على منظومة متكاملة من الجتاهات واملمار�سات الرتبوية احلديثة التي اأثبتت جناحات تطبيقية عالية يف مناطق خمتلفة 
من العامل. ول�سمان تواوؤم لغة التطبيق مع لغة التخطيط والت�سميم مت حتديد جمموعة من الأ�س�ض واملنطلقات لتكون املعلمة واجلهة امل�سرفة على ب�سرية بها 

اأثناء تنفيذ الربنامج والإ�سراف عليه ، وهي جت�سد التوجهات العامة للربنامج واخلطوط العري�سة فيه ، وميكن عر�ض اأبرز هذه الأ�س�ض واملنطلقات على النحو 
التايل: 

أوال- بناء البرنامج وفق اتجاه الكفايات والمعايير التربوية : 

يعترب اجتاه )الرتبية امل�ستندة على الكفايات( اأحد اأحدث الجتاهات الرتبوية التي تبنى عليها اخلطط واملناهج، وتعمل به وزارات الرتبية والتعليم يف الكثري من 
البلدان املتقدمة تعليميا.
وتعرف الكفايات باأنها : 

      جمموعة املعارف، واملفاهيم، واملهارات، والجتاهات التي توجه �سلوك الفرد وت�ساعده على اأداء عمله مب�ستوى من التمكن. 
      وهي متثل موا�سفات املنتج النهائي للربنامج، اأي اأن موا�سفات الطالبة التي تكمل تطبيق الربنامج بحد اأدنى من الإتقان هي هذه الكفايات العامة. 

ثانيا- تبني المفهوم الواسع للمنهج : 

       عند حديثنا عن املنهج فنحن نق�سد املنهج مبفهومه الوا�سع والذي يت�سمن كافة العنا�سر التالية ) الأهداف -املحتوى -طرق التدري�ض -تقنيات التعليم 
-الأن�سطة -التقومي ( وهذا يعني : 

- مراعاة جميع هذه العنا�سر عند التطبيق. 
- تطوير هذه العنا�سر بني الفينة والأخرى مبا يتنا�سب مع حاجات الطالبات. 

- تنويع الأن�سطة والربامج مبا يخاطب هذه العنا�سر جميعها.
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ثالثا- التركيز على المفاهيم الكبرى والحقائق األساسية : 

      الوقت املتاح لتنفيذ الربنامج حمدود، وما ينبغي اأن تدركه الطالبة وتتعلمه كثري، وعليه فيح�سن عند تناول اأي كفاية من كفايات الربنامج اأن نركز على 
املحاور الرئي�سة والأفكار العامة للمو�سوع دون اخلو�ض يف التفا�سيل التي من �ساأنها اأن ت�ستت الطالبة وتخلط عليها الأمور . ومما ي�ساعد املعلمة على ذلك: 

	 العناية الكبرية يف ال�ستفادة من الوثائق املعدة لكل م�سار من م�سارات التعلم بحيث يكون هاج�ض املعلمة هو حتقيق الكفايات فقط ولي�ض ح�سو املعلومات. 

	 املوازنة بني الزمن املتاح للتنفيذ وبني املحتوى املقدم. 

	  التح�سري املكتوب ي�ساعد على �سبط الأفكار و تركيز املعلومة، بعك�ض الكالم الإن�سائي العام فاإنه ي�ساعد على ال�ستطراد وعلى اخلو�ض يف التفا�سيل 

الكثرية. 
	 ا�ست�سعار املعلمة اأن البناء تراكمي واأن املعرفة تتنامى لدى الطالبة يحفزها لالخت�سار والرتكيز على املفاهيم الكربى واحلقائق الأ�سا�سية.

	 حتفيز الطالبة لال�ستزادة والتو�سع يف التفا�سيل من خالل املجهودات الفردية داخل وخارج اإطار املوؤ�س�سة التعليمية.

رابعا- الشمول : 

      يهدف الربنامج اإىل بناء �سخ�سية الطالبة ب�سمول واتزان بعيدًا عن الرتكيز على جانب من اجلوانب دون الآخر ، لذا تنوعت املجالت  التي غطتها الكفايات 
وحظي كل جانب مبا يحتاجه من الكفايات ، و مما يح�سن مراعاته هنا ما يلي : 

	 اأن يحظى كل جانب بعناية خا�سة تنا�سبه ول يهتم بجانب دون جانب لأن هذا �سيكون له انعكا�سات �سلبية على الطالبات من حيث اهتمامهن باجلانب 

املهمل وبالتايل على منو �سخ�سياتهن. 
	 عند وجود طالبات مميزات يف جانب من اجلوانب كاجلانب العلمي مثاًل فال باأ�ض اأن يفرد لهن م�سار خا�ض اإ�سايف ولي�ض على ح�ساب بنائها العام ويدرج 

�سمن م�سار خا�ض للموهوبات مثاًل. 
خامسا- التتابع : 

     ي�سمل الربنامج املرحلة املتو�سطة واملرحلة الثانوية، وقد بني بطريقة تتابعية مبعنى اأن املرحلة املتو�سطة تعد منطلقا للمرحلة الثانوية واأ�سا�سا لها، واملرحلة 
الثانوية ت�ستند على املرحلةاملتو�سطة وتكملها. وهذا يقت�سي عدة اأمور منها: 
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	 احلر�ض على تنفيذ املنهج ح�سب املراحل املعدة وعدم التجاوز يف ذلك اإل مبربرات مقنعة وبراأي جماعي. 

	 اطالع املعلمات القائمات على التنفيذ على الكفايات العامة للمراحل جميعًا وعلى كفايات كل مرحلة هو اأمر مهم جدًا حتى ميتلكن نظرة �سمولية للمنهج 

ويدركن جوانب التتابع فيه فال ت�ستبق طرح �سيء �سياأتي لحقًا ونحو ذلك. 
سادسا- التمحور حول المتعلمة :

      يعتمد الربنامج يف بنائه وت�سميم م�سارات التعلم فيه على التعلم الن�سط والذي يركز على اإبراز دور الطالبة يف عملية التعلم وجعلها فاعلة فيه ، وق�سر دور 
املعلمة على التوجيه وامل�ساندة وقيادة عملية التعلم ، وذلك من خالل:

ت�سجيع التفاعل بني املعلمة والطالبة  ، �سواء كان هذا التفاعل داخل غرفة ال�سف اأو خارجها . 1 .
ت�سجيع التعاون بني الطالبات ، اإذ وجد اأن التعلم يتعزز ب�سورة اأكرب عندما يكون على �سكل جماعي .  2 .

ت�سجيع  الن�ساط ، وذلك بتطبيق جمموعة من التدريبات املتنوعة التي ت�ستخدم اأكرث من مهارة يف التعلم كالكتابة والتحدث وغريها . 3 .
تقدمي تغذية راجعة �سريعة ، فالطالبات يحتجن اإىل تقييم ما تعلمنه وحتديد ما ل يعرفنه وهذا يوؤدي اإىل الرتكيز  يف مو�سوع التعلم.  4 .

و�سع توقعات عالية ) توقع اأكرث جتد جتاوبًا اأكرث ( فقد تبني اأنه من املهم و�سع توقعات عالية لأداء الطالبات لأن ذلك ي�ساعدهن على حماولة حتقيقها . 5 .
تنويع امل�سادر املرثية لعملية التعليم والتعلم .  6 .

توظيف اأمناط التعلم املختلفة ملواءمة احتياجات الطالبات فهناك بع�ض الطالبات �سمعية التعلم وبع�سهم ب�سرية التعلم واأخريات يت�سمن بالتعلم احل�سي  7 .
احلركي.

العتماد على ال�ستق�ساء والبحث وتوظيف تكنولوجيا التعليم وحل امل�سكالت وتنمية املهارات العليا من التفكري. 8 .
. 9 ربط التعلم بالبيئة املحيطة فال حتده جدران الف�سل.

اإثارة الدافعية لدى الطالبات من خالل التهيئة والت�سويق للموقف التعليمي . 10 .
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سابعا- مراعاة الخصائص والحاجات : 

     عند تخطيط الربنامج مت الأخذ بعني العتبار خ�سائ�ض املرحلة العمرية واحتياجاتها وكذلك روعيت طبيعة املجتمع وم�سكالته ومتطلبات امل�ستقبل وحتدياته 
ولذا يح�سن مراعاة ما يلي عند التعامل مع املنهج : 

	 التاأين كثريًا قبل احلكم مبنا�سبة جزئية من الربنامج للطالبات من عدمها . 

	 مراعاة حجم املواد التي تقدم حتت كل م�سار مبا يتنا�سب مع املرحلة العمرية للطالبات . 

	 ا�ست�سحاب م�ستوى الطالبة العمري وخ�سائ�سها عند التعامل مع الكفايات العامة اأو اخلا�سة . 

	 توظيف خ�سائ�ض منو الطالبات واحتياجاتهن يف التطبيقات والأن�سطة امل�ساحبة للربنامج . 

	 ربط الأن�سطة والتطبيقات والأمثلة اأثناء تنفيذ امل�سارات مب�سكالت املجتمع وحتدياته.

ثامنا- االعتناء بدور المعلمة المربية :

      املعلمة عن�سر مهم يف تطبيق الربنامج وتنفيذه، وت�سكل حمور اأ�سا�سي ومهم يف جناح العمل الرتبوي ب�سكل عام ولذا يح�سن التذكري مبا يلي  : 
	 �سرورة العناية باختيار وتاأهيل املعلمات املربيات ليمار�سن اأدوارهن بكفاءة وفاعلية .

	 فهم املعلمات لطبيعة الربنامج وكفاياته ووثائقه وطريقة بنائه ي�ساعدهن على املمار�سة الواعية وعلى ح�سن التنفيذ والعمل . 

	 ال�ستمرار يف تدريب وتوجيه املعلمات واإطالعهن على اجلديد من الأ�ساليب واملهارات الرتبوية والتعليمية احلديثة ل�سمان جودة العمل وتطوره على 

الدوام .
	 تقومي اأداء املعلمات وتقدمي التغذية الراجعة لهن يح�سن من الأداء ويقلل من الأخطاء.

تاسعا- التكامل مع المنهج المدرسي : 

      الربنامج املعد يتكامل مع ما تتلقاه الفتاة يف حياتها التعليمية ويفرت�ض من املعلمات اأن يراعني ذلك من عدة اأوجه ومنها : 
	 عند ت�سايق الأوقات ميكن للمعلمة اأن ت�ستغني عن بع�ض املو�سوعات التي تعتقد اأنها عوجلت بقدر منا�سب يف املنهج املدر�سي، اأو تركز فقط على اجلزئية 

التي حتتاجها. 



12

	 التاأكيد على عدم الإ�سهاب يف التفا�سيل واخلو�ض يف اجلزئيات . 

	 ال�ستفادة من بع�ض املعلمات املتميزات يف املدار�ض لتقدمي بع�ض املواد بحكم اخلربة وتقارب املحتوى اإىل حد ما .  

	 ال�ستفادة من بع�ض املقررات التي اأعدت ب�سكل جيد وتوظيف ما ينا�سب منها.

وذلك بغر�ض توفري الوقت للطالبة. ال�ستفادة من الأن�سطة امل�سرتكة بني املنهج املدر�سي و برنامج "رقي" 	 
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مفاتيح التعامل مع “رقي”
عند ت�سميم الربنامج، راعى فريق الإعداد خ�سو�سية الفتاة بدوائرها املتعددة، وركز الهتمام على تقدمي منتج علمي ذي �سبغة اإجرائية تطبيقية، وبلغة وا�سحة 

مي�سرة. النقاط التالية ت�ساعدك على ال�ستفادة من الربنامج باأكرب قدر ممكن:
القي نظرة على مقدمة الربنامج، التعريف بالربنامج وخطة تنفيذ الربنامج، هذه املقدمات ت�ساعدك على الدخول ملحتويات الربنامج بالطريقة  1 .

ال�سحيحة.
بتمعن، اأعيدي القراءة مرة اأخرى وتاأكدي من فهمك اجليد للمنطلقات جميعا. هذه املنطلقات ت�ساعدك على ت�سور املنظور  اقراأي "منطلقات رقي" . 2

الذي يتحرك من خالله فريق الإعداد والتاأليف، وت�ساعدك على التطبيق بطريقة واعية ومن�سجمة مع الأ�س�ض العلمية التي اأقيم الربنامج عليها.
بعد ذلك �ستجدين قائمتني تعريفيتني: الأوىل تو�سح املجالت الرئي�سية التي يتكون منها الربنامج )اأحد ع�سر جمال(. والثانية تو�سح تو�سح م�سارات  3 .

التعلم املوظفة يف تنفيذ كفايات الربنامج واملق�سود بها )�سبعة م�سارات رئي�سية(. ال�ستيعاب اجليد لهذه املجالت وامل�سارات يفيدك يف التوظيف 
ال�سحيح لها، ومينحك قدرا اأكرب من احلرية واملرونة يف التعامل معها.

فهو يوفر لك نظرة �ساملة للربنامج، وي�ساعدك على فهم منو الكفايات وتطورها عرب ال�سنوات الثالث.   ، الآن ت�سفحي املخطط العام لربنامج "رقي". 4
وي�سم املخطط العام الكفايات العامة للمرحلة الدرا�سية كاملة، مق�سمة تبعا للمجالت الرئي�سية. بجوار كل كفاية عامة توجد كفاياتها اخلا�سة، 

وم�سارات التعلم التي �سيتم توظيفها لتنفيذ الكفاية. 
بعد ذلك جتدين الوثائق التف�سيلية لكل �سنة درا�سية على حدة، وقد مت توزيعها ب�سورة ت�سغيلية اإجرائية، حيث وزعت على الأ�سابيع الدرا�سية على  5 .

مدار العام الدرا�سي الواحد، ويف داخل كل اأ�سبوع وزعت على يومني من اأيام الأ�سبوع يتم اختيارها وحتديدها من قبل املوؤ�س�سة الرتبوية وفقا لظروفها 
وتقديراتها اخلا�سة.

ب�سورة خمت�سرة  عندما يحني املوعد الفعلي للتنفيذ، �ست�ساعدك اجلداول الت�سغيلية على روؤية خطتك الت�سغيلية على مدار الف�سل الدرا�سي كامال . 6
مكتفية بعناوين الربامج التي مت تف�سيلها يف الوثائق التف�سيلية.

اأخريا جتدين جمموعة من املالحق التي متثل مو�سوعات اإثرائية ت�ستفيد منها املعلمة واملوؤ�س�سة الرتبوية يف مرحلة تطبيق الربنامج، بالإ�سافة لبع�ض  7 .
النماذج التي ت�ستخدمها املعلمة يف عملها اليومي.
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التعريف بالمجاالت  
املجال الإمياين: وي�سم جمموعة من الكفايات العامة التي تعالج مو�سوعات رئي�سية يف اجلانب الإمياين الذي ميثل اأ�سا�ض �سخ�سية الفتاة  o 

املتميزة.
املجال العلمي: وتعمل كفاياته العامة على توفري مداخل اأ�سا�سية حتتاجها الفتاة يف جمال العلم ال�سرعي يف حياتها اليومية. o 

املجال الدعوي: ويعنى بغر�ض مبادئ الهتمام الدعوي ون�سر اخلري يف نف�ض الفتاة ، بالإ�سافة لبع�ض املو�سوعات املدخلية يف اجلانب الدعوي. o 

املجال العقلي: وهو معني بتوفري الأدوات والو�سائل التي ت�ساعد الفتاة على تطوير مهاراتها العقلية  وتفكريها على اأ�س�ض علمية �سليمة. o 

املجال ال�سحي والبدين: ويعمل على م�ساعدة الفتاة للحفاظ على �سحتها و�سالمتها، بتناول اأ�سا�سيات علم ال�سحة. o 

املجال الأ�سري: وي�ساعد الفتاة على تاأ�سي�ض عالقة �سحية تبادلية مع اأهم التكوينات الجتماعية يف حياتها األ وهي الأ�سرة. o 

املجال الجتماعي: ويهدف اإىل م�ساعدة الفتاة على فهم حميطها الجتماعي وح�سن التعامل معه.  o 

املجال اخللقي: ويعنى بتقدمي اأ�سول الأخالق الفا�سلة، والتحذير من الأخالق الذميمة. o 

املجال النف�سي والعاطفي: وفيه تلتقي الفتاة مع جمموعة من الكفايات التي تتناول اأبرز الق�سايا النف�سية والعاطفية للفتاة املراهقة، وتزودها  o 

باأدوات التعامل الواعي مع م�سكالتها.
جمال اإدارة الذات: وتعمل كفاياته العامة على تزويد الفتاة بالأدوات الأ�سا�سية لتطوير واإدارة ذاتها مبا يتنا�سب مع اإمكاناتها واحتياجاتها. o 

املجال الإداري والقيادي: وفيه تتناول الفتاة مدخال يف علم الإدارة ومهارات القيادة الأ�سا�سية التي ت�ساعدها على القيام بدور اأكرث فاعلية يف  o 

حميطها وجمتمعها.
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التعريف بمسارات التعلم

جمموعة من املهارات والجتاهات واملعارف يقدمها متخ�س�ض يف �سياق تدريبيدورات تدريبية

مادة معرفية تقدمها املعلمة باأ�ساليب متنوعة كاحلوار واملناق�سة وور�ض العمل والتعلم التعاوين ونحو ذلكموا�سيع تعلم

فعاليات منوعة )م�سابقة – حفلة م�سغرة –  مل�سقات حائطية –  كلمات مابعد ال�سالة(  تقدمها الطالبات باإ�سراف املعلمةبرنامج

عمل فردي اأو جماعي متو�سط اأو طويل املدى، تقوم به الطالبات حتت اإ�سراف املعلمة لتحقيق اأهداف معينة، اأو الو�سول اإىل منتج نهائيم�سروع

مادة معرفية تقروؤها الطالبات فرديًا اأو جماعيًا داخل اأو خارج وقت الربنامج وتناق�ض داخل الربنامجقراءة

مادة �سوتية اأو مرئية تنجزها الطالبات فرديًا اأو جماعيًا داخل اأو خارج وقت الربنامج وتناق�ض داخل الربنامج�سماع

حما�سرة عامة اأو لقاء مفتوح عام تقدمه املعلمات اأو �سخ�سية خارجيةاأم�سية
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مقدمة
ميثل املخطط العام اخلارطة الكاملة للربنامج على مدى ثالث �سنوات درا�سية، وي�ساعدك على تقدير مدى مالئمة الربنامج وتوزيعه لظروف واحتياجات 

موؤ�س�ستك الرتبوية. يتكون املخطط العام من ثالثة اأعمدة رئي�سية، وكما هو مو�سح يف املثال التايل: 

م�صارات التعلمالكفايات اخلا�صةالكفايات العامة
اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجمو�سوعدورة

تعتني باإرادة وجه اهلل تعاىل يف اأقوالها 
واأعمالها

تفهم حقيقة الإخال�ض

3 جتتهد يف ت�سفية نيتها

حتذر من ال�سرك اخلفي

العمود الأول ي�سم الكفاية العامة، وهي هنا )تعتني باإرادة وجه اهلل تعاىل يف اأقوالها واأعمالها(. 1 .
العمود الثاين ي�سم الكفايات اخلا�سة، وهي هنا )تفهم حقيقة الإخال�ض - جتتهد يف ت�سفية نيتها - حتذر من ال�سرك اخلفي(. 2 .
العمود الثالث وي�سم م�سارات التعلم التي �سيتم توظيفها لتنفيذ الكفايات اخلا�سة، وهي هنا: دورة ت�ستغرق ثالثة برامج درا�سية. 3 .
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الوثيقة العامة– المجال : إيماني -ثانوي

م�صارات التعلمالكفايات اخلا�صةالكفايات العامة
اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

تعتني باإرادة وجه اهلل تعاىل يف اأقوالها 
واأعمالها

تفهم حقيقة الإخال�ض
3 جتتهد يف ت�سفية نيتها

حتذر من ال�سرك اخلفي

تعظم اهلل يف نف�سها
تدرك حقيقة التعظيم

42 ت�ست�سعر عظمة اهلل يف خملوقاته
ت�ستمد قوتها من اهلل

تتاأثر باأ�سماء اهلل و�سفاته وتدعو بها
ت�ست�سعر معاين الأ�سماء وال�سفات

15 ت�ستفيد من اأ�سماء اهلل و�سفاته يف حياتها اليومية
تلخ�ض معنى الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

تعتني باأعمال القلوب وتنقيتها من ال�سوائب
تهتم بالعبادات القلبية

11 جتتهد يف تنقية قلبها من ال�سوائب
تلخ�ض اأمرا�ض القلوب

تهتم بتزكية نف�سها
6حتذر خطوات ال�سيطان

تو�سح منهج ال�سلف يف التزكية
جتاهد نف�سها

تعتني بالنوافل وت�سارع للخريات
تهتم بعمل اليوم والليلة

2 تبادر ل�ستغالل موا�سم الطاعة
تعرف الأوىل من الطاعات

تخاف من النار وتهرب منها
حتذر من املعا�سي وال�سيئات

2 ت�ستعني بذكر النار على ترك املعا�سي
تعطي و�سفا خمت�سرا حلال اأهل جهنم
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الكفايات اخلا�صةالكفايات العامة
م�صارات التعلم

اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

تثبت على دين اهلل

حتذر من الفتور

2 تو�سح و�سائل الثبات

ت�ساعد غريها على الثبات على دين اهلل

ت�ست�سعر لذة العبادة

تدرك اأهمية التعبد يف حياتها

1 ت�ستعني بالعبادة على م�ساعب احلياة

تتبنى املفهوم الوا�سع للعبادة
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الوثيقة العامة– المجال : علمي -ثانوي

م�صارات التعلمالكفايات اخلا�صةالكفايات العامة
اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

حتذر من ال�سرك باأنواعه
تبغ�ض ال�سرك واأهله

62 تفهم حقيقة ال�سرك و�سوابطه
حت�سن التعامل مع املظاهر ال�سركية املعا�سرة

تعرف اأحكام اللبا�ض والزينة
تفهم الت�سور ال�سرعي للبا�ض والزينة

41 تلتزم بال�سوابط ال�سرعية للبا�ض والزينة
حتر�ض على العتدال يف لبا�سها وزينتها

24ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور املختارةتفهم معاين �سور خمتارة من املف�سل حت�سن قراءة ال�سور املختارة

ت�ستنتج الفوائد والآداب والأحكام من 
الأحاديث النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط وال�ستنتاج على الأحاديث املختارة
21 تناق�ض الآداب والأحكام الواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع على الآداب والأحكام الواردة

تدرك اأحكام اأركان الإ�سالم اخلم�سة
تعظم اأركان الإ�سالم

30 تعرف الأحكام الأ�سا�سية لأركان الإ�سالم
جتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

حتذر من البدع
تهتم باتباع ال�سنة

4 تعرف حقيقة البدعة و�سوابطها
جتتنب البدع والبتداع

تدرك اأحكام الت�سبه
تعتز بهويتها الإ�سالمية

42 تلخ�ض قواعد الت�سبه
جتتنب الت�سبه املحرم

تعرف �سرية الر�سول وت�سعى لالقتداء به
ت�ستفيد من �سرية الر�سول يف حياتها اليومية

612 تقدر جهود الر�سول يف اإبالغ الر�سالة
ت�ستوعب �سرية الر�سول اإجمال

تفهم احكام الدماء والنفا�ض
تفرق بني اأنواع الدماء اخلارجة من املراأة .

6 تدرك الأحكام املرتتبة على هذه الدماء .
ت�ست�سعر احلكمة من خروج هذه الدماء .
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الوثيقة العامة– المجال : دعوي –ثانوي

الكفايات اخلا�صةالكفايات العامة
م�صارات التعلم

اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

تتبنى مفهوم وا�سع للعمل الدعوي
تعرف جمالت العمل الدعوي

1 ت�ست�سعر احلاجة لتو�سيع نطاقات العمل الدعوي
تقرتح اأفكار جديدة للمجالت الدعوية

متار�ض مهارات دعوية خمتارة
ت�ست�سعر حاجة الدعوة للمهارة الدعوية

64 تعرف اآلية اكت�ساب املهارة الدعوية
تطبق بع�ض املهارات مع زميالتها

تعرف �سفات الداعية الناجحة
حتر�ض على التاأ�سي برموز الداعيات

2 تو�سح �سفات الداعية الناجحة
جتتنب ما ي�سيء ل�سخ�سية الداعية

توظف اأ�ساليب دعوية تنوعة
تف�سر احلاجة لتنوع الأ�ساليب الدعوية

53 حتر�ض على تنويع اأ�ساليبها الدعوية
حت�سن اختيار اأ�سلوبها الدعوي

حت�سن دعوة اأ�سرتها
تتفهم خ�سو�سية الدعوة الأ�سرية

44 تدعو اأ�سرتها باأ�سلوب منا�سب
تدرك عوائق دعوة الأ�سرة

تعظم �سعرية الأمر باملعروف والنهي 
عن املنكر

تدرك اأهمية �سعرية الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
51 تتحلى باآداب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

تاأمر باملعروف وتنهى عن املنكر قدر ا�ستطاعتها
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الوثيقة العامة– المجال : عقلي –ثانوي

الكفايات اخلا�صةالكفايات العامة
م�صارات التعلم

اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

متار�ض مهارات التفكري الناقد
تهتم بتمحي�ض الأفكار واملعلومات

6 تلخ�ض مهارات التفكري الناقد
تقدم نقدا علميا ملو�سوعات خمتارة

حتل امل�سكالت بطريقة علمية
تتبنى مفهوما وا�سعا للم�سكالت

5 تو�سح خطوات حل امل�سكالت
تطبق طريقة حل امل�سكالت يف حياتها اليومية

تعتني مبهارات التفكري الإبداعي
تقدر اأثر الإبداع يف تطور احلياة

4
تولد اأفكارا اإبداعية مل�ساكل خمتارة

تفهم طبيعة العملية الإبداعية

تدرك خطوات اتخاذ القرار
حتر�ض على اتخاذ قراراتها اخلا�سة

6 تفهم عملية اتخاذ القرار
تتخذ قرارات حول ق�سايا مقرتحة

متار�ض القراءة يف اأوقات متعددة
تو�سح اأنواع القراءة

24 تتبنى القراءة كم�سدر للمعرفة
تتبع برناجما منا�سبا للقراءة

تت�سف باملرونة والنفتاح العقلي
تقدر اأثر النفتاح يف منوها العقلي

2 تدرك حدود املرونة والنفتاح
ت�ستمع لالآراء املخالفة لها وحترتمها

تطور وتكت�سب عادات عقلية اإيجابية
تبدي اهتماما بتطوير عاداتها العقلية

4 جتتنب العادات العقلية اخلاطئة
متار�ض العادات العقلية باإيجابية يف حياتها
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الوثيقة العامة– المجال : ثانوي صحي

الكفايات اخلا�صةالكفايات العامة
م�صارات التعلم

اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

تتوقى من الأمرا�ض املزمنة

تهتم باإجراءات الوقاية من الأمرا�ض املزمنة ) ال�سكري- 
ال�سغط - ال�سرطان(

3 تالحظ عالمات الأمرا�ض املزمنة
ت�سرح الآثار ال�سحية والنف�سية املرتتبة على الإ�سابة بالأمرا�ض 

املزمنة

تعتني بنظامها الغذائي

تعد وجبة غذائية �سحية

42 تعرف احتياجاتها الغذائية اليومية وتعمل على تلبيتها

حتر�ض على اإتباع اأ�سلوب غذائي �سحي ومتوازن

تكت�سب املفاهيم الأ�سا�سية يف ال�سحة 
النف�سية

تعرف معايري ال�سحة النف�سية

6 حت�سن التعامل مع م�ساعر الإحباط وال�سراع

تبدي اهتماما بتوافقها النف�سي

تعرف مهارات الإ�سعافات الأولية

تتطوع لإ�سعاف امل�سابني

4 تلخ�ض مبادئ الإ�سعافات الأولية

حت�سن التعامل مع حالت: الختناق - الإغماء - النزيف

تعتني باملري�ض منزليا

تعرف العالمات احليوية وتقي�سها ) نب�ض القلب - درجة 
احلرارة - �سغط الدم - التنف�ض(

4 حت�سن التعامل مع حالت: احلرارة - الت�سمم الغذائي - التهاب 
اللوز

تهتم بتغذية املري�ض
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الوثيقة العامة– المجال :   ثانوي- أسري

الكفايات اخلا�صةالكفايات العامة
م�صارات التعلم

اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

ت�ساهم يف حل امل�سكالت الأ�سرية
تبادر للم�ساعدة يف حل امل�سكالت الأ�سرية

42 تو�سح اأ�ساليب حل امل�سكالت الأ�سرية
تعمل على الوقاية من امل�سكالت الأ�سرية

ت�ساهم يف تر�سيد ال�ستهالك املنزيل
تن�سر الوعي مبفهوم الرت�سيد

32 تعدد اأ�سكال تر�سيد ال�ستهالك يف املنزل
تر�سد ا�ستهالكها ال�سخ�سي يف بع�ض املجالت

تعرف كيفية التعامل مع حوادث املنزل

تهتم ب�سيدلية املنزل

21 جتيد التعامل مع حوادث: احلريق - ال�سعق الكهربائي - 
الختناق - الغرق

تلخ�ض اإجراءات الوقاية من حوادث املنزل

تعتني بجمال مظهرها

تعرف اأنواع الب�سرة وطرق الهتمام بها
41 حتذر من خماطر م�ستح�سرات التجميل

حت�سن العناية ب�سعرها
تعتني بالتطيب

ت�سهم يف العناية باملنزل
ت�ساعد يف تنظيف املنزل

4 تهتم ببيئة املنزل ال�سحية
تعرف قواعد التخزين
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الوثيقة العامة– المجال :  اجتماعي -ثانوي

م�صارات التعلمالكفايات اخلا�صةالكفايات العامة
اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

تنجح يف العمل مع جمموعة

تقدر العمل اجلماعي

4 تلخ�ض مهارات العمل اجلماعي

تتجاوز عقبات العمل مع الآخرين

تعتني بالتاآخي يف اهلل وتقوم بواجباته

تقارن بني الأخوة يف اهلل وغريها من العالقات

2 جتتهد يف احلفاظ على الأخوة

تقدر دور الأخوة يف احلياة

تعرف مهارات التوا�سل مع الآخرين

ت�ستمع لالآخرين بتفهم

6 تو�سل اأفكارها لالآخرين بو�سوح

تبدي اهتماما بتطوير مهاراتها التوا�سلية

تقدم امل�ساعدة لالآخرين وتتقبلها منهم

تبذل و�سعها يف م�ساعدة من يحتاج

2 تطلب امل�ساعدة عندما حتتاجها

حتر�ض على طلب العون من اهلل اأول

تهتم بق�سايا املجتمع باإيجابية

توؤدي دورا يف خدمة جمتمعها

41 تهتم بتطوير جمتمعها ومنوه

تدرك ق�سايا وم�سكالت جمتمعها
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الوثيقة العامة– المجال : خلقي -ثانوي

م�صارات التعلمالكفايات اخلا�صةالكفايات العامة
اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

تتمثل الأخالق الفا�سلة وال�سلوك القومي
تعطي مناذج من ال�سري على الأخالق الفا�سلة

2 تلتزم بال�سلوك القومي
تتعامل باخللق الفا�سل مع الآخرين

حتذر من الأخالق الذميمة وجتتنبها
تبغ�ض اخللق ال�سيء واأهله

2 حت�سن التعامل مع مظاهر �سوء اخللق
تدرك عواقب �سوء اخللق

متتلك اإرادة فاعلة
تبادر لإجناز اأعمالها

4 حتر�ض على تقوية اإرادتها
تدرك مقومات الإرادة الفاعلة
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الوثيقة العامة– المجال : اإلداري والقيادي -ثانوي

الكفايات اخلا�صةالكفايات العامة
م�صارات التعلم

اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

تعرف وظائف الإدارة الأ�سا�سية
تدرك حاجتها لالإدارة

4 تلخ�ض وظائف الإدارة
توظف مبادئ الإدارة يف م�سروع خمتار

تعد خطة عمل مل�سروع �سغري
تهتم بالتخطيط لأعمالها

4 تو�سح خطوات اإعداد خطة عمل
تطلع على مناذج خطط عمل

تهتم بامل�ساركة بفاعلية يف الجتماعات
تعرف اأخالقيات فرق العمل يف الجتماعات

2 متار�ض عدة اأدوار خالل الجتماعات
ت�ساهم يف احلفاظ على م�سار الجتماع وهدفه

تكتب تقريرا مب�سطا
تلخ�ض اأ�س�ض كتابة التقارير

2 تعتني بالتوثيق الكتابي لأن�سطتها
تكتب تقريرا مب�سطا
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الوثيقة العامة– المجال : نفسي -ثانوي

م�صارات التعلمالكفايات اخلا�صةالكفايات العامة
اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

تعتني بتطوير مفهومها لذاتها

تتبنى مفهوم اإيجابي لذاتها

6 تدرك مكونات مفهوم الذات

جتتهد يف تطوير مفهومها لذاتها

تتعامل مع عواطفها وعواطف الآخرين بذكاء

تدرك اأهمية الذكاء العاطفي

6 حت�سن التعامل مع م�ساعر الآخرين

تتعامل بوعي مع م�ساعرها وتعرب عنها

تعرف اآليات التحكم بانفعالتها

تتزن يف انفعالتها

6 تعرف كيفية التحكم بانفعالتها

تو�سح اآثار التهور النفعايل
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الوثيقة العامة – المجال : إدارة الذات -ثانوي

الكفايات اخلا�صةالكفايات العامة
م�صارات التعلم

اأم�سية�سماعقراءةم�سروعبرنامجموا�سيعدورات

تدير وقتها بفعالية

حتر�ض على الأولويات يف تنظيم وقتها

62 تعرف كيف تخطط لوقتها

جتتنب كل ما ي�سيع وقتها

تعرف كيف تختار تخ�س�سها اجلامعي

تعرف موؤ�سرات تف�سيلها ال�سخ�سي

3 تراعي احتياجاتها واحتياجات من حولها

حت�سل على املعلومات الالزمة حول التخ�س�سات املختلفة

تدير م�سروفها ال�سخ�سي بكفاءة

حتذر من ال�سلوك ال�ستهالكي 

1 تدرك طرق التوفري والدخار

ت�سع خطة مل�سروفها

تثق يف نف�سها وتوؤكد ذاتها

حترتم حقوق الآخرين

62 تتعامل باأ�سلوب توكيدي مع الآخرين

تعرف كيف حتافظ على ثقتها بنف�سها
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مقدمة 

مت توزيع الوثائق التف�سيلية تبعا لالأ�سابيع والأيام على مدار العام الدرا�سي ب�سورة اإجرائية �سهلة التطبيق، فكل ما عليك هو مطالعة الوثيقة اخلا�سة 
باليوم الدرا�سي املطلوب ملعرفة اأي الكفايات �سيتم تناولها. 

وتتكون كل وثيقة من :
خانة حتديد الأ�سبوع واليوم: يف راأ�ض الوثيقة. 1 .

العمود الأول: ويحدد جمال الكفاية. 2 .
العمود الثاين: ويحوي الكفاية العامة. 3 .

العمود الثالث: ويحتوي على الكفايات اخلا�سة. 4 .
العمود الرابع: وي�سم بع�ض املفردات املقرتحة مبثابة هيكل مو�سوعي للمحتويات املختلفة. 5 .

العمود اخلام�ض: ويت�سمن بع�ض املوجهات التي ت�ساعدك على التطبيق ب�سورة منا�سبة. 6 .
العمود ال�ساد�ض: وي�سم جمموعة من املراجع املقرتحة لال�ستفادة منها يف التنفيذ. 7 .

كيف تستفيدين من الوثائق التفصيلية؟
يف البداية، لبد من الإ�سارة اإىل اأن الوثائق التف�سيلية ل تو�سح م�سار التعلم امل�ستخدم لتنفيذ الكفاية، وملعرفة امل�سار يجب عليِك مراجعة اجلدول 

الت�سغيلي لل�سنة الدرا�سية املنا�سبة. وال�سوؤال هنا: كيف ت�ستفيدين من حمتويات الوثيقة التف�سيلية )الكفاية العامة – الكفايات اخلا�سة – 
املفردات املقرتحة – املوجهات العامة – املراجع املقرتحة(  يف ترجمتها على اأر�ض الواقع؟

بعد اأن حتددي م�سار التعلم امل�ستخدم بالرجوع اإىل اجلداول الت�سغيلية، ت�ستطيعني ال�ستفادة من حمتويات الوثيقة كالتايل:
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م�سار التعلم )دورة تدريبية(: زودي املدرب اأو املدربة بن�سخة من الوثيقة التف�سيلية، اأعلميه اأن هذه الوثيقة مبثابة املحاور الأ�سا�سية التي   .1
ترغبني باأن تغطيها الدورة. ل مانع من اإ�سافة حماور اأخرى، اأو حذف بع�ض املحاور رمبا، ولكن املهم هو احلفاظ على البنية الأ�سا�سية للمو�سوع؛ 

ل�سمان حتقيق الكفايات العامة.

م�سار التعلم )مو�سوع تعلم(: كمعلمة، تفيدك حمتويات الوثيقة التف�سيلية كثريا يف التح�سري والإعداد ملو�سوعك، اإعداد الو�سائل التعليمية   .2
املنا�سبة، حتديد اأدوات التقييم، الرتكيز على الأفكار الرئي�سية، تكليف بع�ض الطالبات بالتح�سري لبع�ض املحاور وتقدميها، تق�سيم املحاور على 

احل�س�ض املتاحة وغريها الكثري. اأ�سيفي بع�ض املحاور التي تعتقدين اأن طالباتك بحاجة اإليها. تنازيل عن حماور اأخرى تعتقدين وطالباتك اأنها 
اأقل اأهمية اأو ميكن تناولها لحقا. اح�سلي على راأي اآخر فيما يتعلق باإ�سقاط اأو حذف بع�ض املحاور، فراأي واحد معر�ض للخطاأ اأكرث من راأيني، 

وهكذا.

م�سار التعلم )برنامج(: متثل حمتويات الوثيقة التف�سيلية م�سدرا لالأفكار والإلهام لإعداد برنامج منوع و�سامل يغطي املكونات الرئي�سية   .3
للكفاية باتزان. بع�ض املحاور ميكن تنفيذها من خالل عمل م�سرحي، بع�سها عرب مل�سقات حائطية معربة، البع�ض الآخر يقدم ب�سكل اأف�سل من 

خالل الأن�سطة احلركية املوجهة... الخ. يف النهاية الهدف الأ�سا�سي هي الكفاية العامة بكفاياتها اخلا�سة.

م�سار التعلم )م�سروع(: اأحد اأكرث م�سارات التعلم تنوعا وتالوؤما مع تف�سيالت الطالبات املختلفة. ت�ستطيعني ال�ستفادة من حمتويات الوثيقة   .4
التف�سيلية هنا باعتبارها: موجهات مل�ساريع خمتلفة، عناوين مل�ساريع خمتلفة، مراحل مل�سروع اأو م�ساريع خمتلفة. يف م�سروع حول )الدعوة 

الأ�سرية( ميكن اأن تعمل جمموعة من الطالبات على اإعداد "دليل الدعوة املنزلية" وقد يطرحنه على اإحدى الداعيات ملراجعته وتنقيحه.، بينما 
تعمل جمموعة اأخرى على ت�سميم وتنفيذ برنامج تعاوين ملدة عام درا�سي كامل، بني الطالبات واملوؤ�س�سة من جهة، وبني الأ�سر من جهة، بحيث 

يت�سمن زيارات �سهرية، م�سابقات ثقافية، حمالت توعوية وغريها. ويف�سل زيادة م�ساحة الختيار للطالبات قدر الإمكان.

م�سار التعلم )قراءة(: تفيدك الوثيقة التف�سيلية هنا يف اختيار املادة املقروءة مبا يتنا�سب مع الكفاية العامة مو�سع التنفيذ، اإذا مل جتدي   .5
مادة واحدة تغطي جميع املحاور، �ستفيدك الوثيقة يف اختيار عدة مواد قرائية تغطي مبجملها الكفاية ب�سكل جممل. قد حتددين م�سدرا اأو كتابا 

واحدا، وقد ترتكني للطالبات حرية اختيار امل�سادر �سريطة تغطية املحاور الأ�سا�سية لكفايتك العامة كهدف نهائي.
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م�سار التعلم )�سماع(: مثلها مثل )القراءة(، ت�ساعدك الوثيقة التف�سيلية على معرفة املحاور الأ�سا�سية التي يجب على املادة امل�سموعة   .6
تغطيتها، وبالتايل ت�ساعدك على الختيار: مادة م�سموعة واحدة اأو اأكرث؟ مواد حمددة اأو اختيار حر؟ فقط اطلعي الطالبات على الوثيقة التف�سيلية 

واتركي لهن الختيار اإن �سئِت.

م�سار التعلم )اأم�سية(: لت�سمني اأن ال�سخ�سية امل�ست�سافة تفهم جيدا اأهدافك من اللقاء، ولت�ساعديها على توجيه اأفكارها واإعداد مادتها مبا   .7
يتنا�سب واأهدافك، قدمي لها ن�سخة من الوثيقة التف�سيلية بالطريقة التي ترينها منا�سبة، اأخربيها اأنك بحاجة لتغطية الكفاية العامة وكفاياتها 

اخلا�سة من خالل تناول املفردات املقرتحة، ول مانع من الإثراء والإ�سافة.
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 الجدول التشغيلي للفصل الدراسي األول

الأ�صبوع 6الأ�صبوع 5الأ�صبوع 4الأ�صبوع 3الأ�صبوع 2الأ�صبوع 1
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر
مو�سوع
تف�سري

 القراآن 1

قراءة
الأخوة 
يف اهلل 1

مو�سوع 
اأعمال 

القلوب 1

مو�سوع
حديث 1

قراءة
الأخوة 
يف اهلل 2

مو�سوع 
وظائف

 الإدارة 1

دورة 
 النظام 
الغذائي 1

دورة 
 النظام 
الغذائي 3

برنامج
 نظام

 غذائي 1

دورة
ال�سيام 1

دورة
ال�سيام 3

دورة
ال�سيام 4

دورةمغرب
ال�سرية 1

دورة
ال�سرية 2

دورة
ال�سرية 3

دورة
ال�سرية 4

دورة
ال�سرية 5

دورة
ال�سرية 6

دورة 
 النظام 
الغذائي 2

دورة 
 النظام 
الغذائي 4

برنامج 
نظام 

غذائي 2

مو�سوع 
وظائف 
الإدارة 2

دورة
ال�سيام 2

مو�سوع 
وظائف 
الإدارة 3

الأ�صبوع 12الأ�صبوع 11الأ�صبوع 10الأ�صبوع 9الأ�صبوع 8الأ�صبوع 7
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر
دورة
الثقة

بالنف�ض 1

دورة
الثقة

بالنف�ض 3

دورة
الثقة

بالنف�ض 5

برنامج
الثقة

بالنف�ض 1

مو�سوع
تف�سري

 القراآن 2

مو�سوع 
اأعمال 

القلوب 2

دورة
ال�سيام 5

دورة
ال�سيام 6

دورة
ال�سيام 7

دورة
ال�سيام 8

دورة
ال�سيام 9

دورة
ال�سيام 10

مغرب
دورة
الثقة

بالنف�ض 2

دورة
الثقة

بالنف�ض 4

دورة
الثقة

بالنف�ض 6

برنامج
الثقة

بالنف�ض 2

مو�سوع 
وظائف

 الإدارة 4

مو�سوع
اإرادة 1

مو�سوع
حديث 2

مو�سوع
اإرادة 2

مو�سوع
تف�سري 
القراآن 3

مو�سوع
اإرادة 3

مو�سوع
تف�سري 
القراآن 4

مو�سوع
اإرادة 4
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 الوثائق التفصيلية للفصل الدراسي األول
اليوم : األول األسبوع : األول      

مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال
الربنامج الأول

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

علمي

تعرف �سرية 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم.

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم اإجمال

�سوابط التعامل مع ال�سرية النبوية

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي

درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 
ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد
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اليوم : الثاني األسبوع : األول      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بالتاآخي يف اجتماعي
اهلل وتقوم بواجباته

تقارن بني الأخوة يف اهلل 
مهم اأن توؤدي الطالبات دورا اأكرب يف مفهوم الأخوة يف اهللوغريها من العالقات

تقدمي املو�سوع
- احلب يف اهلل وحقوق 

الأخوة، اأحمد فريد.
- الأخوة يف اهلل، عبد اهلل 

القر�سي.
- الأخوة يف اهلل، الق�سم 
العلمي بدار ابن خزمية.

- من هدي الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم يف الرتبية يف 

حقوق الأخوة، عبد القادر 
اإبراهيم.

ف�سل التاآخي يف اهلل واأهميتهجتتهد يف احلفاظ على الأخوة

حقوق الأخوة يف اهلل وواجباتهاتقدر دور الأخوة يف احلياة

خطوات عمليةكيف حتافظني على الأخوة يف اهلل؟

�سوابط الأخوة يف اهلل

اآفات تف�سد الأخوة

الربنامج الثاين

علمي

تعرف �سرية 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم.

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم اإجمال

�سوابط التعامل مع ال�سرية النبوية

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي
درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 

ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد
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اليوم : األول األسبوع : الثاني      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإمياين
تعتني باأعمال 

القلوب وتنقيتها من 
ال�سوائب

ماهي اأعمال القلوب؟تهتم بالعبادات القلبية
ال�سنة الأوىلوما حقيقتها؟

- اأعمال القلوب عند �سيخ 
الإ�سالم ابن تيمية، �سليمان 

الغ�سن.
- �سل�سلة اأعمال القلوب، 

حممد املنجد.
- اأمرا�ض القلوب و �سفاوؤها، 

عبداهلل اآل جار اهلل.
- اأمرا�ض القلوب و�سفاوؤها، 

ابن تيمية.

جتتهد يف تنقية قلبها من 
اأهمية الأعمال القلبية وف�سلهاال�سوائب

اآثار الأعمال القلبية على الفردتلخ�ض اأمرا�ض القلوب

اأنواع القلوب واأق�سامها
مناذج من اأعمال القلوب

ماهي اأمرا�ض القلوب؟ وماحقيقتها؟
ال�سنة الثانيةخطورة اأمرا�ض القلوب

اأنواع اأمرا�ض القلوب
مناذج من اأمرا�ض القلوب

كيف نداوي قلوبنا؟

الربنامج الثاين

علمي

تعرف �سرية 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم.

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم اإجمال

�سوابط التعامل مع ال�سرية النبوية

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي
درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 

ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من 
الأحاديث.

الربنامج الثاين

علمي

تعرف �سرية 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم.

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم اإجمال

�سوابط التعامل مع ال�سرية النبوية

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي

درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 
ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد
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اليوم : األول األسبوع : الثالث      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بالتاآخي يف اجتماعي
اهلل وتقوم بواجباته

تقارن بني الأخوة يف اهلل 
مهم اأن توؤدي الطالبات دورا اأكرب يف مفهوم الأخوة يف اهللوغريها من العالقات

تقدمي املو�سوع
- احلب يف اهلل وحقوق 

الأخوة، اأحمد فريد.
- الأخوة يف اهلل، عبد اهلل 

القر�سي.
- الأخوة يف اهلل، الق�سم 
العلمي بدار ابن خزمية.

- من هدي الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم يف الرتبية يف 

حقوق الأخوة، عبد القادر 
اإبراهيم.

ف�سل التاآخي يف اهلل واأهميتهجتتهد يف احلفاظ على الأخوة

حقوق الأخوة يف اهلل وواجباتهاتقدر دور الأخوة يف احلياة

خطوات عمليةكيف حتافظني على الأخوة يف اهلل؟

�سوابط الأخوة يف اهلل

اآفات تف�سد الأخوة

الربنامج الثاين

علمي

تعرف �سرية 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم.

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم اإجمال

�سوابط التعامل مع ال�سرية النبوية

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي

درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 
ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالث       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف وظائف اإداري
الإدارة الأ�سا�سية

مدخل نظري اأ�سا�سي يربط الإدارة مفهوم الإدارةتدرك حاجتها لالإدارة
بالواقع ال�سخ�سي للطالبة

- الأ�سا�سيات واملبادئ يف 
الإدارة، كامل املغربي.

- الإدارة: الأ�سول والأ�س�ض 
العلمية، �سيد الهواري.

عالقة علم الإدارة بحياتنا اليوميةتلخ�ض وظائف الإدارة
توظف مبادئ الإدارة يف 

حياتها اليومية
وظائف الإدارة: تخطيط – تنظيم – قيادة 

– تنفيذ – رقابة
�سمات الإداري الناجح

اأخالقيات الإدارة

الربنامج الثاين

علمي

تعرف �سرية 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم.

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم اإجمال

�سوابط التعامل مع ال�سرية النبوية

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي

درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 
ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد



42

اليوم : األول األسبوع : الرابع     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بنظامها �صحي
الغذائي

- اأ�س�ض التغذية ال�سحية، مراجعة للمعلومات ال�سابقةمقدمة يف الغذاء ال�سحيتعد وجبة غذائية �سحية
جعفر ظاهر.

- الغذاء والتغذية، جمموعة 
من املتخ�س�سني يف علم 

التغذية، اإ�سراف: عزت اأمني 
وفاروق �ساهني.

- عادات التغذية، خ�سر 
امل�سري.

تعرف احتياجاتها الغذائية 
الرتكيز على العادات الغذائية لدى العادات الغذائية: �سحية – غري �سحيةاليومية وتعمل على تلبيتها

الفتاة املراهقة
حتر�ض على اتباع اأ�سلوب 

�سروط الغذاء ال�سحي واملتوازنغذائي �سحي ومتوازن

ا�ستخدام املكونات الغذائية املحلية يف تخطيط الوجبات الغذائية
تناول هذين املو�سوعني

ت�سميم النظام الغذائي اليومي

الربنامج الثاين

تعتني بنظامها �صحي
الغذائي

- اأ�س�ض التغذية ال�سحية، مراجعة للمعلومات ال�سابقةمقدمة يف الغذاء ال�سحيتعد وجبة غذائية �سحية
جعفر ظاهر.

- الغذاء والتغذية، جمموعة 
من املتخ�س�سني يف علم 

التغذية، اإ�سراف: عزت اأمني 
وفاروق �ساهني.

- عادات التغذية، خ�سر 
امل�سري.

تعرف احتياجاتها الغذائية 
الرتكيز على العادات الغذائية لدى الفتاة العادات الغذائية: �سحية – غري �سحيةاليومية وتعمل على تلبيتها

املراهقة

حتر�ض على اتباع اأ�سلوب 
غذائي �سحي ومتوازن

�سروط الغذاء ال�سحي واملتوازن

ا�ستخدام املكونات الغذائية املحلية يف تخطيط الوجبات الغذائية
تناول هذين املو�سوعني

ت�سميم النظام الغذائي اليومي
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اليوم : الثاني األسبوع : الرابع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بنظامها �صحي
الغذائي

- اأ�س�ض التغذية ال�سحية، مراجعة للمعلومات ال�سابقةمقدمة يف الغذاء ال�سحيتعد وجبة غذائية �سحية
جعفر ظاهر.

- الغذاء والتغذية، جمموعة 
من املتخ�س�سني يف علم 

التغذية، اإ�سراف: عزت اأمني 
وفاروق �ساهني.

- عادات التغذية، خ�سر 
امل�سري.

تعرف احتياجاتها الغذائية 
الرتكيز على العادات الغذائية لدى العادات الغذائية: �سحية – غري �سحيةاليومية وتعمل على تلبيتها

الفتاة املراهقة
حتر�ض على اتباع اأ�سلوب 

�سروط الغذاء ال�سحي واملتوازنغذائي �سحي ومتوازن

ا�ستخدام املكونات الغذائية املحلية يف تخطيط الوجبات الغذائية
تناول هذين املو�سوعني

ت�سميم النظام الغذائي اليومي

الربنامج الثاين

تعتني بنظامها �صحي
الغذائي

- اأ�س�ض التغذية ال�سحية، مراجعة للمعلومات ال�سابقةمقدمة يف الغذاء ال�سحيتعد وجبة غذائية �سحية
جعفر ظاهر.

- الغذاء والتغذية، جمموعة 
من املتخ�س�سني يف علم 

التغذية، اإ�سراف: عزت اأمني 
وفاروق �ساهني.

- عادات التغذية، خ�سر 
امل�سري.

تعرف احتياجاتها الغذائية 
الرتكيز على العادات الغذائية لدى الفتاة العادات الغذائية: �سحية – غري �سحيةاليومية وتعمل على تلبيتها

املراهقة

حتر�ض على اتباع اأ�سلوب 
غذائي �سحي ومتوازن

�سروط الغذاء ال�سحي واملتوازن

ا�ستخدام املكونات الغذائية املحلية يف تخطيط الوجبات الغذائية
تناول هذين املو�سوعني

ت�سميم النظام الغذائي اليومي
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اليوم : األول األسبوع : الخامس      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بنظامها �صحي
الغذائي

- اأ�س�ض التغذية ال�سحية، مراجعة للمعلومات ال�سابقةمقدمة يف الغذاء ال�سحيتعد وجبة غذائية �سحية
جعفر ظاهر.

- الغذاء والتغذية، جمموعة 
من املتخ�س�سني يف علم 

التغذية، اإ�سراف: عزت اأمني 
وفاروق �ساهني.

- عادات التغذية، خ�سر 
امل�سري.

تعرف احتياجاتها الغذائية 
الرتكيز على العادات الغذائية لدى العادات الغذائية: �سحية – غري �سحيةاليومية وتعمل على تلبيتها

الفتاة املراهقة
حتر�ض على اتباع اأ�سلوب 

�سروط الغذاء ال�سحي واملتوازنغذائي �سحي ومتوازن

ا�ستخدام املكونات الغذائية املحلية يف تخطيط الوجبات الغذائية
تناول هذين املو�سوعني

ت�سميم النظام الغذائي اليومي

الربنامج الثاين

تعتني بنظامها �صحي
الغذائي

- اأ�س�ض التغذية ال�سحية، مراجعة للمعلومات ال�سابقةمقدمة يف الغذاء ال�سحيتعد وجبة غذائية �سحية
جعفر ظاهر.

- الغذاء والتغذية، جمموعة 
من املتخ�س�سني يف علم 

التغذية، اإ�سراف: عزت اأمني 
وفاروق �ساهني.

- عادات التغذية، خ�سر 
امل�سري.

تعرف احتياجاتها الغذائية 
الرتكيز على العادات الغذائية لدى الفتاة العادات الغذائية: �سحية – غري �سحيةاليومية وتعمل على تلبيتها

املراهقة

حتر�ض على اتباع اأ�سلوب 
غذائي �سحي ومتوازن

�سروط الغذاء ال�سحي واملتوازن

ا�ستخدام املكونات الغذائية املحلية يف تخطيط الوجبات الغذائية
تناول هذين املو�سوعني

ت�سميم النظام الغذائي اليومي
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اليوم : الثاني األسبوع : الخامس     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

الربنامج الثاين

تعرف وظائف اإداري
الإدارة الأ�سا�سية

مدخل نظري اأ�سا�سي يربط الإدارة مفهوم الإدارةتدرك حاجتها لالإدارة
بالواقع ال�سخ�سي للطالبة

- الأ�سا�سيات واملبادئ يف 
الإدارة، كامل املغربي.

- الإدارة: الأ�سول والأ�س�ض 
العلمية، �سيد الهواري.

عالقة علم الإدارة بحياتنا اليوميةتلخ�ض وظائف الإدارة

توظف مبادئ الإدارة يف 
حياتها اليومية

وظائف الإدارة: تخطيط – تنظيم – قيادة 
– تنفيذ – رقابة

�سمات الإداري الناجح

اأخالقيات الإدارة
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اليوم : األول األسبوع : السادس      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

الربنامج الثاين

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم
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اليوم : الثاني األسبوع : السادس     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

الربنامج الثاين

تعرف وظائف اإداري
الإدارة الأ�سا�سية

مدخل نظري اأ�سا�سي يربط الإدارة مفهوم الإدارةتدرك حاجتها لالإدارة
بالواقع ال�سخ�سي للطالبة

- الأ�سا�سيات واملبادئ يف 
الإدارة، كامل املغربي.

- الإدارة: الأ�سول والأ�س�ض 
العلمية، �سيد الهواري.

عالقة علم الإدارة بحياتنا اليوميةتلخ�ض وظائف الإدارة

توظف مبادئ الإدارة يف 
حياتها اليومية

وظائف الإدارة: تخطيط – تنظيم – قيادة 
– تنفيذ – رقابة

�سمات الإداري الناجح

اأخالقيات الإدارة
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اليوم : األول األسبوع : السابع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإدارة 
الذات

تثق يف نف�سها وتوؤكد 
ذاتها

الرتكيز على اجلانب الوجداين وال�سلوكي مفهوم الثقة بالنف�ض وحقيقتهاحترتم حقوق الآخرين
للثقة بالنف�ض

- توكيد الذات، طريف فرج.
- الثقة بالنف�ض، برايان 

تري�سي.
- الثقة الفائقة: اأب�سط 

اخلطوات لبناء الثقة بالنف�ض، 
جيل لندنفيلد.

تتعامل باأ�سلوب توكيدي مع 
الآخرين

- اأهمية الثقة بالنف�ض يف حياتنا اليومية: ما 
الذي يحدث عندما تغيب؟

- مظاهر الثقة بالنف�ض
تعرف كيف حتافظ على ثقتها 

بنف�سها
الثقة بالنف�ض و�سط بني اأطراف: التهور – 
الغرور – التفرد بالراأي – التبعية - اخلجل

كيف تزيدين من ثقتك بنف�سك؟ برنامج 
ميكن ال�ستفادة من الختبارات النف�سيةتف�سيلي عملي

توكيد الذات وعالقته بالثقة بالنف�ض
مالمح ال�سلوك التوكيدي

عوامل �سعف الثقة بالنف�ض
الربنامج الثاين

اإدارة 
تثق يف نف�سها وتوؤكد الذات

ذاتها

الرتكيز على اجلانب الوجداين وال�سلوكي مفهوم الثقة بالنف�ض وحقيقتهاحترتم حقوق الآخرين
للثقة بالنف�ض

- توكيد الذات، طريف فرج.
- الثقة بالنف�ض، برايان 

تري�سي.
- الثقة الفائقة: اأب�سط 

اخلطوات لبناء الثقة بالنف�ض، 
جيل لندنفيلد.

تتعامل باأ�سلوب توكيدي مع 
الآخرين

- اأهمية الثقة بالنف�ض يف حياتنا اليومية: ما 
الذي يحدث عندما تغيب؟

- مظاهر الثقة بالنف�ض

تعرف كيف حتافظ على ثقتها 
بنف�سها

الثقة بالنف�ض و�سط بني اأطراف: التهور – 
الغرور – التفرد بالراأي – التبعية - اخلجل

كيف تزيدين من ثقتك بنف�سك؟ برنامج 
ميكن ال�ستفادة من الختبارات النف�سيةتف�سيلي عملي

توكيد الذات وعالقته بالثقة بالنف�ض
مالمح ال�سلوك التوكيدي

عوامل �سعف الثقة بالنف�ض
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اليوم : الثاني األسبوع : السابع     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإدارة 
الذات

تثق يف نف�سها وتوؤكد 
ذاتها

الرتكيز على اجلانب الوجداين وال�سلوكي مفهوم الثقة بالنف�ض وحقيقتهاحترتم حقوق الآخرين
للثقة بالنف�ض

- توكيد الذات، طريف فرج.
- الثقة بالنف�ض، برايان 

تري�سي.
- الثقة الفائقة: اأب�سط 

اخلطوات لبناء الثقة بالنف�ض، 
جيل لندنفيلد.

تتعامل باأ�سلوب توكيدي مع 
الآخرين

- اأهمية الثقة بالنف�ض يف حياتنا اليومية: ما 
الذي يحدث عندما تغيب؟

- مظاهر الثقة بالنف�ض
تعرف كيف حتافظ على ثقتها 

بنف�سها
الثقة بالنف�ض و�سط بني اأطراف: التهور – 
الغرور – التفرد بالراأي – التبعية - اخلجل

كيف تزيدين من ثقتك بنف�سك؟ برنامج 
ميكن ال�ستفادة من الختبارات النف�سيةتف�سيلي عملي

توكيد الذات وعالقته بالثقة بالنف�ض
مالمح ال�سلوك التوكيدي

عوامل �سعف الثقة بالنف�ض
الربنامج الثاين

اإدارة 
الذات

تثق يف نف�سها وتوؤكد 
ذاتها

الرتكيز على اجلانب الوجداين وال�سلوكي مفهوم الثقة بالنف�ض وحقيقتهاحترتم حقوق الآخرين
للثقة بالنف�ض

- توكيد الذات، طريف فرج.
- الثقة بالنف�ض، برايان 

تري�سي.
- الثقة الفائقة: اأب�سط 

اخلطوات لبناء الثقة بالنف�ض، 
جيل لندنفيلد.

تتعامل باأ�سلوب توكيدي مع 
الآخرين

- اأهمية الثقة بالنف�ض يف حياتنا اليومية: ما 
الذي يحدث عندما تغيب؟

- مظاهر الثقة بالنف�ض

تعرف كيف حتافظ على ثقتها 
بنف�سها

الثقة بالنف�ض و�سط بني اأطراف: التهور – 
الغرور – التفرد بالراأي – التبعية - اخلجل

كيف تزيدين من ثقتك بنف�سك؟ برنامج 
ميكن ال�ستفادة من الختبارات النف�سيةتف�سيلي عملي

توكيد الذات وعالقته بالثقة بالنف�ض
مالمح ال�سلوك التوكيدي

عوامل �سعف الثقة بالنف�ض
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اليوم : األول األسبوع : الثامن      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإدارة 
الذات

تثق يف نف�سها وتوؤكد 
ذاتها

الرتكيز على اجلانب الوجداين وال�سلوكي مفهوم الثقة بالنف�ض وحقيقتهاحترتم حقوق الآخرين
للثقة بالنف�ض

- توكيد الذات، طريف فرج.
- الثقة بالنف�ض، برايان 

تري�سي.
- الثقة الفائقة: اأب�سط 

اخلطوات لبناء الثقة بالنف�ض، 
جيل لندنفيلد.

تتعامل باأ�سلوب توكيدي مع 
الآخرين

- اأهمية الثقة بالنف�ض يف حياتنا اليومية: ما 
الذي يحدث عندما تغيب؟

- مظاهر الثقة بالنف�ض
تعرف كيف حتافظ على ثقتها 

بنف�سها
الثقة بالنف�ض و�سط بني اأطراف: التهور – 
الغرور – التفرد بالراأي – التبعية - اخلجل

كيف تزيدين من ثقتك بنف�سك؟ برنامج 
ميكن ال�ستفادة من الختبارات النف�سيةتف�سيلي عملي

توكيد الذات وعالقته بالثقة بالنف�ض
مالمح ال�سلوك التوكيدي

عوامل �سعف الثقة بالنف�ض
الربنامج الثاين

اإدارة 
الذات

تثق يف نف�سها وتوؤكد 
ذاتها

الرتكيز على اجلانب الوجداين وال�سلوكي مفهوم الثقة بالنف�ض وحقيقتهاحترتم حقوق الآخرين
للثقة بالنف�ض

- توكيد الذات، طريف فرج.
- الثقة بالنف�ض، برايان 

تري�سي.
- الثقة الفائقة: اأب�سط 

اخلطوات لبناء الثقة بالنف�ض، 
جيل لندنفيلد.

تتعامل باأ�سلوب توكيدي مع 
الآخرين

- اأهمية الثقة بالنف�ض يف حياتنا اليومية: ما 
الذي يحدث عندما تغيب؟

- مظاهر الثقة بالنف�ض

تعرف كيف حتافظ على ثقتها 
بنف�سها

الثقة بالنف�ض و�سط بني اأطراف: التهور – 
الغرور – التفرد بالراأي – التبعية - اخلجل

كيف تزيدين من ثقتك بنف�سك؟ برنامج 
ميكن ال�ستفادة من الختبارات النف�سيةتف�سيلي عملي

توكيد الذات وعالقته بالثقة بالنف�ض
مالمح ال�سلوك التوكيدي

عوامل �سعف الثقة بالنف�ض
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اليوم : الثاني األسبوع : الثامن      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإدارة 
الذات

تثق يف نف�سها وتوؤكد 
ذاتها

الرتكيز على اجلانب الوجداين وال�سلوكي مفهوم الثقة بالنف�ض وحقيقتهاحترتم حقوق الآخرين
للثقة بالنف�ض

- توكيد الذات، طريف فرج.
- الثقة بالنف�ض، برايان 

تري�سي.
- الثقة الفائقة: اأب�سط 

اخلطوات لبناء الثقة بالنف�ض، 
جيل لندنفيلد.

تتعامل باأ�سلوب توكيدي مع 
الآخرين

- اأهمية الثقة بالنف�ض يف حياتنا اليومية: ما 
الذي يحدث عندما تغيب؟

- مظاهر الثقة بالنف�ض
تعرف كيف حتافظ على ثقتها 

بنف�سها
الثقة بالنف�ض و�سط بني اأطراف: التهور – 
الغرور – التفرد بالراأي – التبعية - اخلجل

كيف تزيدين من ثقتك بنف�سك؟ برنامج 
ميكن ال�ستفادة من الختبارات النف�سيةتف�سيلي عملي

توكيد الذات وعالقته بالثقة بالنف�ض
مالمح ال�سلوك التوكيدي

عوامل �سعف الثقة بالنف�ض
الربنامج الثاين

اإدارة 
الذات

تثق يف نف�سها وتوؤكد 
ذاتها

الرتكيز على اجلانب الوجداين وال�سلوكي مفهوم الثقة بالنف�ض وحقيقتهاحترتم حقوق الآخرين
للثقة بالنف�ض

- توكيد الذات، طريف فرج.
- الثقة بالنف�ض، برايان 

تري�سي.
- الثقة الفائقة: اأب�سط 

اخلطوات لبناء الثقة بالنف�ض، 
جيل لندنفيلد.

تتعامل باأ�سلوب توكيدي مع 
الآخرين

-اأهمية الثقة بالنف�ض يف حياتنا اليومية: ما 
الذي يحدث عندما تغيب؟
- مظاهر الثقة بالنف�ض

تعرف كيف حتافظ على ثقتها 
بنف�سها

الثقة بالنف�ض و�سط بني اأطراف: التهور – 
الغرور – التفرد بالراأي – التبعية - اخلجل

كيف تزيدين من ثقتك بنف�سك؟ برنامج 
ميكن ال�ستفادة من الختبارات النف�سيةتف�سيلي عملي

توكيد الذات وعالقته بالثقة بالنف�ض
مالمح ال�سلوك التوكيدي

عوامل �سعف الثقة بالنف�ض
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اليوم : األول األسبوع : التاسع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

تعرف وظائف اإداري
الإدارة الأ�سا�سية

مدخل نظري اأ�سا�سي يربط الإدارة مفهوم الإدارةتدرك حاجتها لالإدارة
بالواقع ال�سخ�سي للطالبة

- الأ�سا�سيات واملبادئ يف 
الإدارة، كامل املغربي.

- الإدارة: الأ�سول والأ�س�ض 
العلمية، �سيد الهواري.

عالقة علم الإدارة بحياتنا اليوميةتلخ�ض وظائف الإدارة

توظف مبادئ الإدارة يف 
حياتها اليومية

وظائف الإدارة: تخطيط – تنظيم – قيادة 
– تنفيذ – رقابة

�سمات الإداري الناجح

اأخالقيات الإدارة
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اليوم : الثاني األسبوع : التاسع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإمياين
تعتني باأعمال 

القلوب وتنقيتها من 
ال�سوائب

ماهي اأعمال القلوب؟تهتم بالعبادات القلبية
ال�سنة الأوىلوما حقيقتها؟

- اأعمال القلوب عند �سيخ 
الإ�سالم ابن تيمية، �سليمان 

الغ�سن.
- �سل�سلة اأعمال القلوب، 

حممد املنجد.
- اأمرا�ض القلوب و �سفاوؤها، 

عبداهلل اآل جار اهلل.
- اأمرا�ض القلوب و�سفاوؤها، 

ابن تيمية.

جتتهد يف تنقية قلبها من 
اأهمية الأعمال القلبية وف�سلهاال�سوائب

اآثار الأعمال القلبية على الفردتلخ�ض اأمرا�ض القلوب
اأنواع القلوب واأق�سامها

مناذج من اأعمال القلوب
ماهي اأمرا�ض القلوب؟ وماحقيقتها؟

ال�سنة الثانيةخطورة اأمرا�ض القلوب

اأنواع اأمرا�ض القلوب
مناذج من اأمرا�ض القلوب

كيف نداوي قلوبنا؟

الربنامج الثاين

متتلك اإرادة فاعلةخلقي

مفهوم الإرادة الفاعلة وحقيقتهاتبادر لإجناز اأعمالها
- قوة الإرادة، يو�سف اأ�سعد.
- الفنون الع�سرة، مو�سى 

البهدل.
- الإرادة: بول فولكييه.
- افعل �سيئا خمتلفا،
عبد اهلل عبد الغني.

مكونات الإرادة الفاعلةحتر�ض على تقوية اإرادتها

تدرك مقومات الإرادة الفاعلة

اأهمية الإرادة الفاعلة يف حياة الفرد

مظاهر قوة الإرادة

خطوات عملية ت�ساعد على تقوية الإرادةكيف تقوين اإرادتك؟

مناذج لأقوياء الإرادة
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اليوم : األول األسبوع : العاشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من الأحاديث.
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اليوم : الثاني األسبوع : العاشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

الربنامج الثاين

متتلك اإرادة فاعلةخلقي

مفهوم الإرادة الفاعلة وحقيقتهاتبادر لإجناز اأعمالها
- قوة الإرادة، يو�سف اأ�سعد.
- الفنون الع�سرة، مو�سى 

البهدل.
- الإرادة: بول فولكييه.
- افعل �سيئا خمتلفا،
عبد اهلل عبد الغني.

مكونات الإرادة الفاعلةحتر�ض على تقوية اإرادتها

تدرك مقومات الإرادة الفاعلة

اأهمية الإرادة الفاعلة يف حياة الفرد

مظاهر قوة الإرادة

خطوات عملية ت�ساعد على تقوية الإرادةكيف تقوين اإرادتك؟

مناذج لأقوياء الإرادة
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اليوم : األول األسبوع : الحادي عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

الربنامج الثاين

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : الحادي عشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

الربنامج الثاين

متتلك اإرادة فاعلةخلقي

مفهوم الإرادة الفاعلة وحقيقتهاتبادر لإجناز اأعمالها
- قوة الإرادة، يو�سف اأ�سعد.
- الفنون الع�سرة، مو�سى 

البهدل.
- الإرادة: بول فولكييه.
- افعل �سيئا خمتلفا،
عبد اهلل عبد الغني.

مكونات الإرادة الفاعلةحتر�ض على تقوية اإرادتها

تدرك مقومات الإرادة الفاعلة

اأهمية الإرادة الفاعلة يف حياة الفرد

مظاهر قوة الإرادة

خطوات عملية ت�ساعد على تقوية الإرادةكيف تقوين اإرادتك؟

مناذج لأقوياء الإرادة
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اليوم : األول األسبوع : الثاني عشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

الربنامج الثاين

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني عشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

الربنامج الثاين

متتلك اإرادة فاعلةخلقي

مفهوم الإرادة الفاعلة وحقيقتهاتبادر لإجناز اأعمالها
- قوة الإرادة، يو�سف اأ�سعد.
- الفنون الع�سرة، مو�سى 

البهدل.
- الإرادة: بول فولكييه.
- افعل �سيئا خمتلفا،
عبد اهلل عبد الغني.

مكونات الإرادة الفاعلةحتر�ض على تقوية اإرادتها

تدرك مقومات الإرادة الفاعلة

اأهمية الإرادة الفاعلة يف حياة الفرد

مظاهر قوة الإرادة

خطوات عملية ت�ساعد على تقوية الإرادةكيف تقوين اإرادتك؟

مناذج لأقوياء الإرادة
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 الجدول التشغيلي للفصل الدراسي الثاني
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 الوثائق التفصيلية للفصل الدراسي الثاني

اليوم : األول األسبوع : األول      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإدارة 
الذات

تدير وقتها بفعالية

حتر�ض على الأولويات يف 
تنظيم وقتها

مفهوم اإدارة الوقت
اأهمية الوقت واإدارته

تفيد كثريًا اخلطوات العملية لإدارة 
الوقت، ولكن تكوين القناعة هو الأ�سا�ض

- اإدارة الوقت بني الرتاث 
واملعا�سرة، حممد �سحادة.
- فن اإدارة الوقت و حفظ 
الزمان، عبداهلل ال�سرمان
- اإدارة الوقت للمبتدئني، 

جفري ماير.

اأ�سا�سيات اإدارة الوقت: حتليل – تخطيط – تعرف كيف تخطط لوقتها
تنظيم – تنفيذ – تقييم

مراعاة الأولويات يف اإدارة الوقتجتتنب كل ما ي�سيع وقتها

م�سيعات الوقت

خطوات عملية يف اإدارة الوقت

وقتك والآخرون

كيف ت�ستثمرين اأوقات الفراغ؟

الربنامج الثاين

اإدارة 
الذات

تدير وقتها بفعالية

حتر�ض على الأولويات يف 
تنظيم وقتها

مفهوم اإدارة الوقت
اأهمية الوقت واإدارته

تفيد كثريًا اخلطوات العملية لإدارة 
الوقت، ولكن تكوين القناعة هو الأ�سا�ض

- اإدارة الوقت بني الرتاث 
واملعا�سرة، حممد �سحادة.
- فن اإدارة الوقت و حفظ 
الزمان، عبداهلل ال�سرمان
- اإدارة الوقت للمبتدئني، 

جفري ماير.

اأ�سا�سيات اإدارة الوقت: حتليل – تخطيط – تعرف كيف تخطط لوقتها
تنظيم – تنفيذ – تقييم

جتتنب كل ما ي�سيع وقتها

مراعاة الأولويات يف اإدارة الوقت

م�سيعات الوقت

خطوات عملية يف اإدارة الوقت

وقتك والآخرون

كيف ت�ستثمرين اأوقات الفراغ؟
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اليوم : الثاني األسبوع : األول       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإدارة 
الذات

تدير وقتها بفعالية

حتر�ض على الأولويات يف 
تنظيم وقتها

مفهوم اإدارة الوقت
اأهمية الوقت واإدارته

تفيد كثريًا اخلطوات العملية لإدارة 
الوقت، ولكن تكوين القناعة هو الأ�سا�ض

- اإدارة الوقت بني الرتاث 
واملعا�سرة، حممد �سحادة.
- فن اإدارة الوقت و حفظ 
الزمان، عبداهلل ال�سرمان
- اإدارة الوقت للمبتدئني، 

جفري ماير.

اأ�سا�سيات اإدارة الوقت: حتليل – تخطيط – تعرف كيف تخطط لوقتها
تنظيم – تنفيذ – تقييم

مراعاة الأولويات يف اإدارة الوقتجتتنب كل ما ي�سيع وقتها

م�سيعات الوقت

خطوات عملية يف اإدارة الوقت
وقتك والآخرون

كيف ت�ستثمرين اأوقات الفراغ؟

الربنامج الثاين

اإدارة 
الذات

تدير وقتها بفعالية

حتر�ض على الأولويات يف 
تنظيم وقتها

مفهوم اإدارة الوقت
اأهمية الوقت واإدارته

تفيد كثريًا اخلطوات العملية لإدارة 
الوقت، ولكن تكوين القناعة هو الأ�سا�ض

- اإدارة الوقت بني الرتاث 
واملعا�سرة، حممد �سحادة.
- فن اإدارة الوقت و حفظ 
الزمان، عبداهلل ال�سرمان
- اإدارة الوقت للمبتدئني، 

جفري ماير.

اأ�سا�سيات اإدارة الوقت: حتليل – تخطيط – تعرف كيف تخطط لوقتها
تنظيم – تنفيذ – تقييم

جتتنب كل ما ي�سيع وقتها

مراعاة الأولويات يف اإدارة الوقت

م�سيعات الوقت

خطوات عملية يف اإدارة الوقت

وقتك والآخرون

كيف ت�ستثمرين اأوقات الفراغ؟
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اليوم : األول األسبوع : الثاني       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإدارة 
الذات

تدير وقتها بفعالية

حتر�ض على الأولويات يف 
تنظيم وقتها

مفهوم اإدارة الوقت
اأهمية الوقت واإدارته

تفيد كثريًا اخلطوات العملية لإدارة 
الوقت، ولكن تكوين القناعة هو الأ�سا�ض

- اإدارة الوقت بني الرتاث 
واملعا�سرة، حممد �سحادة.
- فن اإدارة الوقت و حفظ 
الزمان، عبداهلل ال�سرمان
- اإدارة الوقت للمبتدئني، 

جفري ماير.

اأ�سا�سيات اإدارة الوقت: حتليل – تخطيط – تعرف كيف تخطط لوقتها
تنظيم – تنفيذ – تقييم

مراعاة الأولويات يف اإدارة الوقتجتتنب كل ما ي�سيع وقتها

م�سيعات الوقت

خطوات عملية يف اإدارة الوقت

وقتك والآخرون

كيف ت�ستثمرين اأوقات الفراغ؟

الربنامج الثاين

اإدارة 
الذات

تدير وقتها بفعالية

حتر�ض على الأولويات يف 
تنظيم وقتها

مفهوم اإدارة الوقت
اأهمية الوقت واإدارته

تفيد كثريًا اخلطوات العملية لإدارة 
الوقت، ولكن تكوين القناعة هو الأ�سا�ض

- اإدارة الوقت بني الرتاث 
واملعا�سرة، حممد �سحادة.
- فن اإدارة الوقت و حفظ 
الزمان، عبداهلل ال�سرمان
- اإدارة الوقت للمبتدئني، 

جفري ماير.

اأ�سا�سيات اإدارة الوقت: حتليل – تخطيط – تعرف كيف تخطط لوقتها
تنظيم – تنفيذ – تقييم

جتتنب كل ما ي�سيع وقتها

مراعاة الأولويات يف اإدارة الوقت

م�سيعات الوقت

خطوات عملية يف اإدارة الوقت

وقتك والآخرون

كيف ت�ستثمرين اأوقات الفراغ؟



64

اليوم : الثاني األسبوع : الثاني      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإدارة 
الذات

تدير وقتها بفعالية

حتر�ض على الأولويات يف 
تنظيم وقتها

مفهوم اإدارة الوقت
اأهمية الوقت واإدارته

تفيد كثريًا اخلطوات العملية لإدارة 
الوقت، ولكن تكوين القناعة هو الأ�سا�ض

- اإدارة الوقت بني الرتاث 
واملعا�سرة، حممد �سحادة.
- فن اإدارة الوقت و حفظ 
الزمان، عبداهلل ال�سرمان
- اإدارة الوقت للمبتدئني، 

جفري ماير.

اأ�سا�سيات اإدارة الوقت: حتليل – تخطيط – تعرف كيف تخطط لوقتها
تنظيم – تنفيذ – تقييم

مراعاة الأولويات يف اإدارة الوقتجتتنب كل ما ي�سيع وقتها

م�سيعات الوقت

خطوات عملية يف اإدارة الوقت

وقتك والآخرون

كيف ت�ستثمرين اأوقات الفراغ؟

الربنامج الثاين

اإدارة 
الذات

تدير وقتها بفعالية

حتر�ض على الأولويات يف 
تنظيم وقتها

مفهوم اإدارة الوقت
اأهمية الوقت واإدارته

تفيد كثريًا اخلطوات العملية لإدارة 
الوقت، ولكن تكوين القناعة هو الأ�سا�ض

- اإدارة الوقت بني الرتاث 
واملعا�سرة، حممد �سحادة.
- فن اإدارة الوقت و حفظ 
الزمان، عبداهلل ال�سرمان
- اإدارة الوقت للمبتدئني، 

جفري ماير.

اأ�سا�سيات اإدارة الوقت: حتليل – تخطيط – تعرف كيف تخطط لوقتها
تنظيم – تنفيذ – تقييم

جتتنب كل ما ي�سيع وقتها

مراعاة الأولويات يف اإدارة الوقت

م�سيعات الوقت

خطوات عملية يف اإدارة الوقت

وقتك والآخرون

كيف ت�ستثمرين اأوقات الفراغ؟
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اليوم : األول األسبوع : الثالث      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتذر من ال�سرك علمي
باأنواعه

مفهوم ال�سرك وحقيقتهتبغ�ض ال�سرك واأهله

- عقيدة التوحيد وبيان ما 
ي�سادها، بقلم �سالح الفوزان.

- ال�سرك مظاهره واآثاره، 
فايز عزام.

-  اأحكام التعامل مع غري 
امل�سلمني، خالد املاجد.

تفهم حقيقة ال�سرك 
تاريخ ال�سركو�سوابطه

حت�سن التعامل مع املظاهر 
اأنواع ال�سركال�سركية املعا�سرة

مظاهر ال�سرك: قدميا – حديثا
مفهوم الكفر واأنواعه

الفرق بني الكفر وال�سرك
مقدمة يف اأحكام التعامل

مع غري امل�سلمني
الربنامج الثاين

اإمياين
تعتني باأعمال 

القلوب وتنقيتها من 
ال�سوائب

ماهي اأعمال القلوب؟تهتم بالعبادات القلبية
ال�سنة الأوىلوما حقيقتها؟

- اأعمال القلوب عند �سيخ 
الإ�سالم ابن تيمية، �سليمان 

الغ�سن.
- �سل�سلة اأعمال القلوب، 

حممد املنجد.
- اأمرا�ض القلوب و �سفاوؤها، 

عبداهلل اآل جار اهلل.
- اأمرا�ض القلوب و�سفاوؤها، 

ابن تيمية.

جتتهد يف تنقية قلبها من 
اأهمية الأعمال القلبية وف�سلهاال�سوائب

تلخ�ض اأمرا�ض القلوب

اآثار الأعمال القلبية على الفرد

اأنواع القلوب واأق�سامها
مناذج من اأعمال القلوب

ماهي اأمرا�ض القلوب؟ وماحقيقتها؟
ال�سنة الثانيةخطورة اأمرا�ض القلوب

اأنواع اأمرا�ض القلوب
مناذج من اأمرا�ض القلوب

كيف نداوي قلوبنا؟
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالث       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتذر من ال�سرك علمي
باأنواعه

مفهوم ال�سرك وحقيقتهتبغ�ض ال�سرك واأهله

- عقيدة التوحيد وبيان ما 
ي�سادها، بقلم �سالح الفوزان.

- ال�سرك مظاهره واآثاره، 
فايز عزام.

-  اأحكام التعامل مع غري 
امل�سلمني، خالد املاجد.

تفهم حقيقة ال�سرك 
تاريخ ال�سركو�سوابطه

حت�سن التعامل مع املظاهر 
اأنواع ال�سركال�سركية املعا�سرة

مظاهر ال�سرك: قدميا – حديثا

مفهوم الكفر واأنواعه

الفرق بني الكفر وال�سرك
مقدمة يف اأحكام التعامل

مع غري امل�سلمني
الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من الأحاديث.
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اليوم : األول األسبوع : الرابع       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتذر من ال�سرك علمي
باأنواعه

مفهوم ال�سرك وحقيقتهتبغ�ض ال�سرك واأهله

- عقيدة التوحيد وبيان ما 
ي�سادها، بقلم �سالح الفوزان.

- ال�سرك مظاهره واآثاره، 
فايز عزام.

-  اأحكام التعامل مع غري 
امل�سلمني، خالد املاجد.

تفهم حقيقة ال�سرك 
تاريخ ال�سركو�سوابطه

حت�سن التعامل مع املظاهر 
اأنواع ال�سركال�سركية املعا�سرة

مظاهر ال�سرك: قدميا – حديثا

مفهوم الكفر واأنواعه

الفرق بني الكفر وال�سرك

مقدمة يف اأحكام التعامل
مع غري امل�سلمني

الربنامج الثاين

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : الرابع       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتذر من ال�سرك علمي
باأنواعه

مفهوم ال�سرك وحقيقتهتبغ�ض ال�سرك واأهله

- عقيدة التوحيد وبيان ما 
ي�سادها، بقلم �سالح الفوزان.

- ال�سرك مظاهره واآثاره، 
فايز عزام.

-  اأحكام التعامل مع غري 
امل�سلمني، خالد املاجد.

تفهم حقيقة ال�سرك 
تاريخ ال�سركو�سوابطه

حت�سن التعامل مع املظاهر 
اأنواع ال�سركال�سركية املعا�سرة

مظاهر ال�سرك: قدميا – حديثا

مفهوم الكفر واأنواعه

الفرق بني الكفر وال�سرك
مقدمة يف اأحكام التعامل

مع غري امل�سلمني
الربنامج الثاين

حت�سن دعوة اأ�سرتهادعوي

تتفهم خ�سو�سية الدعوة 
مفهوم الدعوة الأ�سرية واأهميتهاالأ�سرية

- الدعوة اإىل اهلل يف البيوت، 
حممد اجليفان.

-  دليل الرتبية الأ�سرية، عبد 
الكرمي بكار.

- دعاة يف البيوت، �سلمان 
العودة.

طبيعة الدعوة الأ�سريةتدعو اأ�سرتها باأ�سلوب منا�سب

تدرك عوائق دعوة الأ�سرة

جمالت الدعوة الأ�سرية

و�سائل الدعوة الأ�سرية

م�سكالت يف الدعوة الأ�سرية

�سوابط وتوجيهات يف الدعوة الأ�سرية

اأفكار عملية يف الدعوة الأ�سرية
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اليوم : األول األسبوع : الخامس       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتذر من ال�سرك علمي
باأنواعه

مفهوم ال�سرك وحقيقتهتبغ�ض ال�سرك واأهله

- عقيدة التوحيد وبيان ما 
ي�سادها، بقلم �سالح الفوزان.

- ال�سرك مظاهره واآثاره، 
فايز عزام.

-  اأحكام التعامل مع غري 
امل�سلمني، خالد املاجد.

تفهم حقيقة ال�سرك 
تاريخ ال�سركو�سوابطه

حت�سن التعامل مع املظاهر 
اأنواع ال�سركال�سركية املعا�سرة

مظاهر ال�سرك: قدميا – حديثا

مفهوم الكفر واأنواعه

الفرق بني الكفر وال�سرك
مقدمة يف اأحكام التعامل

مع غري امل�سلمني
الربنامج الثاين

تعتني باأعمال اإمياين
القلوب وتنقيتها من 

ال�سوائب

ماهي اأعمال القلوب؟تهتم بالعبادات القلبية
ال�سنة الأوىلوما حقيقتها؟

- اأعمال القلوب عند �سيخ 
الإ�سالم ابن تيمية، �سليمان 

الغ�سن.
- �سل�سلة اأعمال القلوب، 

حممد املنجد.
- اأمرا�ض القلوب و �سفاوؤها، 

عبداهلل اآل جار اهلل.
- اأمرا�ض القلوب و�سفاوؤها، 

ابن تيمية.

جتتهد يف تنقية قلبها من 
اأهمية الأعمال القلبية وف�سلهاال�سوائب

تلخ�ض اأمرا�ض القلوب

اآثار الأعمال القلبية على الفرد

اأنواع القلوب واأق�سامها
مناذج من اأعمال القلوب

ماهي اأمرا�ض القلوب؟ وماحقيقتها؟
ال�سنة الثانيةخطورة اأمرا�ض القلوب

اأنواع اأمرا�ض القلوب
مناذج من اأمرا�ض القلوب

كيف نداوي قلوبنا؟
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اليوم : الثاني األسبوع : الخامس      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتذر من ال�سرك علمي
باأنواعه

مفهوم ال�سرك وحقيقتهتبغ�ض ال�سرك واأهله

- عقيدة التوحيد وبيان ما 
ي�سادها، بقلم �سالح الفوزان.

- ال�سرك مظاهره واآثاره، 
فايز عزام.

-  اأحكام التعامل مع غري 
امل�سلمني، خالد املاجد.

تفهم حقيقة ال�سرك 
تاريخ ال�سركو�سوابطه

حت�سن التعامل مع املظاهر 
اأنواع ال�سركال�سركية املعا�سرة

مظاهر ال�سرك: قدميا – حديثا

مفهوم الكفر واأنواعه

الفرق بني الكفر وال�سرك
مقدمة يف اأحكام التعامل

مع غري امل�سلمني
الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من الأحاديث.
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اليوم : األول األسبوع : السادس       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتذر من ال�سرك علمي
باأنواعه

مفهوم ال�سرك وحقيقتهتبغ�ض ال�سرك واأهله

- عقيدة التوحيد وبيان ما 
ي�سادها، بقلم �سالح الفوزان.

- ال�سرك مظاهره واآثاره، 
فايز عزام.

-  اأحكام التعامل مع غري 
امل�سلمني، خالد املاجد.

تفهم حقيقة ال�سرك 
تاريخ ال�سركو�سوابطه

حت�سن التعامل مع املظاهر 
اأنواع ال�سركال�سركية املعا�سرة

مظاهر ال�سرك: قدميا – حديثا

مفهوم الكفر واأنواعه

الفرق بني الكفر وال�سرك
مقدمة يف اأحكام التعامل

مع غري امل�سلمني
الربنامج الثاين

حتذر من ال�سرك علمي
باأنواعه

مفهوم ال�سرك وحقيقتهتبغ�ض ال�سرك واأهله

- عقيدة التوحيد وبيان ما 
ي�سادها، بقلم �سالح الفوزان.

- ال�سرك مظاهره واآثاره، 
فايز عزام.

-  اأحكام التعامل مع غري 
امل�سلمني، خالد املاجد.

تفهم حقيقة ال�سرك 
تاريخ ال�سركو�سوابطه

حت�سن التعامل مع املظاهر 
ال�سركية املعا�سرة

اأنواع ال�سرك

مظاهر ال�سرك: قدميا – حديثا

مفهوم الكفر واأنواعه

الفرق بني الكفر وال�سرك
مقدمة يف اأحكام التعامل

مع غري امل�سلمني
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اليوم : الثاني األسبوع : السادس       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

حت�سن دعوة اأ�سرتهادعوي

تتفهم خ�سو�سية الدعوة 
مفهوم الدعوة الأ�سرية واأهميتهاالأ�سرية

- الدعوة اإىل اهلل يف البيوت، 
حممد اجليفان.

-  دليل الرتبية الأ�سرية، عبد 
الكرمي بكار.

- دعاة يف البيوت، �سلمان 
العودة.

طبيعة الدعوة الأ�سريةتدعو اأ�سرتها باأ�سلوب منا�سب

تدرك عوائق دعوة الأ�سرة

جمالت الدعوة الأ�سرية

و�سائل الدعوة الأ�سرية

م�سكالت يف الدعوة الأ�سرية

�سوابط وتوجيهات يف الدعوة الأ�سرية

اأفكار عملية يف الدعوة الأ�سرية



73

اليوم : األول األسبوع : السابع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية
ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من 

الأحاديث.
الربنامج الثاين

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة – 

اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : السابع       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتل امل�سكالت عقلي
بطريقة علمية

تتبنى مفهوما وا�سعا 
الروؤية ال�سرعية للم�ساكلمفهوم امل�سكالت وطبيعتهاللم�سكالت

الرتكيز على اخلطوات والدافع نحو احلل
- حل امل�سكالت، �سعيد مانع.

- بال ندم، اأكرم ر�سا.

- حل امل�سكالت خطوة خطوة، 
ريت�سارد �سانغ و بي كيللي.

تو�سح خطوات حل امل�سكالت
اجلوانب الوجدانية يف حل امل�سكالت: الرغبة 
يف احلل - الرتدد – قوة الإرادة – اخلوف 

من املواجهة 
ت�سمن عوائق حل امل�سكالت

تطبق طريقة حل امل�سكالت يف 
خطوات حل امل�سكالتحياتها اليومية

حل امل�سكالت اليومية: هل يتطلب درا�سات 
علمية؟ اأم تطبيق مب�سط للطريقة العلمية؟

مناذج حلل امل�سكالت اليومية بالطريقة 
العلمية بب�ساطة

الربنامج الثاين

حتل امل�سكالت عقلي
بطريقة علمية

تتبنى مفهوما وا�سعا 
الروؤية ال�سرعية للم�ساكلمفهوم امل�سكالت وطبيعتهاللم�سكالت

- حل امل�سكالت، �سعيد مانع.الرتكيز على اخلطوات والدافع نحو احلل

- بال ندم، اأكرم ر�سا.

- حل امل�سكالت خطوة خطوة، 
ريت�سارد �سانغ و بي كيللي.

تو�سح خطوات حل امل�سكالت
اجلوانب الوجدانية يف حل امل�سكالت: الرغبة 
يف احلل - الرتدد – قوة الإرادة – اخلوف 

من املواجهة 
ت�سمن عوائق حل امل�سكالت

تطبق طريقة حل امل�سكالت يف 
حياتها اليومية

خطوات حل امل�سكالت

حل امل�سكالت اليومية: هل يتطلب درا�سات 
علمية؟ اأم تطبيق مب�سط للطريقة العلمية؟

مناذج حلل امل�سكالت اليومية بالطريقة 
العلمية بب�ساطة
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اليوم : األول األسبوع : الثامن       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتل امل�سكالت عقلي
بطريقة علمية

تتبنى مفهوما وا�سعا 
مفهوم امل�سكالت وطبيعتهاللم�سكالت

الروؤية ال�سرعية للم�ساكل
الرتكيز على اخلطوات والدافع نحو 

احلل
- حل امل�سكالت، �سعيد مانع.

- بال ندم، اأكرم ر�سا.

- حل امل�سكالت خطوة خطوة، 
ريت�سارد �سانغ و بي كيللي.

تو�سح خطوات حل امل�سكالت
اجلوانب الوجدانية يف حل امل�سكالت: الرغبة 
يف احلل - الرتدد – قوة الإرادة – اخلوف 

من املواجهة 
ت�سمن عوائق حل امل�سكالت

تطبق طريقة حل امل�سكالت يف 
خطوات حل امل�سكالتحياتها اليومية

حل امل�سكالت اليومية: هل يتطلب درا�سات 
علمية؟ اأم تطبيق مب�سط للطريقة العلمية؟

مناذج حلل امل�سكالت اليومية بالطريقة 
العلمية بب�ساطة

الربنامج الثاين

حتل امل�سكالت عقلي
بطريقة علمية

تتبنى مفهوما وا�سعا 
الروؤية ال�سرعية للم�ساكلمفهوم امل�سكالت وطبيعتهاللم�سكالت

الرتكيز على اخلطوات والدافع نحو احلل
- حل امل�سكالت، �سعيد مانع.

- بال ندم، اأكرم ر�سا.

- حل امل�سكالت خطوة خطوة، 
ريت�سارد �سانغ و بي كيللي.

تو�سح خطوات حل امل�سكالت
اجلوانب الوجدانية يف حل امل�سكالت: الرغبة 
يف احلل - الرتدد – قوة الإرادة – اخلوف 

من املواجهة 
ت�سمن عوائق حل امل�سكالت

تطبق طريقة حل امل�سكالت يف 
حياتها اليومية

خطوات حل امل�سكالت

حل امل�سكالت اليومية: هل يتطلب درا�سات 
علمية؟ اأم تطبيق مب�سط للطريقة العلمية؟

مناذج حلل امل�سكالت اليومية بالطريقة 
العلمية بب�ساطة
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اليوم : الثاني األسبوع : الثامن       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتل امل�سكالت عقلي
بطريقة علمية

تتبنى مفهوما وا�سعا 
الروؤية ال�سرعية للم�ساكلمفهوم امل�سكالت وطبيعتهاللم�سكالت

- حل امل�سكالت، �سعيد مانع.الرتكيز على اخلطوات والدافع نحو احلل

- بال ندم، اأكرم ر�سا.

- حل امل�سكالت خطوة خطوة، 
ريت�سارد �سانغ و بي كيللي.

تو�سح خطوات حل امل�سكالت
اجلوانب الوجدانية يف حل امل�سكالت: الرغبة 
يف احلل - الرتدد – قوة الإرادة – اخلوف 

من املواجهة 
ت�سمن عوائق حل امل�سكالت

تطبق طريقة حل امل�سكالت يف 
خطوات حل امل�سكالتحياتها اليومية

حل امل�سكالت اليومية: هل يتطلب درا�سات 
علمية؟ اأم تطبيق مب�سط للطريقة العلمية؟

مناذج حلل امل�سكالت اليومية بالطريقة 
العلمية بب�ساطة

الربنامج الثاين

حت�سن دعوة اأ�سرتهادعوي

تتفهم خ�سو�سية الدعوة 
مفهوم الدعوة الأ�سرية واأهميتهاالأ�سرية

- الدعوة اإىل اهلل يف البيوت، 
حممد اجليفان.

-  دليل الرتبية الأ�سرية، عبد 
الكرمي بكار.

- دعاة يف البيوت، �سلمان 
العودة.

طبيعة الدعوة الأ�سريةتدعو اأ�سرتها باأ�سلوب منا�سب

تدرك عوائق دعوة الأ�سرة

جمالت الدعوة الأ�سرية

و�سائل الدعوة الأ�سرية

م�سكالت يف الدعوة الأ�سرية

�سوابط وتوجيهات يف الدعوة الأ�سرية

اأفكار عملية يف الدعوة الأ�سرية
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اليوم : األول األسبوع : التاسع    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
ت�ستنتج الفوائد 

والآداب والأحكام 
من الأحاديث 

النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية
ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من 

الأحاديث.
الربنامج الثاين

اإمياين
تعتني باأعمال 

القلوب وتنقيتها من 
ال�سوائب

ماهي اأعمال القلوب؟تهتم بالعبادات القلبية
ال�سنة الأوىلوما حقيقتها؟

- اأعمال القلوب عند �سيخ 
الإ�سالم ابن تيمية، �سليمان 

الغ�سن.
- �سل�سلة اأعمال القلوب، 

حممد املنجد.
- اأمرا�ض القلوب و �سفاوؤها، 

عبداهلل اآل جار اهلل.
- اأمرا�ض القلوب و�سفاوؤها، 

ابن تيمية.

جتتهد يف تنقية قلبها من 
اأهمية الأعمال القلبية وف�سلهاال�سوائب

تلخ�ض اأمرا�ض القلوب

اآثار الأعمال القلبية على الفرد
اأنواع القلوب واأق�سامها

مناذج من اأعمال القلوب
ماهي اأمرا�ض القلوب؟ وماحقيقتها؟

ال�سنة الثانيةخطورة اأمرا�ض القلوب

اأنواع اأمرا�ض القلوب
مناذج من اأمرا�ض القلوب

كيف نداوي قلوبنا؟
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اليوم : الثاني األسبوع : التاسع       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

ت�ساهم يف تر�سيد اأ�صري
ال�ستهالك املنزيل

الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم الرت�سيد وثقافة ال�ستهالكتن�سر الوعي مبفهوم الرت�سيد
الرت�سيد، وكيفية الرت�سيد.

- تر�سيد ال�ستهالك الفردي 
يف القت�ساد الإ�سالمي، 

منظور الأزهري.

- اقت�ساديات املنزل وتر�سيد 
ال�ستهالك، وفيقة احلميدان 

وهدى الرتكي.

- القيم الإ�سالمية ودورها يف 
تر�سيد ال�سلوك ال�ستهالكي، 

يو�سف يو�سف.

تعدد اأ�سكال تر�سيد 
ال�ستهالك يف املنزل

اأهمية تر�سيد ال�ستهالك: �سرعا – اقت�ساديا 
– بيئيا ..

جمالت تر�سيد ال�ستهالكتر�سد ا�ستهالكها ال�سخ�سي
تر�سيد ال�ستهالك يف املنزل: اأ�سكال – 

اإجراءات

دور الفرد املبا�سر يف الرت�سيدتر�سيد ال�ستهالك على امل�ستوى ال�سخ�سي

الربنامج الثاين

ت�ساهم يف تر�سيد اأ�صري
ال�ستهالك املنزيل

الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم الرت�سيد وثقافة ال�ستهالكتن�سر الوعي مبفهوم الرت�سيد
الرت�سيد، وكيفية الرت�سيد.

- تر�سيد ال�ستهالك الفردي 
يف القت�ساد الإ�سالمي، 

منظور الأزهري.

- اقت�ساديات املنزل وتر�سيد 
ال�ستهالك، وفيقة احلميدان 

وهدى الرتكي.

- القيم الإ�سالمية ودورها يف 
تر�سيد ال�سلوك ال�ستهالكي، 

يو�سف يو�سف.

تعدد اأ�سكال تر�سيد 
ال�ستهالك يف املنزل

اأهمية تر�سيد ال�ستهالك: �سرعا – 
اقت�ساديا – بيئيا ..

تر�سد ا�ستهالكها ال�سخ�سي

جمالت تر�سيد ال�ستهالك
تر�سيد ال�ستهالك يف املنزل: اأ�سكال – 

اإجراءات

دور الفرد املبا�سر يف الرت�سيدتر�سيد ال�ستهالك على امل�ستوى ال�سخ�سي
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اليوم : األول األسبوع : العاشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

ت�ساهم يف تر�سيد اأ�صري
ال�ستهالك املنزيل

الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم الرت�سيد وثقافة ال�ستهالكتن�سر الوعي مبفهوم الرت�سيد
الرت�سيد، وكيفية الرت�سيد.

- تر�سيد ال�ستهالك الفردي 
يف القت�ساد الإ�سالمي، 

منظور الأزهري.
- اقت�ساديات املنزل وتر�سيد 
ال�ستهالك، وفيقة احلميدان 

وهدى الرتكي.
- القيم الإ�سالمية ودورها يف 
تر�سيد ال�سلوك ال�ستهالكي، 

يو�سف يو�سف.

تعدد اأ�سكال تر�سيد 
ال�ستهالك يف املنزل

اأهمية تر�سيد ال�ستهالك: �سرعا – اقت�ساديا 
– بيئيا ..

جمالت تر�سيد ال�ستهالكتر�سد ا�ستهالكها ال�سخ�سي
تر�سيد ال�ستهالك يف املنزل: اأ�سكال – 

اإجراءات
دور الفرد املبا�سر يف الرت�سيدتر�سيد ال�ستهالك على امل�ستوى ال�سخ�سي

الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية
ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من الأحاديث.
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اليوم : الثاني األسبوع : العاشر        
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

ت�ساهم يف تر�سيد اأ�صري
ال�ستهالك املنزيل

الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم الرت�سيد وثقافة ال�ستهالكتن�سر الوعي مبفهوم الرت�سيد
الرت�سيد، وكيفية الرت�سيد.

- تر�سيد ال�ستهالك الفردي 
يف القت�ساد الإ�سالمي، 

منظور الأزهري.
- اقت�ساديات املنزل وتر�سيد 
ال�ستهالك، وفيقة احلميدان 

وهدى الرتكي.
- القيم الإ�سالمية ودورها يف 
تر�سيد ال�سلوك ال�ستهالكي، 

يو�سف يو�سف.

تعدد اأ�سكال تر�سيد 
ال�ستهالك يف املنزل

اأهمية تر�سيد ال�ستهالك: �سرعا – اقت�ساديا 
– بيئيا ..

جمالت تر�سيد ال�ستهالكتر�سد ا�ستهالكها ال�سخ�سي
تر�سيد ال�ستهالك يف املنزل: اأ�سكال – 

اإجراءات
دور الفرد املبا�سر يف الرت�سيدتر�سيد ال�ستهالك على امل�ستوى ال�سخ�سي

الربنامج الثاين

ت�ساهم يف تر�سيد اأ�صري
ال�ستهالك املنزيل

الرتكيز على تكوين اجتاه اإيجابي نحو مفهوم الرت�سيد وثقافة ال�ستهالكتن�سر الوعي مبفهوم الرت�سيد
- تر�سيد ال�ستهالك الفردي الرت�سيد، وكيفية الرت�سيد.

يف القت�ساد الإ�سالمي، 
منظور الأزهري.

- اقت�ساديات املنزل وتر�سيد 
ال�ستهالك، وفيقة احلميدان 

وهدى الرتكي.
- القيم الإ�سالمية ودورها يف 
تر�سيد ال�سلوك ال�ستهالكي، 

يو�سف يو�سف.

تعدد اأ�سكال تر�سيد 
ال�ستهالك يف املنزل

اأهمية تر�سيد ال�ستهالك: �سرعا – 
اقت�ساديا – بيئيا ..

تر�سد ا�ستهالكها ال�سخ�سي

جمالت تر�سيد ال�ستهالك

تر�سيد ال�ستهالك يف املنزل: اأ�سكال – 
اإجراءات

دور الفرد املبا�سر يف الرت�سيدتر�سيد ال�ستهالك على امل�ستوى ال�سخ�سي
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اليوم : األول األسبوع : الحادي عشر        
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بتطوير نف�صي
مفهومها لذاتها

ما مفهوم الذات؟تتبنى مفهوم اإيجابي لذاتها

مفهوم الذات، اأ�سعد اأحمد.
- مفهوم الذات بني الطفولة 

واملرهقة، دعد �سيخ.
- مفهوم الذات: اأ�س�سه 

النظرية و التطبيقية، وال�ض 
لبني و بريت جرين.

- برنامج تطوير مفهوم 
الذات، ناديا ال�سرور.

م�ستويات واأنواع مفهوم الذاتتدرك مكونات مفهوم الذات
جتتهد يف تطوير مفهومها 

وظائف مفهوم الذاتلذاتها

مكونات مفهوم الذات
مفهومك لذاتك: من يبنيه؟ العوامل املوؤثرة 

يف مفهوم الذات

كيف تطورين مفهومك لذاتك؟
ميكن ال�ستفادة من برامج متخ�س�سة 

لتطوير مفهوم الذات مثل برنامج 
د.ناديا هايل ال�سرور

الربنامج الثاين

تعتني بتطوير نف�صي
مفهومها لذاتها

ما مفهوم الذات؟تتبنى مفهوم اإيجابي لذاتها
مفهوم الذات، اأ�سعد اأحمد.

- مفهوم الذات بني الطفولة 
واملرهقة، دعد �سيخ.

- مفهوم الذات: اأ�س�سه 
النظرية و التطبيقية، وال�ض 

لبني و بريت جرين.
- برنامج تطوير مفهوم 

الذات، ناديا ال�سرور.

م�ستويات واأنواع مفهوم الذاتتدرك مكونات مفهوم الذات

جتتهد يف تطوير مفهومها 
لذاتها

وظائف مفهوم الذات

مكونات مفهوم الذات
مفهومك لذاتك: من يبنيه؟ العوامل املوؤثرة 

يف مفهوم الذات

كيف تطورين مفهومك لذاتك؟
ميكن ال�ستفادة من برامج متخ�س�سة 

لتطوير مفهوم الذات مثل برنامج د.ناديا 
هايل ال�سرور
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اليوم : الثاني األسبوع : الحادي عشر        
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بتطوير نف�صي
مفهومها لذاتها

ما مفهوم الذات؟تتبنى مفهوم اإيجابي لذاتها

مفهوم الذات، اأ�سعد اأحمد.
- مفهوم الذات بني الطفولة 

واملرهقة، دعد �سيخ.
- مفهوم الذات: اأ�س�سه 

النظرية و التطبيقية، وال�ض 
لبني و بريت جرين.

- برنامج تطوير مفهوم 
الذات، ناديا ال�سرور.

م�ستويات واأنواع مفهوم الذاتتدرك مكونات مفهوم الذات
جتتهد يف تطوير مفهومها 

وظائف مفهوم الذاتلذاتها

مكونات مفهوم الذات
مفهومك لذاتك: من يبنيه؟ العوامل املوؤثرة 

يف مفهوم الذات

كيف تطورين مفهومك لذاتك؟
ميكن ال�ستفادة من برامج متخ�س�سة 

لتطوير مفهوم الذات مثل برنامج 
د.ناديا هايل ال�سرور

الربنامج الثاين

تعتني بتطوير نف�صي
مفهومها لذاتها

ما مفهوم الذات؟تتبنى مفهوم اإيجابي لذاتها

مفهوم الذات، اأ�سعد اأحمد.
- مفهوم الذات بني الطفولة 

واملرهقة، دعد �سيخ.
- مفهوم الذات: اأ�س�سه 

النظرية و التطبيقية، وال�ض 
لبني و بريت جرين.

- برنامج تطوير مفهوم 
الذات، ناديا ال�سرور.

م�ستويات واأنواع مفهوم الذاتتدرك مكونات مفهوم الذات

جتتهد يف تطوير مفهومها 
لذاتها

وظائف مفهوم الذات

مكونات مفهوم الذات
مفهومك لذاتك: من يبنيه؟ العوامل املوؤثرة 

يف مفهوم الذات

كيف تطورين مفهومك لذاتك؟
ميكن ال�ستفادة من برامج متخ�س�سة 

لتطوير مفهوم الذات مثل برنامج د.ناديا 
هايل ال�سرور
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اليوم : األول األسبوع : الثاني عشر         
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

نف�صي
تعتني بتطوير 
مفهومها لذاتها

ما مفهوم الذات؟تتبنى مفهوم اإيجابي لذاتها

مفهوم الذات، اأ�سعد اأحمد.
- مفهوم الذات بني الطفولة 

واملرهقة، دعد �سيخ.
- مفهوم الذات: اأ�س�سه 

النظرية و التطبيقية، وال�ض 
لبني و بريت جرين.

- برنامج تطوير مفهوم 
الذات، ناديا ال�سرور.

م�ستويات واأنواع مفهوم الذاتتدرك مكونات مفهوم الذات
جتتهد يف تطوير مفهومها 

وظائف مفهوم الذاتلذاتها

مكونات مفهوم الذات
مفهومك لذاتك: من يبنيه؟ العوامل املوؤثرة 

يف مفهوم الذات

كيف تطورين مفهومك لذاتك؟
ميكن ال�ستفادة من برامج متخ�س�سة 

لتطوير مفهوم الذات مثل برنامج 
د.ناديا هايل ال�سرور

الربنامج الثاين

نف�صي
تعتني بتطوير 
مفهومها لذاتها

ما مفهوم الذات؟تتبنى مفهوم اإيجابي لذاتها
مفهوم الذات، اأ�سعد اأحمد.

- مفهوم الذات بني الطفولة 
واملرهقة، دعد �سيخ.

- مفهوم الذات: اأ�س�سه 
النظرية و التطبيقية، وال�ض 

لبني و بريت جرين.
- برنامج تطوير مفهوم 

الذات، ناديا ال�سرور.

م�ستويات واأنواع مفهوم الذاتتدرك مكونات مفهوم الذات

جتتهد يف تطوير مفهومها 
لذاتها

وظائف مفهوم الذات

مكونات مفهوم الذات
مفهومك لذاتك: من يبنيه؟ العوامل املوؤثرة 

يف مفهوم الذات

كيف تطورين مفهومك لذاتك؟
ميكن ال�ستفادة من برامج متخ�س�سة 

لتطوير مفهوم الذات مثل برنامج د.ناديا 
هايل ال�سرور
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني عشر        
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

حت�سن دعوة اأ�سرتهادعوي

تتفهم خ�سو�سية الدعوة 
مفهوم الدعوة الأ�سرية واأهميتهاالأ�سرية

- الدعوة اإىل اهلل يف البيوت، 
حممد اجليفان.

-  دليل الرتبية الأ�سرية، عبد 
الكرمي بكار.

- دعاة يف البيوت، �سلمان 
العودة.

طبيعة الدعوة الأ�سريةتدعو اأ�سرتها باأ�سلوب منا�سب

تدرك عوائق دعوة الأ�سرة

جمالت الدعوة الأ�سرية

و�سائل الدعوة الأ�سرية

م�سكالت يف الدعوة الأ�سرية

�سوابط وتوجيهات يف الدعوة الأ�سرية

اأفكار عملية يف الدعوة الأ�سرية
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 الجدول التشغيلي للفصل الصيفي

الأ�صبوع 6الأ�صبوع 5الأ�صبوع 4الأ�صبوع 3الأ�صبوع 2الأ�صبوع 1
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دورة 
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وجه اهلل 3

دورة
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الناقد 1
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التفكري 
الناقد 3

دورة
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الناقد 5

مو�سوع
اأ�سماء اهلل 
احل�سنى 1

مو�سوع
اأ�سماء اهلل 
احل�سنى 2

قراءة
�سفات 

الداعية 1

برنامج 
الدعوة 

الأ�سرية 1

برنامج 
الدعوة 

الأ�سرية 3

مو�سوع 
تقدمي 

امل�ساعدة 
وتقبلها 1

قراءة
�سفات 

الداعية 2

مغرب

دورة
 اإرادة 

وجه اهلل 2

�سماع 
اخلوف  من 

النار 1

دورة 
التفكري

 الناقد 2

دورة 
التفكري

 الناقد 4

دورة 
التفكري

 الناقد 6

�سماع 
اخلوف  من 

النار 2

اأم�سية لذة 
العبادة

مو�سوع
اأ�سماء اهلل 
احل�سنى 3
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 الؤثائق التفصيلية للفصل الصيفي

اليوم : األول األسبوع : األول         
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني باإرادة وجه اإمياين
اهلل تعاىل يف 

اأقوالها واأعمالها

الهتمام بجميع اجلوانب )معريف – مفهوم الإخال�ض وحقيقتهتفهم حقيقة الإخال�ض
وجداين – �سلوكي( ب�سكل متزن

- ال�سهوة اخلفية، حممد 
املنجد.

- �سور من حياة ال�سلف 
)الإخال�ض(، عبد الرحمن 

العايد.
- الإخال�ض، خالد ال�سبت.
- الإخال�ض ، عمر الأ�سقر .

اأهمية الإخال�ض وف�سلهجتتهد يف ت�سفية نيتها

ملاذا نخل�ض هلل تعاىل؟حتذر من ال�سرك اخلفي

عالمات الإخال�ض ولوازمه

كيف نخل�ض هلل تعاىل يف اأعمالنا؟

ومن اأهمها الرياء�سوائب الإخال�ض

 مفاهيم خاطئة يف الإخال�ض

 �سور من روائع الإخال�ض

الربنامج الثاين

تعتني باإرادة وجه اإمياين
اهلل تعاىل يف 

اأقوالها واأعمالها

الهتمام بجميع اجلوانب )معريف – مفهوم الإخال�ض وحقيقتهتفهم حقيقة الإخال�ض
وجداين – �سلوكي( ب�سكل متزن

- ال�سهوة اخلفية، حممد 
املنجد.

- �سور من حياة ال�سلف 
)الإخال�ض(، عبد الرحمن 

العايد.
- الإخال�ض، خالد ال�سبت.
- الإخال�ض ، عمر الأ�سقر .

اأهمية الإخال�ض وف�سلهجتتهد يف ت�سفية نيتها

حتذر من ال�سرك اخلفي

ملاذا نخل�ض هلل تعاىل؟

عالمات الإخال�ض ولوازمه

كيف نخل�ض هلل تعاىل يف اأعمالنا؟

ومن اأهمها الرياء�سوائب الإخال�ض

 مفاهيم خاطئة يف الإخال�ض

 �سور من روائع الإخال�ض
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اليوم : الثاني األسبوع : األول        
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني باإرادة وجه اإمياين
اهلل تعاىل يف 

اأقوالها واأعمالها

الهتمام بجميع اجلوانب )معريف – مفهوم الإخال�ض وحقيقتهتفهم حقيقة الإخال�ض
وجداين – �سلوكي( ب�سكل متزن

- ال�سهوة اخلفية، حممد 
املنجد.

- �سور من حياة ال�سلف 
)الإخال�ض(، عبد الرحمن 

العايد.
- الإخال�ض، خالد ال�سبت.
- الإخال�ض ، عمر الأ�سقر .

اأهمية الإخال�ض وف�سلهجتتهد يف ت�سفية نيتها

ملاذا نخل�ض هلل تعاىل؟حتذر من ال�سرك اخلفي

عالمات الإخال�ض ولوازمه

كيف نخل�ض هلل تعاىل يف اأعمالنا؟

ومن اأهمها الرياء�سوائب الإخال�ض

 مفاهيم خاطئة يف الإخال�ض

 �سور من روائع الإخال�ض

الربنامج الثاين

تخاف من النار اإمياين
وتهرب منها

عر�ض ترهيبي متزن، يهدف اإىل التخويف و�سف النار وعذابها يف الكتاب وال�سنةحتذر من املعا�سي وال�سيئات
- و�سف النار،من النار واإمكانية تفاديها ببع�ض اجلهد

حممد ح�سان.
- اأحوال اأهل النار، �سعيد بن 

م�سفر.
- ما اأ�سربهم على النار، عبد 

اهلل الر�سي.
- اإنها النار،

خالد الرا�سد.

ت�ستعني بذكر النار على ترك 
اأهل النار واأ�سنافهماملعا�سي

تعطي و�سفًا خمت�سرًا حلال 
اأهل جهنم

اأ�سول املعا�سي واأق�سامها

الذنوب املتوعد عليها بالنار

كيف نتقي نار اهلل؟

اأثر الإميان بالنار يف �سلوكنا اليومي
خطوات ال�سيطان
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اليوم : األول األسبوع : الثاني        
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

متار�ض مهارات عقلي
التفكري الناقد

تهتم بتمحي�ض الأفكار 
تعريف التفكري الناقدواملعلومات

الرتكيز على اجتاه اإيجابي نحو التفكري 
الناقد + اجلوانب الوجدانية للتفكري 

الناقد + التطبيق العملي

- اأ�س�ض التفكري واأدواته: 
تدريبات يف تعلم التفكري 
بنوعيه الإبداعي والناقد، 
دونالد ترفنجر و كارول 

نا�ساب.
- تعليم الطالب التفكري 

الناقد، �سيت مايرز.
- التفكري العلمي: الأ�س�ض 

واملهارات، نخبة من اأ�ساتذة 
كلية الآداب – جامعة 

القاهرة.

مهارات التفكري الناقدتلخ�ض مهارات التفكري الناقد
تقدم نقدا علميا ملو�سوعات 

ا�سرتاتيجيات التفكري الناقدخمتارة

معايري التفكري الناقد: الو�سوح – الدقة – 
الربط ....

حمددات التفكري الناقد: �سخ�سية -  
اجتماعية - معرفية

الربنامج الثاين

متار�ض مهارات عقلي
التفكري الناقد

تهتم بتمحي�ض الأفكار 
تعريف التفكري الناقدواملعلومات

الرتكيز على اجتاه اإيجابي نحو التفكري 
الناقد + اجلوانب الوجدانية للتفكري 

الناقد + التطبيق العملي

- اأ�س�ض التفكري واأدواته: 
تدريبات يف تعلم التفكري 
بنوعيه الإبداعي والناقد، 
دونالد ترفنجر و كارول 

نا�ساب.
- تعليم الطالب التفكري 

الناقد، �سيت مايرز.
- التفكري العلمي: الأ�س�ض 

واملهارات، نخبة من اأ�ساتذة 
كلية الآداب – جامعة 

القاهرة.

مهارات التفكري الناقدتلخ�ض مهارات التفكري الناقد

تقدم نقدا علميا ملو�سوعات 
خمتارة

ا�سرتاتيجيات التفكري الناقد
معايري التفكري الناقد: الو�سوح – الدقة – 

الربط ....

حمددات التفكري الناقد: �سخ�سية -  
اجتماعية - معرفية
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

متار�ض مهارات عقلي
التفكري الناقد

تهتم بتمحي�ض الأفكار 
تعريف التفكري الناقدواملعلومات

الرتكيز على اجتاه اإيجابي نحو التفكري 
الناقد + اجلوانب الوجدانية للتفكري 

الناقد + التطبيق العملي

- اأ�س�ض التفكري واأدواته: 
تدريبات يف تعلم التفكري 
بنوعيه الإبداعي والناقد، 
دونالد ترفنجر و كارول 

نا�ساب.
- تعليم الطالب التفكري 

الناقد، �سيت مايرز.
- التفكري العلمي: الأ�س�ض 

واملهارات، نخبة من اأ�ساتذة 
كلية الآداب – جامعة 

القاهرة.

مهارات التفكري الناقدتلخ�ض مهارات التفكري الناقد

تقدم نقدا علميا ملو�سوعات 
ا�سرتاتيجيات التفكري الناقدخمتارة

معايري التفكري الناقد: الو�سوح – الدقة – 
الربط ....

حمددات التفكري الناقد: �سخ�سية -  
اجتماعية - معرفية

الربنامج الثاين

متار�ض مهارات عقلي
التفكري الناقد

تهتم بتمحي�ض الأفكار 
تعريف التفكري الناقدواملعلومات

الرتكيز على اجتاه اإيجابي نحو التفكري 
الناقد + اجلوانب الوجدانية للتفكري 

الناقد + التطبيق العملي

- اأ�س�ض التفكري واأدواته: 
تدريبات يف تعلم التفكري 
بنوعيه الإبداعي والناقد، 
دونالد ترفنجر و كارول 

نا�ساب.
- تعليم الطالب التفكري 

الناقد، �سيت مايرز.
- التفكري العلمي: الأ�س�ض 

واملهارات، نخبة من اأ�ساتذة 
كلية الآداب – جامعة 

القاهرة.

مهارات التفكري الناقدتلخ�ض مهارات التفكري الناقد

تقدم نقدا علميا ملو�سوعات 
خمتارة

ا�سرتاتيجيات التفكري الناقد
معايري التفكري الناقد: الو�سوح – الدقة – 

الربط ....

حمددات التفكري الناقد: �سخ�سية -  
اجتماعية - معرفية
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اليوم : األول األسبوع : الثالث        
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

متار�ض مهارات عقلي
التفكري الناقد

تهتم بتمحي�ض الأفكار 
تعريف التفكري الناقدواملعلومات

الرتكيز على اجتاه اإيجابي نحو التفكري 
الناقد + اجلوانب الوجدانية للتفكري 

الناقد + التطبيق العملي

- اأ�س�ض التفكري واأدواته: 
تدريبات يف تعلم التفكري 
بنوعيه الإبداعي والناقد، 
دونالد ترفنجر و كارول 

نا�ساب.
- تعليم الطالب التفكري 

الناقد، �سيت مايرز.
- التفكري العلمي: الأ�س�ض 

واملهارات، نخبة من اأ�ساتذة 
كلية الآداب – جامعة 

القاهرة.

مهارات التفكري الناقدتلخ�ض مهارات التفكري الناقد
تقدم نقدا علميا ملو�سوعات 

ا�سرتاتيجيات التفكري الناقدخمتارة

معايري التفكري الناقد: الو�سوح – الدقة – 
الربط ....

حمددات التفكري الناقد: �سخ�سية -  
اجتماعية - معرفية

الربنامج الثاين

متار�ض مهارات عقلي
التفكري الناقد

تهتم بتمحي�ض الأفكار 
تعريف التفكري الناقدواملعلومات

الرتكيز على اجتاه اإيجابي نحو التفكري 
الناقد + اجلوانب الوجدانية للتفكري 

الناقد + التطبيق العملي

- اأ�س�ض التفكري واأدواته: 
تدريبات يف تعلم التفكري 
بنوعيه الإبداعي والناقد، 
دونالد ترفنجر و كارول 

نا�ساب.
- تعليم الطالب التفكري 

الناقد، �سيت مايرز.
- التفكري العلمي: الأ�س�ض 

واملهارات، نخبة من اأ�ساتذة 
كلية الآداب – جامعة 

القاهرة.

مهارات التفكري الناقدتلخ�ض مهارات التفكري الناقد

تقدم نقدا علميا ملو�سوعات 
خمتارة

ا�سرتاتيجيات التفكري الناقد

معايري التفكري الناقد: الو�سوح – الدقة – 
الربط ....

حمددات التفكري الناقد: �سخ�سية -  
اجتماعية - معرفية



91

اليوم : الثاني األسبوع : الثالث         
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتاأثر باأ�سماء اهلل اإمياين
و�سفاته وتدعو بها

ت�ست�سعر معاين الأ�سماء 
وال�سفات

التعريف  باأ�سماء اهلل و�سفاته
حقيقة الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

ال�سنة الأوىل + درا�سة مناذج من الأ�سماء 
وال�سفات

- املق�سد الأ�سنى: يف �سرح 
معاين اأ�سماء اهلل احل�سنى، 

اأبو حامد الغزايل.

- و هلل الأ�سماء احل�سنى 
فادعوه بها، عبدالعزيز 

اجلليل.

- اأ�سماء اهلل و �سفاته يف 
معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة، 

عمر الأ�سقر.

ت�ستفيد من اأ�سماء اهلل 
اأهمية درا�سة اأ�سماء اهلل و�سفاته وف�سلهاو�سفاته يف حياتها اليومية

تلخ�ض معنى الإميان باأ�سماء 
اهلل و�سفاته

كيف توؤثر اأ�سماء اهلل و�سفاته يف حياتنا 
اليومية؟

ال�سنة الثانية +  درا�سة مناذج من ملخ�ض اعتقاد ال�سلف يف الأ�سماء وال�سفات
الأ�سماء وال�سفات

مقت�سيات الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته واآثاره

ال�سنة الثالثة تتناول  مناذج من الأ�سماء �سرح اأ�سماء اهلل و�سفاته ومعانيها
وال�سفات

الربنامج الثاين

تخاف من النار اإمياين
وتهرب منها

عر�ض ترهيبي متزن، يهدف اإىل التخويف و�سف النار وعذابها يف الكتاب وال�سنةحتذر من املعا�سي وال�سيئات
من النار واإمكانية تفاديها ببع�ض اجلهد

- و�سف النار،
حممد ح�سان.

- اأحوال اأهل النار، �سعيد بن 
م�سفر.

- ما اأ�سربهم على النار، عبد 
اهلل الر�سي.
- اإنها النار،

خالد الرا�سد.

ت�ستعني بذكر النار على ترك 
اأهل النار واأ�سنافهماملعا�سي

تعطي و�سفًا خمت�سرًا حلال 
اأهل جهنم

اأ�سول املعا�سي واأق�سامها

الذنوب املتوعد عليها بالنار

كيف نتقي نار اهلل؟

اأثر الإميان بالنار يف �سلوكنا اليومي

خطوات ال�سيطان
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اليوم : األول األسبوع : الرابع         
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتاأثر باأ�سماء اهلل اإمياين
و�سفاته وتدعو بها

ت�ست�سعر معاين الأ�سماء 
وال�سفات

التعريف  باأ�سماء اهلل و�سفاته
حقيقة الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

ال�سنة الأوىل + درا�سة مناذج من الأ�سماء 
وال�سفات

- املق�سد الأ�سنى: يف �سرح 
معاين اأ�سماء اهلل احل�سنى، 

اأبو حامد الغزايل.

- و هلل الأ�سماء احل�سنى 
فادعوه بها، عبدالعزيز 

اجلليل.

- اأ�سماء اهلل و �سفاته يف 
معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة، 

عمر الأ�سقر.

ت�ستفيد من اأ�سماء اهلل 
اأهمية درا�سة اأ�سماء اهلل و�سفاته وف�سلهاو�سفاته يف حياتها اليومية

تلخ�ض معنى الإميان باأ�سماء 
اهلل و�سفاته

كيف توؤثر اأ�سماء اهلل و�سفاته يف حياتنا 
اليومية؟

ال�سنة الثانية +  درا�سة مناذج من ملخ�ض اعتقاد ال�سلف يف الأ�سماء وال�سفات
الأ�سماء وال�سفات

مقت�سيات الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته واآثاره

ال�سنة الثالثة تتناول  مناذج من الأ�سماء �سرح اأ�سماء اهلل و�سفاته ومعانيها
وال�سفات

الربنامج الثاين

ت�ست�سعر لذة العبادةاإمياين

الرتكيز على املفهوم الوا�سع للعبادةمفهوم العبادة واأق�سامهاتدرك اأهمية التعبد يف حياتها

- لذة العبادة : حقيقتها 
و اأ�سباب حت�سيلها، �سعد 

�سالح.
- لذة العبادة، خالد رو�سة.
- فتح الرحمن يف جواب 

من �ساأل عن حالوة الإميان، 
حممد العبود.

ت�ستعني بالعبادة على م�ساعب 
اأهمية العبادات واأثرها يف حياتنااحلياة

تتبنى املفهوم الوا�سع للعبادة

لذة العبادة: مفهومها وحقيقتها
مباحث يف لذة العبادة:هل ن�سعى وراءها؟ 

هل ال�سعور بها �سرط ل�سحة العبادة نف�سها؟ 
اأو عالمة على قبولها؟

كيف نتح�سل على لذة العبادة؟

موانع التلذذ بالعبادة
�سور من لذة العبادة
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اليوم : الثاني األسبوع : الرابع         
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف �سفات دعوي
الداعية الناجحة

حتر�ض على التاأ�سي برموز 
ما املق�سود ب�سفات الداعية؟الداعيات

- �سفات الداعية، حمد 
العمار.

- �سفات الداعية النف�سية، 
عبداهلل علوان.

- �سل�سلة من �سفات الداعية، 
ف�سل اإلهي.

- الداعية الب�سري، علي 
ال�سياح.

تو�سح �سفات الداعية 
الناجحة

اأهمية �سفات الدعاية واأثرها علي العمل 
الدعوي

جتتنب ما ي�سيء ل�سخ�سية 
اأق�سام �سفات الدعية الناجحةالداعية

�سفات الداعية بني الواقعية واملثالية

درا�سة مناذج من �سفات الداعية

�سخ�سية الداعية: منط واحد، اأم اأمناط؟
تفادي ر�سم �سورة منطية ثابتة للداعية، 

والهتمام باحرتام الطبيعة الفردية 
لكل فرد.

الربنامج الثاين

تتاأثر باأ�سماء اهلل اإمياين
و�سفاته وتدعو بها

ت�ست�سعر معاين الأ�سماء 
وال�سفات

التعريف  باأ�سماء اهلل و�سفاته
حقيقة الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

ال�سنة الأوىل + درا�سة مناذج من الأ�سماء 
وال�سفات

- املق�سد الأ�سنى: يف �سرح 
معاين اأ�سماء اهلل احل�سنى، 

اأبو حامد الغزايل.

- و هلل الأ�سماء احل�سنى 
فادعوه بها، عبدالعزيز 

اجلليل.

- اأ�سماء اهلل و �سفاته يف 
معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة، 

عمر الأ�سقر.

ت�ستفيد من اأ�سماء اهلل 
اأهمية درا�سة اأ�سماء اهلل و�سفاته وف�سلهاو�سفاته يف حياتها اليومية

تلخ�ض معنى الإميان باأ�سماء 
اهلل و�سفاته

كيف توؤثر اأ�سماء اهلل و�سفاته يف حياتنا 
اليومية؟

ال�سنة الثانية +  درا�سة مناذج من الأ�سماء ملخ�ض اعتقاد ال�سلف يف الأ�سماء وال�سفات
وال�سفات

مقت�سيات الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته 
واآثاره

ال�سنة الثالثة تتناول  مناذج من الأ�سماء �سرح اأ�سماء اهلل و�سفاته ومعانيها
وال�سفات
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اليوم : األول األسبوع : الخامس         
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حت�سن دعوة اأ�سرتهادعوي

تتفهم خ�سو�سية الدعوة 
مفهوم الدعوة الأ�سرية واأهميتهاالأ�سرية

- الدعوة اإىل اهلل يف البيوت، 
حممد اجليفان.

-  دليل الرتبية الأ�سرية، عبد 
الكرمي بكار.

- دعاة يف البيوت، �سلمان 
العودة.

طبيعة الدعوة الأ�سريةتدعو اأ�سرتها باأ�سلوب منا�سب

جمالت الدعوة الأ�سريةتدرك عوائق دعوة الأ�سرة

و�سائل الدعوة الأ�سرية

م�سكالت يف الدعوة الأ�سرية

�سوابط وتوجيهات يف الدعوة الأ�سرية

اأفكار عملية يف الدعوة الأ�سرية

الربنامج الثاين

حت�سن دعوة اأ�سرتهادعوي

تتفهم خ�سو�سية الدعوة 
مفهوم الدعوة الأ�سرية واأهميتهاالأ�سرية

- الدعوة اإىل اهلل يف البيوت، 
حممد اجليفان.

-  دليل الرتبية الأ�سرية، عبد 
الكرمي بكار.

- دعاة يف البيوت، �سلمان 
العودة.

طبيعة الدعوة الأ�سريةتدعو اأ�سرتها باأ�سلوب منا�سب

تدرك عوائق دعوة الأ�سرة

جمالت الدعوة الأ�سرية

و�سائل الدعوة الأ�سرية

م�سكالت يف الدعوة الأ�سرية

�سوابط وتوجيهات يف الدعوة الأ�سرية

اأفكار عملية يف الدعوة الأ�سرية
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اليوم : الثاني األسبوع : الخامس       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حت�سن دعوة اأ�سرتهادعوي

تتفهم خ�سو�سية الدعوة 
مفهوم الدعوة الأ�سرية واأهميتهاالأ�سرية

- الدعوة اإىل اهلل يف البيوت، 
حممد اجليفان.

-  دليل الرتبية الأ�سرية، عبد 
الكرمي بكار.

- دعاة يف البيوت، �سلمان 
العودة.

طبيعة الدعوة الأ�سريةتدعو اأ�سرتها باأ�سلوب منا�سب
جمالت الدعوة الأ�سريةتدرك عوائق دعوة الأ�سرة

و�سائل الدعوة الأ�سرية

م�سكالت يف الدعوة الأ�سرية

�سوابط وتوجيهات يف الدعوة الأ�سرية

اأفكار عملية يف الدعوة الأ�سرية

الربنامج الثاين

حت�سن دعوة اأ�سرتهادعوي

تتفهم خ�سو�سية الدعوة 
مفهوم الدعوة الأ�سرية واأهميتهاالأ�سرية

- الدعوة اإىل اهلل يف البيوت، 
حممد اجليفان.

-  دليل الرتبية الأ�سرية، عبد 
الكرمي بكار.

- دعاة يف البيوت، �سلمان 
العودة.

طبيعة الدعوة الأ�سريةتدعو اأ�سرتها باأ�سلوب منا�سب

تدرك عوائق دعوة الأ�سرة

جمالت الدعوة الأ�سرية

و�سائل الدعوة الأ�سرية

م�سكالت يف الدعوة الأ�سرية

�سوابط وتوجيهات يف الدعوة الأ�سرية

اأفكار عملية يف الدعوة الأ�سرية
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اليوم : األول األسبوع : الســادس    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اجتماعي
تقدم امل�ساعدة 

لالآخرين وتتقبلها 
منهم

تبذل و�سعها يف م�ساعدة من 
مدخل اأ�سا�سي لف�سيلة امل�ساعدة، يركز ماهي امل�ساعدة؟ وما حقيقتها؟يحتاج

على تكوين اجتاهات اإيجابية نحو 
Learning How - تقدميها، ومعرفة عملية بطلبها.

 to Ask Someone
 for Help، Susan

Kent.

 - Doing Good،
Jeffrey Kottler

تطلب امل�ساعدة عندما 
حتتاجها

ملاذا ن�ساعد الآخرين؟
وملاذا ي�ساعدنا الآخرون؟

حتر�ض على طلب العون من 
اهلل اأول

من ن�ستطيع اأن ن�ساعد؟
ومن ي�ستطيع اأن ي�ساعدنا؟

متى ن�ساعد الآخرين؟
ومتى نطلب امل�ساعدة من الآخرين؟

كيف ن�ستطيع اأن ن�ساعد؟
وكيف ي�ستطيع الآخرون اأن ي�ساعدونا؟

مفهوم وا�سع جدا للم�ساعدة يعتمد 
اأ�سا�سا على ما منلك اأيا كان ما منلكه.

الربنامج الثاين

تتاأثر باأ�سماء اهلل اإمياين
و�سفاته وتدعو بها

ت�ست�سعر معاين الأ�سماء 
وال�سفات

التعريف  باأ�سماء اهلل و�سفاته
حقيقة الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

ال�سنة الأوىل + درا�سة مناذج من الأ�سماء 
- املق�سد الأ�سنى: يف �سرح وال�سفات

معاين اأ�سماء اهلل احل�سنى، 
اأبو حامد الغزايل.

- و هلل الأ�سماء احل�سنى 
فادعوه بها، عبدالعزيز 

اجلليل.

- اأ�سماء اهلل و �سفاته يف 
معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة، 

عمر الأ�سقر.

ت�ستفيد من اأ�سماء اهلل 
اأهمية درا�سة اأ�سماء اهلل و�سفاته وف�سلهاو�سفاته يف حياتها اليومية

تلخ�ض معنى الإميان باأ�سماء 
اهلل و�سفاته

كيف توؤثر اأ�سماء اهلل و�سفاته يف حياتنا 
اليومية؟

ال�سنة الثانية +  درا�سة مناذج من الأ�سماء ملخ�ض اعتقاد ال�سلف يف الأ�سماء وال�سفات
وال�سفات

مقت�سيات الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته 
واآثاره

ال�سنة الثالثة تتناول  مناذج من الأ�سماء �سرح اأ�سماء اهلل و�سفاته ومعانيها
وال�سفات
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اليوم : الثاني األسبوع : الســادس    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف �سفات دعوي
الداعية الناجحة

حتر�ض على التاأ�سي برموز 
ما املق�سود ب�سفات الداعية؟الداعيات

- �سفات الداعية، حمد 
العمار.

- �سفات الداعية النف�سية، 
عبداهلل علوان.

- �سل�سلة من �سفات الداعية، 
ف�سل اإلهي.

- الداعية الب�سري، علي 
ال�سياح.

تو�سح �سفات الداعية 
الناجحة

اأهمية �سفات الدعاية واأثرها علي العمل 
الدعوي

جتتنب ما ي�سيء ل�سخ�سية 
اأق�سام �سفات الدعية الناجحةالداعية

�سفات الداعية بني الواقعية واملثالية

درا�سة مناذج من �سفات الداعية

�سخ�سية الداعية: منط واحد، اأم اأمناط؟
تفادي ر�سم �سورة منطية ثابتة للداعية، 

والهتمام باحرتام الطبيعة الفردية 
لكل فرد.

الربنامج الثاين

اجتماعي
تقدم امل�ساعدة 

لالآخرين وتتقبلها 
منهم

تبذل و�سعها يف م�ساعدة من 
مدخل اأ�سا�سي لف�سيلة امل�ساعدة، يركز ماهي امل�ساعدة؟ وما حقيقتها؟يحتاج

على تكوين اجتاهات اإيجابية نحو 
Learning How - تقدميها، ومعرفة عملية بطلبها.

 to Ask Someone
 for Help، Susan

Kent.

 - Doing Good،
Jeffrey Kottler

تطلب امل�ساعدة عندما 
حتتاجها

ملاذا ن�ساعد الآخرين؟
وملاذا ي�ساعدنا الآخرون؟

حتر�ض على طلب العون من 
اهلل اأول

من ن�ستطيع اأن ن�ساعد؟
ومن ي�ستطيع اأن ي�ساعدنا؟

متى ن�ساعد الآخرين؟
ومتى نطلب امل�ساعدة من الآخرين؟

كيف ن�ستطيع اأن ن�ساعد؟
وكيف ي�ستطيع الآخرون اأن ي�ساعدونا؟

مفهوم وا�سع جدا للم�ساعدة يعتمد اأ�سا�سا 
على ما منلك اأيا كان ما منلكه.
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 الجدول التشغيلي للفصل الدراسي األول

الأ�صبوع 6الأ�صبوع 5الأ�صبوع 4الأ�صبوع 3الأ�صبوع 2الأ�صبوع 1
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر
مو�سوع 
تف�سري 
القراآن 1

مو�سوع 
اأ�سماء اهلل 
احل�سنى 1

دورة
 مهارات 
التوا�سل 1

دورة 
مهارات 

التوا�سل 3

دورة 
مهارات 

التوا�سل 5

�سماع 
النوافل 1

قراءة 
الأخالق 
الذميمة 1

دورة
احلج 4

دورة
 احلج 5

�سماع
 النوافل 2

قراءة
 الأخالق 
الذميمة 2

دورة
احلج 8

دورةمغرب
احلج 1

دورة 
احلج 2

دورة 
مهارات 

التوا�سل 2

دورة 
مهارات 

التوا�سل 4

دورة 
مهارات 

التوا�سل 6

مو�سوع
 تف�سري 
القراآن 2

دورة
احلج 3

مو�سوع
اأ�سماء اهلل 
احل�سنى 2

اأم�سية 
املفهوم 
الدعوي

دورة
احلج 6

دورة
احلج 7

مو�سوع
اأ�سماء اهلل 
احل�سنى 3

الأ�صبوع 12الأ�صبوع 11الأ�صبوع 10الأ�صبوع 9الأ�صبوع 8الأ�صبوع 7
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر
دورة العناية 

املنزلية 
للمري�ض 1

دورة العناية 
املنزلية 

للمري�ض 3

مو�سوع 
تف�سري 
القراآن 3

دورة
احلج 9

مو�سوع 
كتابة 

التقرير 2

برنامج 
العناية 
باملنزل 1

برنامج 
العناية 
باملنزل 3

مو�سوع 
حديث 1

دورة 
العادات 
العقلية 1

دورة 
العادات 
العقلية 3

قراءة الثبات 
على الدين 2

مو�سوع 
اأ�سماء اهلل 
احل�سنى 6

مغرب
دورة العناية 

املنزلية 
للمري�ض 2

دورة العناية 
املنزلية 

للمري�ض 4

مو�سوع
كتابة 

التقرير 1

مو�سوع 
اأ�سماء اهلل 
احل�سنى 4

دورة
احلج 10

برنامج
 العناية 
باملنزل 2

برنامج
 العناية 
باملنزل 4

قراءة الثبات 
على الدين 1

دورة 
العادات 
العقلية 2

دورة 
العادات 
العقلية 4

مو�سوع 
اأ�سماء اهلل 
احل�سنى 5

مو�سوع 
حديث 2
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الوثائق التفصيلية للفصل الدراسي األول

اليوم : األول األسبوع : األول    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم
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اليوم : الثاني األسبوع : األول      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتاأثر باأ�سماء اهلل اإمياين
و�سفاته وتدعو بها

ت�ست�سعر معاين الأ�سماء 
وال�سفات

التعريف  باأ�سماء اهلل و�سفاته
حقيقة الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

ال�سنة الأوىل + درا�سة مناذج من الأ�سماء 
وال�سفات

- املق�سد الأ�سنى: يف �سرح 
معاين اأ�سماء اهلل احل�سنى، 

اأبو حامد الغزايل.

- و هلل الأ�سماء احل�سنى 
فادعوه بها، عبدالعزيز 

اجلليل.

- اأ�سماء اهلل و �سفاته يف 
معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة، 

عمر الأ�سقر.

ت�ستفيد من اأ�سماء اهلل 
اأهمية درا�سة اأ�سماء اهلل و�سفاته وف�سلهاو�سفاته يف حياتها اليومية

تلخ�ض معنى الإميان باأ�سماء 
اهلل و�سفاته

كيف توؤثر اأ�سماء اهلل و�سفاته يف حياتنا 
اليومية؟

ال�سنة الثانية +  درا�سة مناذج من ملخ�ض اعتقاد ال�سلف يف الأ�سماء وال�سفات
الأ�سماء وال�سفات

مقت�سيات الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته واآثاره

ال�سنة الثالثة تتناول  مناذج من الأ�سماء �سرح اأ�سماء اهلل و�سفاته ومعانيها
وال�سفات

الربنامج الثاين

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل 

يف كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم
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اليوم : األول األسبوع : الثاني      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اجتماعي
تعرف مهارات 

التوا�سل مع 
الآخرين

الهتمام باجلانب الإجرائي للمهاراتمفهوم التوا�سل واأهميتهت�ستمع لالآخرين بتفهم

- مهارات الت�سال الفعال، 
اإ�سدارات مركز مبيك.

- اأنت واأنا، حممد اجليو�سي.
- الت�سال وال�سلوك 
الإن�ساين، برنت روبن.

تو�سل اأفكارها لالآخرين 
اأهداف التوا�سل واأغرا�سهبو�سوح

تبدي اهتماما بتطوير 
اأنواع التوا�سل وم�ستوياتهمهاراتها التوا�سلية

معوقات الت�سال

مهارات التوا�سل الأ�سا�سية: الإر�سال

مهارات التوا�سل الأ�سا�سية: ال�ستقبال

التوا�سل غري اللفظي: تعبريات الوجه – 
العني – نربة ال�سوت – لغة اجل�سد

الربنامج الثاين

تعرف مهارات اجتماعي
التوا�سل مع 

الآخرين

الهتمام باجلانب الإجرائي للمهاراتمفهوم التوا�سل واأهميتهت�ستمع لالآخرين بتفهم

- مهارات الت�سال الفعال، 
اإ�سدارات مركز مبيك.

- اأنت واأنا، حممد اجليو�سي.
- الت�سال وال�سلوك 
الإن�ساين، برنت روبن.

تو�سل اأفكارها لالآخرين 
اأهداف التوا�سل واأغرا�سهبو�سوح

تبدي اهتماما بتطوير 
مهاراتها التوا�سلية

اأنواع التوا�سل وم�ستوياته

معوقات الت�سال

مهارات التوا�سل الأ�سا�سية: الإر�سال

مهارات التوا�سل الأ�سا�سية: ال�ستقبال

التوا�سل غري اللفظي: تعبريات الوجه – 
العني – نربة ال�سوت – لغة اجل�سد
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف مهارات اجتماعي
التوا�سل مع 

الآخرين

الهتمام باجلانب الإجرائي للمهاراتمفهوم التوا�سل واأهميتهت�ستمع لالآخرين بتفهم

- مهارات الت�سال الفعال، 
اإ�سدارات مركز مبيك.

- اأنت واأنا، حممد اجليو�سي.
- الت�سال وال�سلوك 
الإن�ساين، برنت روبن.

تو�سل اأفكارها لالآخرين 
اأهداف التوا�سل واأغرا�سهبو�سوح

تبدي اهتماما بتطوير 
اأنواع التوا�سل وم�ستوياتهمهاراتها التوا�سلية

معوقات الت�سال

مهارات التوا�سل الأ�سا�سية: الإر�سال

مهارات التوا�سل الأ�سا�سية: ال�ستقبال

التوا�سل غري اللفظي: تعبريات الوجه – 
العني – نربة ال�سوت – لغة اجل�سد

الربنامج الثاين

تعرف مهارات اجتماعي
التوا�سل مع 

الآخرين

الهتمام باجلانب الإجرائي للمهاراتمفهوم التوا�سل واأهميتهت�ستمع لالآخرين بتفهم

- مهارات الت�سال الفعال، 
اإ�سدارات مركز مبيك.

- اأنت واأنا، حممد اجليو�سي.
- الت�سال وال�سلوك 
الإن�ساين، برنت روبن.

تو�سل اأفكارها لالآخرين 
اأهداف التوا�سل واأغرا�سهبو�سوح

تبدي اهتماما بتطوير 
مهاراتها التوا�سلية

اأنواع التوا�سل وم�ستوياته

معوقات الت�سال

مهارات التوا�سل الأ�سا�سية: الإر�سال

مهارات التوا�سل الأ�سا�سية: ال�ستقبال
التوا�سل غري اللفظي: تعبريات الوجه – 

العني – نربة ال�سوت – لغة اجل�سد
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اليوم : األول األسبوع : الثالث      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف مهارات اجتماعي
التوا�سل مع 

الآخرين

الهتمام باجلانب الإجرائي للمهاراتمفهوم التوا�سل واأهميتهت�ستمع لالآخرين بتفهم

- مهارات الت�سال الفعال، 
اإ�سدارات مركز مبيك.

- اأنت واأنا، حممد اجليو�سي.
- الت�سال وال�سلوك 
الإن�ساين، برنت روبن.

تو�سل اأفكارها لالآخرين 
اأهداف التوا�سل واأغرا�سهبو�سوح

تبدي اهتماما بتطوير 
اأنواع التوا�سل وم�ستوياتهمهاراتها التوا�سلية

معوقات الت�سال

مهارات التوا�سل الأ�سا�سية: الإر�سال

مهارات التوا�سل الأ�سا�سية: ال�ستقبال

التوا�سل غري اللفظي: تعبريات الوجه – 
العني – نربة ال�سوت – لغة اجل�سد

الربنامج الثاين

اجتماعي
تعرف مهارات 

التوا�سل مع 
الآخرين

الهتمام باجلانب الإجرائي للمهاراتمفهوم التوا�سل واأهميتهت�ستمع لالآخرين بتفهم

- مهارات الت�سال الفعال، 
اإ�سدارات مركز مبيك.

- اأنت واأنا، حممد اجليو�سي.
- الت�سال وال�سلوك 
الإن�ساين، برنت روبن.

تو�سل اأفكارها لالآخرين 
اأهداف التوا�سل واأغرا�سهبو�سوح

تبدي اهتماما بتطوير 
مهاراتها التوا�سلية

اأنواع التوا�سل وم�ستوياته
معوقات الت�سال

مهارات التوا�سل الأ�سا�سية: الإر�سال

مهارات التوا�سل الأ�سا�سية: ال�ستقبال
التوا�سل غري اللفظي: تعبريات الوجه – 

العني – نربة ال�سوت – لغة اجل�سد
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالث     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بالنوافل اإمياين
وت�سارع للخريات

مفهوم النوافل واأق�سامهاتهتم بعمل اليوم والليلة

- ال�ستزادة من العمال 
ال�ساحلة، متعب الطيار.

- املحفزات اإىل عمل 
اخلريات، حممد املنجد.

- امل�سارعة يف اخلريات، عبد 
الرحمن العايد.

تبادر ل�ستغالل موا�سم 
ف�سل النوافل واأهميتهاالطاعة

يتم تناول الأقرب والأهم للفتياتمناذج من النوافلتعرف الأوىل من الطاعات

اأثر النوافل على حياتنا

ال�سلف والنوافل

املفا�سلة بني النوافل

امل�سارعة للخريات: ملاذا وكيف؟

الربنامج الثاين

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة – 

اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : األول األسبوع : الرابع     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتذر من الأخالق خلقي
الذميمة وجتتنبها

حقيقة اخللق ال�سيئ  وخطورتهتبغ�ض اخللق ال�سيء واأهله

- �سوء اخللق، حممد احلمد.

- م�ساوئ اخلالق ومذمومها، 
اخلرائطي.

- الأخالق وال�سري يف مداواة 
النفو�ض.

حت�سن التعامل مع مظاهر 
اأ�سباب �سوء اخللق�سوء اخللق

اأنواع �سوء اخللق ومظاهرهتدرك عواقب �سوء اخللق

اآثار اخللق ال�سيئ على الفرد واملجتمع

مناذج خمتارة لالأخالق ال�سيئة

خطوات عملية للتخل�ض من الأخالق عالج �سوء اخللق
ال�سيئة

التعامل مع �سوء اخللق من الآخرينكيف تت�سرفني عندما ي�سيء الآخرون؟

الربنامج الثاين

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم
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اليوم : الثاني األسبوع : الرابع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

الربنامج الثاين

تتاأثر باأ�سماء اهلل اإمياين
و�سفاته وتدعو بها

ت�ست�سعر معاين الأ�سماء 
وال�سفات

التعريف  باأ�سماء اهلل و�سفاته
حقيقة الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

ال�سنة الأوىل + درا�سة مناذج من الأ�سماء 
- املق�سد الأ�سنى: يف �سرح وال�سفات

معاين اأ�سماء اهلل احل�سنى، 
اأبو حامد الغزايل.

- و هلل الأ�سماء احل�سنى 
فادعوه بها، عبدالعزيز 

اجلليل.

- اأ�سماء اهلل و �سفاته يف 
معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة، 

عمر الأ�سقر.

ت�ستفيد من اأ�سماء اهلل 
اأهمية درا�سة اأ�سماء اهلل و�سفاته وف�سلهاو�سفاته يف حياتها اليومية

تلخ�ض معنى الإميان باأ�سماء 
اهلل و�سفاته

كيف توؤثر اأ�سماء اهلل و�سفاته يف حياتنا 
اليومية؟

ال�سنة الثانية +  درا�سة مناذج من الأ�سماء ملخ�ض اعتقاد ال�سلف يف الأ�سماء وال�سفات
وال�سفات

مقت�سيات الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته 
واآثاره

ال�سنة الثالثة تتناول  مناذج من الأ�سماء �سرح اأ�سماء اهلل و�سفاته ومعانيها
وال�سفات
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اليوم : األول األسبوع : الخامس     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

الربنامج الثاين

تتبنى مفهوم وا�سع دعوي
للعمل الدعوي

الرتكيز على ات�ساع العمل الدعوي وتنوع مفهوم العمل الدعوي واأهميتهتعرف جمالت العمل الدعوي
جمالته

- خ�سائ�ض الدعوة 
الإ�سالمية، حممد عامر.

- املدخل اإىل علم الدعوة، 
حممد البيانوين.

ت�ست�سعر احلاجة لتو�سيع 
اأثر العمل الدعوي على الفرد واملجتمعنطاقات العمل الدعوي

تقرتح اأفكار جديدة للمجالت 
الدعوية

العمل  الدعوي بني النظرة اجلزئية والنظرة 
ال�سمولية

جمالت العمل الدعوي قدميا وحديثا

جمالت موجودة بالفعل، واأخرى ميكن جمالت دعوية ن�سائية
اأن تكون

مناذج مل�ساريع دعوية  تتبنى مفهوم وا�سع 
للعمل الدعوي
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اليوم : الثاني األسبوع : الخامس    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بالنوافل اإمياين
وت�سارع للخريات

مفهوم النوافل واأق�سامهاتهتم بعمل اليوم والليلة

- ال�ستزادة من العمال 
ال�ساحلة، متعب الطيار.

- املحفزات اإىل عمل 
اخلريات، حممد املنجد.

- امل�سارعة يف اخلريات، عبد 
الرحمن العايد.

تبادر ل�ستغالل موا�سم 
ف�سل النوافل واأهميتهاالطاعة

يتم تناول الأقرب والأهم للفتياتمناذج من النوافلتعرف الأوىل من الطاعات

اأثر النوافل على حياتنا

ال�سلف والنوافل

املفا�سلة بني النوافل

امل�سارعة للخريات: ملاذا وكيف؟

الربنامج الثاين

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل 

يف كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم
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اليوم : األول األسبوع : السادس    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتذر من الأخالق خلقي
الذميمة وجتتنبها

حقيقة اخللق ال�سيئ  وخطورتهتبغ�ض اخللق ال�سيء واأهله

- �سوء اخللق، حممد احلمد.

- م�ساوئ اخلالق ومذمومها، 
اخلرائطي.

- الأخالق وال�سري يف مداواة 
النفو�ض.

حت�سن التعامل مع مظاهر 
اأ�سباب �سوء اخللق�سوء اخللق

اأنواع �سوء اخللق ومظاهرهتدرك عواقب �سوء اخللق

اآثار اخللق ال�سيئ على الفرد واملجتمع

مناذج خمتارة لالأخالق ال�سيئة

خطوات عملية للتخل�ض من الأخالق عالج �سوء اخللق
ال�سيئة

التعامل مع �سوء اخللق من الآخرينكيف تت�سرفني عندما ي�سيء الآخرون؟

الربنامج الثاين

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل 

يف كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم
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اليوم : الثاني األسبوع : السادس    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

الربنامج الثاين

تتاأثر باأ�سماء اهلل اإمياين
و�سفاته وتدعو بها

ت�ست�سعر معاين الأ�سماء 
وال�سفات

التعريف  باأ�سماء اهلل و�سفاته
حقيقة الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

ال�سنة الأوىل + درا�سة مناذج من الأ�سماء 
وال�سفات

- املق�سد الأ�سنى: يف �سرح 
معاين اأ�سماء اهلل احل�سنى، 

اأبو حامد الغزايل.

- و هلل الأ�سماء احل�سنى 
فادعوه بها، عبدالعزيز 

اجلليل.

- اأ�سماء اهلل و �سفاته يف 
معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة، 

عمر الأ�سقر.

ت�ستفيد من اأ�سماء اهلل 
اأهمية درا�سة اأ�سماء اهلل و�سفاته وف�سلهاو�سفاته يف حياتها اليومية

تلخ�ض معنى الإميان باأ�سماء 
اهلل و�سفاته

كيف توؤثر اأ�سماء اهلل و�سفاته يف حياتنا 
اليومية؟

ال�سنة الثانية +  درا�سة مناذج من الأ�سماء ملخ�ض اعتقاد ال�سلف يف الأ�سماء وال�سفات
وال�سفات

مقت�سيات الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته 
واآثاره

ال�سنة الثالثة تتناول  مناذج من الأ�سماء �سرح اأ�سماء اهلل و�سفاته ومعانيها
وال�سفات
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اليوم : األول األسبوع : السابع     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني باملري�ض �صحي
منزليا

تعرف العالمات احليوية 
وتقي�سها ) نب�ض القلب - 

درجة احلرارة - �سغط الدم 
- التنف�ض(

مبادئ الرعاية املنزلية للمري�ض: الفرا�ض – 
النوم والراحة – الدواء ومتابعته – النظافة 

والبيئة املحيطة ...
- املرجع ال�سحي للعائلة، 

غ�سان الزهريي.

- الرعاية ال�سحية املنزلية 
لالأطفال، حممد املوزان.

- التمري�ض املنزيل، حمدي 
الأن�ساري.

حت�سن التعامل مع حالت: 
احلرارة - الت�سمم الغذائي - 

التهاب اللوز

العالمات احليوية ودللتها
) �سغط الدم – احلرارة – التنف�ض - نب�ض 

القلب(
ممار�سة عملية

الرعاية املنزلية ملر�سى: احلرارة – الت�سمم تهتم بتغذية املري�ض
ميكن اإ�سافة غريها من الأمرا�ضالغذائي – التهاب اللوزتني

التغذية العامة والتغذية اخلا�سة تغذية املري�ض
بالأمرا�ض املختارة

الربنامج الثاين

تعتني باملري�ض �صحي
منزليا

تعرف العالمات احليوية 
وتقي�سها ) نب�ض القلب - 

درجة احلرارة - �سغط الدم 
- التنف�ض(

مبادئ الرعاية املنزلية للمري�ض: الفرا�ض – 
النوم والراحة – الدواء ومتابعته – النظافة 

والبيئة املحيطة ...
- املرجع ال�سحي للعائلة، 

غ�سان الزهريي.

- الرعاية ال�سحية املنزلية 
لالأطفال، حممد املوزان.

- التمري�ض املنزيل، حمدي 
الأن�ساري.

حت�سن التعامل مع حالت: 
احلرارة - الت�سمم الغذائي - 

التهاب اللوز

العالمات احليوية ودللتها
) �سغط الدم – احلرارة – التنف�ض - نب�ض 

القلب(
ممار�سة عملية

تهتم بتغذية املري�ض
الرعاية املنزلية ملر�سى: احلرارة – الت�سمم 

ميكن اإ�سافة غريها من الأمرا�ضالغذائي – التهاب اللوزتني

التغذية العامة والتغذية اخلا�سة تغذية املري�ض
بالأمرا�ض املختارة
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اليوم : الثاني األسبوع : السابع     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني باملري�ض �صحي
منزليا

تعرف العالمات احليوية 
وتقي�سها ) نب�ض القلب - 

درجة احلرارة - �سغط الدم 
- التنف�ض(

مبادئ الرعاية املنزلية للمري�ض: الفرا�ض – 
النوم والراحة – الدواء ومتابعته – النظافة 

والبيئة املحيطة ...
- املرجع ال�سحي للعائلة، 

غ�سان الزهريي.

- الرعاية ال�سحية املنزلية 
لالأطفال، حممد املوزان.

- التمري�ض املنزيل، حمدي 
الأن�ساري.

حت�سن التعامل مع حالت: 
احلرارة - الت�سمم الغذائي - 

التهاب اللوز

العالمات احليوية ودللتها
) �سغط الدم – احلرارة – التنف�ض - نب�ض 

القلب(
ممار�سة عملية

الرعاية املنزلية ملر�سى: احلرارة – الت�سمم تهتم بتغذية املري�ض
ميكن اإ�سافة غريها من الأمرا�ضالغذائي – التهاب اللوزتني

التغذية العامة والتغذية اخلا�سة تغذية املري�ض
بالأمرا�ض املختارة

الربنامج الثاين

تعتني باملري�ض �صحي
منزليا

تعرف العالمات احليوية 
وتقي�سها ) نب�ض القلب - 

درجة احلرارة - �سغط الدم 
- التنف�ض(

مبادئ الرعاية املنزلية للمري�ض: الفرا�ض – 
النوم والراحة – الدواء ومتابعته – النظافة 

- املرجع ال�سحي للعائلة، والبيئة املحيطة ...
غ�سان الزهريي.

- الرعاية ال�سحية املنزلية 
لالأطفال، حممد املوزان.

- التمري�ض املنزيل، حمدي 
الأن�ساري.

حت�سن التعامل مع حالت: 
احلرارة - الت�سمم الغذائي - 

التهاب اللوز

العالمات احليوية ودللتها
) �سغط الدم – احلرارة – التنف�ض - نب�ض 

القلب(
ممار�سة عملية

تهتم بتغذية املري�ض
الرعاية املنزلية ملر�سى: احلرارة – الت�سمم 

ميكن اإ�سافة غريها من الأمرا�ضالغذائي – التهاب اللوزتني

التغذية العامة والتغذية اخلا�سة تغذية املري�ض
بالأمرا�ض املختارة
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اليوم : األول األسبوع : الثامن      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

تكتب تقريرا اإداري
مب�سطا

ما التقرير؟تلخ�ض اأ�س�ض كتابة التقارير
الرتكيز على التقرير كو�سيلة ات�سال فعالةاأهمية التقارير

- اإعداد وكتابة التقارير، 
اإ�سدارات مركز مبيك.

- اإعداد وكتابة التقارير 
الإدارية، جمال زيدان.

تعتني بالتوثيق الكتابي 
اأنواع التقاريرلأن�سطتها

ت�ستفيد من التقنية يف 
تقاريرها

موا�سفات التقرير اجليد

مراحل اإعداد وكتابة التقرير

ا�ستخدام و�سائل اإي�ساحية يف التقرير

م�سكالت واأخطاء �سائعة يف كتابة التقارير
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اليوم : الثاني األسبوع : الثامن      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

الربنامج الثاين

تتاأثر باأ�سماء اهلل اإمياين
و�سفاته وتدعو بها

ت�ست�سعر معاين الأ�سماء 
وال�سفات

التعريف  باأ�سماء اهلل و�سفاته
حقيقة الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

ال�سنة الأوىل + درا�سة مناذج من الأ�سماء 
وال�سفات

- املق�سد الأ�سنى: يف �سرح 
معاين اأ�سماء اهلل احل�سنى، 

اأبو حامد الغزايل.

- و هلل الأ�سماء احل�سنى 
فادعوه بها، عبدالعزيز 

اجلليل.

- اأ�سماء اهلل و �سفاته يف 
معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة، 

عمر الأ�سقر.

ت�ستفيد من اأ�سماء اهلل 
اأهمية درا�سة اأ�سماء اهلل و�سفاته وف�سلهاو�سفاته يف حياتها اليومية

تلخ�ض معنى الإميان باأ�سماء 
اهلل و�سفاته

كيف توؤثر اأ�سماء اهلل و�سفاته يف حياتنا 
اليومية؟

ال�سنة الثانية +  درا�سة مناذج من الأ�سماء ملخ�ض اعتقاد ال�سلف يف الأ�سماء وال�سفات
وال�سفات

مقت�سيات الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته 
واآثاره

ال�سنة الثالثة تتناول  مناذج من الأ�سماء �سرح اأ�سماء اهلل و�سفاته ومعانيها
وال�سفات
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اليوم : األول األسبوع : التاسع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تكتب تقريرا اإداري
مب�سطا

ما التقرير؟تلخ�ض اأ�س�ض كتابة التقارير
اأهمية التقارير

الرتكيز على التقرير كو�سيلة ات�سال 
فعالة

- اإعداد وكتابة التقارير، 
اإ�سدارات مركز مبيك.

- اإعداد وكتابة التقارير 
الإدارية، جمال زيدان.

تعتني بالتوثيق الكتابي 
اأنواع التقاريرلأن�سطتها

ت�ستفيد من التقنية يف 
موا�سفات التقرير اجليدتقاريرها

مراحل اإعداد وكتابة التقرير

ا�ستخدام و�سائل اإي�ساحية يف التقرير

م�سكالت واأخطاء �سائعة يف كتابة التقارير

الربنامج الثاين

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم
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اليوم : الثاني األسبوع : التاسع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

ت�سهم يف العناية اأ�صري
باملنزل

- تاأثيث وجتميل امل�سكن، منى مكونات البيئة ال�سحية للمنزلت�ساعد يف تنظيف املنزل
عبداجلليل.

- اأ�سرار التو�سيب والتخزين 
يف املنازل، ديبورا روبرت�سون.
- الأ�س�ض الفنية واجلمالية 
والعلمية يف اختيار وتنظيم 

الأثاث والديكور املنزيل داخل 
الفراغات املنزلية املختلفة 

الوظائف، يون�ض خنفر.

تنظيف املنزل: يومي – اأ�سبوعي، الأر�سيات تهتم ببيئة املنزل ال�سحية
– الأثاث – الأدوات

فن التخزين املنزيل: املكان – املواد املخزنة تعرف قواعد التخزين
– اأدوات التخزين

الإ�سارة اإىل عيوب وم�سكالت التخزين 
للمنتجات يف املحال التجارية وكيفية 

التعامل معها

تقوم باأعمال ديكور منزيل 
ب�سيطة

الديكور املنزيل: ت�سميمه – اأفكار ب�سيطة  
للديكور املنزيل

الإك�س�سوارات والكماليات املنزلية

الربنامج الثاين

ت�سهم يف العناية اأ�صري
باملنزل

- تاأثيث وجتميل امل�سكن، منى مكونات البيئة ال�سحية للمنزلت�ساعد يف تنظيف املنزل
عبداجلليل.

- اأ�سرار التو�سيب والتخزين 
يف املنازل، ديبورا روبرت�سون.
- الأ�س�ض الفنية واجلمالية 
والعلمية يف اختيار وتنظيم 

الأثاث والديكور املنزيل داخل 
الفراغات املنزلية املختلفة 

الوظائف، يون�ض خنفر.

تنظيف املنزل: يومي – اأ�سبوعي، الأر�سيات تهتم ببيئة املنزل ال�سحية
– الأثاث – الأدوات

تعرف قواعد التخزين
تقوم باأعمال ديكور منزيل 

ب�سيطة

فن التخزين املنزيل: املكان – املواد املخزنة 
– اأدوات التخزين

الإ�سارة اإىل عيوب وم�سكالت التخزين 
للمنتجات يف املحال التجارية وكيفية 

التعامل معها
الديكور املنزيل: ت�سميمه – اأفكار ب�سيطة  

للديكور املنزيل
الإك�س�سوارات والكماليات املنزلية
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اليوم : األول األسبوع : العاشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

ت�سهم يف العناية اأ�صري
باملنزل

- تاأثيث وجتميل امل�سكن، منى مكونات البيئة ال�سحية للمنزلت�ساعد يف تنظيف املنزل
عبداجلليل.

- اأ�سرار التو�سيب والتخزين 
يف املنازل، ديبورا روبرت�سون.
- الأ�س�ض الفنية واجلمالية 
والعلمية يف اختيار وتنظيم 

الأثاث والديكور املنزيل داخل 
الفراغات املنزلية املختلفة 

الوظائف، يون�ض خنفر.

تنظيف املنزل: يومي – اأ�سبوعي، الأر�سيات تهتم ببيئة املنزل ال�سحية
– الأثاث – الأدوات

فن التخزين املنزيل: املكان – املواد املخزنة تعرف قواعد التخزين
– اأدوات التخزين

الإ�سارة اإىل عيوب وم�سكالت التخزين 
للمنتجات يف املحال التجارية وكيفية 

التعامل معها

تقوم باأعمال ديكور منزيل 
ب�سيطة

الديكور املنزيل: ت�سميمه – اأفكار ب�سيطة  
للديكور املنزيل

الإك�س�سوارات والكماليات املنزلية

الربنامج الثاين

ت�سهم يف العناية اأ�صري
باملنزل

- تاأثيث وجتميل امل�سكن، منى مكونات البيئة ال�سحية للمنزلت�ساعد يف تنظيف املنزل
عبداجلليل.

- اأ�سرار التو�سيب والتخزين 
يف املنازل، ديبورا روبرت�سون.
- الأ�س�ض الفنية واجلمالية 
والعلمية يف اختيار وتنظيم 

الأثاث والديكور املنزيل داخل 
الفراغات املنزلية املختلفة 

الوظائف، يون�ض خنفر.

تنظيف املنزل: يومي – اأ�سبوعي، الأر�سيات تهتم ببيئة املنزل ال�سحية
– الأثاث – الأدوات

تعرف قواعد التخزين
تقوم باأعمال ديكور منزيل 

ب�سيطة

فن التخزين املنزيل: املكان – املواد املخزنة 
– اأدوات التخزين

الإ�سارة اإىل عيوب وم�سكالت التخزين 
للمنتجات يف املحال التجارية وكيفية 

التعامل معها
الديكور املنزيل: ت�سميمه – اأفكار ب�سيطة  

للديكور املنزيل

الإك�س�سوارات والكماليات املنزلية
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اليوم : الثاني األسبوع : العاشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية
ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من 

الأحاديث.
الربنامج الثاين

تثبت على دين اهللاإمياين

- الثبات، حممد ح�سن عقيل مفهوم الثبات وحقيقتهحتذر من الفتور
ال�سريف.

- و�سائل الثبات على دين 
اهلل، حممد املنجد.

- الثبات على دين اهلل واأثره 
على حياة امل�سلم، الأمني 

الأمني.

الثبات يف القراآن وال�سنةتو�سح و�سائل الثبات

ت�ساعد غريها على الثبات
على دين اهلل

جمالت الثبات

اأ�سباب الثبات

مظاهر الثبات

اآثار الثبات ومظاهره

مناذج و�سور للثبات



120

اليوم : األول األسبوع : الحادي عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

عقلي

تطور وتكت�سب 
عادات عقلية 

اإيجابية

تبدي اهتماما بتطوير عاداتها 
ما العادات العقلية؟العقلية

- العادات العقلية وتنميتها 
لدى التالميذ، اإبراهيم 

احلارثي.

- عادات العقل والتفكري: 
النظرية والتطبيق، يو�سف 

قطامي  و اأميمة عمور.

- 30 عادة عقل، يو�سف 
قطامي.

جتتنب العادات العقلية 
خ�سائ�ض العادات العقليةاخلاطئة

متار�ض العادات العقلية 
وظائف العادات العقلية يف حياتنا اليوميةباإيجابية يف حياتها

ميكن ال�ستفادة من منوذج كو�ستا مناذج للعادات العقلية
للعادات العقلية

خطوات اكت�ساب العادة العقلية

الربنامج الثاين

عقلي
تطور وتكت�سب 
عادات عقلية 

اإيجابية

تبدي اهتماما بتطوير عاداتها 
- العادات العقلية وتنميتها ما العادات العقلية؟العقلية

لدى التالميذ، اإبراهيم 
احلارثي.

- عادات العقل والتفكري: 
النظرية والتطبيق، يو�سف 

قطامي  و اأميمة عمور.

- 30 عادة عقل، يو�سف 
قطامي.

جتتنب العادات العقلية 
خ�سائ�ض العادات العقليةاخلاطئة

متار�ض العادات العقلية 
باإيجابية يف حياتها

وظائف العادات العقلية يف حياتنا اليومية

ميكن ال�ستفادة من منوذج كو�ستا للعادات مناذج للعادات العقلية
العقلية

خطوات اكت�ساب العادة العقلية
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اليوم : الثاني األسبوع : الحادي عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

عقلي
تطور وتكت�سب 
عادات عقلية 

اإيجابية

تبدي اهتماما بتطوير عاداتها 
ما العادات العقلية؟العقلية

- العادات العقلية وتنميتها 
لدى التالميذ، اإبراهيم 

احلارثي.

- عادات العقل والتفكري: 
النظرية والتطبيق، يو�سف 

قطامي  و اأميمة عمور.

- 30 عادة عقل، يو�سف 
قطامي.

جتتنب العادات العقلية 
خ�سائ�ض العادات العقليةاخلاطئة

متار�ض العادات العقلية 
وظائف العادات العقلية يف حياتنا اليوميةباإيجابية يف حياتها

ميكن ال�ستفادة من منوذج كو�ستا مناذج للعادات العقلية
للعادات العقلية

خطوات اكت�ساب العادة العقلية

الربنامج الثاين

عقلي
تطور وتكت�سب 
عادات عقلية 

اإيجابية

تبدي اهتماما بتطوير عاداتها 
- العادات العقلية وتنميتها ما العادات العقلية؟العقلية

لدى التالميذ، اإبراهيم 
احلارثي.

- عادات العقل والتفكري: 
النظرية والتطبيق، يو�سف 

قطامي  و اأميمة عمور.

- 30 عادة عقل، يو�سف 
قطامي.

جتتنب العادات العقلية 
خ�سائ�ض العادات العقليةاخلاطئة

متار�ض العادات العقلية 
باإيجابية يف حياتها

وظائف العادات العقلية يف حياتنا اليومية

ميكن ال�ستفادة من منوذج كو�ستا للعادات مناذج للعادات العقلية
العقلية

خطوات اكت�ساب العادة العقلية
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اليوم : األول األسبوع : الثاني عشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تثبت على دين اهللاإمياين

- الثبات، حممد ح�سن عقيل مفهوم الثبات وحقيقتهحتذر من الفتور
ال�سريف.

- و�سائل الثبات على دين 
اهلل، حممد املنجد.

- الثبات على دين اهلل واأثره 
على حياة امل�سلم، الأمني 

الأمني.

الثبات يف القراآن وال�سنةتو�سح و�سائل الثبات
ت�ساعد غريها على الثبات

جمالت الثباتعلى دين اهلل

اأ�سباب الثبات

مظاهر الثبات
اآثار الثبات ومظاهره
مناذج و�سور للثبات

الربنامج الثاين

تتاأثر باأ�سماء اهلل اإمياين
و�سفاته وتدعو بها

ت�ست�سعر معاين الأ�سماء 
وال�سفات

التعريف  باأ�سماء اهلل و�سفاته
حقيقة الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

ال�سنة الأوىل + درا�سة مناذج من الأ�سماء 
- املق�سد الأ�سنى: يف �سرح وال�سفات

معاين اأ�سماء اهلل احل�سنى، 
اأبو حامد الغزايل.

- و هلل الأ�سماء احل�سنى 
فادعوه بها، عبدالعزيز 

اجلليل.

- اأ�سماء اهلل و �سفاته يف 
معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة، 

عمر الأ�سقر.

ت�ستفيد من اأ�سماء اهلل 
اأهمية درا�سة اأ�سماء اهلل و�سفاته وف�سلهاو�سفاته يف حياتها اليومية

تلخ�ض معنى الإميان باأ�سماء 
اهلل و�سفاته

كيف توؤثر اأ�سماء اهلل و�سفاته يف حياتنا 
اليومية؟

ال�سنة الثانية +  درا�سة مناذج من الأ�سماء ملخ�ض اعتقاد ال�سلف يف الأ�سماء وال�سفات
وال�سفات

مقت�سيات الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته 
واآثاره

ال�سنة الثالثة تتناول  مناذج من الأ�سماء �سرح اأ�سماء اهلل و�سفاته ومعانيها
وال�سفات



123

اليوم : الثاني األسبوع : الثاني عشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتاأثر باأ�سماء اهلل اإمياين
و�سفاته وتدعو بها

ت�ست�سعر معاين الأ�سماء 
وال�سفات

التعريف  باأ�سماء اهلل و�سفاته
حقيقة الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

ال�سنة الأوىل + درا�سة مناذج من الأ�سماء 
وال�سفات

- املق�سد الأ�سنى: يف �سرح 
معاين اأ�سماء اهلل احل�سنى، 

اأبو حامد الغزايل.

- و هلل الأ�سماء احل�سنى 
فادعوه بها، عبدالعزيز 

اجلليل.

- اأ�سماء اهلل و �سفاته يف 
معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة، 

عمر الأ�سقر.

ت�ستفيد من اأ�سماء اهلل 
اأهمية درا�سة اأ�سماء اهلل و�سفاته وف�سلهاو�سفاته يف حياتها اليومية

تلخ�ض معنى الإميان باأ�سماء 
اهلل و�سفاته

كيف توؤثر اأ�سماء اهلل و�سفاته يف حياتنا 
اليومية؟

ال�سنة الثانية +  درا�سة مناذج من ملخ�ض اعتقاد ال�سلف يف الأ�سماء وال�سفات
الأ�سماء وال�سفات

مقت�سيات الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته واآثاره

ال�سنة الثالثة تتناول  مناذج من الأ�سماء �سرح اأ�سماء اهلل و�سفاته ومعانيها
وال�سفات

الربنامج الثاين

علمي
ت�ستنتج الفوائد 

والآداب والأحكام 
من الأحاديث 

النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية
ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من الأحاديث.
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 الجدول التشغيلي للفصل الدراسي الثاني

الأ�صبوع 6الأ�صبوع 5الأ�صبوع 4الأ�صبوع 3الأ�صبوع 2الأ�صبوع 1
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

مو�سوعع�سر
 حديث 3

مو�سوع
 اأمرا�ض

 القلوب 1

دورة 
حل 

امل�سكالت 
الأ�سرية 1

دورة 
حل 

امل�سكالت 
الأ�سرية 3

مو�سوع
 تف�سري 
القراآن 5

م�سروع
 امل�ساكل 
الأ�سرية 1

مو�سوع
 تعظيم 
اهلل 1 

دورة  
الت�سبه 1

دورة  
الت�سبه 3

برنامج 
الت�سبه 1

مو�سوع 
القراءة 1

مو�سوع 
تعظيم 
اهلل 2  

مغرب
مو�سوع 
تف�سري 
القراآن 4

مو�سوع 
حديث 4

دورة 
حل 

امل�سكالت 
الأ�سرية 2

دورة 
حل 

امل�سكالت 
الأ�سرية 4

مو�سوع
 اأمرا�ض

 القلوب 2

مو�سوع 
حديث 5

مو�سوع 
تف�سري

 القراآن 6

دورة  
الت�سبه 2

دورة 
 الت�سبه 4

برنامج 
الت�سبه 2

م�سروع
 امل�ساكل 
الأ�سرية 2

مو�سوع 
القراءة 2

الأ�صبوع 12الأ�صبوع 11الأ�صبوع 10الأ�صبوع 9الأ�صبوع 8الأ�صبوع 7
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

برنامج ع�سر
القراءة 1

برنامج
 القراءة 3

دورة 
املهارات 
الدعوية 1

دورة 
املهارات 
الدعوية 3

دورة 
املهارات 
الدعوية 5

م�سروع 
املهارات 
الدعوية 1

برنامج 
تعظيم 
اهلل 1

مو�سوع
 تف�سري 
القراآن 7

مو�سوع 
اأمرا�ض 
القلوب 3

مو�سوع
 تف�سري 
القراآن 8

قراءة 
امل�سروف 
ال�سخ�سي

م�سروع 
املهارات 
الدعوية 2

برنامجمغرب
 القراءة 2

برنامج
 القراءة 4

دورة 
املهارات 
الدعوية 2

دورة 
املهارات 
الدعوية 4

دورة
 املهارات 
الدعوية 6

 مو�سوع
 تعظيم 

اهلل 3

برنامج 
تعظيم
 اهلل 2

قراءة
ال�سرية 1

مو�سوع 
حديث 6

قراءة
ال�سرية 2

مو�سوع
 اأمرا�ض 
القلوب 4

مو�سوع 
حديث 7
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الوثائق التفصيلية للفصل الدراسي الثاني

اليوم : األول األسبوع : األول       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
ت�ستنتج الفوائد 

والآداب والأحكام 
من الأحاديث 

النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية
ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من 

الأحاديث.
الربنامج الثاين

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة – 

اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : األول       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإمياين
تعتني باأعمال 

القلوب وتنقيتها من 
ال�سوائب

ماهي اأعمال القلوب؟تهتم بالعبادات القلبية
ال�سنة الأوىلوما حقيقتها؟

- اأعمال القلوب عند �سيخ 
الإ�سالم ابن تيمية، �سليمان 

الغ�سن.
- �سل�سلة اأعمال القلوب، 

حممد املنجد.
- اأمرا�ض القلوب و �سفاوؤها، 

عبداهلل اآل جار اهلل.
- اأمرا�ض القلوب و�سفاوؤها، 

ابن تيمية.

جتتهد يف تنقية قلبها من 
اأهمية الأعمال القلبية وف�سلهاال�سوائب

اآثار الأعمال القلبية على الفردتلخ�ض اأمرا�ض القلوب
اأنواع القلوب واأق�سامها

مناذج من اأعمال القلوب
ماهي اأمرا�ض القلوب؟ وماحقيقتها؟

ال�سنة الثانيةخطورة اأمرا�ض القلوب

اأنواع اأمرا�ض القلوب
مناذج من اأمرا�ض القلوب

كيف نداوي قلوبنا؟

الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من الأحاديث.
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اليوم : األول األسبوع : الثاني       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

ت�ساهم يف حل اأ�صري
امل�سكالت الأ�سرية

تبادر للم�ساعدة يف حل 
امل�سكالت الأ�سرية

- مفهوم امل�سكالت الأ�سرية
- الفرق بني امل�سكلة واخلالف الطارئ

- الرتكيز على اإجراءات الوقاية 
واأ�ساليب احلل

- الهتمام بالربط املبا�سر مل�سكالت 
الطالبات الأ�سرية

- علم النف�ض الأ�سري، 
عبدالرحمن العي�سوي.

- امل�سكالت الرتبوية الأ�سرية 
والأ�ساليب العالجية، خالد 

احلازمي.
- احللول ال�سرعية للخالفات 
وامل�سكالت الزوجية والأ�سرية، 

علي اأبو لوز.

تو�سح اأ�ساليب حل امل�سكالت 
طبيعة امل�سكلة الأ�سرية وخ�سو�سيتهاالأ�سرية

تعمل على الوقاية من 
م�سادر واأ�سباب امل�سكالت الأ�سريةامل�سكالت الأ�سرية

اإجراءات الوقاية من امل�سكالت الأ�سرية

اأ�ساليب حل امل�سكالت الأ�سرية

دور الأبناء يف حل امل�سكالت الأ�سرية

الربنامج الثاين

ت�ساهم يف حل اأ�صري
امل�سكالت الأ�سرية

تبادر للم�ساعدة يف حل 
امل�سكالت الأ�سرية

- مفهوم امل�سكالت الأ�سرية
- الفرق بني امل�سكلة واخلالف الطارئ

- الرتكيز على اإجراءات الوقاية واأ�ساليب 
احلل

- الهتمام بالربط املبا�سر مل�سكالت 
الطالبات الأ�سرية

- علم النف�ض الأ�سري، 
عبدالرحمن العي�سوي.

- امل�سكالت الرتبوية الأ�سرية 
والأ�ساليب العالجية، خالد 

احلازمي.
- احللول ال�سرعية للخالفات 
وامل�سكالت الزوجية والأ�سرية، 

علي اأبو لوز.

تو�سح اأ�ساليب حل امل�سكالت 
طبيعة امل�سكلة الأ�سرية وخ�سو�سيتهاالأ�سرية

تعمل على الوقاية من 
امل�سكالت الأ�سرية

م�سادر واأ�سباب امل�سكالت الأ�سرية

اإجراءات الوقاية من امل�سكالت الأ�سرية

اأ�ساليب حل امل�سكالت الأ�سرية

دور الأبناء يف حل امل�سكالت الأ�سرية
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني        
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

ت�ساهم يف حل اأ�صري
امل�سكالت الأ�سرية

تبادر للم�ساعدة يف حل 
امل�سكالت الأ�سرية

- مفهوم امل�سكالت الأ�سرية
- الفرق بني امل�سكلة واخلالف الطارئ

- الرتكيز على اإجراءات الوقاية 
واأ�ساليب احلل

- الهتمام بالربط املبا�سر مل�سكالت 
الطالبات الأ�سرية

- علم النف�ض الأ�سري، 
عبدالرحمن العي�سوي.

- امل�سكالت الرتبوية الأ�سرية 
والأ�ساليب العالجية، خالد 

احلازمي.
- احللول ال�سرعية للخالفات 
وامل�سكالت الزوجية والأ�سرية، 

علي اأبو لوز.

تو�سح اأ�ساليب حل امل�سكالت 
طبيعة امل�سكلة الأ�سرية وخ�سو�سيتهاالأ�سرية

تعمل على الوقاية من 
م�سادر واأ�سباب امل�سكالت الأ�سريةامل�سكالت الأ�سرية

اإجراءات الوقاية من امل�سكالت الأ�سرية

اأ�ساليب حل امل�سكالت الأ�سرية

دور الأبناء يف حل امل�سكالت الأ�سرية

الربنامج الثاين

ت�ساهم يف حل اأ�صري
امل�سكالت الأ�سرية

تبادر للم�ساعدة يف حل 
امل�سكالت الأ�سرية

- مفهوم امل�سكالت الأ�سرية
- الفرق بني امل�سكلة واخلالف الطارئ

- الرتكيز على اإجراءات الوقاية واأ�ساليب 
احلل

- الهتمام بالربط املبا�سر مل�سكالت 
الطالبات الأ�سرية

- علم النف�ض الأ�سري، 
عبدالرحمن العي�سوي.

- امل�سكالت الرتبوية الأ�سرية 
والأ�ساليب العالجية، خالد 

احلازمي.
- احللول ال�سرعية للخالفات 
وامل�سكالت الزوجية والأ�سرية، 

علي اأبو لوز.

تو�سح اأ�ساليب حل امل�سكالت 
طبيعة امل�سكلة الأ�سرية وخ�سو�سيتهاالأ�سرية

تعمل على الوقاية من 
امل�سكالت الأ�سرية

م�سادر واأ�سباب امل�سكالت الأ�سرية

اإجراءات الوقاية من امل�سكالت الأ�سرية

اأ�ساليب حل امل�سكالت الأ�سرية

دور الأبناء يف حل امل�سكالت الأ�سرية
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اليوم : األول األسبوع : الثالث      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

اإمياين
تعتني باأعمال 

القلوب وتنقيتها من 
ال�سوائب

ماهي اأعمال القلوب؟تهتم بالعبادات القلبية
ال�سنة الأوىلوما حقيقتها؟

- اأعمال القلوب عند �سيخ 
الإ�سالم ابن تيمية، �سليمان 

الغ�سن.
- �سل�سلة اأعمال القلوب، 

حممد املنجد.
- اأمرا�ض القلوب و �سفاوؤها، 

عبداهلل اآل جار اهلل.
- اأمرا�ض القلوب و�سفاوؤها، 

ابن تيمية.

جتتهد يف تنقية قلبها من 
اأهمية الأعمال القلبية وف�سلهاال�سوائب

تلخ�ض اأمرا�ض القلوب

اآثار الأعمال القلبية على الفرد

اأنواع القلوب واأق�سامها
مناذج من اأعمال القلوب

ماهي اأمرا�ض القلوب؟ وماحقيقتها؟
ال�سنة الثانيةخطورة اأمرا�ض القلوب

اأنواع اأمرا�ض القلوب
مناذج من اأمرا�ض القلوب

كيف نداوي قلوبنا؟
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالث       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

ت�ساهم يف حل اأ�صري
امل�سكالت الأ�سرية

تبادر للم�ساعدة يف حل 
امل�سكالت الأ�سرية

- مفهوم امل�سكالت الأ�سرية
- الفرق بني امل�سكلة واخلالف الطارئ

- الرتكيز على اإجراءات الوقاية 
واأ�ساليب احلل

- الهتمام بالربط املبا�سر مل�سكالت 
الطالبات الأ�سرية

- علم النف�ض الأ�سري، 
عبدالرحمن العي�سوي.

- امل�سكالت الرتبوية الأ�سرية 
والأ�ساليب العالجية، خالد 

احلازمي.
- احللول ال�سرعية للخالفات 
وامل�سكالت الزوجية والأ�سرية، 

علي اأبو لوز.

تو�سح اأ�ساليب حل امل�سكالت 
طبيعة امل�سكلة الأ�سرية وخ�سو�سيتهاالأ�سرية

تعمل على الوقاية من 
م�سادر واأ�سباب امل�سكالت الأ�سريةامل�سكالت الأ�سرية

اإجراءات الوقاية من امل�سكالت الأ�سرية

اأ�ساليب حل امل�سكالت الأ�سرية

دور الأبناء يف حل امل�سكالت الأ�سرية

الربنامج الثاين

علمي
ت�ستنتج الفوائد 

والآداب والأحكام 
من الأحاديث 

النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من الأحاديث.
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اليوم : األول األسبوع : الرابع     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعظم اهلل يف نف�سهااإمياين

لفظ اجلاللة: مفهوم  ودللتتدرك حقيقة التعظيم

- ا�سم اهلل الأعظم،
عبد اهلل الدميجي.

- اهلل: اأهل الثناء واحلمد، 
نا�سر الزهراين.

- تاأمالت ابن القيم يف 
الأنف�ض والآفاق، اأن�ض القوز.
- اأ�سرطة وكتب   د/ توفيق 

علوان.

ت�ست�سعر عظمة اهلل يف 
مفهوم تعظيم اهلل وحقيقتهخملوقاته

ا�ستعرا�ض اإمياين ملالمح العظمة يف عظمة اهلل يف خملوقاتهت�ستمد قوتها من اهلل
اخللق والت�سريع

عظمة اهلل يف ت�سريعاته

خطوات عمليةكيف نعظم اهلل يف نفو�سنا؟
)اهلل مولنا ول موىل لهم( التقوي باهلل: 

املفهوم والنماذج
ثمرات واآثار تعظيم اهلل على العبد

الربنامج الثاين

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة – 

اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : الرابع     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام الت�سبهعلمي

مفهوم الت�سبه وحقيقتهتعتز بهويتها الإ�سالمية
- من ت�سبه بقوم فهو منهم، 

نا�سر العقل.
- الت�سبه املنهي عنه يف الفقه 

الإ�سالمي، جميل اللويحق.
- الت�سبه، خالد ال�سبت.

خطر الت�سبه على الفرد واملجتمعتلخ�ض قواعد الت�سبه

اأنواع الت�سبهجتتنب الت�سبه املحرم

�سوابط الت�سبه

حقيقة العتزاز بالإ�سالم ومظاهره

التف�سري النف�سي لظاهرة الت�سبه

الربنامج الثاين

علمي
تدرك اأحكام الت�سبه

مفهوم الت�سبه وحقيقتهتعتز بهويتها الإ�سالمية
- من ت�سبه بقوم فهو منهم، 

نا�سر العقل.
- الت�سبه املنهي عنه يف الفقه 

الإ�سالمي، جميل اللويحق.
- الت�سبه، خالد ال�سبت.

خطر الت�سبه على الفرد واملجتمعتلخ�ض قواعد الت�سبه

جتتنب الت�سبه املحرم
اأنواع الت�سبه

�سوابط الت�سبه

حقيقة العتزاز بالإ�سالم ومظاهره

التف�سري النف�سي لظاهرة الت�سبه



133

اليوم : األول األسبوع : الخامس    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
تدرك اأحكام الت�سبه

مفهوم الت�سبه وحقيقتهتعتز بهويتها الإ�سالمية
- من ت�سبه بقوم فهو منهم، 

نا�سر العقل.
- الت�سبه املنهي عنه يف الفقه 

الإ�سالمي، جميل اللويحق.
- الت�سبه، خالد ال�سبت.

خطر الت�سبه على الفرد واملجتمعتلخ�ض قواعد الت�سبه

اأنواع الت�سبهجتتنب الت�سبه املحرم

�سوابط الت�سبه

حقيقة العتزاز بالإ�سالم ومظاهره

التف�سري النف�سي لظاهرة الت�سبه

الربنامج الثاين

علمي
تدرك اأحكام الت�سبه

مفهوم الت�سبه وحقيقتهتعتز بهويتها الإ�سالمية
- من ت�سبه بقوم فهو منهم، 

نا�سر العقل.
- الت�سبه املنهي عنه يف الفقه 

الإ�سالمي، جميل اللويحق.
- الت�سبه، خالد ال�سبت.

خطر الت�سبه على الفرد واملجتمعتلخ�ض قواعد الت�سبه

جتتنب الت�سبه املحرم

اأنواع الت�سبه

�سوابط الت�سبه

حقيقة العتزاز بالإ�سالم ومظاهره

التف�سري النف�سي لظاهرة الت�سبه
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اليوم : الثاني األسبوع : الخامس     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام الت�سبهعلمي

مفهوم الت�سبه وحقيقتهتعتز بهويتها الإ�سالمية
- من ت�سبه بقوم فهو منهم، 

نا�سر العقل.
- الت�سبه املنهي عنه يف الفقه 

الإ�سالمي، جميل اللويحق.
- الت�سبه، خالد ال�سبت.

خطر الت�سبه على الفرد واملجتمعتلخ�ض قواعد الت�سبه

اأنواع الت�سبهجتتنب الت�سبه املحرم

�سوابط الت�سبه

حقيقة العتزاز بالإ�سالم ومظاهره

التف�سري النف�سي لظاهرة الت�سبه

الربنامج الثاين

تدرك اأحكام الت�سبهعلمي

مفهوم الت�سبه وحقيقتهتعتز بهويتها الإ�سالمية
- من ت�سبه بقوم فهو منهم، 

نا�سر العقل.
- الت�سبه املنهي عنه يف الفقه 

الإ�سالمي، جميل اللويحق.
- الت�سبه، خالد ال�سبت.

خطر الت�سبه على الفرد واملجتمعتلخ�ض قواعد الت�سبه

جتتنب الت�سبه املحرم

اأنواع الت�سبه

�سوابط الت�سبه

حقيقة العتزاز بالإ�سالم ومظاهره

التف�سري النف�سي لظاهرة الت�سبه
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اليوم : األول األسبوع : السادس       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

عقلي
متار�ض القراءة يف 

اأوقات متعددة

طبيعة عملية القراءةتو�سح اأنواع القراءة
يف هذا امل�ستوى ي�ستمر التاأكيد على 

الجتاه اليجابي نحو القراءة ولكن كعادة 
اأ�سا�سية للطالبة + التمهيد للمهارات 

القرائية

- القراءة: طيعتها – منا�سط 
تعليمها –وتنمية مهاراتها، 

ح�سني ع�سر.
- كيف تقراأ كتابا: قواعد و 

اأ�ساليب، زيد الرماين.
- كيف تقراأ كتابا، حممد 

املنجد.

تتبنى القراءة كم�سدر 
اأنواع القراءةللمعرفة

القراءة كعادة �سخ�سية: كيف تبنني عادة تتبع برناجما منا�سبا للقراءة
القراءة لديك؟

ن�سائح للقراءة اجليدة

كيف ت�سرتين كتابا؟

الربنامج الثاين

ت�ساهم يف حل اأ�صري
امل�سكالت الأ�سرية

تبادر للم�ساعدة يف حل 
امل�سكالت الأ�سرية

- مفهوم امل�سكالت الأ�سرية
- الفرق بني امل�سكلة واخلالف الطارئ

- الرتكيز على اإجراءات الوقاية واأ�ساليب 
احلل

- الهتمام بالربط املبا�سر مل�سكالت 
الطالبات الأ�سرية

- علم النف�ض الأ�سري، 
عبدالرحمن العي�سوي.

- امل�سكالت الرتبوية الأ�سرية 
والأ�ساليب العالجية، خالد 

احلازمي.
- احللول ال�سرعية للخالفات 
وامل�سكالت الزوجية والأ�سرية، 

علي اأبو لوز.

تو�سح اأ�ساليب حل امل�سكالت 
طبيعة امل�سكلة الأ�سرية وخ�سو�سيتهاالأ�سرية

تعمل على الوقاية من 
امل�سكالت الأ�سرية

م�سادر واأ�سباب امل�سكالت الأ�سرية

اإجراءات الوقاية من امل�سكالت الأ�سرية

اأ�ساليب حل امل�سكالت الأ�سرية

دور الأبناء يف حل امل�سكالت الأ�سرية
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اليوم : الثاني األسبوع : السادس      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإمياين
تعظم اهلل يف نف�سها

لفظ اجلاللة: مفهوم  ودللتتدرك حقيقة التعظيم

- ا�سم اهلل الأعظم،
عبد اهلل الدميجي.

- اهلل: اأهل الثناء واحلمد، 
نا�سر الزهراين.

- تاأمالت ابن القيم يف 
الأنف�ض والآفاق، اأن�ض القوز.
- اأ�سرطة وكتب   د/ توفيق 

علوان.

ت�ست�سعر عظمة اهلل يف 
مفهوم تعظيم اهلل وحقيقتهخملوقاته

ا�ستعرا�ض اإمياين ملالمح العظمة يف عظمة اهلل يف خملوقاتهت�ستمد قوتها من اهلل
اخللق والت�سريع

عظمة اهلل يف ت�سريعاته

خطوات عمليةكيف نعظم اهلل يف نفو�سنا؟
)اهلل مولنا ول موىل لهم( التقوي باهلل: 

املفهوم والنماذج
ثمرات واآثار تعظيم اهلل على العبد

الربنامج الثاين

متار�ض القراءة يف عقلي
اأوقات متعددة

يف هذا امل�ستوى ي�ستمر التاأكيد على طبيعة عملية القراءةتو�سح اأنواع القراءة
الجتاه اليجابي نحو القراءة ولكن كعادة 

اأ�سا�سية للطالبة + التمهيد للمهارات 
القرائية

- القراءة: طيعتها – منا�سط 
تعليمها –وتنمية مهاراتها، 

ح�سني ع�سر.
- كيف تقراأ كتابا: قواعد و 

اأ�ساليب، زيد الرماين.
- كيف تقراأ كتابا، حممد 

املنجد.

تتبنى القراءة كم�سدر 
اأنواع القراءةللمعرفة

تتبع برناجما منا�سبا للقراءة
القراءة كعادة �سخ�سية: كيف تبنني عادة 

القراءة لديك؟
ن�سائح للقراءة اجليدة

كيف ت�سرتين كتابا؟
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اليوم : األول األسبوع : السابع       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

متار�ض القراءة يف عقلي
اأوقات متعددة

يف هذا امل�ستوى ي�ستمر التاأكيد على طبيعة عملية القراءةتو�سح اأنواع القراءة
الجتاه اليجابي نحو القراءة ولكن كعادة 

اأ�سا�سية للطالبة + التمهيد للمهارات 
القرائية

- القراءة: طيعتها – منا�سط 
تعليمها –وتنمية مهاراتها، 

ح�سني ع�سر.
- كيف تقراأ كتابا: قواعد و 

اأ�ساليب، زيد الرماين.
- كيف تقراأ كتابا، حممد 

املنجد.

تتبنى القراءة كم�سدر 
اأنواع القراءةللمعرفة

القراءة كعادة �سخ�سية: كيف تبنني عادة تتبع برناجما منا�سبا للقراءة
القراءة لديك؟

ن�سائح للقراءة اجليدة

كيف ت�سرتين كتابا؟

الربنامج الثاين

متار�ض القراءة يف عقلي
اأوقات متعددة

يف هذا امل�ستوى ي�ستمر التاأكيد على طبيعة عملية القراءةتو�سح اأنواع القراءة
الجتاه اليجابي نحو القراءة ولكن كعادة 

اأ�سا�سية للطالبة + التمهيد للمهارات 
القرائية

- القراءة: طيعتها – منا�سط 
تعليمها –وتنمية مهاراتها، 

ح�سني ع�سر.
- كيف تقراأ كتابا: قواعد و 

اأ�ساليب، زيد الرماين.
- كيف تقراأ كتابا، حممد 

املنجد.

تتبنى القراءة كم�سدر 
اأنواع القراءةللمعرفة

تتبع برناجما منا�سبا للقراءة
القراءة كعادة �سخ�سية: كيف تبنني عادة 

القراءة لديك؟
ن�سائح للقراءة اجليدة

كيف ت�سرتين كتابا؟



138

اليوم : الثاني األسبوع : السابع       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

عقلي
متار�ض القراءة يف 

اأوقات متعددة

طبيعة عملية القراءةتو�سح اأنواع القراءة
يف هذا امل�ستوى ي�ستمر التاأكيد على 

الجتاه اليجابي نحو القراءة ولكن كعادة 
اأ�سا�سية للطالبة + التمهيد للمهارات 

القرائية

- القراءة: طيعتها – منا�سط 
تعليمها –وتنمية مهاراتها، 

ح�سني ع�سر.
- كيف تقراأ كتابا: قواعد و 

اأ�ساليب، زيد الرماين.
- كيف تقراأ كتابا، حممد 

املنجد.

تتبنى القراءة كم�سدر 
اأنواع القراءةللمعرفة

القراءة كعادة �سخ�سية: كيف تبنني عادة تتبع برناجما منا�سبا للقراءة
القراءة لديك؟

ن�سائح للقراءة اجليدة

كيف ت�سرتين كتابا؟

الربنامج الثاين

عقلي
متار�ض القراءة يف 

اأوقات متعددة

يف هذا امل�ستوى ي�ستمر التاأكيد على طبيعة عملية القراءةتو�سح اأنواع القراءة
الجتاه اليجابي نحو القراءة ولكن كعادة 

اأ�سا�سية للطالبة + التمهيد للمهارات 
القرائية

- القراءة: طيعتها – منا�سط 
تعليمها –وتنمية مهاراتها، 

ح�سني ع�سر.
- كيف تقراأ كتابا: قواعد و 

اأ�ساليب، زيد الرماين.
- كيف تقراأ كتابا، حممد 

املنجد.

تتبنى القراءة كم�سدر 
اأنواع القراءةللمعرفة

تتبع برناجما منا�سبا للقراءة
القراءة كعادة �سخ�سية: كيف تبنني عادة 

القراءة لديك؟
ن�سائح للقراءة اجليدة

كيف ت�سرتين كتابا؟
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اليوم : األول األسبوع : الثامن    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

متار�ض مهارات دعوي
دعوية خمتارة

ت�ست�سعر حاجة الدعوة للمهارة 
تكوين الإطار املعريف للمهارة، والأهم مفهوم املهارات الدعويةالدعوية

- خطوات ومهارات يف م�سرية اإتاحة الفر�سة  للتدريب العملي
الدعاة، عبد اهلل م�سطفى.

- اأمانة التطوير، حممد 
القباطي.

- التوريث الدعوي، حممد 
ال�سريف.

تعرف اآلية اكت�ساب املهارة 
اأهمية املهارات للدعوة واآثارهاالدعوية

تطبق بع�ض املهارات مع 
جمالت املهارات الدعويةزميالتها

التاأ�سيل ال�سرعي للمهارة يف الدعوة
مناذج خمتارة من املهارات الدعوية: جانب 

نظري + جانب تطبيقي
الربنامج الثاين

متار�ض مهارات دعوي
دعوية خمتارة

ت�ست�سعر حاجة الدعوة للمهارة 
تكوين الإطار املعريف للمهارة، والأهم مفهوم املهارات الدعويةالدعوية

- خطوات ومهارات يف م�سرية اإتاحة الفر�سة  للتدريب العملي
الدعاة، عبد اهلل م�سطفى.

- اأمانة التطوير، حممد 
القباطي.

- التوريث الدعوي، حممد 
ال�سريف.

تعرف اآلية اكت�ساب املهارة 
اأهمية املهارات للدعوة واآثارهاالدعوية

تطبق بع�ض املهارات مع 
زميالتها

جمالت املهارات الدعوية

التاأ�سيل ال�سرعي للمهارة يف الدعوة

مناذج خمتارة من املهارات الدعوية: جانب 
نظري + جانب تطبيقي
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اليوم : الثاني األسبوع : الثامن    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

متار�ض مهارات دعوي
دعوية خمتارة

ت�ست�سعر حاجة الدعوة للمهارة 
تكوين الإطار املعريف للمهارة، والأهم مفهوم املهارات الدعويةالدعوية

- خطوات ومهارات يف م�سرية اإتاحة الفر�سة  للتدريب العملي
الدعاة، عبد اهلل م�سطفى.

- اأمانة التطوير، حممد 
القباطي.

- التوريث الدعوي، حممد 
ال�سريف.

تعرف اآلية اكت�ساب املهارة 
اأهمية املهارات للدعوة واآثارهاالدعوية

تطبق بع�ض املهارات مع 
جمالت املهارات الدعويةزميالتها

التاأ�سيل ال�سرعي للمهارة يف الدعوة

مناذج خمتارة من املهارات الدعوية: جانب 
نظري + جانب تطبيقي

الربنامج الثاين

متار�ض مهارات دعوي
دعوية خمتارة

ت�ست�سعر حاجة الدعوة للمهارة 
تكوين الإطار املعريف للمهارة، والأهم مفهوم املهارات الدعويةالدعوية

- خطوات ومهارات يف م�سرية اإتاحة الفر�سة  للتدريب العملي
الدعاة، عبد اهلل م�سطفى.

- اأمانة التطوير، حممد 
القباطي.

- التوريث الدعوي، حممد 
ال�سريف.

تعرف اآلية اكت�ساب املهارة 
اأهمية املهارات للدعوة واآثارهاالدعوية

تطبق بع�ض املهارات مع 
زميالتها

جمالت املهارات الدعوية

التاأ�سيل ال�سرعي للمهارة يف الدعوة

مناذج خمتارة من املهارات الدعوية: جانب 
نظري + جانب تطبيقي
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اليوم : األول األسبوع : التاسع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

متار�ض مهارات دعوي
دعوية خمتارة

ت�ست�سعر حاجة الدعوة للمهارة 
تكوين الإطار املعريف للمهارة، والأهم مفهوم املهارات الدعويةالدعوية

- خطوات ومهارات يف م�سرية اإتاحة الفر�سة  للتدريب العملي
الدعاة، عبد اهلل م�سطفى.

- اأمانة التطوير، حممد 
القباطي.

- التوريث الدعوي، حممد 
ال�سريف.

تعرف اآلية اكت�ساب املهارة 
اأهمية املهارات للدعوة واآثارهاالدعوية

تطبق بع�ض املهارات مع 
جمالت املهارات الدعويةزميالتها

التاأ�سيل ال�سرعي للمهارة يف الدعوة
مناذج خمتارة من املهارات الدعوية: جانب 

نظري + جانب تطبيقي
الربنامج الثاين

متار�ض مهارات دعوي
دعوية خمتارة

ت�ست�سعر حاجة الدعوة للمهارة 
تكوين الإطار املعريف للمهارة، والأهم مفهوم املهارات الدعويةالدعوية

- خطوات ومهارات يف م�سرية اإتاحة الفر�سة  للتدريب العملي
الدعاة، عبد اهلل م�سطفى.

- اأمانة التطوير، حممد 
القباطي.

- التوريث الدعوي، حممد 
ال�سريف.

تعرف اآلية اكت�ساب املهارة 
اأهمية املهارات للدعوة واآثارهاالدعوية

تطبق بع�ض املهارات مع 
زميالتها

جمالت املهارات الدعوية

التاأ�سيل ال�سرعي للمهارة يف الدعوة

مناذج خمتارة من املهارات الدعوية: جانب 
نظري + جانب تطبيقي



142

اليوم : الثاني األسبوع : التاسع     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

متار�ض مهارات دعوي
دعوية خمتارة

ت�ست�سعر حاجة الدعوة للمهارة 
تكوين الإطار املعريف للمهارة، والأهم مفهوم املهارات الدعويةالدعوية

- خطوات ومهارات يف م�سرية اإتاحة الفر�سة  للتدريب العملي
الدعاة، عبد اهلل م�سطفى.

- اأمانة التطوير، حممد 
القباطي.

- التوريث الدعوي، حممد 
ال�سريف.

تعرف اآلية اكت�ساب املهارة 
اأهمية املهارات للدعوة واآثارهاالدعوية

تطبق بع�ض املهارات مع 
جمالت املهارات الدعويةزميالتها

التاأ�سيل ال�سرعي للمهارة يف الدعوة
مناذج خمتارة من املهارات الدعوية: جانب 

نظري + جانب تطبيقي
الربنامج الثاين

تعظم اهلل يف نف�سهااإمياين

لفظ اجلاللة: مفهوم  ودللتتدرك حقيقة التعظيم

- ا�سم اهلل الأعظم،
عبد اهلل الدميجي.

- اهلل: اأهل الثناء واحلمد، 
نا�سر الزهراين.

- تاأمالت ابن القيم يف 
الأنف�ض والآفاق، اأن�ض القوز.
- اأ�سرطة وكتب   د/ توفيق 

علوان.

ت�ست�سعر عظمة اهلل يف 
مفهوم تعظيم اهلل وحقيقتهخملوقاته

ت�ستمد قوتها من اهلل

ا�ستعرا�ض اإمياين ملالمح العظمة يف عظمة اهلل يف خملوقاته
اخللق والت�سريع

عظمة اهلل يف ت�سريعاته

خطوات عمليةكيف نعظم اهلل يف نفو�سنا؟
)اهلل مولنا ول موىل لهم( التقوي باهلل: 

املفهوم والنماذج
ثمرات واآثار تعظيم اهلل على العبد
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اليوم : األول األسبوع : العاشر     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعظم اهلل يف نف�سهااإمياين

لفظ اجلاللة: مفهوم  ودللتتدرك حقيقة التعظيم

- ا�سم اهلل الأعظم،
عبد اهلل الدميجي.

- اهلل: اأهل الثناء واحلمد، 
نا�سر الزهراين.

- تاأمالت ابن القيم يف 
الأنف�ض والآفاق، اأن�ض القوز.
- اأ�سرطة وكتب   د/ توفيق 

علوان.

ت�ست�سعر عظمة اهلل يف 
مفهوم تعظيم اهلل وحقيقتهخملوقاته

ا�ستعرا�ض اإمياين ملالمح العظمة يف عظمة اهلل يف خملوقاتهت�ستمد قوتها من اهلل
اخللق والت�سريع

عظمة اهلل يف ت�سريعاته

خطوات عمليةكيف نعظم اهلل يف نفو�سنا؟
)اهلل مولنا ول موىل لهم( التقوي باهلل: 

املفهوم والنماذج
ثمرات واآثار تعظيم اهلل على العبد

الربنامج الثاين

اإمياين
تعظم اهلل يف نف�سها

لفظ اجلاللة: مفهوم  ودللتتدرك حقيقة التعظيم

- ا�سم اهلل الأعظم،
عبد اهلل الدميجي.

- اهلل: اأهل الثناء واحلمد، 
نا�سر الزهراين.

- تاأمالت ابن القيم يف 
الأنف�ض والآفاق، اأن�ض القوز.
- اأ�سرطة وكتب   د/ توفيق 

علوان.

ت�ست�سعر عظمة اهلل يف 
مفهوم تعظيم اهلل وحقيقتهخملوقاته

ت�ستمد قوتها من اهلل

ا�ستعرا�ض اإمياين ملالمح العظمة يف عظمة اهلل يف خملوقاته
اخللق والت�سريع

عظمة اهلل يف ت�سريعاته

خطوات عمليةكيف نعظم اهلل يف نفو�سنا؟
)اهلل مولنا ول موىل لهم( التقوي باهلل: 

املفهوم والنماذج
ثمرات واآثار تعظيم اهلل على العبد
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اليوم : الثاني األسبوع : العاشر     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

علمي

تعرف �سرية 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم اإجمال

�سوابط التعامل مع ال�سرية النبوية

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي

درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 
ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد
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اليوم : األول األسبوع : الحادي عشر     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإمياين
تعتني باأعمال 

القلوب وتنقيتها من 
ال�سوائب

ماهي اأعمال القلوب؟تهتم بالعبادات القلبية
ال�سنة الأوىلوما حقيقتها؟

- اأعمال القلوب عند �سيخ 
الإ�سالم ابن تيمية، �سليمان 

الغ�سن.
- �سل�سلة اأعمال القلوب، 

حممد املنجد.
- اأمرا�ض القلوب و �سفاوؤها، 

عبداهلل اآل جار اهلل.
- اأمرا�ض القلوب و�سفاوؤها، 

ابن تيمية.

جتتهد يف تنقية قلبها من 
اأهمية الأعمال القلبية وف�سلهاال�سوائب

اآثار الأعمال القلبية على الفردتلخ�ض اأمرا�ض القلوب
اأنواع القلوب واأق�سامها

مناذج من اأعمال القلوب
ماهي اأمرا�ض القلوب؟ وماحقيقتها؟

ال�سنة الثانيةخطورة اأمرا�ض القلوب

اأنواع اأمرا�ض القلوب
مناذج من اأمرا�ض القلوب

كيف نداوي قلوبنا؟

الربنامج الثاين

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية
ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من الأحاديث.
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اليوم : الثاني األسبوع : الحادي عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

علمي

تعرف �سرية 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم اإجمال

�سوابط التعامل مع ال�سرية النبوية

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي

درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 
ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد
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اليوم : األول األسبوع : الثاني عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإدارة 
الذات

تدير م�سروفها 
ال�سخ�سي بكفاءة

ما امل�سروف ال�سخ�سي؟ وما وظائفه؟حتذر من ال�سلوك ال�ستهالكي
- التاأ�سي�ض لعالقة نا�سجة مع املال، مع 

خطوات عملية للتطبيق.
The- - - الإ�سارة للت�سور ال�سرعي للمال.

 Everything
 Personal
 Finance

 Book، Peter
sander.

 - Personal
 Finance For

Dummies،

- م�سادر امل�سروف ال�سخ�سيتدرك طرق التوفري والدخار
- كيف تزيدين من م�سروفك ال�سخ�سي؟

وظائف امل�سروف ال�سخ�سيت�سع خطة مل�سروفها

خطوات اإدارة امل�سروف ال�سخ�سي
امل�سروف ال�سخ�سي: بني الدخار 

وال�ستهالك.
معايري تقييم احلاجة الفعلية لل�سلع.هل حتتاجينها فعال؟

الربنامج الثاين

تعتني باأعمال اإمياين
القلوب وتنقيتها من 

ال�سوائب

ماهي اأعمال القلوب؟تهتم بالعبادات القلبية
ال�سنة الأوىلوما حقيقتها؟

- اأعمال القلوب عند �سيخ 
الإ�سالم ابن تيمية، �سليمان 

الغ�سن.
- �سل�سلة اأعمال القلوب، 

حممد املنجد.
- اأمرا�ض القلوب و �سفاوؤها، 

عبداهلل اآل جار اهلل.
- اأمرا�ض القلوب و�سفاوؤها، 

ابن تيمية.

جتتهد يف تنقية قلبها من 
اأهمية الأعمال القلبية وف�سلهاال�سوائب

تلخ�ض اأمرا�ض القلوب

اآثار الأعمال القلبية على الفرد

اأنواع القلوب واأق�سامها
مناذج من اأعمال القلوب

ماهي اأمرا�ض القلوب؟ وماحقيقتها؟
ال�سنة الثانيةخطورة اأمرا�ض القلوب

اأنواع اأمرا�ض القلوب
مناذج من اأمرا�ض القلوب

كيف نداوي قلوبنا؟
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

متار�ض مهارات دعوي
دعوية خمتارة

ت�ست�سعر حاجة الدعوة للمهارة 
تكوين الإطار املعريف للمهارة، والأهم مفهوم املهارات الدعويةالدعوية

اإتاحة الفر�سة  للتدريب العملي
- خطوات ومهارات يف م�سرية 

الدعاة، عبد اهلل م�سطفى.
- اأمانة التطوير، حممد 

القباطي.
- التوريث الدعوي، حممد 

ال�سريف.

تعرف اآلية اكت�ساب املهارة 
اأهمية املهارات للدعوة واآثارهاالدعوية

تطبق بع�ض املهارات مع 
جمالت املهارات الدعويةزميالتها

التاأ�سيل ال�سرعي للمهارة يف الدعوة
مناذج خمتارة من املهارات الدعوية: جانب 

نظري + جانب تطبيقي
الربنامج الثاين

علمي
ت�ستنتج الفوائد 

والآداب والأحكام 
من الأحاديث 

النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من الأحاديث.
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 الجدول التشغيلي للفصل الصيفي
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 الوثائق التفصيلية للفصل الصيفي 
اليوم : األول األسبوع : األول     

مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال
الربنامج الأول

متار�ض مهارات دعوي
دعوية خمتارة

ت�ست�سعر حاجة الدعوة للمهارة 
تكوين الإطار املعريف للمهارة، والأهم مفهوم املهارات الدعويةالدعوية

- خطوات ومهارات يف م�سرية اإتاحة الفر�سة  للتدريب العملي
الدعاة، عبد اهلل م�سطفى.

- اأمانة التطوير، حممد 
القباطي.

- التوريث الدعوي، حممد 
ال�سريف.

تعرف اآلية اكت�ساب املهارة 
اأهمية املهارات للدعوة واآثارهاالدعوية

تطبق بع�ض املهارات مع 
جمالت املهارات الدعويةزميالتها

التاأ�سيل ال�سرعي للمهارة يف الدعوة

مناذج خمتارة من املهارات الدعوية: جانب 
نظري + جانب تطبيقي

الربنامج الثاين

تفهم اأحكام الدماء علمي
والنفا�ض

تفرق بني اأنواع الدماء 
اخلارجة من املراأة .

ماهي الدماء اخلارجة من املراأة؟ وما الفرق 
بينها؟

- الأحكام ال�سرعية 
للدماء الطبيعية: احلي�ض، 

ال�ستحا�سة والنفا�ض، 
عبداهلل الطيار.

- 90 فتوى يف اأحكام احلي�ض 
والنفا�ض، حممد ابن عثيمني.

تدرك الأحكام املرتتبة على 
احلكمة من هذه الدماءهذه الدماء .

ت�ست�سعر احلكمة من خروج 
هذه الدماء .

الأحكام املرتتبة على الدماء اخلارجة من 
املراأة
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اليوم : الثاني األسبوع : األول     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم اأحكام الدماء علمي
والنفا�ض

تفرق بني اأنواع الدماء 
اخلارجة من املراأة .

ماهي الدماء اخلارجة من املراأة؟ وما الفرق 
بينها؟

- الأحكام ال�سرعية 
للدماء الطبيعية: احلي�ض، 

ال�ستحا�سة والنفا�ض، 
عبداهلل الطيار.

- 90 فتوى يف اأحكام احلي�ض 
والنفا�ض، حممد ابن عثيمني.

تدرك الأحكام املرتتبة على 
احلكمة من هذه الدماءهذه الدماء .

ت�ست�سعر احلكمة من خروج 
هذه الدماء .

الأحكام املرتتبة على الدماء اخلارجة من 
املراأة

الربنامج الثاين

علمي

تعرف �سرية 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم اإجمال

�سوابط التعامل مع ال�سرية النبوية

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي

درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 
ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد
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اليوم : األول األسبوع : الثاني      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

نف�صي
تتعامل مع عواطفها 
وعواطف الآخرين 

بذكاء

مفهوم الذكاء العاطفيتدرك اأهمية الذكاء العاطفي

- الذكاء النفعايل، �سعاد 
�سعيد.

- الذكاء العاطفي، ماأمون 
مبي�ض.

- الذكاء العاطفي، دانييل 
جوملان.

حت�سن التعامل مع م�ساعر 
الآخرين

اأهمية الذكاء العاطفي وتطبيقاته يف احلياة 
اليومية

تتعامل بوعي مع م�ساعرها 
اأبعاد الذكاء العاطفي ومكوناتهوتعرب عنها

ميكن ال�ستفادة من بع�ض التمارين كيف تتعاملني بذكاء مع عواطفك؟
لتنمية الذكاء العاطفي

كيف تتعاملني بذكاء مع عواطف الآخرين؟

الربنامج الثاين

تتعامل مع عواطفها نف�صي
وعواطف الآخرين 

بذكاء

مفهوم الذكاء العاطفيتدرك اأهمية الذكاء العاطفي
- الذكاء النفعايل، �سعاد 

�سعيد.
- الذكاء العاطفي، ماأمون 

مبي�ض.
- الذكاء العاطفي، دانييل 

جوملان.

حت�سن التعامل مع م�ساعر 
الآخرين

اأهمية الذكاء العاطفي وتطبيقاته يف احلياة 
اليومية

تتعامل بوعي مع م�ساعرها 
وتعرب عنها

اأبعاد الذكاء العاطفي ومكوناته

ميكن ال�ستفادة من بع�ض التمارين لتنمية كيف تتعاملني بذكاء مع عواطفك؟
الذكاء العاطفي

كيف تتعاملني بذكاء مع عواطف الآخرين؟
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتعامل مع عواطفها نف�صي
وعواطف الآخرين 

بذكاء

مفهوم الذكاء العاطفيتدرك اأهمية الذكاء العاطفي

- الذكاء النفعايل، �سعاد 
�سعيد.

- الذكاء العاطفي، ماأمون 
مبي�ض.

- الذكاء العاطفي، دانييل 
جوملان.

حت�سن التعامل مع م�ساعر 
الآخرين

اأهمية الذكاء العاطفي وتطبيقاته يف احلياة 
اليومية

تتعامل بوعي مع م�ساعرها 
اأبعاد الذكاء العاطفي ومكوناتهوتعرب عنها

ميكن ال�ستفادة من بع�ض التمارين كيف تتعاملني بذكاء مع عواطفك؟
لتنمية الذكاء العاطفي

كيف تتعاملني بذكاء مع عواطف الآخرين؟

الربنامج الثاين

نف�صي
تتعامل مع عواطفها 
وعواطف الآخرين 

بذكاء

مفهوم الذكاء العاطفيتدرك اأهمية الذكاء العاطفي
- الذكاء النفعايل، �سعاد 

�سعيد.
- الذكاء العاطفي، ماأمون 

مبي�ض.
- الذكاء العاطفي، دانييل 

جوملان.

حت�سن التعامل مع م�ساعر 
الآخرين

اأهمية الذكاء العاطفي وتطبيقاته يف احلياة 
اليومية

تتعامل بوعي مع م�ساعرها 
وتعرب عنها

اأبعاد الذكاء العاطفي ومكوناته

ميكن ال�ستفادة من بع�ض التمارين لتنمية كيف تتعاملني بذكاء مع عواطفك؟
الذكاء العاطفي

كيف تتعاملني بذكاء مع عواطف الآخرين؟
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اليوم : األول األسبوع : الثالث     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتعامل مع عواطفها نف�صي
وعواطف الآخرين 

بذكاء

مفهوم الذكاء العاطفيتدرك اأهمية الذكاء العاطفي

- الذكاء النفعايل، �سعاد 
�سعيد.

- الذكاء العاطفي، ماأمون 
مبي�ض.

- الذكاء العاطفي، دانييل 
جوملان.

حت�سن التعامل مع م�ساعر 
الآخرين

اأهمية الذكاء العاطفي وتطبيقاته يف احلياة 
اليومية

تتعامل بوعي مع م�ساعرها 
اأبعاد الذكاء العاطفي ومكوناتهوتعرب عنها

ميكن ال�ستفادة من بع�ض التمارين كيف تتعاملني بذكاء مع عواطفك؟
لتنمية الذكاء العاطفي

كيف تتعاملني بذكاء مع عواطف الآخرين؟

الربنامج الثاين

تتعامل مع عواطفها نف�صي
وعواطف الآخرين 

بذكاء

مفهوم الذكاء العاطفيتدرك اأهمية الذكاء العاطفي
- الذكاء النفعايل، �سعاد 

�سعيد.
- الذكاء العاطفي، ماأمون 

مبي�ض.
- الذكاء العاطفي، دانييل 

جوملان.

حت�سن التعامل مع م�ساعر 
الآخرين

اأهمية الذكاء العاطفي وتطبيقاته يف احلياة 
اليومية

تتعامل بوعي مع م�ساعرها 
وتعرب عنها

اأبعاد الذكاء العاطفي ومكوناته

ميكن ال�ستفادة من بع�ض التمارين لتنمية كيف تتعاملني بذكاء مع عواطفك؟
الذكاء العاطفي

كيف تتعاملني بذكاء مع عواطف الآخرين؟
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالث     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

متار�ض مهارات دعوي
دعوية خمتارة

ت�ست�سعر حاجة الدعوة للمهارة 
تكوين الإطار املعريف للمهارة، والأهم مفهوم املهارات الدعويةالدعوية

اإتاحة الفر�سة  للتدريب العملي
- خطوات ومهارات يف م�سرية 

الدعاة، عبد اهلل م�سطفى.
- اأمانة التطوير، حممد 

القباطي.
- التوريث الدعوي، حممد 

ال�سريف.

تعرف اآلية اكت�ساب املهارة 
اأهمية املهارات للدعوة واآثارهاالدعوية

تطبق بع�ض املهارات مع 
جمالت املهارات الدعويةزميالتها

التاأ�سيل ال�سرعي للمهارة يف الدعوة

مناذج خمتارة من املهارات الدعوية: جانب 
نظري + جانب تطبيقي

الربنامج الثاين

علمي
تفهم اأحكام الدماء 

والنفا�ض

تفرق بني اأنواع الدماء 
اخلارجة من املراأة .

ماهي الدماء اخلارجة من املراأة؟ وما الفرق 
- الأحكام ال�سرعية بينها؟

للدماء الطبيعية: احلي�ض، 
ال�ستحا�سة والنفا�ض، 

عبداهلل الطيار.

- 90 فتوى يف اأحكام احلي�ض 
والنفا�ض، حممد ابن عثيمني.

تدرك الأحكام املرتتبة على 
احلكمة من هذه الدماءهذه الدماء .

ت�ست�سعر احلكمة من خروج 
هذه الدماء .

الأحكام املرتتبة على الدماء اخلارجة من 
املراأة
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اليوم : األول األسبوع : الرابع     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم اأحكام الدماء علمي
والنفا�ض

تفرق بني اأنواع الدماء 
اخلارجة من املراأة .

ماهي الدماء اخلارجة من املراأة؟ وما الفرق 
بينها؟

- الأحكام ال�سرعية 
للدماء الطبيعية: احلي�ض، 

ال�ستحا�سة والنفا�ض، 
عبداهلل الطيار.

- 90 فتوى يف اأحكام احلي�ض 
والنفا�ض، حممد ابن عثيمني.

تدرك الأحكام املرتتبة على 
احلكمة من هذه الدماءهذه الدماء .

ت�ست�سعر احلكمة من خروج 
هذه الدماء .

الأحكام املرتتبة على الدماء اخلارجة من 
املراأة

الربنامج الثاين

علمي

تعرف �سرية 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم اإجمال

�سوابط التعامل مع ال�سرية النبوية

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي

درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 
ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد
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اليوم : الثاني األسبوع : الرابع     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإمياين
تعتني باأعمال 

القلوب وتنقيتها من 
ال�سوائب

ماهي اأعمال القلوب؟تهتم بالعبادات القلبية
ال�سنة الأوىلوما حقيقتها؟

- اأعمال القلوب عند �سيخ 
الإ�سالم ابن تيمية، �سليمان 

الغ�سن.
- �سل�سلة اأعمال القلوب، 

حممد املنجد.
- اأمرا�ض القلوب و �سفاوؤها، 

عبداهلل اآل جار اهلل.
- اأمرا�ض القلوب و�سفاوؤها، 

ابن تيمية.

جتتهد يف تنقية قلبها من 
اأهمية الأعمال القلبية وف�سلهاال�سوائب

اآثار الأعمال القلبية على الفردتلخ�ض اأمرا�ض القلوب
اأنواع القلوب واأق�سامها

مناذج من اأعمال القلوب
ماهي اأمرا�ض القلوب؟ وماحقيقتها؟

ال�سنة الثانيةخطورة اأمرا�ض القلوب

اأنواع اأمرا�ض القلوب
مناذج من اأمرا�ض القلوب

كيف نداوي قلوبنا؟

الربنامج الثاين

علمي
تفهم اأحكام الدماء 

والنفا�ض

تفرق بني اأنواع الدماء 
اخلارجة من املراأة .

ماهي الدماء اخلارجة من املراأة؟ وما الفرق 
- الأحكام ال�سرعية بينها؟

للدماء الطبيعية: احلي�ض، 
ال�ستحا�سة والنفا�ض، 

عبداهلل الطيار.

- 90 فتوى يف اأحكام احلي�ض 
والنفا�ض، حممد ابن عثيمني.

تدرك الأحكام املرتتبة على 
احلكمة من هذه الدماءهذه الدماء .

ت�ست�سعر احلكمة من خروج 
هذه الدماء .

الأحكام املرتتبة على الدماء اخلارجة من 
املراأة
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اليوم : األول األسبوع : الخامس     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف مهارات �صحي
الإ�سعافات الأولية

مفهوم الإ�سعاف الأويلتتطوع لإ�سعاف امل�سابني
- املبادئ الأ�سا�سية، اأهمية الإ�سعافات الأولية وم�ساعدة الآخرين

لالإ�سعافات الأولية، حممود 
�سقر وفاطمة ال�سرقاوي.

- الإ�سعافات الأولية، ر�سدي 
قطا�ض و اآخرون.

- الإ�سعافات الأولية،
حممد رفعت

تلخ�ض مبادئ الإ�سعافات 
الأولية

مبادئ وقواعد الإ�سعافات الأولية: اأولويات 
الإ�سعاف – مهارة امل�سعف – خطوات 

الإ�سعاف 
حت�سن التعامل مع حالت: 
اجلروح - الإغماء - النزيف

العالمات احليوية الأ�سا�سية ومهارات 
اإ�سعافها: التنف�ض – النب�ض

الرتكيز على املهارة واإتقانها بعد التدرب 
عليها عمليا

مهارات اإ�سعاف: اجلروح – الإغماء النزيف

الربنامج الثاين

تعرف مهارات �صحي
الإ�سعافات الأولية

مفهوم الإ�سعاف الأويلتتطوع لإ�سعاف امل�سابني
- املبادئ الأ�سا�سية، اأهمية الإ�سعافات الأولية وم�ساعدة الآخرين

لالإ�سعافات الأولية، حممود 
�سقر وفاطمة ال�سرقاوي.

- الإ�سعافات الأولية، ر�سدي 
قطا�ض و اآخرون.

- الإ�سعافات الأولية،
حممد رفعت

تلخ�ض مبادئ الإ�سعافات 
الأولية

مبادئ وقواعد الإ�سعافات الأولية: اأولويات 
الإ�سعاف – مهارة امل�سعف – خطوات 

الإ�سعاف 

حت�سن التعامل مع حالت: 
اجلروح - الإغماء - النزيف

العالمات احليوية الأ�سا�سية ومهارات 
اإ�سعافها: التنف�ض – النب�ض

الرتكيز على املهارة واإتقانها بعد التدرب 
عليها عمليا

مهارات اإ�سعاف: اجلروح – الإغماء النزيف
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اليوم : الثاني األسبوع : الخامس     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف مهارات �صحي
الإ�سعافات الأولية

مفهوم الإ�سعاف الأويلتتطوع لإ�سعاف امل�سابني
- املبادئ الأ�سا�سية، اأهمية الإ�سعافات الأولية وم�ساعدة الآخرين

لالإ�سعافات الأولية، حممود 
�سقر وفاطمة ال�سرقاوي.

- الإ�سعافات الأولية، ر�سدي 
قطا�ض و اآخرون.

- الإ�سعافات الأولية،
حممد رفعت

تلخ�ض مبادئ الإ�سعافات 
الأولية

مبادئ وقواعد الإ�سعافات الأولية: اأولويات 
الإ�سعاف – مهارة امل�سعف – خطوات 

الإ�سعاف 
حت�سن التعامل مع حالت: 
اجلروح - الإغماء - النزيف

العالمات احليوية الأ�سا�سية ومهارات 
اإ�سعافها: التنف�ض – النب�ض

الرتكيز على املهارة واإتقانها بعد التدرب 
عليها عمليا

مهارات اإ�سعاف: اجلروح – الإغماء النزيف

الربنامج الثاين

تعرف مهارات �صحي
الإ�سعافات الأولية

مفهوم الإ�سعاف الأويلتتطوع لإ�سعاف امل�سابني
- املبادئ الأ�سا�سية، اأهمية الإ�سعافات الأولية وم�ساعدة الآخرين

لالإ�سعافات الأولية، حممود 
�سقر وفاطمة ال�سرقاوي.

- الإ�سعافات الأولية، ر�سدي 
قطا�ض و اآخرون.

- الإ�سعافات الأولية،
حممد رفعت

تلخ�ض مبادئ الإ�سعافات 
الأولية

مبادئ وقواعد الإ�سعافات الأولية: اأولويات 
الإ�سعاف – مهارة امل�سعف – خطوات 

الإ�سعاف 

حت�سن التعامل مع حالت: 
اجلروح - الإغماء - النزيف

العالمات احليوية الأ�سا�سية ومهارات 
اإ�سعافها: التنف�ض – النب�ض

الرتكيز على املهارة واإتقانها بعد التدرب 
عليها عمليا

مهارات اإ�سعاف: اجلروح – الإغماء النزيف
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اليوم : األول األسبوع : السادس    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

تفهم اأحكام الدماء 
والنفا�ض

تفرق بني اأنواع الدماء 
اخلارجة من املراأة .

ماهي الدماء اخلارجة من املراأة؟ وما الفرق 
بينها؟

- الأحكام ال�سرعية 
للدماء الطبيعية: احلي�ض، 

ال�ستحا�سة والنفا�ض، 
عبداهلل الطيار.

- 90 فتوى يف اأحكام احلي�ض 
والنفا�ض، حممد ابن عثيمني.

تدرك الأحكام املرتتبة على 
احلكمة من هذه الدماءهذه الدماء .

ت�ست�سعر احلكمة من خروج 
هذه الدماء .

الأحكام املرتتبة على الدماء اخلارجة من 
املراأة

الربنامج الثاين

علمي

تعرف �سرية 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم اإجمال

�سوابط التعامل مع ال�سرية النبوية

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي

درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 
ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد
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اليوم : الثاني األسبوع : السادس    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

تعرف �سرية 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
�سوابط التعامل مع ال�سرية النبويةاهلل عليه و�سلم اإجمال

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي

درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 
ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد

الربنامج الثاين

تعتني باأعمال اإمياين
القلوب وتنقيتها من 

ال�سوائب

ماهي اأعمال القلوب؟تهتم بالعبادات القلبية
ال�سنة الأوىلوما حقيقتها؟

- اأعمال القلوب عند �سيخ 
الإ�سالم ابن تيمية، �سليمان 

الغ�سن.
- �سل�سلة اأعمال القلوب، 

حممد املنجد.
- اأمرا�ض القلوب و �سفاوؤها، 

عبداهلل اآل جار اهلل.
- اأمرا�ض القلوب و�سفاوؤها، 

ابن تيمية.

جتتهد يف تنقية قلبها من 
اأهمية الأعمال القلبية وف�سلهاال�سوائب

تلخ�ض اأمرا�ض القلوب

اآثار الأعمال القلبية على الفرد
اأنواع القلوب واأق�سامها

مناذج من اأعمال القلوب
ماهي اأمرا�ض القلوب؟ وماحقيقتها؟

ال�سنة الثانيةخطورة اأمرا�ض القلوب

اأنواع اأمرا�ض القلوب
مناذج من اأمرا�ض القلوب

كيف نداوي قلوبنا؟
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 الجدول التشغيلي للفصل الدراسي األول

الأ�صبوع 6الأ�صبوع 5الأ�صبوع 4الأ�صبوع 3الأ�صبوع 2الأ�صبوع 1
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر
مو�سوع 
تف�سري

 القراآن 1

دورة
الأمر

 باملعروف 2

دورة 
 التفكري 

الإبداعي 1

دورة  
التفكري 

الإبداعي 3

مو�سوع
 تزكية 

النف�ض 1 

دورة 
الأمر 

باملعروف 3

دورة 
الزكاة 2

دورة
الأمر 

باملعروف 5

دورة 
الزكاة 4

مو�سوع 
الأمرا�ض 
املزمنة 2

برنامج 
التعامل 

مع حوادث 
املنزل 1

مو�سوع
 تف�سري

 القراآن 2

مغرب
دورة
الأمر

 باملعروف 1

مو�سوع 
الأمرا�ض 
املزمنة 1

دورة 
 التفكري 

الإبداعي 2

دورة 
 التفكري 

الإبداعي 4

دورة 
الزكاة 1

دورة 
الأمر

 باملعروف 4

مو�سوع 
تزكية 

النف�ض 2

دورة
الزكاة 3

اأم�سية 
الأمر 

باملعروف

دورة
الزكاة 5

برنامج
التعامل مع 

حوادث
املنزل 2

اأم�سية 
التعامل مع 

حوادث
املنزل 1

الأ�صبوع 12الأ�صبوع 11الأ�صبوع 10الأ�صبوع 9الأ�صبوع 8الأ�صبوع 7
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر
مو�سوع 

الأمرا�ض 
املزمنة 3

دورة
الزكاة 7

مو�سوع
 تف�سري

 القراآن 3

دورة
الزكاة 9

قراءة
مهارات

الجتماع 1 

 مو�سوع
 تزكية 
النف�ض 5

دورة
العناية 

باملظهر 1

دورة
العناية 

باملظهر 3

مو�سوع 
تزكية 

النف�ض 6 

مو�سوع
 العمل مع 
جمموعة 2

قراءة
مهارات

الجتماع 2

مو�سوع
 العمل مع 
جمموعة 4

دورةمغرب
الزكاة 6

 مو�سوع 
تزكية 

النف�ض 3

دورة
الزكاة 8

مو�سوع
 تزكية 
النف�ض 4

دورة
الزكاة 10

مو�سوع
 العمل مع 
جمموعة 1

دورة
العناية 

باملظهر 2

دورة
العناية 

باملظهر 4

مو�سوع
 تف�سري

 القراآن 4

اأم�سية 
العناية 
باملظهر

مو�سوع
 العمل مع 
جمموعة 3

مو�سوع 
تف�سري 
القراآن 5
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الوثائق التفصيلية للفصل الدراسي األول
اليوم : األول  األسبوع : األول     

مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال
الربنامج الأول

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل 
– الفوائد باأنواعها – كيف 

نعي�ض بال�سورة يف حياتنا 
– وجوه الإعجاز يف ال�سورة – 

اأ�سئلة تقوميية
الربنامج الثاين

دعوي
تعظم �سعرية الأمر 
باملعروف والنهي 

عن املنكر

تدرك اأهمية �سعرية الأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر

- مفهوم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وحقيقته
- اأهميته واآثاره على الفرد واملجتمع

- الأمر باملعروف و النهي 
عن املنكر يف �سوء كتاب اهلل 
و �سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه 

و�سلم، �سليمان احلقيل.
- �سبهات حول الأمر باملعروف 

و النهي عن املنكر، ف�سل 
اإلهي.

- الأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، خالد ال�سبت.

تتحلى باآداب الأمر باملعروف 
ف�سل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واأهلهوالنهي عن املنكر

تاأمر باملعروف وتنهى عن 
املنكر قدر ا�ستطاعتها

ب -حكم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر ي�سار اإىل الفرق بني من ن�سّ
لالأمر باملعروف والنهي عن 

املنكر وبني املتطوع
- مراحل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
- و�سائل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

خ�سائ�ض و�سمات الآمرين باملعروف والناهني عن 
املنكر

اآداب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

عالقة الآمر باملعروف والناهي عن املنكر باملجتمع: 
الواقع واملفرو�ض

�سبهات حول الأمر باملعروف والنهي عن املنكر



165

اليوم : الثاني األسبوع : األول     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

دعوي
تعظم �سعرية الأمر 
باملعروف والنهي 

عن املنكر

تدرك اأهمية �سعرية الأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر

- مفهوم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وحقيقته
- اأهميته واآثاره على الفرد واملجتمع

- الأمر باملعروف و النهي 
عن املنكر يف �سوء كتاب اهلل 
و �سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه 

و�سلم، �سليمان احلقيل.
- �سبهات حول الأمر باملعروف 

و النهي عن املنكر، ف�سل 
اإلهي.

- الأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، خالد ال�سبت.

تتحلى باآداب الأمر باملعروف 
ف�سل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واأهلهوالنهي عن املنكر

تاأمر باملعروف وتنهى عن 
ب -حكم الأمر باملعروف والنهي عن املنكراملنكر قدر ا�ستطاعتها ي�سار اإىل الفرق بني من ن�سّ

لالأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر وبني املتطوع - مراحل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

- و�سائل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
خ�سائ�ض و�سمات الآمرين باملعروف والناهني عن 

املنكر
اآداب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

عالقة الآمر باملعروف والناهي عن املنكر باملجتمع: 
الواقع واملفرو�ض

�سبهات حول الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
الربنامج الثاين

تتوقى من الأمرا�ض �صحي
املزمنة

تهتم باإجراءات الوقاية من 
الأمرا�ض املزمنة ) ال�سكري- 

ال�سغط - ال�سرطان(

ما املر�ض؟ ) ال�سكري – ال�سغط – ال�سرطان ( وما 
اأنواعه؟

املهم هو تكوين اجتاه قوي نحو 
�سلوك الوقاية

- ال�سكري مر�ض الع�سر: 
الوقاية والتغذية العالجية، 

اأحمد حجازي.

- �سغط الدم املرتفع، 
�سيلدون �سيب�ض.

- اأمرا�ض الع�سر: الأ�سباب 
والإجراءات الوقائية، 

عزالدين الدن�ساري وعبداهلل 
البكريي.

تالحظ عالمات الأمرا�ض 
عر�ض الأ�سباب مع الرتكيز على اأ�سباب املر�ضاملزمنة

م�سوؤولية الفرد

ت�سرح الآثار ال�سحية 
والنف�سية املرتتبة على الإ�سابة 

بالأمرا�ض املزمنة

الرتكيز على العالمات املبكرةاأعرا�ض املر�ض
اآثار املر�ض: �سحيا – نف�سيا – على الفرد – على 

املحيطني
اإجراءات الوقاية من املر�ض املزمن: عادات غذائية 

– اأ�سلوب احلياة – الفح�ض املبكر – التمارين 
الريا�سية



166

اليوم : األول األسبوع : الثاني     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني مبهارات عقلي
التفكري الإبداعي

تقدر اأثر الإبداع يف تطور 
الرتكيز على املفهوم ال�سامل لالإبداع  مفهوم التفكري الإبداعياحلياة

- مبادئ الإبداع، طارق وال�سخ�سية املبدعة املكت�سبة
ال�سويدان.

- كيف تنمي قدرتك على 
التفكري الإبداعي، جيوقري 

بيتي.

- برنامج تريز لتنمية التفكري 
الإبداعي، �سالح اأبو جادو.

تولد اأفكارا اإبداعية مل�ساكل 
اأهمية الإبداع يف حياتناخمتارة

عنا�سر التفكري الإبداعيتفهم طبيعة العملية الإبداعية

ميكن ال�ستفادة من بع�ض الألعاب التي طرق توليد الأفكار الإبداعية
تنمي التفكري الإبداعي

ال�سخ�سية املبدعة: �سماتها - م�سكالتها

عوائق التفكري الإبداعي

الربنامج الثاين

تعتني مبهارات عقلي
التفكري الإبداعي

تقدر اأثر الإبداع يف تطور 
الرتكيز على املفهوم ال�سامل لالإبداع  مفهوم التفكري الإبداعياحلياة

- مبادئ الإبداع، طارق وال�سخ�سية املبدعة املكت�سبة
ال�سويدان.

- كيف تنمي قدرتك على 
التفكري الإبداعي، جيوقري 

بيتي.

- برنامج تريز لتنمية التفكري 
الإبداعي، �سالح اأبو جادو.

تولد اأفكارا اإبداعية مل�ساكل 
اأهمية الإبداع يف حياتناخمتارة

تفهم طبيعة العملية الإبداعية

عنا�سر التفكري الإبداعي

ميكن ال�ستفادة من بع�ض الألعاب التي طرق توليد الأفكار الإبداعية
تنمي التفكري الإبداعي

ال�سخ�سية املبدعة: �سماتها - م�سكالتها

عوائق التفكري الإبداعي
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني مبهارات عقلي
التفكري الإبداعي

تقدر اأثر الإبداع يف تطور 
الرتكيز على املفهوم ال�سامل لالإبداع  مفهوم التفكري الإبداعياحلياة

- مبادئ الإبداع، طارق وال�سخ�سية املبدعة املكت�سبة
ال�سويدان.

- كيف تنمي قدرتك على 
التفكري الإبداعي، جيوقري 

بيتي.

- برنامج تريز لتنمية التفكري 
الإبداعي، �سالح اأبو جادو.

تولد اأفكارا اإبداعية مل�ساكل 
اأهمية الإبداع يف حياتناخمتارة

عنا�سر التفكري الإبداعيتفهم طبيعة العملية الإبداعية

ميكن ال�ستفادة من بع�ض الألعاب التي طرق توليد الأفكار الإبداعية
تنمي التفكري الإبداعي

ال�سخ�سية املبدعة: �سماتها - م�سكالتها

عوائق التفكري الإبداعي

الربنامج الثاين

تعتني مبهارات عقلي
التفكري الإبداعي

تقدر اأثر الإبداع يف تطور 
الرتكيز على املفهوم ال�سامل لالإبداع  مفهوم التفكري الإبداعياحلياة

- مبادئ الإبداع، طارق وال�سخ�سية املبدعة املكت�سبة
ال�سويدان.

- كيف تنمي قدرتك على 
التفكري الإبداعي، جيوقري 

بيتي.

- برنامج تريز لتنمية التفكري 
الإبداعي، �سالح اأبو جادو.

تولد اأفكارا اإبداعية مل�ساكل 
اأهمية الإبداع يف حياتناخمتارة

تفهم طبيعة العملية الإبداعية

عنا�سر التفكري الإبداعي

ميكن ال�ستفادة من بع�ض الألعاب التي طرق توليد الأفكار الإبداعية
تنمي التفكري الإبداعي

ال�سخ�سية املبدعة: �سماتها - م�سكالتها

عوائق التفكري الإبداعي
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اليوم : األول األسبوع : الثالث      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تهتم بتزكية نف�سهااإمياين

- منهج الإ�سالم يف تزكية ما النف�ض؟حتذر من الذنوب واملعا�سي
النف�ض، اأن�ض كرزون.

- ريا�ض الأن�ض يف بيان اأ�سول 
تزكية النف�ض، اإبراهيم العلي.
- معامل يف ال�سلوك وتزكية 

النفو�ض، عبدالعزيز 
العبداللطيف.

اأحوال النف�ض و�سفاتهاتدرك منهج ال�سلف يف التزكية

مفهوم تزكية النف�ض وحقيقتهجتاهد نف�سها

ت�سمن تناول علمي ملنهج ال�سلف يف معامل يف تزكية النف�ض
التزكية

اأ�ساليب عملية يف تزكية النف�ض

ثمرات تزكية النف�ض

الربنامج الثاين

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالث      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

دعوي
تعظم �سعرية الأمر 
باملعروف والنهي 

عن املنكر

تدرك اأهمية �سعرية الأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر

- مفهوم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وحقيقته
- اأهميته واآثاره على الفرد واملجتمع

- الأمر باملعروف و النهي 
عن املنكر يف �سوء كتاب اهلل 
و �سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه 

و�سلم، �سليمان احلقيل.
- �سبهات حول الأمر باملعروف 

و النهي عن املنكر، ف�سل 
اإلهي.

- الأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، خالد ال�سبت.

تتحلى باآداب الأمر باملعروف 
ف�سل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واأهلهوالنهي عن املنكر

تاأمر باملعروف وتنهى عن 
ي�سار اإىل الفرق بني من -حكم الأمر باملعروف والنهي عن املنكراملنكر قدر ا�ستطاعتها

ب لالأمر باملعروف  ن�سّ
والنهي عن املنكر وبني 

املتطوع
- مراحل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
- و�سائل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

خ�سائ�ض و�سمات الآمرين باملعروف والناهني عن املنكر
اآداب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

عالقة الآمر باملعروف والناهي عن املنكر باملجتمع: الواقع 
واملفرو�ض

�سبهات حول الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
الربنامج الثاين

دعوي
تعظم �سعرية الأمر 
باملعروف والنهي 

عن املنكر

تدرك اأهمية �سعرية الأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر

- مفهوم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وحقيقته
- اأهميته واآثاره على الفرد واملجتمع

- الأمر باملعروف و النهي 
عن املنكر يف �سوء كتاب اهلل 
و �سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه 

و�سلم، �سليمان احلقيل.
- �سبهات حول الأمر باملعروف 

و النهي عن املنكر، ف�سل 
اإلهي.

- الأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، خالد ال�سبت.

تتحلى باآداب الأمر باملعروف 
ف�سل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واأهلهوالنهي عن املنكر

تاأمر باملعروف وتنهى عن 
املنكر قدر ا�ستطاعتها

ي�سار اإىل الفرق بني من -حكم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
ب لالأمر باملعروف  ن�سّ
والنهي عن املنكر وبني 

املتطوع
- مراحل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
- و�سائل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

خ�سائ�ض و�سمات الآمرين باملعروف والناهني عن املنكر
اآداب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

عالقة الآمر باملعروف والناهي عن املنكر باملجتمع: الواقع 
واملفرو�ض

�سبهات حول الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
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اليوم : األول األسبوع : الرابع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

الربنامج الثاين

اإمياين
تهتم بتزكية نف�سها

- منهج الإ�سالم يف تزكية ما النف�ض؟حتذر من الذنوب واملعا�سي
النف�ض، اأن�ض كرزون.

- ريا�ض الأن�ض يف بيان اأ�سول 
تزكية النف�ض، اإبراهيم العلي.
- معامل يف ال�سلوك وتزكية 

النفو�ض، عبدالعزيز 
العبداللطيف.

اأحوال النف�ض و�سفاتهاتدرك منهج ال�سلف يف التزكية

جتاهد نف�سها

مفهوم تزكية النف�ض وحقيقته

ت�سمن تناول علمي ملنهج ال�سلف يف معامل يف تزكية النف�ض
التزكية

اأ�ساليب عملية يف تزكية النف�ض

ثمرات تزكية النف�ض
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اليوم : الثاني األسبوع : الرابع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

دعوي
تعظم �سعرية الأمر 
باملعروف والنهي 

عن املنكر

تدرك اأهمية �سعرية الأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر

- مفهوم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وحقيقته
- اأهميته واآثاره على الفرد واملجتمع

- الأمر باملعروف و النهي 
عن املنكر يف �سوء كتاب اهلل 
و �سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه 

و�سلم، �سليمان احلقيل.
- �سبهات حول الأمر باملعروف 

و النهي عن املنكر، ف�سل 
اإلهي.

- الأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، خالد ال�سبت.

تتحلى باآداب الأمر باملعروف 
ف�سل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واأهلهوالنهي عن املنكر

تاأمر باملعروف وتنهى عن 
ي�سار اإىل الفرق بني من -حكم الأمر باملعروف والنهي عن املنكراملنكر قدر ا�ستطاعتها

ب لالأمر باملعروف  ن�سّ
والنهي عن املنكر وبني 

املتطوع
- مراحل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
- و�سائل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

خ�سائ�ض و�سمات الآمرين باملعروف والناهني عن املنكر
اآداب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

عالقة الآمر باملعروف والناهي عن املنكر باملجتمع: الواقع 
واملفرو�ض

�سبهات حول الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

الربنامج الثاين

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

مقدمة لل�سنة الأوىل + ف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
ال�سوم

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من خالل: التعريف 
– الف�سل – اأدلة الوجوب – اأبرز الأحكام الفقهية – حكم 

تاركها اأو املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف كل 
ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم
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اليوم : األول األسبوع : الخامس    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

مقدمة لل�سنة الأوىل + ف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
ال�سوم

- املخت�سر يف العبادات، 
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من خالل: 
التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب – اأبرز الأحكام 
الفقهية – حكم تاركها اأو املتهاون بها – الفرق بني 

الفر�ض والنفل يف كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

الربنامج الثاين

دعوي
تعظم �سعرية الأمر 
باملعروف والنهي 

عن املنكر

تدرك اأهمية �سعرية الأمر 
باملعروف والنهي عن املنكر

- مفهوم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر وحقيقته
- اأهميته واآثاره على الفرد واملجتمع

- الأمر باملعروف و النهي 
عن املنكر يف �سوء كتاب اهلل 
و �سنة ر�سوله �سلى اهلل عليه 

و�سلم، �سليمان احلقيل.
- �سبهات حول الأمر باملعروف 

و النهي عن املنكر، ف�سل 
اإلهي.

- الأمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، خالد ال�سبت.

تتحلى باآداب الأمر باملعروف 
ف�سل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر واأهلهوالنهي عن املنكر

تاأمر باملعروف وتنهى عن 
املنكر قدر ا�ستطاعتها

ي�سار اإىل الفرق بني من -حكم الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
ب لالأمر باملعروف والنهي  ن�سّ

عن املنكر وبني املتطوع
- مراحل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
- و�سائل الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

خ�سائ�ض و�سمات الآمرين باملعروف والناهني عن املنكر
اآداب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر

عالقة الآمر باملعروف والناهي عن املنكر باملجتمع: 
الواقع واملفرو�ض

�سبهات حول الأمر باملعروف والنهي عن املنكر
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اليوم : الثاني األسبوع : الخامس    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتوقى من الأمرا�ض �صحي
املزمنة

تهتم باإجراءات الوقاية من 
الأمرا�ض املزمنة ) ال�سكري- 

ال�سغط - ال�سرطان(

ما املر�ض؟ ) ال�سكري – ال�سغط – ال�سرطان 
( وما اأنواعه؟

املهم هو تكوين اجتاه قوي نحو �سلوك 
- ال�سكري مر�ض الع�سر: الوقاية

الوقاية والتغذية العالجية، 
اأحمد حجازي.

- �سغط الدم املرتفع، 
�سيلدون �سيب�ض.

- اأمرا�ض الع�سر: الأ�سباب 
والإجراءات الوقائية، 

عزالدين الدن�ساري وعبداهلل 
البكريي.

تالحظ عالمات الأمرا�ض 
عر�ض الأ�سباب مع الرتكيز على اأ�سباب املر�ضاملزمنة

م�سوؤولية الفرد
ت�سرح الآثار ال�سحية 

والنف�سية املرتتبة على الإ�سابة 
بالأمرا�ض املزمنة

الرتكيز على العالمات املبكرةاأعرا�ض املر�ض

اآثار املر�ض: �سحيا – نف�سيا – على الفرد – 
على املحيطني

اإجراءات الوقاية من املر�ض املزمن: عادات 
غذائية – اأ�سلوب احلياة – الفح�ض املبكر 

– التمارين الريا�سية

الربنامج الثاين

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم
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اليوم : األول األسبوع : السادس    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف كيفية التعامل اأ�صري
مع حوادث املنزل

ما حوادث املنزل؟تهتم ب�سيدلية املنزل

- دروب ال�سالمة والوقاية 
لأفراد الأ�سرة، اإميان بقاعي.

- الوقاية من خماطر 
الإ�سابات يف امل�سكن، يون�ض 

خنفر.

جتيد التعامل مع حوادث: 
احلريق - ال�سعق الكهربائي 

- الختناق - الغرق
اأ�س�ض الوقاية من حوادث املنزل

تلخ�ض اإجراءات الوقاية من 
الأطفال ال�سغار وحوادث املنزلحوادث املنزل

�سيدلية املنزل ومكوناتها

اإجراءات التعامل مع حوادث املنزل: احلريق 
– ال�سعق الكهربائي – الختناق – الغرق 

– الك�سور ...

ميكن اإ�سافة حوادث اأخرى بح�سب 
احلاجة

الإ�سارة اإىل اأرقام الطوارئ
الربنامج الثاين

تعرف كيفية التعامل اأ�صري
مع حوادث املنزل

ما حوادث املنزل؟تهتم ب�سيدلية املنزل

- دروب ال�سالمة والوقاية 
لأفراد الأ�سرة، اإميان بقاعي.

- الوقاية من خماطر 
الإ�سابات يف امل�سكن، يون�ض 

خنفر.

جتيد التعامل مع حوادث: 
احلريق - ال�سعق الكهربائي 

- الختناق - الغرق
اأ�س�ض الوقاية من حوادث املنزل

تلخ�ض اإجراءات الوقاية من 
حوادث املنزل

الأطفال ال�سغار وحوادث املنزل

�سيدلية املنزل ومكوناتها

اإجراءات التعامل مع حوادث املنزل: احلريق 
– ال�سعق الكهربائي – الختناق – الغرق 

– الك�سور ...

ميكن اإ�سافة حوادث اأخرى بح�سب 
احلاجة

الإ�سارة اإىل اأرقام الطوارئ
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اليوم : الثاني األسبوع : السادس    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

تعرف كيفية التعامل اأ�صري
مع حوادث املنزل

ما حوادث املنزل؟تهتم ب�سيدلية املنزل

- دروب ال�سالمة والوقاية 
لأفراد الأ�سرة، اإميان بقاعي.

- الوقاية من خماطر 
الإ�سابات يف امل�سكن، يون�ض 

خنفر.

جتيد التعامل مع حوادث: 
احلريق - ال�سعق الكهربائي 

- الختناق - الغرق
اأ�س�ض الوقاية من حوادث املنزل

تلخ�ض اإجراءات الوقاية من 
حوادث املنزل

الأطفال ال�سغار وحوادث املنزل

�سيدلية املنزل ومكوناتها

اإجراءات التعامل مع حوادث املنزل: احلريق 
– ال�سعق الكهربائي – الختناق – الغرق 

– الك�سور ...

ميكن اإ�سافة حوادث اأخرى بح�سب 
احلاجة

الإ�سارة اإىل اأرقام الطوارئ
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اليوم : األول األسبوع : السابع     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتوقى من الأمرا�ض �صحي
املزمنة

تهتم باإجراءات الوقاية من 
الأمرا�ض املزمنة ) ال�سكري- 

ال�سغط - ال�سرطان(

ما املر�ض؟ ) ال�سكري – ال�سغط – ال�سرطان 
( وما اأنواعه؟

املهم هو تكوين اجتاه قوي نحو �سلوك 
- ال�سكري مر�ض الع�سر: الوقاية

الوقاية والتغذية العالجية، 
اأحمد حجازي.

- �سغط الدم املرتفع، 
�سيلدون �سيب�ض.

- اأمرا�ض الع�سر: الأ�سباب 
والإجراءات الوقائية، 

عزالدين الدن�ساري وعبداهلل 
البكريي.

تالحظ عالمات الأمرا�ض 
عر�ض الأ�سباب مع الرتكيز على اأ�سباب املر�ضاملزمنة

م�سوؤولية الفرد
ت�سرح الآثار ال�سحية 

والنف�سية املرتتبة على الإ�سابة 
بالأمرا�ض املزمنة

الرتكيز على العالمات املبكرةاأعرا�ض املر�ض

اآثار املر�ض: �سحيا – نف�سيا – على الفرد – 
على املحيطني

اإجراءات الوقاية من املر�ض املزمن: عادات 
غذائية – اأ�سلوب احلياة – الفح�ض املبكر 

– التمارين الريا�سية
الربنامج الثاين

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم
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اليوم : الثاني األسبوع : السابع     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

الربنامج الثاين

اإمياين
تهتم بتزكية نف�سها

- منهج الإ�سالم يف تزكية ما النف�ض؟حتذر من الذنوب واملعا�سي
النف�ض، اأن�ض كرزون.

- ريا�ض الأن�ض يف بيان اأ�سول 
تزكية النف�ض، اإبراهيم العلي.
- معامل يف ال�سلوك وتزكية 

النفو�ض، عبدالعزيز 
العبداللطيف.

اأحوال النف�ض و�سفاتهاتدرك منهج ال�سلف يف التزكية

جتاهد نف�سها

مفهوم تزكية النف�ض وحقيقته

ت�سمن تناول علمي ملنهج ال�سلف يف معامل يف تزكية النف�ض
التزكية

اأ�ساليب عملية يف تزكية النف�ض

ثمرات تزكية النف�ض
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اليوم : األول األسبوع : الثامن      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
- املخت�سر يف العبادات، 

خالد امل�سيقح.
- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم
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اليوم : الثاني األسبوع : الثامن      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

- املخت�سر يف العبادات، مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
خالد امل�سيقح.

- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم

الربنامج الثاين

اإمياين
تهتم بتزكية نف�سها

- منهج الإ�سالم يف تزكية ما النف�ض؟حتذر من الذنوب واملعا�سي
النف�ض، اأن�ض كرزون.

- ريا�ض الأن�ض يف بيان اأ�سول 
تزكية النف�ض، اإبراهيم العلي.
- معامل يف ال�سلوك وتزكية 

النفو�ض، عبدالعزيز 
العبداللطيف.

اأحوال النف�ض و�سفاتهاتدرك منهج ال�سلف يف التزكية

جتاهد نف�سها

مفهوم تزكية النف�ض وحقيقته

ت�سمن تناول علمي ملنهج ال�سلف يف معامل يف تزكية النف�ض
التزكية

اأ�ساليب عملية يف تزكية النف�ض

ثمرات تزكية النف�ض
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اليوم : األول األسبوع : التاسع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإداري
تهتم بامل�ساركة 

بفاعلية يف 
الجتماعات

حتر�ض على زيادة فاعلية 
ما الجتماع؟الجتماعات التي ت�سارك فيها

يتم ا�ستعرا�ض �سبل زيادة فاعلية 
الجتماعات عند تناول كل عن�سر من 

العنا�سر املختلفة للمو�سوع
- قواعد اإدارة الجتماعات، 

كيت كينان.

- كيف تكون الجتماعات 
فعالة، رت�سارد ت�سانغ وكيفن 

كيهو.

- اإدارة الجتماعات، نادر 
اأبو �سيخة.

تعرف اأخطاء الجتماعات 
اأغرا�ض الجتماعاتوجتتنبها

ت�ساهم يف احلفاظ على م�سار 
اأنواع الجتماعاتالجتماع وهدفه

اأخطاء الجتماعات

اتخاذ القرارات يف الجتماع

- خطوات عملية للم�ساِركة يف الجتماعكيف تكونني م�ساركة اإيجابية يف الجتماعات؟
- ي�سار اإىل اآداب الجتماعات

الربنامج الثاين

تدرك اأحكام اأركان علمي
الإ�سالم

مقدمة لل�سنة الأوىل + ال�سومف�سل اأركان الإ�سالم ومكانتهاتعظم اأركان الإ�سالم
- املخت�سر يف العبادات، 

خالد امل�سيقح.
- حتفة الإخوان باأجوبة مهمة 
تتعلق باأركان الإ�سالم، عبد 

العزيز بن باز.
- حا�سية الدرو�ض املهمة 

لعامة الأمة، اأحمد الطويان.

تعرف الأحكام الأ�سا�سية 
لأركان الإ�سالم

درا�سة اأحكام ال�سيام والزكاة واحلج من 
خالل: التعريف – الف�سل – اأدلة الوجوب 
– اأبرز الأحكام الفقهية – حكم تاركها اأو 
املتهاون بها – الفرق بني الفر�ض والنفل يف 

كل ركن

ال�سنة الثانية احلج

ال�سنة الثالثة الزكاةجتتهد يف اأداء اأركان الإ�سالم
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اليوم : الثاني األسبوع : التاسع      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تهتم بتزكية نف�سهااإمياين

- منهج الإ�سالم يف تزكية ما النف�ض؟حتذر من الذنوب واملعا�سي
النف�ض، اأن�ض كرزون.

- ريا�ض الأن�ض يف بيان اأ�سول 
تزكية النف�ض، اإبراهيم العلي.
- معامل يف ال�سلوك وتزكية 

النفو�ض، عبدالعزيز 
العبداللطيف.

اأحوال النف�ض و�سفاتهاتدرك منهج ال�سلف يف التزكية

مفهوم تزكية النف�ض وحقيقتهجتاهد نف�سها

ت�سمن تناول علمي ملنهج ال�سلف يف معامل يف تزكية النف�ض
التزكية

اأ�ساليب عملية يف تزكية النف�ض

ثمرات تزكية النف�ض

الربنامج الثاين

تنجح يف العمل مع اجتماعي
جمموعة

مرحلة اأكرث تقدما من العمل التعاوين، مفهوم العمل اجلماعيتقدر العمل اجلماعي
- مهارات العمل اجلماعي، تبني عليها وتتو�سع فيها

حممد هالل.

- العمل اجلماعي وبناء فريق 
ا لعمل، مركز وايد �سريف�ض.

- اخلطوات الذكية، �سام 
ديب.

تلخ�ض مهارات العمل 
اأهمية العمل اجلماعياجلماعي

تتجاوز عقبات العمل مع 
الآخرين

خطوات تكوين جمموعات العمل

حتديات العمل اجلماعي
مهارات العمل اجلماعي: حتديد الأهداف 
– اتخاذ القرارات اجلماعية – مناق�سات 

املجموعة – تفاعل اأفراد املجموعة ...

نوعية املهام وعالقتها باأ�سلوب العملاأ�سلوب العمل اجلماعي: متى يكون منا�سبا؟
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اليوم : األول األسبوع : العاشر     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بجمال اأ�صري
مظهرها

تعرف اأنواع الب�سرة وطرق 
الإ�سارة اإىل اأهمية العناية بجمال الباطنمقدمة يف فنون التجميلالهتمام بها

- ب�سرة �سابة مدى احلياة، 
كارين بريك.

- مكياجك وجمالك �سيدتي، 
علي جاد.

- اأحكام جتميل الن�ساء يف 
ال�سريعة الإ�سالمية، ازدهار 

املدين.
- فن التجميل، اأحمد قبي�سي.

حتذر من خماطر 
الب�سرة: اأنواعها – العناية بها – جتميلهام�ستح�سرات التجميل

ال�سعر: اأنواعه – العناية به – جتميلهحت�سن العناية ب�سعرها

تعتني بالتطيب

م�ستح�سرات التجميل: اختيارها – 
ا�ستخدامها – اأ�سرارها اجلانبية

التطيب: اأنواع العطور – ا�ستخدام العطر – 
التحكم يف رائحة اجل�سد – طرق الختيار

ال�سوابط ال�سرعية يف اأدوات التجميل 
والتطيب

الربنامج الثاين

تعتني بجمال اأ�صري
مظهرها

تعرف اأنواع الب�سرة وطرق 
الإ�سارة اإىل اأهمية العناية بجمال الباطنمقدمة يف فنون التجميلالهتمام بها

- ب�سرة �سابة مدى احلياة، 
كارين بريك.

- مكياجك وجمالك �سيدتي، 
علي جاد.

- اأحكام جتميل الن�ساء يف 
ال�سريعة الإ�سالمية، ازدهار 

املدين.
- فن التجميل، اأحمد قبي�سي.

حتذر من خماطر 
الب�سرة: اأنواعها – العناية بها – جتميلهام�ستح�سرات التجميل

حت�سن العناية ب�سعرها
تعتني بالتطيب

ال�سعر: اأنواعه – العناية به – جتميله

م�ستح�سرات التجميل: اختيارها – 
ا�ستخدامها – اأ�سرارها اجلانبية

التطيب: اأنواع العطور – ا�ستخدام العطر – 
التحكم يف رائحة اجل�سد – طرق الختيار

ال�سوابط ال�سرعية يف اأدوات التجميل 
والتطيب
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اليوم : الثاني األسبوع : العاشر     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعتني بجمال اأ�صري
مظهرها

تعرف اأنواع الب�سرة وطرق 
الإ�سارة اإىل اأهمية العناية بجمال الباطنمقدمة يف فنون التجميلالهتمام بها

- ب�سرة �سابة مدى احلياة، 
كارين بريك.

- مكياجك وجمالك �سيدتي، 
علي جاد.

- اأحكام جتميل الن�ساء يف 
ال�سريعة الإ�سالمية، ازدهار 

املدين.
- فن التجميل، اأحمد قبي�سي.

حتذر من خماطر 
الب�سرة: اأنواعها – العناية بها – جتميلهام�ستح�سرات التجميل

ال�سعر: اأنواعه – العناية به – جتميلهحت�سن العناية ب�سعرها

تعتني بالتطيب

م�ستح�سرات التجميل: اختيارها – 
ا�ستخدامها – اأ�سرارها اجلانبية

التطيب: اأنواع العطور – ا�ستخدام العطر – 
التحكم يف رائحة اجل�سد – طرق الختيار

ال�سوابط ال�سرعية يف اأدوات التجميل 
والتطيب

الربنامج الثاين

تعتني بجمال اأ�صري
مظهرها

تعرف اأنواع الب�سرة وطرق 
الإ�سارة اإىل اأهمية العناية بجمال الباطنمقدمة يف فنون التجميلالهتمام بها

- ب�سرة �سابة مدى احلياة، 
كارين بريك.

- مكياجك وجمالك �سيدتي، 
علي جاد.

- اأحكام جتميل الن�ساء يف 
ال�سريعة الإ�سالمية، ازدهار 

املدين.
- فن التجميل، اأحمد قبي�سي.

حتذر من خماطر 
الب�سرة: اأنواعها – العناية بها – جتميلهام�ستح�سرات التجميل

حت�سن العناية ب�سعرها
تعتني بالتطيب

ال�سعر: اأنواعه – العناية به – جتميله
م�ستح�سرات التجميل: اختيارها – 

ا�ستخدامها – اأ�سرارها اجلانبية
التطيب: اأنواع العطور – ا�ستخدام العطر – 

التحكم يف رائحة اجل�سد – طرق الختيار
ال�سوابط ال�سرعية يف اأدوات التجميل 

والتطيب
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اليوم : األول األسبوع : الحادي عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإمياين
تهتم بتزكية نف�سها

- منهج الإ�سالم يف تزكية ما النف�ض؟حتذر من الذنوب واملعا�سي
النف�ض، اأن�ض كرزون.

- ريا�ض الأن�ض يف بيان اأ�سول 
تزكية النف�ض، اإبراهيم العلي.
- معامل يف ال�سلوك وتزكية 

النفو�ض، عبدالعزيز 
العبداللطيف.

اأحوال النف�ض و�سفاتهاتدرك منهج ال�سلف يف التزكية

مفهوم تزكية النف�ض وحقيقتهجتاهد نف�سها

ت�سمن تناول علمي ملنهج ال�سلف يف معامل يف تزكية النف�ض
التزكية

اأ�ساليب عملية يف تزكية النف�ض

ثمرات تزكية النف�ض

الربنامج الثاين

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة – 

اأ�سئلة تقوميية
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اليوم : الثاني األسبوع : الحادي عشر      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تنجح يف العمل مع اجتماعي
جمموعة

مفهوم العمل اجلماعيتقدر العمل اجلماعي
مرحلة اأكرث تقدما من العمل التعاوين، 

- مهارات العمل اجلماعي، تبني عليها وتتو�سع فيها
حممد هالل.

- العمل اجلماعي وبناء فريق 
ا لعمل، مركز وايد �سريف�ض.

- اخلطوات الذكية، �سام 
ديب.

تلخ�ض مهارات العمل 
اأهمية العمل اجلماعياجلماعي

تتجاوز عقبات العمل مع 
خطوات تكوين جمموعات العملالآخرين

حتديات العمل اجلماعي
مهارات العمل اجلماعي: حتديد الأهداف 
– اتخاذ القرارات اجلماعية – مناق�سات 

املجموعة – تفاعل اأفراد املجموعة ...

نوعية املهام وعالقتها باأ�سلوب العملاأ�سلوب العمل اجلماعي: متى يكون منا�سبا؟

الربنامج الثاين

تعتني بجمال اأ�صري
مظهرها

تعرف اأنواع الب�سرة وطرق 
الإ�سارة اإىل اأهمية العناية بجمال الباطنمقدمة يف فنون التجميلالهتمام بها

- ب�سرة �سابة مدى احلياة، 
كارين بريك.

- مكياجك وجمالك �سيدتي، 
علي جاد.

- اأحكام جتميل الن�ساء يف 
ال�سريعة الإ�سالمية، ازدهار 

املدين.
- فن التجميل، اأحمد قبي�سي.

حتذر من خماطر 
الب�سرة: اأنواعها – العناية بها – جتميلهام�ستح�سرات التجميل

حت�سن العناية ب�سعرها
تعتني بالتطيب

ال�سعر: اأنواعه – العناية به – جتميله
م�ستح�سرات التجميل: اختيارها – 

ا�ستخدامها – اأ�سرارها اجلانبية
التطيب: اأنواع العطور – ا�ستخدام العطر – 

التحكم يف رائحة اجل�سد – طرق الختيار
ال�سوابط ال�سرعية يف اأدوات التجميل 

والتطيب
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اليوم : األول األسبوع : الثاني عشر       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تهتم بامل�ساركة اإداري
بفاعلية يف 
الجتماعات

حتر�ض على زيادة فاعلية 
يتم ا�ستعرا�ض �سبل زيادة فاعلية ما الجتماع؟الجتماعات التي ت�سارك فيها

الجتماعات عند تناول كل عن�سر من 
العنا�سر املختلفة للمو�سوع

- قواعد اإدارة الجتماعات، 
كيت كينان.

- كيف تكون الجتماعات 
فعالة، رت�سارد ت�سانغ وكيفن 

كيهو.

- اإدارة الجتماعات، نادر 
اأبو �سيخة.

تعرف اأخطاء الجتماعات 
اأغرا�ض الجتماعاتوجتتنبها

ت�ساهم يف احلفاظ على م�سار 
اأنواع الجتماعاتالجتماع وهدفه

اأخطاء الجتماعات

اتخاذ القرارات يف الجتماع

- خطوات عملية للم�ساِركة يف الجتماعكيف تكونني م�ساركة اإيجابية يف الجتماعات؟
- ي�سار اإىل اآداب الجتماعات

الربنامج الثاين

تنجح يف العمل مع اجتماعي
جمموعة

مرحلة اأكرث تقدما من العمل التعاوين، مفهوم العمل اجلماعيتقدر العمل اجلماعي
- مهارات العمل اجلماعي، تبني عليها وتتو�سع فيها

حممد هالل.

- العمل اجلماعي وبناء فريق 
ا لعمل، مركز وايد �سريف�ض.

- اخلطوات الذكية، �سام 
ديب.

تلخ�ض مهارات العمل 
اأهمية العمل اجلماعياجلماعي

تتجاوز عقبات العمل مع 
الآخرين

خطوات تكوين جمموعات العمل

حتديات العمل اجلماعي
مهارات العمل اجلماعي: حتديد الأهداف 
– اتخاذ القرارات اجلماعية – مناق�سات 

املجموعة – تفاعل اأفراد املجموعة ...
نوعية املهام وعالقتها باأ�سلوب العملاأ�سلوب العمل اجلماعي: متى يكون منا�سبا؟
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني عشر     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تنجح يف العمل مع اجتماعي
جمموعة

مرحلة اأكرث تقدما من العمل التعاوين، مفهوم العمل اجلماعيتقدر العمل اجلماعي
تبني عليها وتتو�سع فيها

- مهارات العمل اجلماعي، 
حممد هالل.

- العمل اجلماعي وبناء فريق 
ا لعمل، مركز وايد �سريف�ض.

- اخلطوات الذكية، �سام 
ديب.

تلخ�ض مهارات العمل 
اأهمية العمل اجلماعياجلماعي

تتجاوز عقبات العمل مع 
خطوات تكوين جمموعات العملالآخرين

حتديات العمل اجلماعي
مهارات العمل اجلماعي: حتديد الأهداف 
– اتخاذ القرارات اجلماعية – مناق�سات 

املجموعة – تفاعل اأفراد املجموعة ...
نوعية املهام وعالقتها باأ�سلوب العملاأ�سلوب العمل اجلماعي: متى يكون منا�سبا؟

الربنامج الثاين

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة – 

اأ�سئلة تقوميية
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الجدول التشغيلي للفصل الدراسي الثاني  

الأ�صبوع 6الأ�صبوع 5الأ�صبوع 4الأ�صبوع 3الأ�صبوع 2الأ�صبوع 1
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر
مو�سوع 
تف�سري 
القراآن 6

مو�سوع 
حديث 1

دورة
احلذر

من البدع 1

دورة
احلذر

من البدع 3

مو�سوع
 حديث 2

قراءة
ال�سرية 1

دورة اإعداد 
خطة عمل 

م�سروع 
�سغري 1

دورة اإعداد 
خطة عمل 

م�سروع 
�سغري 3

مو�سوع
 حديث 3

م�سروع 
ق�سايا 

املجتمع 1

مو�سوع 
اللبا�ض 
والزينة 4

مو�سوع 
توظيف 

الأ�ساليب 
الدعوية 1

مغرب
مو�سوع

 اأ�سماء اهلل 
احل�سنى 1

مو�سوع
 اللبا�ض 
والزينة 1

دورة
احلذر

من البدع 2

دورة
احلذر

من البدع 4

مو�سوع 
اأ�سماء اهلل 
احل�سنى 2

مو�سوع
 اللبا�ض 
والزينة 2

دورة اإعداد 
خطة عمل 

م�سروع 
�سغري 2

دورة اإعداد 
خطة عمل 

م�سروع 
�سغري 4

اأم�سية 
ق�سايا 
املجتمع

مو�سوع
 اللبا�ض 
والزينة 3

قراءة
ال�سرية 2

اأم�سية
 اللبا�ض 
والزينة 

الأ�صبوع 12الأ�صبوع 11الأ�صبوع 10الأ�صبوع 9الأ�صبوع 8الأ�صبوع 7
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

ع�سر
قراءة 

الأخالق 
الفا�سلة 1

دورة
 التحكم 

بالنفعالت 
1

دورة 
التحكم 

بالنفعالت 
3

دورة
 التحكم 

بالنفعالت 
5

م�سروع 
ق�سايا 

املجتمع 3

مو�سوع 
تف�سري 
القراآن 7

مو�سوع
 اأ�سماء اهلل 
احل�سنى 3

قراءة 
الأخالق 
الفا�سلة 2

مو�سوع 
حديث 4

مو�سوع 
توظيف 

الأ�ساليب 
الدعوية 4

مو�سوع 
توظيف 

الأ�ساليب 
الدعوية 5

م�سروع 
توظيف 

الأ�ساليب 
الدعوية 1

مغرب
م�سروع 
ق�سايا 

املجتمع 2

دورة 
التحكم 

بالنفعالت 
2

دورة 
التحكم 

بالنفعالت 
4

دورة 
التحكم 

بالنفعالت 
6

مو�سوع 
توظيف 

الأ�ساليب 
الدعوية 2

قراءة
ال�سرية 3

مو�سوع 
توظيف 

الأ�ساليب 
الدعوية 3

قراءة
ال�سرية 4

م�سروع 
ق�سايا 

املجتمع 4

مو�سوع 
حديث 5

قراءة
ال�سرية 5

مو�سوع 
تف�سري 
القراآن 8
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 الوثائق التفصيلية للفصل الدراسي الثاني

اليوم : األول األسبوع : األول      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.
- تي�سري العلي القدير 

لخت�سار تف�سري ابن كثري، 
حممد الرفاعي.

- تي�سري الكرمي الرحمان يف 
تف�سري كالم املنان،

عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

تتاأثر باأ�سماء اهلل اإمياين
و�سفاته وتدعو بها

ت�ست�سعر معاين الأ�سماء 
وال�سفات

التعريف  باأ�سماء اهلل و�سفاته
حقيقة الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

ال�سنة الأوىل + درا�سة مناذج من الأ�سماء 
وال�سفات

- املق�سد الأ�سنى: يف �سرح 
معاين اأ�سماء اهلل احل�سنى، 

اأبو حامد الغزايل.

- و هلل الأ�سماء احل�سنى 
فادعوه بها، عبدالعزيز 

اجلليل.

- اأ�سماء اهلل و �سفاته يف 
معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة، 

عمر الأ�سقر.

ت�ستفيد من اأ�سماء اهلل 
اأهمية درا�سة اأ�سماء اهلل و�سفاته وف�سلهاو�سفاته يف حياتها اليومية

تلخ�ض معنى الإميان باأ�سماء 
اهلل و�سفاته

كيف توؤثر اأ�سماء اهلل و�سفاته يف حياتنا 
اليومية؟

ال�سنة الثانية +  درا�سة مناذج من الأ�سماء ملخ�ض اعتقاد ال�سلف يف الأ�سماء وال�سفات
وال�سفات

مقت�سيات الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته 
واآثاره

ال�سنة الثالثة تتناول  مناذج من الأ�سماء �سرح اأ�سماء اهلل و�سفاته ومعانيها
وال�سفات
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اليوم : الثاني األسبوع : األول    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية

ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من 
الأحاديث.

الربنامج الثاين

تعرف اأحكام علمي
اللبا�ض والزينة

تفهم الت�سور ال�سرعي للبا�ض 
مفهوم اللبا�ض والزينةوالزينة

- زينة املراأة بني الطب 
وال�سرع، حممد امل�سند.

- تنبيهات على اأحكام تخت�ض 
باملوؤمنات، �سالح الفوزان.

- زينة املراأة امل�سلمة،
عبد اهلل الفوزان.

تلتزم بال�سوابط ال�سرعية 
احلكمة من اللبا�ض والزينةللبا�ض والزينة

حتر�ض على العتدال يف 
لبا�سها وزينتها

�سوابط يف اللبا�ض والزينة

اأحكام املتعلقة باللبا�ض والزينة

اآداب اللبا�ض والزينة

التجميل – الأزياء – اجلراحات عامل املو�سة: روؤية �سرعية
التجميلية
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اليوم : األول األسبوع : الثاني      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

حتذر من البدععلمي

مفهوم البدعة وحقيقتهاتهتم باتباع ال�سنة

- الإبداع يف يبان كمال ال�سرع 
وخطر البتداع، حممد بن 

عثيمني.
- حقيقة البدعة واأحكامها، 

�سعيد الغامدي.

تعرف حقيقة البدعة 
خطر البتداع وترك ال�سنةو�سوابطها

اأنواع البدعةجتتنب البدع والبتداع

�سوابط البدعة

مظاهر البدعة املعا�سرة

كيف نتعامل مع البدعة واأهلها؟

الربنامج الثاين

علمي
حتذر من البدع

مفهوم البدعة وحقيقتهاتهتم باتباع ال�سنة

- الإبداع يف يبان كمال ال�سرع 
وخطر البتداع، حممد بن 

عثيمني.
- حقيقة البدعة واأحكامها، 

�سعيد الغامدي.

تعرف حقيقة البدعة 
خطر البتداع وترك ال�سنةو�سوابطها

جتتنب البدع والبتداع

اأنواع البدعة

�سوابط البدعة

مظاهر البدعة املعا�سرة

كيف نتعامل مع البدعة واأهلها؟
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اليوم : الثاني األسبوع : الثاني      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
حتذر من البدع

مفهوم البدعة وحقيقتهاتهتم باتباع ال�سنة

- الإبداع يف يبان كمال ال�سرع 
وخطر البتداع، حممد بن 

عثيمني.
- حقيقة البدعة واأحكامها، 

�سعيد الغامدي.

تعرف حقيقة البدعة 
خطر البتداع وترك ال�سنةو�سوابطها

اأنواع البدعةجتتنب البدع والبتداع

�سوابط البدعة

مظاهر البدعة املعا�سرة

كيف نتعامل مع البدعة واأهلها؟

الربنامج الثاين

علمي
حتذر من البدع

مفهوم البدعة وحقيقتهاتهتم باتباع ال�سنة

- الإبداع يف يبان كمال ال�سرع 
وخطر البتداع، حممد بن 

عثيمني.
- حقيقة البدعة واأحكامها، 

�سعيد الغامدي.

تعرف حقيقة البدعة 
خطر البتداع وترك ال�سنةو�سوابطها

جتتنب البدع والبتداع
اأنواع البدعة

�سوابط البدعة

مظاهر البدعة املعا�سرة

كيف نتعامل مع البدعة واأهلها؟
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اليوم : األول األسبوع : الثالث      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
ت�ستنتج الفوائد 

والآداب والأحكام 
من الأحاديث 

النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية
ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من 

الأحاديث.
الربنامج الثاين

تتاأثر باأ�سماء اهلل اإمياين
و�سفاته وتدعو بها

ت�ست�سعر معاين الأ�سماء 
وال�سفات

التعريف  باأ�سماء اهلل و�سفاته
حقيقة الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

ال�سنة الأوىل + درا�سة مناذج من الأ�سماء 
وال�سفات

- املق�سد الأ�سنى: يف �سرح 
معاين اأ�سماء اهلل احل�سنى، 

اأبو حامد الغزايل.

- و هلل الأ�سماء احل�سنى 
فادعوه بها، عبدالعزيز 

اجلليل.

- اأ�سماء اهلل و �سفاته يف 
معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة، 

عمر الأ�سقر.

ت�ستفيد من اأ�سماء اهلل 
اأهمية درا�سة اأ�سماء اهلل و�سفاته وف�سلهاو�سفاته يف حياتها اليومية

تلخ�ض معنى الإميان باأ�سماء 
اهلل و�سفاته

كيف توؤثر اأ�سماء اهلل و�سفاته يف حياتنا 
اليومية؟

ال�سنة الثانية +  درا�سة مناذج من الأ�سماء ملخ�ض اعتقاد ال�سلف يف الأ�سماء وال�سفات
وال�سفات

مقت�سيات الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته 
واآثاره

ال�سنة الثالثة تتناول  مناذج من الأ�سماء �سرح اأ�سماء اهلل و�سفاته ومعانيها
وال�سفات
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اليوم : الثاني األسبوع : الثالث       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

تعرف �سرية 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم.

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
�سوابط التعامل مع ال�سرية النبويةاهلل عليه و�سلم اإجمال

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي

درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 
ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد

الربنامج الثاين

تعرف اأحكام علمي
اللبا�ض والزينة

تفهم الت�سور ال�سرعي للبا�ض 
مفهوم اللبا�ض والزينةوالزينة

- زينة املراأة بني الطب 
وال�سرع، حممد امل�سند.

- تنبيهات على اأحكام تخت�ض 
باملوؤمنات، �سالح الفوزان.

- زينة املراأة امل�سلمة،
عبد اهلل الفوزان.

تلتزم بال�سوابط ال�سرعية 
احلكمة من اللبا�ض والزينةللبا�ض والزينة

حتر�ض على العتدال يف 
لبا�سها وزينتها

�سوابط يف اللبا�ض والزينة

اأحكام املتعلقة باللبا�ض والزينة

اآداب اللبا�ض والزينة

التجميل – الأزياء – اجلراحات عامل املو�سة: روؤية �سرعية
التجميلية
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اليوم : األول األسبوع : الرابع       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعد خطة عملاإداري
مل�سروع �سغري

تكوين اجتاه ايجابي نحو التخطيط يف ماذا نعني بالتخطيط؟تهتم بالتخطيط لأعمالها
- دليل خطة العمل، دافيد حياتنا عموما

باجنز جونيور.

- كيف تكتب خطة عمل 
ناجحة، املنظمة العربية 

للتنمية الإدارية.
- اأدوات حتويل الفكرة اإىل 
خطة عمل، اإ�سدارات مركز 

مبيك.

تو�سح خطوات اإعداد خطة 
اأهمية التخطيط يف خمتلف جوانب حياتناعمل

خ�سائ�ض اخلطة الناجحةتطلع على مناذج خطط عمل

كيف تعدين خطة عمل؟
- خطوات اإعداد خطط العمل 
للم�سروعات ال�سغرية واخلا�سة

- ال�ستفادة من قوالب جاهزة للتخطيط
مناذج متنوعة مل�ساريع متنوعةمناذج خطط عمل ناجحة
الربنامج الثاين

تعد خطة عملاإداري
مل�سروع �سغري

تكوين اجتاه ايجابي نحو التخطيط يف ماذا نعني بالتخطيط؟تهتم بالتخطيط لأعمالها
- دليل خطة العمل، دافيد حياتنا عموما

باجنز جونيور.

- كيف تكتب خطة عمل 
ناجحة، املنظمة العربية 

للتنمية الإدارية.
- اأدوات حتويل الفكرة اإىل 
خطة عمل، اإ�سدارات مركز 

مبيك.

تو�سح خطوات اإعداد خطة 
اأهمية التخطيط يف خمتلف جوانب حياتناعمل

تطلع على مناذج خطط عمل
خ�سائ�ض اخلطة الناجحة

كيف تعدين خطة عمل؟
- خطوات اإعداد خطط العمل 
للم�سروعات ال�سغرية واخلا�سة

- ال�ستفادة من قوالب جاهزة للتخطيط
مناذج متنوعة مل�ساريع متنوعةمناذج خطط عمل ناجحة
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اليوم : الثاني األسبوع : الرابع     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعد خطة عملاإداري
مل�سروع �سغري

تكوين اجتاه ايجابي نحو التخطيط يف ماذا نعني بالتخطيط؟تهتم بالتخطيط لأعمالها
- دليل خطة العمل، دافيد حياتنا عموما

باجنز جونيور.

- كيف تكتب خطة عمل 
ناجحة، املنظمة العربية 

للتنمية الإدارية.
- اأدوات حتويل الفكرة اإىل 
خطة عمل، اإ�سدارات مركز 

مبيك.

تو�سح خطوات اإعداد خطة 
اأهمية التخطيط يف خمتلف جوانب حياتناعمل

خ�سائ�ض اخلطة الناجحةتطلع على مناذج خطط عمل

كيف تعدين خطة عمل؟
- خطوات اإعداد خطط العمل 
للم�سروعات ال�سغرية واخلا�سة

- ال�ستفادة من قوالب جاهزة للتخطيط

مناذج متنوعة مل�ساريع متنوعةمناذج خطط عمل ناجحة

الربنامج الثاين

تعد خطة عملاإداري
مل�سروع �سغري

تكوين اجتاه ايجابي نحو التخطيط يف ماذا نعني بالتخطيط؟تهتم بالتخطيط لأعمالها
- دليل خطة العمل، دافيد حياتنا عموما

باجنز جونيور.

- كيف تكتب خطة عمل 
ناجحة، املنظمة العربية 

للتنمية الإدارية.
- اأدوات حتويل الفكرة اإىل 
خطة عمل، اإ�سدارات مركز 

مبيك.

تو�سح خطوات اإعداد خطة 
اأهمية التخطيط يف خمتلف جوانب حياتناعمل

تطلع على مناذج خطط عمل

خ�سائ�ض اخلطة الناجحة

كيف تعدين خطة عمل؟
- خطوات اإعداد خطط العمل 
للم�سروعات ال�سغرية واخلا�سة

- ال�ستفادة من قوالب جاهزة للتخطيط

مناذج متنوعة مل�ساريع متنوعةمناذج خطط عمل ناجحة
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اليوم : األول األسبوع : الخامس       
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
ت�ستنتج الفوائد 

والآداب والأحكام 
من الأحاديث 

النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية
ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من 

الأحاديث.
الربنامج الثاين

تهتم بق�سايا اجتماعي
املجتمع باإيجابية

الرتكيز على الوعي املجتمعي وواجبات الفرد واملجتمع: عالقة التفاعل املتبادلتوؤدي دورا يف خدمة جمتمعها
الفرد جتاه جمتمعه

- تنمية املجتمعات املحلية: 
اأحمد خاطر.

- اخلدمة الجتماعية: نظرة 
تاريخية، مناهج املمار�سة 
واملجالت، اأحمد خاطر.

ما املق�سود بق�سايا املجتمع؟تهتم بتطوير جمتمعها ومنوه

تدرك ق�سايا وم�سكالت 
جمتمعها

ملاذا نهتم بق�سايا املجتمع؟
اأ�س�ض الهتمام ال�سخ�سي بالق�سايا 

باأي الق�سايا نهتم؟ وملاذا؟الجتماعية

الهتمام بق�سايا املجتمع: حديث جمال�ض اأم 
جهود على اأر�ض الواقع؟

يف�سل تنفيذ برنامج عملي فردي اأو كيف تخدمني ق�سية جمتمعية بنجاح؟
جماعي

�سوابط التعامل مع الق�سايا املجتمعية
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اليوم : الثاني األسبوع : الخامس    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تهتم بق�سايا اجتماعي
املجتمع باإيجابية

الرتكيز على الوعي املجتمعي وواجبات الفرد واملجتمع: عالقة التفاعل املتبادلتوؤدي دورا يف خدمة جمتمعها
الفرد جتاه جمتمعه

- تنمية املجتمعات املحلية: 
اأحمد خاطر.

- اخلدمة الجتماعية: نظرة 
تاريخية، مناهج املمار�سة 
واملجالت، اأحمد خاطر.

ما املق�سود بق�سايا املجتمع؟تهتم بتطوير جمتمعها ومنوه

تدرك ق�سايا وم�سكالت 
ملاذا نهتم بق�سايا املجتمع؟جمتمعها

اأ�س�ض الهتمام ال�سخ�سي بالق�سايا 
باأي الق�سايا نهتم؟ وملاذا؟الجتماعية

الهتمام بق�سايا املجتمع: حديث جمال�ض اأم 
جهود على اأر�ض الواقع؟

يف�سل تنفيذ برنامج عملي فردي اأو كيف تخدمني ق�سية جمتمعية بنجاح؟
جماعي

�سوابط التعامل مع الق�سايا املجتمعية

الربنامج الثاين

تعرف اأحكام علمي
اللبا�ض والزينة

تفهم الت�سور ال�سرعي للبا�ض 
مفهوم اللبا�ض والزينةوالزينة

- زينة املراأة بني الطب 
وال�سرع، حممد امل�سند.

- تنبيهات على اأحكام تخت�ض 
باملوؤمنات، �سالح الفوزان.

- زينة املراأة امل�سلمة،
عبد اهلل الفوزان.

تلتزم بال�سوابط ال�سرعية 
احلكمة من اللبا�ض والزينةللبا�ض والزينة

حتر�ض على العتدال يف 
لبا�سها وزينتها

�سوابط يف اللبا�ض والزينة

اأحكام املتعلقة باللبا�ض والزينة
اآداب اللبا�ض والزينة

التجميل – الأزياء – اجلراحات عامل املو�سة: روؤية �سرعية
التجميلية
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اليوم : األول األسبوع : السادس    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف اأحكام علمي
اللبا�ض والزينة

تفهم الت�سور ال�سرعي للبا�ض 
مفهوم اللبا�ض والزينةوالزينة

- زينة املراأة بني الطب 
وال�سرع، حممد امل�سند.

- تنبيهات على اأحكام تخت�ض 
باملوؤمنات، �سالح الفوزان.

- زينة املراأة امل�سلمة،
عبد اهلل الفوزان.

تلتزم بال�سوابط ال�سرعية 
احلكمة من اللبا�ض والزينةللبا�ض والزينة

حتر�ض على العتدال يف 
�سوابط يف اللبا�ض والزينةلبا�سها وزينتها

اأحكام املتعلقة باللبا�ض والزينة

اآداب اللبا�ض والزينة

التجميل – الأزياء – اجلراحات عامل املو�سة: روؤية �سرعية
التجميلية

الربنامج الثاين

علمي
تعرف �سرية 

الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم.

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم اإجمال

�سوابط التعامل مع ال�سرية النبوية

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي
درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 

ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد
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اليوم : الثاني األسبوع : السادس      
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

توظف اأ�ساليب دعوي
دعوية متنوعة

تف�سر احلاجة لتنوع الأ�ساليب 
الدعوية

- مفهوم الأ�سلوب الدعوي
- الو�سائل الدعوية بني الثبات - اأهمية الأ�ساليب الدعوية واأثرها

والتطور، �سامل البيانوين.

- فن الدعوة الإ�سالمية 
وقواعد تطبيقها،
عبد الغفار عزيز.

- املدخل اإىل علم الدعوة، 
حممد البيانوين.

حتر�ض على تنويع اأ�ساليبها 
الأ�ساليب الدعوية: بني الثبات والتطويرالدعوية

تنوع الأ�ساليب الدعوية: املفهوم والأهميةحت�سن اختيار اأ�سلوبها الدعوي

�سوابط يف الأ�ساليب الدعوية

اأ�س�ض اختيار الأ�ساليب الدعوية

مناذج لالأ�ساليب الدعوية: قدميا وحديثا

اأ�ساليب دعوية تبدع فيها الأنثى

الربنامج الثاين

تعرف اأحكام علمي
اللبا�ض والزينة

تفهم الت�سور ال�سرعي للبا�ض 
مفهوم اللبا�ض والزينةوالزينة

- زينة املراأة بني الطب 
وال�سرع، حممد امل�سند.

- تنبيهات على اأحكام تخت�ض 
باملوؤمنات، �سالح الفوزان.

- زينة املراأة امل�سلمة،
عبد اهلل الفوزان.

تلتزم بال�سوابط ال�سرعية 
احلكمة من اللبا�ض والزينةللبا�ض والزينة

حتر�ض على العتدال يف 
لبا�سها وزينتها

�سوابط يف اللبا�ض والزينة

اأحكام املتعلقة باللبا�ض والزينة

اآداب اللبا�ض والزينة

التجميل – الأزياء – اجلراحات عامل املو�سة: روؤية �سرعية
التجميلية
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اليوم : األول األسبوع : السابع    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

خلقي

تتمثل الأخالق 
الفا�سلة وال�سلوك 

القومي

تعطي مناذج من ال�سري على 
تناول علمي نظري، يوؤ�سل لالأخالق منطلقات اأ�سا�سية لكت�ساب اخللق الفا�سلالأخالق الفا�سلة

- الأخالق الفا�سلة،ويعايرها
عبد اهلل الرحيلي.

- اأ�سول الأخالق يف القراآن 
الكرمي، عمر حمزة.

- ع�سرنا والعي�ض يف زمانه 
ال�سعب، عبد الكرمي بكار

معايري اخللق الفا�سل وال�سلوك القوميتلتزم بال�سلوك القومي
تتعامل باخللق الفا�سل مع 

الأخالق بني الفطرة والكت�سابالآخرين

كلفة اخللق الفا�سل يف الزمن ال�سعب

ت�سارك الطالبات يف الختيارمناذج خمتارة لالأخالق الفا�سلة

اأخالقيات اخلالف

الربنامج الثاين

تهتم بق�سايا اجتماعي
املجتمع باإيجابية

الرتكيز على الوعي املجتمعي وواجبات الفرد واملجتمع: عالقة التفاعل املتبادلتوؤدي دورا يف خدمة جمتمعها
الفرد جتاه جمتمعه

- تنمية املجتمعات املحلية: 
اأحمد خاطر.

- اخلدمة الجتماعية: نظرة 
تاريخية، مناهج املمار�سة 
واملجالت، اأحمد خاطر.

ما املق�سود بق�سايا املجتمع؟تهتم بتطوير جمتمعها ومنوه

تدرك ق�سايا وم�سكالت 
جمتمعها

ملاذا نهتم بق�سايا املجتمع؟
اأ�س�ض الهتمام ال�سخ�سي بالق�سايا 

باأي الق�سايا نهتم؟ وملاذا؟الجتماعية

الهتمام بق�سايا املجتمع: حديث جمال�ض اأم 
جهود على اأر�ض الواقع؟

يف�سل تنفيذ برنامج عملي فردي اأو كيف تخدمني ق�سية جمتمعية بنجاح؟
جماعي

�سوابط التعامل مع الق�سايا املجتمعية
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اليوم : الثاني األسبوع : السابع     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف اآليات التحكم نف�صي
بانفعالتها

الرتكيز على املفاهيم وخطوات التحكم طبيعة النفعالتتتزن يف انفعالتها
العملية

- الذكاء النفعايل، دانييل 
جوملان.

- اإدارة العواطف، زينب 
�سادق.

- الثقة العاطفية، جيل 
لندنفيلد.

تعرف كيفية التحكم 
ملاذا نفقد ال�سيطرة على انفعالتنا؟بانفعالتها

النفالت النفعايل واآثارهتو�سح اآثار التهور النفعايل

انفعالتنا: بني الكبت والنفالت

خطوات عملية عامةكيف تتحكمني بانفعالتك؟

الربنامج الثاين

تعرف اآليات التحكم نف�صي
بانفعالتها

الرتكيز على املفاهيم وخطوات التحكم طبيعة النفعالتتتزن يف انفعالتها
العملية

- الذكاء النفعايل، دانييل 
جوملان.

- اإدارة العواطف، زينب 
�سادق.

- الثقة العاطفية، جيل 
لندنفيلد.

تعرف كيفية التحكم 
ملاذا نفقد ال�سيطرة على انفعالتنا؟بانفعالتها

تو�سح اآثار التهور النفعايل

النفالت النفعايل واآثاره

انفعالتنا: بني الكبت والنفالت

خطوات عملية عامةكيف تتحكمني بانفعالتك؟
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اليوم : األول األسبوع : الثامن    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف اآليات التحكم نف�صي
بانفعالتها

الرتكيز على املفاهيم وخطوات التحكم طبيعة النفعالتتتزن يف انفعالتها
العملية

- الذكاء النفعايل، دانييل 
جوملان.

- اإدارة العواطف، زينب 
�سادق.

- الثقة العاطفية، جيل 
لندنفيلد.

تعرف كيفية التحكم 
ملاذا نفقد ال�سيطرة على انفعالتنا؟بانفعالتها

النفالت النفعايل واآثارهتو�سح اآثار التهور النفعايل

انفعالتنا: بني الكبت والنفالت

خطوات عملية عامةكيف تتحكمني بانفعالتك؟

الربنامج الثاين

تعرف اآليات التحكم نف�صي
بانفعالتها

الرتكيز على املفاهيم وخطوات التحكم طبيعة النفعالتتتزن يف انفعالتها
- الذكاء النفعايل، دانييل العملية

جوملان.

- اإدارة العواطف، زينب 
�سادق.

- الثقة العاطفية، جيل 
لندنفيلد.

تعرف كيفية التحكم 
ملاذا نفقد ال�سيطرة على انفعالتنا؟بانفعالتها

تو�سح اآثار التهور النفعايل
النفالت النفعايل واآثاره

انفعالتنا: بني الكبت والنفالت

خطوات عملية عامةكيف تتحكمني بانفعالتك؟
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اليوم : الثاني األسبوع : الثامن    
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تعرف اآليات التحكم نف�صي
بانفعالتها

الرتكيز على املفاهيم وخطوات التحكم طبيعة النفعالتتتزن يف انفعالتها
العملية

- الذكاء النفعايل، دانييل 
جوملان.

- اإدارة العواطف، زينب 
�سادق.

- الثقة العاطفية، جيل 
لندنفيلد.

تعرف كيفية التحكم 
ملاذا نفقد ال�سيطرة على انفعالتنا؟بانفعالتها

النفالت النفعايل واآثارهتو�سح اآثار التهور النفعايل

انفعالتنا: بني الكبت والنفالت

خطوات عملية عامةكيف تتحكمني بانفعالتك؟

الربنامج الثاين

تعرف اآليات التحكم نف�صي
بانفعالتها

الرتكيز على املفاهيم وخطوات التحكم طبيعة النفعالتتتزن يف انفعالتها
العملية

- الذكاء النفعايل، دانييل 
جوملان.

- اإدارة العواطف، زينب 
�سادق.

- الثقة العاطفية، جيل 
لندنفيلد.

تعرف كيفية التحكم 
ملاذا نفقد ال�سيطرة على انفعالتنا؟بانفعالتها

تو�سح اآثار التهور النفعايل

النفالت النفعايل واآثاره

انفعالتنا: بني الكبت والنفالت

خطوات عملية عامةكيف تتحكمني بانفعالتك؟
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اليوم : األول األسبوع : التاسع     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تهتم بق�سايا اجتماعي
املجتمع باإيجابية

الرتكيز على الوعي املجتمعي وواجبات الفرد واملجتمع: عالقة التفاعل املتبادلتوؤدي دورا يف خدمة جمتمعها
الفرد جتاه جمتمعه

- تنمية املجتمعات املحلية: 
اأحمد خاطر.

- اخلدمة الجتماعية: نظرة 
تاريخية، مناهج املمار�سة 
واملجالت، اأحمد خاطر.

ما املق�سود بق�سايا املجتمع؟تهتم بتطوير جمتمعها ومنوه
تدرك ق�سايا وم�سكالت 

ملاذا نهتم بق�سايا املجتمع؟جمتمعها

اأ�س�ض الهتمام ال�سخ�سي بالق�سايا 
باأي الق�سايا نهتم؟ وملاذا؟الجتماعية

الهتمام بق�سايا املجتمع: حديث جمال�ض اأم 
جهود على اأر�ض الواقع؟

يف�سل تنفيذ برنامج عملي فردي اأو كيف تخدمني ق�سية جمتمعية بنجاح؟
جماعي

�سوابط التعامل مع الق�سايا املجتمعية

الربنامج الثاين

توظف اأ�ساليب دعوي
دعوية متنوعة

تف�سر احلاجة لتنوع الأ�ساليب 
الدعوية

- مفهوم الأ�سلوب الدعوي
- الو�سائل الدعوية بني الثبات - اأهمية الأ�ساليب الدعوية واأثرها

والتطور، �سامل البيانوين.

- فن الدعوة الإ�سالمية 
وقواعد تطبيقها،
عبد الغفار عزيز.

- املدخل اإىل علم الدعوة، 
حممد البيانوين.

حتر�ض على تنويع اأ�ساليبها 
الأ�ساليب الدعوية: بني الثبات والتطويرالدعوية

حت�سن اختيار اأ�سلوبها الدعوي

تنوع الأ�ساليب الدعوية: املفهوم والأهمية

�سوابط يف الأ�ساليب الدعوية

اأ�س�ض اختيار الأ�ساليب الدعوية

مناذج لالأ�ساليب الدعوية: قدميا وحديثا

اأ�ساليب دعوية تبدع فيها الأنثى
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اليوم : الثاني األسبوع : التاسع     
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – 
الفوائد باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة 
يف حياتنا – وجوه الإعجاز يف ال�سورة 

– اأ�سئلة تقوميية

الربنامج الثاين

علمي

تعرف �سرية 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم.

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم اإجمال

�سوابط التعامل مع ال�سرية النبوية

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي

درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 
ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد
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األسبوع : العاشر   اليوم : األول   
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتاأثر باأ�سماء اهلل اإمياين
و�سفاته وتدعو بها

ت�ست�سعر معاين الأ�سماء 
وال�سفات

التعريف  باأ�سماء اهلل و�سفاته
حقيقة الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

ال�سنة الأوىل + درا�سة مناذج من الأ�سماء 
وال�سفات

- املق�سد الأ�سنى: يف �سرح 
معاين اأ�سماء اهلل احل�سنى، 

اأبو حامد الغزايل.

- و هلل الأ�سماء احل�سنى 
فادعوه بها، عبدالعزيز 

اجلليل.

- اأ�سماء اهلل و �سفاته يف 
معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة، 

عمر الأ�سقر.

ت�ستفيد من اأ�سماء اهلل 
اأهمية درا�سة اأ�سماء اهلل و�سفاته وف�سلهاو�سفاته يف حياتها اليومية

تلخ�ض معنى الإميان باأ�سماء 
اهلل و�سفاته

كيف توؤثر اأ�سماء اهلل و�سفاته يف حياتنا 
اليومية؟

ال�سنة الثانية +  درا�سة مناذج من ملخ�ض اعتقاد ال�سلف يف الأ�سماء وال�سفات
الأ�سماء وال�سفات

مقت�سيات الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته واآثاره

ال�سنة الثالثة تتناول  مناذج من الأ�سماء �سرح اأ�سماء اهلل و�سفاته ومعانيها
وال�سفات

الربنامج الثاين

توظف اأ�ساليب دعوي
دعوية متنوعة

تف�سر احلاجة لتنوع الأ�ساليب 
الدعوية

- مفهوم الأ�سلوب الدعوي
- الو�سائل الدعوية بني الثبات - اأهمية الأ�ساليب الدعوية واأثرها

والتطور، �سامل البيانوين.

- فن الدعوة الإ�سالمية 
وقواعد تطبيقها،
عبد الغفار عزيز.

- املدخل اإىل علم الدعوة، 
حممد البيانوين.

حتر�ض على تنويع اأ�ساليبها 
الأ�ساليب الدعوية: بني الثبات والتطويرالدعوية

حت�سن اختيار اأ�سلوبها الدعوي

تنوع الأ�ساليب الدعوية: املفهوم والأهمية

�سوابط يف الأ�ساليب الدعوية

اأ�س�ض اختيار الأ�ساليب الدعوية

مناذج لالأ�ساليب الدعوية: قدميا وحديثا

اأ�ساليب دعوية تبدع فيها الأنثى
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األسبوع : العاشر   اليوم : الثاني   
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

خلقي

تتمثل الأخالق 
الفا�سلة وال�سلوك 

القومي

تعطي مناذج من ال�سري على 
تناول علمي نظري، يوؤ�سل لالأخالق منطلقات اأ�سا�سية لكت�ساب اخللق الفا�سلالأخالق الفا�سلة

- الأخالق الفا�سلة،ويعايرها
عبد اهلل الرحيلي.

- اأ�سول الأخالق يف القراآن 
الكرمي، عمر حمزة.

- ع�سرنا والعي�ض يف زمانه 
ال�سعب، عبد الكرمي بكار

معايري اخللق الفا�سل وال�سلوك القوميتلتزم بال�سلوك القومي

تتعامل باخللق الفا�سل مع 
الأخالق بني الفطرة والكت�سابالآخرين

كلفة اخللق الفا�سل يف الزمن ال�سعب

ت�سارك الطالبات يف الختيارمناذج خمتارة لالأخالق الفا�سلة

اأخالقيات اخلالف

الربنامج الثاين

علمي

تعرف �سرية 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم.

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم اإجمال

�سوابط التعامل مع ال�سرية النبوية

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي
درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 

ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد
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األسبوع : الحادي عشر  اليوم : األول   
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي

ت�ستنتج الفوائد 
والآداب والأحكام 

من الأحاديث 
النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية
ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من 

الأحاديث.
الربنامج الثاين

تهتم بق�سايا اجتماعي
املجتمع باإيجابية

الرتكيز على الوعي املجتمعي وواجبات الفرد واملجتمع: عالقة التفاعل املتبادلتوؤدي دورا يف خدمة جمتمعها
الفرد جتاه جمتمعه

- تنمية املجتمعات املحلية: 
اأحمد خاطر.

- اخلدمة الجتماعية: نظرة 
تاريخية، مناهج املمار�سة 
واملجالت، اأحمد خاطر.

ما املق�سود بق�سايا املجتمع؟تهتم بتطوير جمتمعها ومنوه

تدرك ق�سايا وم�سكالت 
جمتمعها

ملاذا نهتم بق�سايا املجتمع؟
اأ�س�ض الهتمام ال�سخ�سي بالق�سايا 

باأي الق�سايا نهتم؟ وملاذا؟الجتماعية

الهتمام بق�سايا املجتمع: حديث جمال�ض اأم 
جهود على اأر�ض الواقع؟

يف�سل تنفيذ برنامج عملي فردي اأو كيف تخدمني ق�سية جمتمعية بنجاح؟
جماعي

�سوابط التعامل مع الق�سايا املجتمعية
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األسبوع : الحادي عشر  اليوم : الثاني   
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

توظف اأ�ساليب دعوي
دعوية متنوعة

تف�سر احلاجة لتنوع الأ�ساليب 
الدعوية

- مفهوم الأ�سلوب الدعوي
- الو�سائل الدعوية بني الثبات - اأهمية الأ�ساليب الدعوية واأثرها

والتطور، �سامل البيانوين.

- فن الدعوة الإ�سالمية 
وقواعد تطبيقها،
عبد الغفار عزيز.

- املدخل اإىل علم الدعوة، 
حممد البيانوين.

حتر�ض على تنويع اأ�ساليبها 
الأ�ساليب الدعوية: بني الثبات والتطويرالدعوية

تنوع الأ�ساليب الدعوية: املفهوم والأهميةحت�سن اختيار اأ�سلوبها الدعوي

�سوابط يف الأ�ساليب الدعوية

اأ�س�ض اختيار الأ�ساليب الدعوية

مناذج لالأ�ساليب الدعوية: قدميا وحديثا

اأ�ساليب دعوية تبدع فيها الأنثى

الربنامج الثاين

علمي
ت�ستنتج الفوائد 

والآداب والأحكام 
من الأحاديث 

النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية
ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من الأحاديث.
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األسبوع : الثاني عشر   اليوم : األول   
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

توظف اأ�ساليب دعوي
دعوية متنوعة

تف�سر احلاجة لتنوع الأ�ساليب 
الدعوية

- مفهوم الأ�سلوب الدعوي
- الو�سائل الدعوية بني الثبات - اأهمية الأ�ساليب الدعوية واأثرها

والتطور، �سامل البيانوين.

- فن الدعوة الإ�سالمية 
وقواعد تطبيقها،
عبد الغفار عزيز.

- املدخل اإىل علم الدعوة، 
حممد البيانوين.

حتر�ض على تنويع اأ�ساليبها 
الأ�ساليب الدعوية: بني الثبات والتطويرالدعوية

تنوع الأ�ساليب الدعوية: املفهوم والأهميةحت�سن اختيار اأ�سلوبها الدعوي

�سوابط يف الأ�ساليب الدعوية

اأ�س�ض اختيار الأ�ساليب الدعوية

مناذج لالأ�ساليب الدعوية: قدميا وحديثا

اأ�ساليب دعوية تبدع فيها الأنثى

الربنامج الثاين

علمي

تعرف �سرية 
الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم.

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم اإجمال

�سوابط التعامل مع ال�سرية النبوية

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي
درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 

ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد
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األسبوع : الثاني عشر  اليوم : الثاني
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

توظف اأ�ساليب دعوي
دعوية متنوعة

تف�سر احلاجة لتنوع الأ�ساليب 
الدعوية

- مفهوم الأ�سلوب الدعوي
- اأهمية الأ�ساليب الدعوية واأثرها

- الو�سائل الدعوية بني الثبات 
والتطور، �سامل البيانوين.

- فن الدعوة الإ�سالمية 
وقواعد تطبيقها،
عبد الغفار عزيز.

- املدخل اإىل علم الدعوة، 
حممد البيانوين.

حتر�ض على تنويع اأ�ساليبها 
الأ�ساليب الدعوية: بني الثبات والتطويرالدعوية

تنوع الأ�ساليب الدعوية: املفهوم والأهميةحت�سن اختيار اأ�سلوبها الدعوي

�سوابط يف الأ�ساليب الدعوية

اأ�س�ض اختيار الأ�ساليب الدعوية
مناذج لالأ�ساليب الدعوية: قدميا وحديثا

اأ�ساليب دعوية تبدع فيها الأنثى
الربنامج الثاين

تفهم معاين �سور علمي
خمتارة من املف�سل

ت�سرح املعنى الإجمايل لل�سور 
- اأي�سر التفا�سري، اجلزائري.مقدمة اأحكام التجويداملختارة

- تي�سري العلي القدير 
لخت�سار تف�سري ابن كثري، 

حممد الرفاعي.
- تي�سري الكرمي الرحمان يف 

تف�سري كالم املنان،
عبد الرحمن ال�سعدي.

درا�سة �سور خمتارة من املف�سلحت�سن قراءة ال�سور املختارة

�سبب النزول – املعنى الإجمايل – الفوائد 
باأنواعها – كيف نعي�ض بال�سورة يف حياتنا 

– وجوه الإعجاز يف ال�سورة – اأ�سئلة 
تقوميية
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الجدول التشغيلي للفصل الصيفي

الأ�صبوع 6الأ�صبوع 5الأ�صبوع 4الأ�صبوع 3الأ�صبوع 2الأ�صبوع 1
يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1يوم 2يوم 1

دورة اتخاذ ع�سر
القرارات 1

دورة اتخاذ 
القرارات 3
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القرارات 5

م�سروع 
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مو�سوع 
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مو�سوع 
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ال�سرية 6

دورة اتخاذ مغرب
القرارات 2

دورة اتخاذ 
القرارات 4
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القرارات 6

دورة
اختيار 

التخ�س�ض 
اجلامعي 1

دورة
اختيار 

التخ�س�ض 
اجلامعي 3

مو�سوع
 اأ�سماء اهلل 
احل�سنى 4

دورة
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النف�سية 2

دورة
ال�سحة 
النف�سية 4

دورة
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النف�سية 6

اأم�سية
املرونة 
العقلية 1

م�سروع 
الأ�ساليب 
الدعوية 3

اأم�سية
املرونة 
العقلية 2
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ثانيًا/ الوثائق التفصيلية للفصل االصيفي
األسبوع : األول   اليوم : األول   

مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال
الربنامج الأول

تدرك خطوات عقلي
اتخاذ القرار

حتر�ض على اتخاذ قراراتها 
اخلا�سة

مفهوم عملية اتخاذ القرار
الهتمام بتكوين اجتاه قوي نحو املبادرة عالقة اتخاذ القرار بحل امل�سكالت

لتخاذ القرارات ال�سخ�سية + التطبيق 
العملي خلطوات اتخاذ القرار

- كيف تنمي قدرتك على 
اتخاذ القرار، األن باركر.

- ترجمات لدرا�سات يف دعم 
اتخاذ القرار، ق�سم الرتجمة 

مبركز دعم اتخاذ القرار 
ب�سرطة دبي.

- الرتدد يف اتخاذ القرار، 
اأحمد غنيم.

قراراتك هي حياتك: اأهمية اتخاذ القرارات تفهم عملية اتخاذ القرار
عموما وال�سخ�سية خ�سو�سا

تتخذ قرارات حول ق�سايا 
اأنواع القراراتمقرتحة

خطوات اتخاذ القرار

اأ�ساليب وا�سرتاتيجيات �سنع القرار

عوائق اتخاذ القرارات

اأدوات م�ساعدة يف اتخاذ القرارات ال�سحيحة

الربنامج الثاين

تدرك خطوات عقلي
اتخاذ القرار

حتر�ض على اتخاذ قراراتها 
اخلا�سة

مفهوم عملية اتخاذ القرار
الهتمام بتكوين اجتاه قوي نحو املبادرة عالقة اتخاذ القرار بحل امل�سكالت

لتخاذ القرارات ال�سخ�سية + التطبيق 
العملي خلطوات اتخاذ القرار

- كيف تنمي قدرتك على 
اتخاذ القرار، األن باركر.

- ترجمات لدرا�سات يف دعم 
اتخاذ القرار، ق�سم الرتجمة 

مبركز دعم اتخاذ القرار 
ب�سرطة دبي.

- الرتدد يف اتخاذ القرار، 
اأحمد غنيم.

قراراتك هي حياتك: اأهمية اتخاذ القرارات تفهم عملية اتخاذ القرار
عموما وال�سخ�سية خ�سو�سا

تتخذ قرارات حول ق�سايا 
مقرتحة

اأنواع القرارات

خطوات اتخاذ القرار

اأ�ساليب وا�سرتاتيجيات �سنع القرار

عوائق اتخاذ القرارات
اأدوات م�ساعدة يف اتخاذ القرارات 

ال�سحيحة
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األسبوع : األول   اليوم : الثاني   
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك خطوات عقلي
اتخاذ القرار

حتر�ض على اتخاذ قراراتها 
اخلا�سة

مفهوم عملية اتخاذ القرار
الهتمام بتكوين اجتاه قوي نحو املبادرة عالقة اتخاذ القرار بحل امل�سكالت

لتخاذ القرارات ال�سخ�سية + التطبيق 
العملي خلطوات اتخاذ القرار

- كيف تنمي قدرتك على 
اتخاذ القرار، األن باركر.

- ترجمات لدرا�سات يف دعم 
اتخاذ القرار، ق�سم الرتجمة 

مبركز دعم اتخاذ القرار 
ب�سرطة دبي.

- الرتدد يف اتخاذ القرار، 
اأحمد غنيم.

قراراتك هي حياتك: اأهمية اتخاذ القرارات تفهم عملية اتخاذ القرار
عموما وال�سخ�سية خ�سو�سا

تتخذ قرارات حول ق�سايا 
اأنواع القراراتمقرتحة

خطوات اتخاذ القرار

اأ�ساليب وا�سرتاتيجيات �سنع القرار

عوائق اتخاذ القرارات

اأدوات م�ساعدة يف اتخاذ القرارات ال�سحيحة

الربنامج الثاين

تدرك خطوات عقلي
اتخاذ القرار

حتر�ض على اتخاذ قراراتها 
اخلا�سة

مفهوم عملية اتخاذ القرار
الهتمام بتكوين اجتاه قوي نحو املبادرة عالقة اتخاذ القرار بحل امل�سكالت

لتخاذ القرارات ال�سخ�سية + التطبيق 
العملي خلطوات اتخاذ القرار

- كيف تنمي قدرتك على 
اتخاذ القرار، األن باركر.

- ترجمات لدرا�سات يف دعم 
اتخاذ القرار، ق�سم الرتجمة 

مبركز دعم اتخاذ القرار 
ب�سرطة دبي.

- الرتدد يف اتخاذ القرار، 
اأحمد غنيم.

قراراتك هي حياتك: اأهمية اتخاذ القرارات تفهم عملية اتخاذ القرار
عموما وال�سخ�سية خ�سو�سا

تتخذ قرارات حول ق�سايا 
مقرتحة

اأنواع القرارات

خطوات اتخاذ القرار

اأ�ساليب وا�سرتاتيجيات �سنع القرار

عوائق اتخاذ القرارات
اأدوات م�ساعدة يف اتخاذ القرارات 

ال�سحيحة
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األسبوع : الثاني   اليوم : األول   
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تدرك خطوات عقلي
اتخاذ القرار

حتر�ض على اتخاذ قراراتها 
اخلا�سة

مفهوم عملية اتخاذ القرار
الهتمام بتكوين اجتاه قوي نحو املبادرة عالقة اتخاذ القرار بحل امل�سكالت

لتخاذ القرارات ال�سخ�سية + التطبيق 
العملي خلطوات اتخاذ القرار

- كيف تنمي قدرتك على 
اتخاذ القرار، األن باركر.

- ترجمات لدرا�سات يف دعم 
اتخاذ القرار، ق�سم الرتجمة 

مبركز دعم اتخاذ القرار 
ب�سرطة دبي.

- الرتدد يف اتخاذ القرار، 
اأحمد غنيم.

قراراتك هي حياتك: اأهمية اتخاذ القرارات تفهم عملية اتخاذ القرار
عموما وال�سخ�سية خ�سو�سا

تتخذ قرارات حول ق�سايا 
اأنواع القراراتمقرتحة

خطوات اتخاذ القرار

اأ�ساليب وا�سرتاتيجيات �سنع القرار

عوائق اتخاذ القرارات

اأدوات م�ساعدة يف اتخاذ القرارات ال�سحيحة

الربنامج الثاين

تدرك خطوات عقلي
اتخاذ القرار

حتر�ض على اتخاذ قراراتها 
اخلا�سة

مفهوم عملية اتخاذ القرار
الهتمام بتكوين اجتاه قوي نحو املبادرة عالقة اتخاذ القرار بحل امل�سكالت

لتخاذ القرارات ال�سخ�سية + التطبيق 
العملي خلطوات اتخاذ القرار

- كيف تنمي قدرتك على 
اتخاذ القرار، األن باركر.

- ترجمات لدرا�سات يف دعم 
اتخاذ القرار، ق�سم الرتجمة 

مبركز دعم اتخاذ القرار 
ب�سرطة دبي.

- الرتدد يف اتخاذ القرار، 
اأحمد غنيم.

قراراتك هي حياتك: اأهمية اتخاذ القرارات تفهم عملية اتخاذ القرار
عموما وال�سخ�سية خ�سو�سا

تتخذ قرارات حول ق�سايا 
مقرتحة

اأنواع القرارات

خطوات اتخاذ القرار

اأ�ساليب وا�سرتاتيجيات �سنع القرار

عوائق اتخاذ القرارات
اأدوات م�ساعدة يف اتخاذ القرارات 

ال�سحيحة
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األسبوع : الثاني   اليوم : الثاني   
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

توظف اأ�ساليب دعوي
دعوية متنوعة

تف�سر احلاجة لتنوع الأ�ساليب 
الدعوية

- مفهوم الأ�سلوب الدعوي
- الو�سائل الدعوية بني الثبات - اأهمية الأ�ساليب الدعوية واأثرها

والتطور، �سامل البيانوين.

- فن الدعوة الإ�سالمية 
وقواعد تطبيقها،
عبد الغفار عزيز.

- املدخل اإىل علم الدعوة، 
حممد البيانوين.

حتر�ض على تنويع اأ�ساليبها 
الأ�ساليب الدعوية: بني الثبات والتطويرالدعوية

تنوع الأ�ساليب الدعوية: املفهوم والأهميةحت�سن اختيار اأ�سلوبها الدعوي

�سوابط يف الأ�ساليب الدعوية

اأ�س�ض اختيار الأ�ساليب الدعوية

مناذج لالأ�ساليب الدعوية: قدميا وحديثا

اأ�ساليب دعوية تبدع فيها الأنثى

الربنامج الثاين

اإدارة 
الذات

تعرف كيف تختار 
تخ�س�سها اجلامعي

تعرف موؤ�سرات تف�سيلها 
الهتمام باحلرية يف الختيار ق�سية الختيار ال�سخ�سي: حق تتبعه واجباتال�سخ�سي

اأ�سا�سية، وكذلك الواقعية يف الختيار.
- كيف تختار التخ�س�ض 
الأكادميي، نا�سر العايطة.
- دليلك نحو م�ستقبلك 

التعليمي واملهني، الإدارة 
العامة للتوجيه والإر�ساد.

- كيف تبني م�ستقبلك وتختار 
تخ�س�سك،

عبد العزيز احل�سيني.
 Choosing Your -

 College Major
and Caree،

تراعي احتياجاتها واحتياجات 
الأ�سباب الدافعة ملوا�سلة التعلمملاذا نتعلم؟من حولها

حت�سل على املعلومات الالزمة 
حول التخ�س�سات املختلفة

الدرا�سة اجلامعية كمنطلق اأول اأهمية الدرا�سة اجلامعية
للتخ�س�ض العلمي والوظيفي

الرتكيز على الأنثىما الذي يحكم اختيارنا لتخ�س�ساتنا؟

خطوات اختيار التخ�س�ض اجلامعي
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األسبوع : الثالث   اليوم : األول   
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

اإدارة 
الذات

تعرف كيف تختار 
تخ�س�سها اجلامعي

تعرف موؤ�سرات تف�سيلها 
الهتمام باحلرية يف الختيار ق�سية الختيار ال�سخ�سي: حق تتبعه واجباتال�سخ�سي

اأ�سا�سية، وكذلك الواقعية يف الختيار.
- كيف تختار التخ�س�ض 
الأكادميي، نا�سر العايطة.
- دليلك نحو م�ستقبلك 

التعليمي واملهني، الإدارة 
العامة للتوجيه والإر�ساد.

- كيف تبني م�ستقبلك وتختار 
تخ�س�سك،

عبد العزيز احل�سيني.
 Choosing Your -

 College Major
and Caree،

تراعي احتياجاتها واحتياجات 
الأ�سباب الدافعة ملوا�سلة التعلمملاذا نتعلم؟من حولها

حت�سل على املعلومات الالزمة 
الدرا�سة اجلامعية كمنطلق اأول اأهمية الدرا�سة اجلامعيةحول التخ�س�سات املختلفة

للتخ�س�ض العلمي والوظيفي
الرتكيز على الأنثىما الذي يحكم اختيارنا لتخ�س�ساتنا؟

خطوات اختيار التخ�س�ض اجلامعي

الربنامج الثاين

اإدارة 
الذات

تعرف كيف تختار 
تخ�س�سها اجلامعي

تعرف موؤ�سرات تف�سيلها 
الهتمام باحلرية يف الختيار ق�سية الختيار ال�سخ�سي: حق تتبعه واجباتال�سخ�سي

كيف تختار التخ�س�ض اأ�سا�سية، وكذلك الواقعية يف الختيار.
الأكادميي، نا�سر العايطة.

دليلك نحو م�ستقبلك التعليمي 
واملهني، الإدارة العامة 

للتوجيه والإر�ساد.
كيف تبني م�ستقبلك وتختار 

تخ�س�سك،
عبد العزيز احل�سيني.

 -Choosing Your
 College Major

and Caree، www.
parkland.edu/
careercenter

تراعي احتياجاتها واحتياجات 
الأ�سباب الدافعة ملوا�سلة التعلمملاذا نتعلم؟من حولها

حت�سل على املعلومات الالزمة 
حول التخ�س�سات املختلفة

الدرا�سة اجلامعية كمنطلق اأول اأهمية الدرا�سة اجلامعية
للتخ�س�ض العلمي والوظيفي

الرتكيز على الأنثىما الذي يحكم اختيارنا لتخ�س�ساتنا؟

خطوات اختيار التخ�س�ض اجلامعي
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األسبوع : الثالث  اليوم : الثاني  
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
ت�ستنتج الفوائد 

والآداب والأحكام 
من الأحاديث 

النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية
ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من 

الأحاديث.
الربنامج الثاين

تتاأثر باأ�سماء اهلل اإمياين
و�سفاته وتدعو بها

ت�ست�سعر معاين الأ�سماء 
وال�سفات

التعريف  باأ�سماء اهلل و�سفاته
حقيقة الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

ال�سنة الأوىل + درا�سة مناذج من الأ�سماء 
وال�سفات

- املق�سد الأ�سنى: يف �سرح 
معاين اأ�سماء اهلل احل�سنى، 

اأبو حامد الغزايل.

- و هلل الأ�سماء احل�سنى 
فادعوه بها، عبدالعزيز 

اجلليل.

- اأ�سماء اهلل و �سفاته يف 
معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة، 

عمر الأ�سقر.

ت�ستفيد من اأ�سماء اهلل 
اأهمية درا�سة اأ�سماء اهلل و�سفاته وف�سلهاو�سفاته يف حياتها اليومية

تلخ�ض معنى الإميان باأ�سماء 
اهلل و�سفاته

كيف توؤثر اأ�سماء اهلل و�سفاته يف حياتنا 
اليومية؟

ال�سنة الثانية +  درا�سة مناذج من الأ�سماء ملخ�ض اعتقاد ال�سلف يف الأ�سماء وال�سفات
وال�سفات

مقت�سيات الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته 
واآثاره

ال�سنة الثالثة تتناول  مناذج من الأ�سماء �سرح اأ�سماء اهلل و�سفاته ومعانيها
وال�سفات
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األسبوع : الرابع   اليوم : األول   
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

�صحي
تكت�سب املفاهيم 

الأ�سا�سية يف 
ال�سحة النف�سية

مفهوم ال�سحة النف�سيةتعرف معايري ال�سحة النف�سية
- مبادئ ال�سحة النف�سية، معايري ال�سحة النف�سية

حممد ال�سفا�سفة واأحمد 
عربيات.

- ال�سحة النف�سية والتوافق، 
�سهري اأحمد.

- ال�سطراب النف�سي، األفت 
حقي.

حت�سن التعامل مع م�ساعر 
ال�سواء وال�سطراب يف ال�سحة النف�سيةالإحباط وال�سراع

تبدي اهتماما بتوافقها 
النف�سي

التوافق النف�سي: تعريفه – خ�سائ�سه – 
اأ�ساليبه

الإحباط: تعريفه – م�سبباته – التغلب على 
الإحباط

ال�سراع: تعريفه – اأنواعه – مظاهره – 
�سلوك حل ال�سراع

الربنامج الثاين

تكت�سب املفاهيم �سحي
الأ�سا�سية يف 

ال�سحة النف�سية

مفهوم ال�سحة النف�سيةتعرف معايري ال�سحة النف�سية
- مبادئ ال�سحة النف�سية، معايري ال�سحة النف�سية

حممد ال�سفا�سفة واأحمد 
عربيات.

- ال�سحة النف�سية والتوافق، 
�سهري اأحمد.

- ال�سطراب النف�سي، األفت 
حقي.

حت�سن التعامل مع م�ساعر 
ال�سواء وال�سطراب يف ال�سحة النف�سيةالإحباط وال�سراع

تبدي اهتماما بتوافقها 
النف�سي

التوافق النف�سي: تعريفه – خ�سائ�سه – 
اأ�ساليبه

الإحباط: تعريفه – م�سبباته – التغلب على 
الإحباط

ال�سراع: تعريفه – اأنواعه – مظاهره – 
�سلوك حل ال�سراع
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األسبوع : الرابع   اليوم : الثاني   
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تكت�سب املفاهيم �صحي
الأ�سا�سية يف 

ال�سحة النف�سية

مفهوم ال�سحة النف�سيةتعرف معايري ال�سحة النف�سية
- مبادئ ال�سحة النف�سية، معايري ال�سحة النف�سية

حممد ال�سفا�سفة واأحمد 
عربيات.

- ال�سحة النف�سية والتوافق، 
�سهري اأحمد.

- ال�سطراب النف�سي، األفت 
حقي.

حت�سن التعامل مع م�ساعر 
ال�سواء وال�سطراب يف ال�سحة النف�سيةالإحباط وال�سراع

تبدي اهتماما بتوافقها 
النف�سي

التوافق النف�سي: تعريفه – خ�سائ�سه – 
اأ�ساليبه

الإحباط: تعريفه – م�سبباته – التغلب على 
الإحباط

ال�سراع: تعريفه – اأنواعه – مظاهره – 
�سلوك حل ال�سراع

الربنامج الثاين

تكت�سب املفاهيم �صحي
الأ�سا�سية يف 

ال�سحة النف�سية

مفهوم ال�سحة النف�سيةتعرف معايري ال�سحة النف�سية
- مبادئ ال�سحة النف�سية، معايري ال�سحة النف�سية

حممد ال�سفا�سفة واأحمد 
عربيات.

- ال�سحة النف�سية والتوافق، 
�سهري اأحمد.

- ال�سطراب النف�سي، األفت 
حقي.

حت�سن التعامل مع م�ساعر 
ال�سواء وال�سطراب يف ال�سحة النف�سيةالإحباط وال�سراع

تبدي اهتماما بتوافقها 
النف�سي

التوافق النف�سي: تعريفه – خ�سائ�سه – 
اأ�ساليبه

الإحباط: تعريفه – م�سبباته – التغلب على 
الإحباط

ال�سراع: تعريفه – اأنواعه – مظاهره – 
�سلوك حل ال�سراع
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األسبوع : الخامس   اليوم : األول   
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تكت�سب املفاهيم �صحي
الأ�سا�سية يف 

ال�سحة النف�سية

مفهوم ال�سحة النف�سيةتعرف معايري ال�سحة النف�سية
- مبادئ ال�سحة النف�سية، معايري ال�سحة النف�سية

حممد ال�سفا�سفة واأحمد 
عربيات.

- ال�سحة النف�سية والتوافق، 
�سهري اأحمد.

- ال�سطراب النف�سي، األفت 
حقي.

حت�سن التعامل مع م�ساعر 
ال�سواء وال�سطراب يف ال�سحة النف�سيةالإحباط وال�سراع

تبدي اهتماما بتوافقها 
النف�سي

التوافق النف�سي: تعريفه – خ�سائ�سه – 
اأ�ساليبه

الإحباط: تعريفه – م�سبباته – التغلب على 
الإحباط

ال�سراع: تعريفه – اأنواعه – مظاهره – 
�سلوك حل ال�سراع

الربنامج الثاين

تكت�سب املفاهيم �صحي
الأ�سا�سية يف 

ال�سحة النف�سية

مفهوم ال�سحة النف�سيةتعرف معايري ال�سحة النف�سية
- مبادئ ال�سحة النف�سية، معايري ال�سحة النف�سية

حممد ال�سفا�سفة واأحمد 
عربيات.

- ال�سحة النف�سية والتوافق، 
�سهري اأحمد.

- ال�سطراب النف�سي، األفت 
حقي.

حت�سن التعامل مع م�ساعر 
ال�سواء وال�سطراب يف ال�سحة النف�سيةالإحباط وال�سراع

تبدي اهتماما بتوافقها 
النف�سي

التوافق النف�سي: تعريفه – خ�سائ�سه – 
اأ�ساليبه

الإحباط: تعريفه – م�سبباته – التغلب على 
الإحباط

ال�سراع: تعريفه – اأنواعه – مظاهره – 
�سلوك حل ال�سراع
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األسبوع : الخامس   اليوم : الثاني   
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
ت�ستنتج الفوائد 

والآداب والأحكام 
من الأحاديث 

النبوية

تطبق مهارة ال�ستنباط 
وال�ستنتاج على الأحاديث 

املختارة
ال�سنة الأوىل + مناذج من الأحاديثاحلديث النبوي واأق�سامه

بهجة قلوب الأبرار، ابن 
�سعدي.

- �سحيح الأدب املفرد، 
الألباين.

ريا�ض ال�ساحلني، النووي.

تناق�ض الآداب والأحكام 
اآداب التعامل مع ال�سنة النبويةالواردة يف الأحاديث املختارة

تعطي تطبيقات من الواقع 
على الآداب والأحكام الواردة

ال�ستنباط وال�ستنتاج: املفهوم واآليات 
التطبيق

- ال�سنة الثانية + مناذج من الأحاديث
-  التطبيق على الأحاديث املختارة

درا�سة اأحاديث خمتارة

ق�سة احلديث – درجة احلديث - 
التعريف بالراوي – معاين املفردات – 
املعنى الإجمايل – كيف نعي�ض باحلديث 

يف حياتنا – الفوائد – اأ�سئلة تقوميية
ال�سنة الثالثة تتناول مناذج من 

الأحاديث.
الربنامج الثاين

تت�سف باملرونة عقلي
والنفتاح العقلي

تقدر اأثر النفتاح يف منوها 
ماذا نعني باملرونة العقلية؟العقلي

- 30 عادة عقل، يو�سف 
قطامي.

- ع�سرنا والعي�ض يف زمانه 
ال�سعب. عبد الكرمي بكار

اأهمية املرونة العقليةتدرك حدود املرونة والنفتاح

ت�ستمع لالآراء املخالفة لها 
وحترتمها

بني املرونة والتبعية

موا�سفات العقلية املرنة

كيف تزيدين من مرونتك العقلية؟

منوذج تطبيقي للمرونة العقلية :
كيف تتعاملني مع الآراء املخالفة لِك؟

ي�سار اإىل اأدبيات اخلالف كمكون للمرونة 
العقلية
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األسبوع : السادس   اليوم : األول   
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

تتاأثر باأ�سماء اهلل اإمياين
و�سفاته وتدعو بها

ت�ست�سعر معاين الأ�سماء 
وال�سفات

التعريف  باأ�سماء اهلل و�سفاته
حقيقة الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته

ال�سنة الأوىل + درا�سة مناذج من الأ�سماء 
وال�سفات

- املق�سد الأ�سنى: يف �سرح 
معاين اأ�سماء اهلل احل�سنى، 

اأبو حامد الغزايل.

- و هلل الأ�سماء احل�سنى 
فادعوه بها، عبدالعزيز 

اجلليل.

- اأ�سماء اهلل و �سفاته يف 
معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة، 

عمر الأ�سقر.

ت�ستفيد من اأ�سماء اهلل 
اأهمية درا�سة اأ�سماء اهلل و�سفاته وف�سلهاو�سفاته يف حياتها اليومية

تلخ�ض معنى الإميان باأ�سماء 
اهلل و�سفاته

كيف توؤثر اأ�سماء اهلل و�سفاته يف حياتنا 
اليومية؟

ال�سنة الثانية +  درا�سة مناذج من ملخ�ض اعتقاد ال�سلف يف الأ�سماء وال�سفات
الأ�سماء وال�سفات

مقت�سيات الإميان باأ�سماء اهلل و�سفاته واآثاره

ال�سنة الثالثة تتناول  مناذج من الأ�سماء �سرح اأ�سماء اهلل و�سفاته ومعانيها
وال�سفات

الربنامج الثاين

توظف اأ�ساليب دعوي
دعوية متنوعة

تف�سر احلاجة لتنوع الأ�ساليب 
الدعوية

- مفهوم الأ�سلوب الدعوي
- الو�سائل الدعوية بني الثبات - اأهمية الأ�ساليب الدعوية واأثرها

والتطور، �سامل البيانوين.

- فن الدعوة الإ�سالمية 
وقواعد تطبيقها،
عبد الغفار عزيز.

- املدخل اإىل علم الدعوة، 
حممد البيانوين.

حتر�ض على تنويع اأ�ساليبها 
الأ�ساليب الدعوية: بني الثبات والتطويرالدعوية

حت�سن اختيار اأ�سلوبها الدعوي

تنوع الأ�ساليب الدعوية: املفهوم والأهمية

�سوابط يف الأ�ساليب الدعوية

اأ�س�ض اختيار الأ�ساليب الدعوية

مناذج لالأ�ساليب الدعوية: قدميا وحديثا

اأ�ساليب دعوية تبدع فيها الأنثى
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األسبوع : السادس   اليوم : الثاني   
مراجع مقرتحةموجهات عامةمفردات مقرتحةالكفايات اخلا�صةالكفاية العامةاملجال

الربنامج الأول

علمي
تعرف �سرية 

الر�سول �سلى اهلل 
عليه و�سلم وت�سعى 

لالقتداء به

ت�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياتها اليومية
ال�سنة الأوىلمفهوم ال�سرية النبوية واأهميتها

- ال�سرية النبوية يف �سوء 
امل�سادر الأ�سلية، مهدي 

اأحمد.

- الرحيق املختوم، �سفي 
الرحمن املباركفوري.

- زاد املعاد، ابن القيم.

تقدر جهود الر�سول  �سلى اهلل 
م�سادر ال�سرية النبويةعليه و�سلم يف اإبالغ الر�سالة

ت�ستوعب �سرية الر�سول �سلى 
�سوابط التعامل مع ال�سرية النبويةاهلل عليه و�سلم اإجمال

واجبنا جتاه ال�سرية

عالقة ال�سرية النبوية بواقعنا اليومي
درا�سة ال�سرية النبوية على فرتات مع 

ال�سنة الثانية + ال�سنة الثالثةا�ستنباط اأهم الفوائد

الربنامج الثاين

تت�سف باملرونة عقلي
والنفتاح العقلي

تقدر اأثر النفتاح يف منوها 
ماذا نعني باملرونة العقلية؟العقلي

- 30 عادة عقل، يو�سف 
قطامي.

- ع�سرنا والعي�ض يف زمانه 
ال�سعب. عبد الكرمي بكار

اأهمية املرونة العقليةتدرك حدود املرونة والنفتاح

ت�ستمع لالآراء املخالفة لها 
وحترتمها

بني املرونة والتبعية

موا�سفات العقلية املرنة

كيف تزيدين من مرونتك العقلية؟

منوذج تطبيقي للمرونة العقلية :
كيف تتعاملني مع الآراء املخالفة لِك؟

ي�سار اإىل اأدبيات اخلالف كمكون للمرونة 
العقلية



226



227

توجيهات عامة في التطبيق

       التطبيق الفعلي للربنامج هو اخلطوة الأكرث اأهمية، وهو املق�سود الأول بجميع العمليات الأخرى. وهنا ن�سري اإىل بع�ض املوجهات العامة التي تفيد يف ذلك:

قبل التدريس:
يجب على املعلمة اأن تكون على اإملام كامل بالربنامج وجمالته وتفريعاته. اإن توفر ال�سورة الكلية لدى املعلمة يبقي عينيها على الأهم دائما، حتى ل ت�سيع  1 .
يف التفا�سيل. املعلمة املتخ�س�سة يف مرحلة معينة اأو جمال تعليمي معني، مطالبة مبعرفة تفا�سيل هذه املرحلة اأو ذلك املجال ب�سكل اأكرب، ولكن ذلك ل 

يلغي احلد الأدنى من الإحاطة بالربنامج.
وعليه يجب على املعلمة ا�ستيعاب مفهوم الكفاية ومتعلقاته يف املجال الرتبوي.  . ت�سكل الكفايات العمود الفقري لربنامج "رقي". 2

قبل املبا�سرة يف تنفيذ الربنامج، يجب على املعلمة اأن تتاأكد من فهمها وا�ستيعابها للمحاور الأ�سا�سية يف املو�سوع. املعلمة غري مطالبة بالإحاطة بجميع  3 .
املو�سوع  كان  �سواًء  املو�سوع،  الأ�سا�سية يف  باملحاور  لالإحاطة  فاإنها م�سطرة  املطلوب؛  بامل�ستوى  توؤدي مهمتها  ولكنها حتى  باملو�سوع،  املتعلقة  العنا�سر 

�سيقدم يف �سيغة املحا�سرة اأو يف �سيغ اأخرى كاملناق�سة اأو امل�ساريع، وهي �سيغ تعتمد على ن�ساط الطالبات ب�سكل كبري.
تنويع اأ�ساليب تقدمي املعارف واملهارات يفيد املعلمة وطالباتها كثريا. حتى يف اإطار الطريقة الواحدة، ميكن للتنويع اأن ي�ساهم يف اأقل الأحوال على جتديد  4 .
النقا�ض  اأن تدير  بال�سرورة  املناق�سة يف تقدمي مو�سوع ما، فلي�ض  اأ�سلوب  املعلمة  اإذا اعتمدت  املثال:  للطالبات. على �سبيل  واإتاحة فر�ض جديدة  املناخ 
املو�سوع حمل  املتميزات يف  للطالبات  القيادية مثال، ورمبا  النزعة  الطالبات ذوات  لبع�ض  الأحيان  الفر�سة يف بع�ض  تتيح  اأن  الأف�سل  بنف�سها، بل من 

النقا�ض.
معرفة املعلمة لطالباتها تفيدها كثريا يف اأداء دورها الرتبوي، وتفيد الطالبات يف ممار�سة اأدوار متقدمة تعمل على تطوير �سخ�سياتهن وتعميق م�ستوى  5 .
تعلمهن. عندما تواجه املعلمة �سعوبة يف مو�سوع معني ب�سبب قلة وقتها اأو ب�سبب �سعف معلوماتها اأو لأي �سبب اآخر، ميكن لها اأن ت�ستعني ببع�ض الطالبات 

الالتي قد ي�ساعدنها يف الإعداد للمو�سوع اأو تقدميه.
يجب على املعلمة اأن تعمل على اإ�سراك طالباتها يف التعلم. ودورها كمعلمة ل يلزمها باأن تكون امل�سدر الوحيد للمعرفة. اإن م�ساركة الطالبات يف التخطيط  6 .

والتنفيذ للعملية التعليمية، ي�ستثري دافعيتهن ب�سكل كبري، وهو هدف بحد ذاته.
التعلم احلقيقي هو التعلم الذي يتجاوز حدود حت�سيل املعرفة، اإنه التعلم الذي ي�سبح جزءا من �سخ�سية املتعلم و�سلوكه. هذا النوع من التعلم هو الذي  7 .
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يجب اأن ت�سعى اإليه املوؤ�س�سة واملعلمات، وذلك ل يتم من خالل ال�سعارات والوثائق، بل يتم من خالل املمار�سة الفعلية للفريق التعليمي داخل الف�سول 
وخارجها. عندما تركز املعلمة على النتهاء من املقرر، اأو تبدي اهتماما اأكرب باملو�سوعات امل�سمولة بالمتحان، فهي توؤكد للطالبات باأن التعلم هو ما يكتب 

يف ال�سهادات، ل ما يكت�سبه الإن�سان وي�سبح جزءا من ذاته.
تلعب الو�سائل التعليمية دورا بارزا يف حت�سني م�ستوى التعلم، وميكن للمعلمة اأن تعهد باأجزاء كاملة من املو�سوع اإىل فلم تعليمي اأو �سريحة �سوئية اأو غريها  8 .
من الو�سائل التعليمية. ول ميكن ح�سر الو�سائل التعليمية، فهي تتنوع بتنوع املو�سوعات واخلربات املراد خدمتها. ول يفوتنا اأن ن�سري اإىل اأن الإعداد اجليد 

للو�سيلة التعليمية يحافظ على وقت املعلمة وجهدها وي�سمن حتقيق الأهداف املن�سودة.

أثناء التدريس:
البداية اجليدة توؤثر كثريا على �سري باقي الدر�ض،  ويجدر باملعلمة التنبه لذلك، واحلر�ض على اأن تكون البداية لطيفة ون�سطة وحيوية، كاأن تبداأ طالباتها  1 .

بال�سالم وال�سوؤال عنهن، ثم تبدي مالحظة اإيجابية حول الف�سل اأو حول الطالبات ككل ولي�ض كاأفراد.
ا�ستثارة دافعية الطالبات  التمهيد لذلك، من خالل طرح ت�ساوؤلت حول املو�سوع، حماولة  اأن تبداأ املعلمة اخلو�ض يف تفا�سيل در�سها، يح�سن بها  قبل  2 .

وف�سولهن للمو�سوع، ربط املو�سوع باحتياجات حياتهن اليومية. املهم هو اأن تدفع الطالبات للتحفز لتلقي املو�سوع اجلديد.
اأن تن�سى نف�سها وت�سافر مع تفا�سيل املو�سوع دون مراعاة كون الطالبات مازلن على  التناول العلمي للمو�سوع لي�ض هدفا بحد ذاته، ول يجدر باملعلمة  3 .
ات�سال بها اأم ل. على املعلمة اأن تتاأكد من مواكبة الطالبات لها يف كل خطوة ) كاأن تقول: اإىل هنا مفهوم؟ اأو:  هل هناك �سوؤال حول هذا اجلزء؟(، ول 

تتربم من �سوؤال طالبة عن نقطة يف حينها، خ�سو�سا عندما يكون املو�سوع مرتابطا ُيبنى اآخره على اأوله، فالأولوية دائما للطالبة ولي�ض للمو�سوع.
تختلف درجة تفاعل الطالبات مع معلمتهن، فهناك من هي مهتمة جدا وتتابع املعلمة يف كل خطوة، وهناك من هي �سارحة اأو �ساردة الذهن ورمبا غري  4 .

املهتمة. وهنا يجب اأن توزع املعلمة انتباهها على جميع الطالبات املنتبهات منهن )ت�سجيعا لهن وتعزيزا( وغري املنتبهات )تذكريا لهن وتنبيها(.
لي�ض من طبيعة الإن�سان البقاء �سامتا دون حراك لفرتة زمنية طويلة. ولذلك يجدر باملعلمة اأن تبدي تفهما لبع�ض التحركات اأو اللفتات بني احلني والآخر.  5 .
بل من الأف�سل اأن تبادر هي وت�سيع جوا من احليوية والن�ساط يف الف�سل ولو ترتب على ذلك حترك بع�ض الطالبات من اأماكنهن اأو دخولهن يف م�ساورات 
مع طالبات اأخريات. املهم اأن يتم لغر�ض  ووفق خمطط الدر�ض، حيث تخ�س�ض املعلمة -على �سبيل املثال - دقيقتني للنقا�ض بني اأع�ساء الفرق، اأو تطلب 
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من الطالبات تعديل و�سعية جلو�سهن مبا يتفق مع متطلبات الدر�ض.
مو�سع التعلم هو مو�سع احرتام وتقدير بدون �سك، ولكن ل ينبغي لنا اأن نن�سى اأنه مو�سوع تعلم باملقام الأول، اأي اأنه مكان يخطئ فيه املتعلمون وي�سححوا  6 .
اأخطاءهم. ولذلك ل يجب على املعلمة اأن تت�سنج يف التعاطي مع اأخطاء الطالبات اأو هفواتهن، بل الأف�سل لها اأن تتبع اأ�سلوب التجاهل ما و�سعها ذلك مادام 

اأنه ل ي�سر بالنظام العام للف�سل، ويف نف�ض الوقت ل يدفع الطالبة بعيدا عن جو التعلم. خ�سو�سا عندما يكون اخلطاأ معزول ول يتوقع تكراره.
من اأهم �سروط التعلم اأن ت�سعر املتعلمة بالأمان، وهذا يفر�ض على املعلمة اأن تعمل على تكوين بيئة �سفية اآمنة، تتيح للطالبات التعبري عن اآرائهن وتقدمي  7 .
اأو اأي �سلوك  اأو ال�سخرية  اأو الرف�ض، حتى عندما تكون تلك الإجابة خاطئة جدا. �سلوك الرف�ض  اإجاباتهن وم�ساركاتهن، دون اأي تخوف من ال�سخرية 
اآخر يهدد البيئة ال�سفية الآمنة، قد ي�سدر من املعلمة نف�سها، وقد ي�سدر من طالبات اأخريات. عندما ي�سدر من املعلمة تكون له اآثار مدمرة على جميع 
الطالبات، وعندما ي�سدر عن الطالبات، تكون له اآثار �سلبية جدا على الطالبة مو�سع ال�سخرية اأو الرف�ض، وعلى طالبات اأخريات يتخوفن من تعر�سهن 

ملثل هذا املوقف.
تنجح املعلمة كثريا اإذا هي نقلت حمور الن�ساط داخل الف�سل الدرا�سي من املعلمة )نف�سها( اإىل الطالبات، عندما حتول املعلمة دورها من م�سدر للمعرفة  8 .

اإىل موجه لعملية التعلم التي متار�سها الطالبات باأنف�سهن، تكون قد جنحت فعال يف تن�سيط التعلم، ونقل حموره اإىل الطالبات. 
قد ي�سيق الوقت ول يت�سع لتناول املو�سوع بكامل جزئياته، هنا يجدر باملعلمة اأن تركز على املبادئ الأ�سا�سية، والأجزاء الأكرث فائدة للطالبة يف حياتها  9 .
احلقيقية. وينبغي التذكري هنا باأن احل�سة الدرا�سية ل متثل نهاية وقت التعلم، بل هي  م�ساحة لتناول اأ�سا�سيات املو�سوع، وت�ستطيع املعلمة اأن تنقل بع�ض 

الن�ساطات واملهام اإىل خارج وقت احل�سة، داخل املوؤ�س�سة التعليمية اأو خارجها.

بعد التدريس:
من املهم اأن تختم املعلمة در�سها بالتذكري باملبادئ الأ�سا�سية واملفاهيم املحورية التي مت تناولها خالل احل�سة. بغر�ض تثبيت تلك الأ�سا�سيات يف ذهن  1 .

الطالبة.
عندما تطلب املعلمة من الطالبات اأداء اأن�سطة خارج ال�سف ) واجب - ن�ساط - بحث ...( يجب اأن تكون وا�سحة جدا يف تعليماتها، ويف حتديد اآليات  2 .

التنفيذ ومواعيد الت�سليم ومعايري التقييم، حتى ت�ساعد الطالبات على الأداء باأف�سل �سورة.
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التقييم الذي تنفذه املعلمة يف نهاية احل�سة الدرا�سية ميثل عن�سرا مهما من عنا�سر التعليم، وتتعامل معه الطالبات كموؤ�سر ملوا�سع الهتمام و الأفكار  3 .
الأ�سا�سية للمو�سوع، ومن الأف�سل اأن حت�سل الطالبات على نتيجة التقييم مبا�سرة.

لي�ض من حق املعلمة اأن ت�ستهلك احل�سة كاملة يف تنفيذ اإجراءاتها ) �سرح -تقييم -مراجعة....(، بل يجب عليها اأن تتيح للطالبات وقتا يف نهاية احل�سة  4 .
للت�ساوؤلت والنقا�سات والتعبري عن اآرائهن حول املو�سوع.

يجدر باملعلمة األ تخرج من غرفة ال�سف وهي تعتقد اأن هناك م�سكلة: طالبة مل تفهم - اأخرى اأ�سيء اإليها - �سوؤال مل يجب عليه...، عند نهاية كل ح�سة  5 .
يجب اأن تغلق املعلمة جميع امللفات املتعلقة بها، وخ�سو�سا ما يتعلق باجلوانب ال�سخ�سية، حيث اإن ترك املو�سوع بال عالج �سي�سبب تفاعله وت�سخمه، ومن 

ثم ي�سعب حله.
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رؤية عملية في المعايشة التربوية للطالبات

        اإذا ا�سطر باحث يف علوم الرتبية اأن يعني العاملني الأكرث اأهمية وتاأثريا وحمورية يف العملية التعليمية، فهما بدون تردد: الطالبة واملعلمة، اأو املعلمة و الطالبة. 
ويتكون بني هذين العاملني خطوط ات�سال وتفاعل متعددة امل�ستويات وامل�سارات. التفاعل ال�سخ�سي اأو الإن�ساين بني الطالبة ومعلمتها هو اأحد اأهم خطوط التفاعل 
بني حموري العملية التعليمية، وهنالك الكثري مما يعتمد على م�ستوى وفعالية هذا التفاعل الإن�ساين املعقد. اإن اأكرث املعلمات كفاءة ومتكنا من املعارف واخلربات 
التعليمية، ت�سبح عاجزة اإىل حد كبري عن اإحداث التغيري املطلوب يف �سلوكيات الطالبات ومهاراتهن ومعارفهن اإن هي افتقرت اإىل مهارات التوا�سل الإن�ساين. 
بل اإن قدرة املعلمة على تكوين وبناء عالقة اإن�سانية مهنية �سحية بينها وبني طالباتها هو اأحد اأكرث املعايري اأهمية يف تقييم كفاءة وفاعلية املعلمة يف حتقيق دورها 
الريادي. وهكذا فاإن املعلمة بحاجة اإىل تو�سيع نطاق عالقتها بالطالبات من الإطار ال�سيق )التدري�ض ال�سفي( اإىل اإطار اأو�سع يتمثل مبفهوم املعاي�سة الرتبوية 
كمربية  الطبيعي  مكانها  اإىل  املعلمة  يرفع  ما  وهو  للطالبات،  والقت�سادية  والجتماعية  ال�سخ�سية  وامل�ساحات  والتعليم،  التدري�ض  لي�سمل  الذي ميتد  للطالبات، 

حقيقية لالأجيال.

مفهوم المعايشة:
     ت�سري املعاي�سة اإىل م�ستوى عميق من العالقات التفاعلية بني الطالبة ومعلمتها، تتجاوز اإطار التدري�ض الأ�سم، وتتمثل يف ا�ستعداد املعلمة مل�ساركة طالباتها يف 

�سوؤون احلياة املختلفة، والعمل على الرتقاء بالطالبة يف جميع املجالت التعليمية والإن�سانية.
فوائد املعاي�سة الرتبوية:

القتداء بالر�سول - �سلى اهلل عليه و�سلم - يف تربية اأ�سحابه. فعندما �سئلت عائ�سة ر�سي اهلل عنها هل كان النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - ي�سلي وهو  1 .
قاعد؟ قالت: )نعم، بعدما حطمه النا�ض(. وذلك راجع ملعاي�سة النبي - �سلى اهلل عليه و�سلم - لأ�سحابه وم�ساركته لهم يف �سوؤون عي�سهم وحياتهم.

الأجر واملثوبة من اهلل تعاىل: يقول الر�سول- �سلى اهلل عليه و�سلم- )املوؤمن الذي يخالط النا�ض، وي�سرب على اأذاهم اأف�سل من املوؤمن الذي ل يخالط  2 .
النا�ض، ول ي�سرب على اأذاهم(.



232

التعرف على قدرات الطالبات ومواهبهن احلقيقية الكامنة، والتي يكرث بني الفتيات املراهقات اإخفاوؤها ب�سبب تدين مفهوم الذات لديهن، وكذلك حر�ض  3 .
املراهقة على عدم التميز عن زميالتها.

التعرف عن كثب على م�سكالت الطالبات املبا�سرة وغري املبا�سرة، واأثر ذلك على اأداء الطالبة التعليمي وغري التعليمي، ويف كثري من الأحيان فاإن املعلمة  4 .
ت�سكل طوق النجاة للكثري من الطالبات من م�ساكلهن ال�سخ�سية والأ�سرية.

النتقال بالعملية التعليمية اإىل م�ستوى اأعمق واأو�سع، يتجاوز حدود حت�سيل املعرفة، اإىل جمالت التطبيق وعوائق التنفيذ. حيث تالحظ املعلمة مقدار  5 .
ا�ستفادة الطالبة من املعارف واملهارات التي تعلمتها، وتتاأكد من م�ستوى الفهم والقدرة على نقل املعرفة اإىل �سور تطبيقية توؤدي وظيفة غر�سية يف حياة 

الطالبة.
التحرك يف ال�سياق الطبيعي حلياة الطالبة، واملتمثل بحياة الطالبة خارج جدران الف�سل. وهناك ت�ستطيع املعلمة تقدمي امل�ساعدة احلقيقية للم�ساكل  6 .

احلقيقية. وبدل من الكتفاء باحلديث عن مبادئ اختيار ال�سديقة، تعمل املعلمة مع طالباتها على بناء عالقات �سداقة متوازنة )على �سبيل املثال(.
يتم التعلم الأمثل لل�سلوك عند ظهور مثرياته الطبيعية، وهو ما ل يتوافر يف كثري من الأحيان داخل بيئة ال�سف. على �سبيل املثال: قد تواجه املعلمة �سعوبة  7 .
كبرية يف �سرح اأ�ساليب مقاومة �سغوط ال�سديقات داخل الف�سل، ولكن �ستجد املعلمة الكثري الكثري من املواقف الطبيعية ملمار�سة ال�سغوط بني الطالبات 

خارج البيئة ال�سفية: مكان اجللو�ض - الن�سمام اإىل الربامج الختيارية  وغريها. وهنا يكون لتوجيهات املعلمة اأثر حي مبا�سر ي�سعب ن�سيانه.

مجاالت المعايشة:
     ميكن القول باأن املعاي�سة متتد اأفقيا لت�سمل معظم جوانب حياة الطالبة، فاملعلمة املربية مهمومة بتطور الطالبة والرتقاء بها يف كافة املجالت. وهكذا فاإن تعليم 
وتعلم الطالبة وحياتها ال�سخ�سية وم�سكالتها الأ�سرية، وطموحاتها امل�ستقبلية وباقي نواحي حياتها، هي جمال املعاي�سة الرتبوية الوا�سع. على امل�ستوى الراأ�سي، فاإن 
حدود عمق املعاي�سة هي اأمر ل ميكن حتديده باإطار ثابت. على �سبيل املثال: قد ت�سارك الطالبة معلمتها يف جمال امل�سكالت الأ�سرية، ولكن ذلك ل يعني بال�سرورة 
الدخول يف تفا�سيل تلك امل�سكالت، وكيف حتدث؟ ومن يت�سبب بها؟ ومن يتحمل م�سوؤوليتها؟. بل املهم هو احلد الأدنى من البيانات الالزم لر�سم خطة حل، اأو بناء 

اأ�سلوب تعاي�ض مع تلك امل�سكالت ي�سمن حدا اأدنى من ال�سرر.
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ضوابط في المعايشة التربوية للطالبات:
الإن�سانية  املتبادلة بني الطالبة واملعلمة، وهي بذلك حتمل كافة تعقيدات العالقات  املعاي�سة منطا تفاعليا من العالقات  اإن�سانية، متثل  اأي عملية       مثلها مثل 
وتنوعاتها. وحفاظا على الدور الريادي ل�سلوك املعاي�سة الرتبوية، ن�سري هنا اإىل جمموعة من ال�سوابط  بعر�ض �سريع، فبع�ض هذه ال�سوابط يحتاج لتناوله اإىل 

موؤلف كامل:
يجب احلفاظ على املعاي�سة �سمن حدود الرتبية والتعليم. وذلك يعني األ تتحول عالقة املعاي�سة اإىل عالقة �سخ�سية - �سخ�سية. مبعنى اأن ت�سبح عالقة  1 .
�سداقة بني طرفني يتبادلن م�ساعر الود. اإن عالقة املعاي�سة هي عالقة �سخ�سية حمكومة باإطار تربوي يحافظ على هوية الطرف الأول )معلمة( وعلى 

هوية الطرف الثاين )طالبة(، ت�ستند اإىل غر�ض تعليمي تربوي بالدرجة الأوىل.
احلر�ض على ربط الطالبة باملبداأ وبالفكرة التي حتملها املعلمة ولي�ض ب�سخ�ض املعلمة. هذا املبداأ هو مبداأ جديل ي�سعب حتديد مالحمه على اأر�ض الواقع،  2 .
ولكنه مهم جدا وكثريا ما يت�سبب بخروج العالقة الرتبوية عن اإطارها ال�سحيح. اإن الطلب من الطالبة عدم حمبة معلمتها هو اأمر غري ممكن، بل مرفو�ض 
ولو كان ممكنا. ولكن التعلق باملعلمة )الإعجاب( ورف�ض التعاطي مع معلمة اأخرى، ورمبا تدهور م�ستوى الطالبة عند ابتعاد معلمتها عنها هو خطاأ يجدر 
مالحظته ومعاجلته. هذا اخلطاأ هو يف احلقيقة خطاأ، ولكنه لي�ض جرمية اأو كارثة يجب حماربتها اأو تدمريها. اإنه خروٌج مفهوُم عن امل�سار ال�سحيح، 

ينبغي بذل اجلهد لإعادته اإىل م�ساره مرة اأخرى.
مراعاة احتياج الطالبات، وعدم التفريق بينهن. اإن املعلمة الب�سرية هي التي تعطي كل طالبة مبقدار حاجتها، دون اأن ت�سعر بقية الطالبات باأنها تف�سل  3 .
اأو حتابي اأخرى. يف اإحدى الدرا�سات، �سئلت الطالبات عن اأكرث ما يكرهنه يف معلماتهن؟ الإجابة الأكرث تكرارا كانت: التفريق يف التعامل بني  طالبة 
الطالبات. ولالإن�ساف: فاإن التوفيق بني التعامل مع الطالبات وفقا لحتياجهن من جهة، وبني امل�ساواة بني الطالبات من جهة اأخرى، هو عمل �ساق قد ل 

تتقنه بع�ض املعلمات.
احرتام الطالبات ملعلمتهن هو اأحد الأ�س�ض املهمة يف بناء عالقة �سحية بني الطرفني. ومن هنا فاإنه يجدر باملعلمة احلفاظ على حد اأدنى من امل�سافة بينها  4 .
اإلغاء الفوارق ب�سكل كامل هو خطاأ ي�سر بالعملية  كمعلمة وبني طالباتها. مطلوب جدا من املعلمة اأن تقرتب من طالباتها وتنزل اإىل م�ستوياتهن، ولكن 

الرتبوية يف اأ�سا�سها.
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حب العطاء يدفع بع�ض املعلمات اإىل )اإحراق( اأنف�سهن من اأجل الآخرين، في�سبحن كال�سموع التي حترتق لت�سيء لالآخرين. ورغم جمالية الت�سبيه اإل  5 .
اأن هذا الو�سع مرفو�ض متاما. فاملعلمة اإن�سانة لديها حياتها ال�سخ�سية والأ�سرية، لديها اأهداف ت�سعى لتحقيقها، وحياة م�سوؤولة عن بنائها. وهنا ياأتي 
احلديث عن اأهمية التوازن بني الأخذ والعطاء يف حياة املعلمة، فالرتبية والتعليم هما اأحد اأدوار املعلمة يف احلياة، وهناك اأدوار اأخرى يجدر بها اأداوؤها 

على الوجه الأكمل.
يجب تفادي اخلو�ض يف خ�سو�سيات الطالبات التي ل طائل من وراء معرفتها. وكما �سبق الإ�سارة؛ فاملعلمة مطالبة مبعاي�سة الطالبات يف خمتلف جمالت  6 .

حياتهن، ولكن ذلك مربوط بفائدة ذلك واأثره الإيجابي على الفتاة. وكل ماعدا ذلك فلي�ض من حق املعلمة اخلو�ض فيه.
يجب اأن تراعي املعلمة اآثار جمهوداتها مع الطالبات، اأحيانا تكون الطالبة حمكومة بنظام اأ�سري يدفعها لتخاذ قرارات من نوع ما. اإذا كان تقييم املعلمة  7 .
لتلك القرارات باأنها قرارات خاطئة، فيجب اأن تراعي خلفية الطالبة الأ�سرية، وتقدر ثقافة اأ�سرتها ونظامها الأ�سري. فلي�ض من احلكمة ول الفائدة اأن 
تدفع املعلمة طالبتها خلو�ض �سراع �سد اأ�سرتها. لحظ هنا اأن حتديد القرارات ال�سائبة واخلاطئة هو اأمر ن�سبي حمكوم بالعديد من العوامل، وما قد 

تعتقده املعلمة خاطئا، قد يعتربه غريها �سوابا.  وعليه يجب على املعلمة اأن تكون واعية يف التعامل مع واقع طالباتها وخلفياتهن الثقافية والجتماعية.
عندما تقرتب املعلمة من طالباتها، قد تتفاجئ  بواقع بع�سهن، ورمبا تقف على اأخطاء وممار�سات غري منا�سبة من بع�سهن. نذّكر هنا باأنه لي�ض من حق  8 .
املعلمة احلكم على الطالبات، اأو اإطالق الأو�ساف عليهن، اأو معاملتهن على اأ�سا�ض ذلك. اإن واجب املعلمة هو م�ساعدة طالباتها على جتاوز م�سكالتهن 
ولي�ض ت�سنيفهن ، اأو اإطالق الأحكام عليهن. لنفر�ض اأن املعلمة لحظت اأن اإحدى طالباتها )�ض( متار�ض دورا ت�سلطيا على زميالتها الطالبات. هنا لي�ض 
من حق املعلمة احلكم على الطالبة باأنها مت�سلطة، اأو اإطالق هذا الو�سف عليها اأمام باقي زميالتها، كما ل يحق لها معاملتها على هذا الأ�سا�ض، باأن تتعمد 
اإق�ساءها عن اأي دور قيادي، اأو حتاول عزلها عن زميالتها اأو اإ�سعاف مكانتها بينهن. اإن ما يجب على املعلمة يف هذه احلالة هو التوا�سل مع طالبتها 

)�ض(، وتو�سيح اأبعاد �سلوكها املت�سلط مع زميالتها، والعمل على م�ساعدة الطالبة على التخل�ض من هذا ال�سلوك بتدريبها على اأمناط �سلوكية بديلة.
حتتل املعلمة يف نظر الطالبات مكانة عالية، وهذا يدفع املعلمة لوزن اأقوالها وت�سرفاتها جيدا، خ�سو�سا عندما تكون بح�سرة الطالبات. اإن حديث املعلمة  9 .
اأن يكون حديثا موزونا، يراعي خ�سو�سيات الآخرين،  اأو جمموعة اأخرى من الطالبات، يجب  اأو طالبة  اأمام جمموعة من الطالبات عن معلمة اأخرى، 
ويحرتم م�ساعر وحقوق جميع الأطراف. وعلى املعلمة اأن حتذر من اأن ُت�ستدرج اأو ُتوظف  بغر�ض الإ�ساءة اأو التقليل من معلمة اأو طالبة اأو جمموعة طالبات 

اأخريات.
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النموذج الفصلي لتقييم الكفايات

        )هذا النموذج خا�ض باملعلمة، حتدد من خالله الكفايات التي اأجنزتها بنهاية الف�سل الدرا�سي، وتقرتح الإجراءات التعوي�سية للكفايات املقررة والتي مل 
تنجز ل�سبب اأو لآخر(

ا�سم املعلمة:.................................  ال�سف الدرا�سي:.............................  
مالحظاتاإجراءات التعوي�ضالكفايات املنجزةالكفايات املقررةاملجال
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