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انفكرة انعامت انبرنامج

ٌستثمر أوقات طالب المرحلة االبتدائٌة هو برنامج 
فً فترة االختبارات النهائٌة لطالب المرحلتٌن 

...والثانوٌة المتوسطة 
، مسبوق ، غٌر ونافع مقدم فً قالب جذاب  

. إحترافٌةوبطرٌقة 



أهداف انبرنامج

.الكرٌم إتقان محفوظ  الطالب من القرآن 1.
.استقطاب طالب جدد للمشاركة فً الحلقات القرآنٌة .2
.وتحفٌزهم تنشٌط طالب المرحلة االبتدائٌة فً هذه الفترة   .3
.إبراز دور الجمعٌة فً المجتمع واالهتمام بالناشئة .4
.استكشاف الطالب الموهوبٌن من خالل البرامج المتنوعة .5
.الفائدة حفظ أوقات الطالب بما ٌعود علٌهم بالنفع و  .6



(فترة اختبارات المتوسطة والثانوية)أسبوعان مدة البرنامج

ويقدم مرتين في العام

من صالة العصر إلى الساعة العاشرة مساء  وقت البرنامج

طالب من طالب المرحلة االبتدائية في المحافظة  1 50الفئة المستهدفة

كلم30والقرى التي ال تبعد عنها أكثر من  

 9عدد المعلمين

6عدد المشرفين



(في فترة انعصر)انبرنامج انرياضي

كرة القدم البراعم مضمار 
الدباب

المسابح الملعب 
الصابونً

االلعاب 
الفردٌة



(في فترة انمغرب)برنامج انحهقاث

حلقات للمراجعة

حلقات الحفظ الجدٌد

االختبارات

المكافآت النقدٌة

جمع النقاط للسحب الكبٌر



(فترة بعد انعشاء)انثقافي انبرنامج 

الدورات التدريبية المسابقات الثقافية والحركية



نسبت  

اإلبتدائيتعدد  انمشاركين في انبرنامج إني عدد طالب انمرحهت 

لم ٌشاركوا

نسبة المشاركٌن

من ثمار انبرنامج



100 %

جمٌع طالب الحلقات •

المشاركٌن فً البرنامج 

راجعوا جمٌع ما 

حفظوه فً الفصل 

.السابق  الدراسً 

نسبة من يجتاز االختبارات ال تقل في كل 
من عدد المشاركين% 50برنامج  عن 
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من ثمار انبرنامج 



% 10نسبة النمو في أعداد الطالب في الحلقات القرآنية بعد كل برنامج ال تقل عن 
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جمٌع الطالب

الطالب الجدد

من ثمار انبرنامج 



معالجة مشكلة غٌاب هذه الفئة سابقا فً الحلقات

زٌادة رضا المجتمع 

شكر وثناء محافظ المحافظة على البرنامج

التربٌة والتعلٌم بنجاح البرنامج واحترافٌته فً جذب البراعم مدٌرمكتبإعجاب 

تزوٌد كل معلم باستمارة مبٌن فٌها جوانب الضعف والقوة لكل طالب

ما إن ٌنتهً طالب المتوسطة من اختباراتهم إال وتجدهم فً البرنامج

انضباط طالب القرى البعٌدة رغم التحدٌات

من ثمار انبرنامج 



عوامم أخرى نهنجاح

التخطٌط المبكر والتجهٌزات القبلٌة

تشجٌع رئٌس الجمعٌة وزٌاراته ودعمه المعنوي

توفٌر النقل

بوفٌه خفٌف بعد الرٌاضً

(سحب/نثرٌة)الجوائز الٌومٌة

وجبة العشاء

برنامج حصري لطالب االبتدائٌة

الحفل الختامً



نشكر نكم حسن  إنصاتكم  ،،،

ونسأل هللا ننا ونكم انتوفيق وانسداد ،،،


