


بسم اهللا الرمحن الرحيم
 ::خطة لجنة المتابعة والتقییم  :::  

األھداف العامة خالل الفصلم
%٩٠بناء قاعدة تربویة علمیة جیدة للطالب بإنھاء جمیع الطالب لمتطلبات الخطة التربویة بنسبة ١
.اكتشاف القدرات والمواھب ومن ثم تطویرھا وتفعیلھا وإبرازھا للمجتمع ٢
).وضع نقاط أو تحفیز لمن یحضر طالب للحلقة.(طالب  ٢٥وصول عدد الطالب في نھایة العام إلى ٣

٤ 
والتأكید علیھ والمحاسبة والصراحة مع أھمیة ..) اإللتزام والستئذان وتحمل المسؤولیة(غرس روح العمل الجماعي 

، عالج مشكلة الالمباالة في التكلیف  -، . تنمیة علوم المراجل-:احتیاجات خاصة(.الوضوح في في النظام والجدیة
 )توضیح األنظمة-

٥ 
ھدف (رفع الزاد اإلیماني بتعظیم حرمات هللا واإلكثار من العبادات والترغیب والترھیب والحرص على المواسم

في التعامل مع التقنیة بالتربیة الذاتیة توجیھ الشباب -، الحرص على اقامة الفرائض والعنایة بالنوافل :خاص
  )ومراقبة هللا

٦ 
التربیة على األمر بالمعروف والنھي عن المنكر -:ھدف خاص(تنمیة الحس الدعوي والحرص على ھدایة اآلخرین

  )في محیط الطالب
 .)حفظ اللسان-٣، . اإلیثار -٢، اإلحترام -١(تنمیة بعض الجوانب السلوكیة لدى الطالب  ٧

أھداف اللجنة الفرعیة ومھامھا م

بث روح التنافس بین الشباب١

تفعیل برامج اللجان٢

مالحظاتعدد المرات الھدف المتحققشرح البرنامجاسم البرنامجم
:: وشاح األوسمة:: ١

 )البرنامج التحفیزي(
 :فكرة ابرنامج التنشیطي

سیحصل كل طالب في بدایة  -
علیھ البرامج على وشاح مكتوب 

 .اسمھ
 .لكل أسرة لون شاح خاص -
عند إنجاز الطالب لبرنامج فردي  -

من برامج اللجان یحصل على 
كل وسام لھ ، عدد من األوسمة 

 :تقدیر خاص كالتالي
 ١٥:  الوسام البرونزي 

 .درجة
 درجة  ٣٠: الوسام الفضي

).أي وسامین برونزیین(
 ٦٠: الوسام الذھبي 

أي أربعة أوسمة (درجة
 ).برونزیة

مطلوب من كل طالب جمع أكبر ال -
عدد من األوسمة ذات الدرجات 

العالیة حتى یفوز في البرنامج 
.التنشیطي 

 :ھناك أوسمة خاصة باللجنة -
 یحصل : وسام المثالي

الطالب على وسام 
المثالي في نھایة كل 

، رحلة یوم كامل 
مكافئة على انضباطھ 
.وتفاعلھ طوال الرحلة

  .بث روح التنافس -١
 .برامج اللجان تفعیل -٢

طوال الفصل



  

  خطة اللجنة الدعویة

  سلطان القریشي: الملكف بھا           )الدعویة : ( لجنة 

  األھداف والوسائل: 
 تنمیة الحس الدعوي والحرص على ھدایة اآلخرین: الھدف العام 
 

   مسجد -المدرسة-البیت(المساھمة الدعویة في البیئة المحیطة الطالب  :الھدف األول للجنة
 ) .الحي
  الوسائل: 
 یقدم من ثالثة طالب من ، برنامج للمرحلة اإلبتدائیة بتنسیق مع مشرفي المرحلة ): ثالثیات(داعیة المستقبل

، یقدم فیھ برنامج عن اآلداب بمسابقات وطرق ابداعیة للتحفیز من قبل طالب المتوسط ، المرحلة المتوسطة 
 .أسريوباإلمكان جعلھ برنامج 

 تحفیظ األبناء الصغار الفاتحة ’كلمة، مسابقات (یقترح ل األبناء تقدیم برنامج دعوي لألھل :  بیتي حیاتي
 .ویكرم المتفاعل) وقصار السور

 وأفضل وسیلة قدمت ، جلسة ورشة عمل وسائل للدعوة في المدارس :  ورشة عمل الدعوة في المدارس
 .بمكافئة

 

  على التناصح األخوي تربیة الطالب: الھدف الثاني. 
 الوسائل: 
 یعجبني (واإلیجابیات ) الیعجبني في الشباب(صندوق یجمع فیھ السلبیات :  مرآة أخیھ

 .وتطرح في جلسة أخویة) في الشباب
  أحمد الحراس: دورة في النصیحة للشیخ. 
 بالتناوب: جوال الفجر .  

  

  

  

  

  

  



  خطة تطویر المشرفین

  

  

  سلطان القریشي: الملكف بھا     )تطویر المشرفین : ( لجنة 

  األھداف والوسائل: 
 تقویة الترابط األخوي بین المشرفین  :األول.. 

 الوسائل: 
  اال اذا اتفق الجمیع ، رحلتین ترویحیة لتقویة الترابط بین المشرفین ال ینسق فیھا أي برنامج

 .على الطرح
  
 

 للمشرف تربویاً عن طریق الجلسات النقاشیة لبعض اإلطروحات  )لیس بالمكثف(تطویر  : الثاني
 .التربویة
 الوسائل : 
  دقائق من  ١٠قراءة من كتاب اسرار الشباب للشیخ باسل الرشود فرج هللا عنھ في اول

 .اإلجتماع 
  على الواتساب بإذن هللا" زرد السالسل"ل" اللمع"سیكون ھناك رسائل دوریة من كتاب. 
 توجیھ-عالج-تعزیز(رح تربوي شخصي عن الطالباجتماع مخصص لط.( 

 

 بطرحھا في اللقاءات ، اإلستفادة من المواضیع التي یمیل الیھا  المشرف من الموضوعات :  الثالث
 .التطویریة

 ویختار طریقة ، لمواضیع یحددھا ھو شخصیاً ، إعانة المشرف بوضع برنامج شخصي  :الرابع
 )إلخ..كتاب-شریط-دورة(التلقي
  الوسائل : 

  طریقة البرنامج 
  :البرنامج الشخصي للمشرف  

 :ستوزع استبانة یحدد فیھا المشرف  -
العلوم الشرعیة ،العقیدة والفكر ،  التربیة وعلم النفس : (المواضیع التي یمیل الیھا بتوزیع النسب  -١

علوم ، التراجم والتاریخ والسیر  ،الدعوة ، المھارات وتطویر الذات ، الرقائق ، اللغة واألدب ،  
 )وسیاسة

-حضور دورة او مجلس علم او محاضرة(طرق تلقي الموضوع التي یمیل لھا بتوزیع النسب  -٢
 )إلخ..قراءة لكتب-استماع الى أشرطة

في كل موضوع سیذكر عدة مختصین في المجال المحدد  اما ان یختر منھم او یقوم بطرح  -٣
 ).او القراءة لھا او اإلستماع، لھاالحضور (األسماء التي یرغب بـ

وفي بدایة كل لقاء تطویري ، یجدول البرنامج الشخصي حسب رغباتھ وتوفر لھ المواد ، بعد التحدید  -
واللقاء الذي یلیھ یذكر ماذا استفاد من المادة التي قرأھا او استمع الیھا او شاھدھا ، یعطى مادة جدیدة 

 او الدورة او الدرس الذي حضر لھ 

 

  مشاركات خارج العمل- معرفیا(زیادة حصیلة التجارب لدى المشرف  :الخامس.( 



 الوسائل : 
 عمل تطوعي ، رحلة علمیة ، ینسق لمن یرغب البحث عن رحلة دعویة : نشاط خارج العمل

 .تربوي -ثقافي–حضور ملتقى فكري ، 

وسیضعھا في صندوق ،،لایر  ٣٠تھا من یتخلف عن تنفیذ المطلوب منھ في اللقاء سیدفع مخالفة قیم:  تنبیھ مھم
 . أو دعم للحلقة ریع الصندوق سیصب في أحد الجمعیات الخیریة، المخالفات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ::خطة اللجنة اإلجتماعیة :::  

  )سلطان القریشي(أبو ماجد : المسؤول 

 األھداف العامة خالل الفصل م
 %٩٠جیدة للطالب بإنھاء جمیع الطالب لمتطلبات الخطة التربویة بنسبة بناء قاعدة تربویة علمیة  ١
 .ومن ثم تطویرھا وتفعیلھا وإبرازھا للمجتمع  اكتشاف القدرات والمواھب ٢
 ).وضع نقاط أو تحفیز لمن یحضر طالب للحلقة.(طالب  ٢٥وصول عدد الطالب في نھایة العام إلى  ٣
  
٤  

والتأكید علیھ والمحاسبة والصراحة مع ..) اإللتزام والستئذان وتحمل المسؤولیة(غرس روح العمل الجماعي 
عالج مشكلة الالمباالة في  -، . تنمیة علوم المراجل-:احتیاجات خاصة.(أھمیة الوضوح في في النظام والجدیة

  )توضیح األنظمة-، التكلیف 
  
٥  

ھدف (رفع الزاد اإلیماني بتعظیم حرمات هللا واإلكثار من العبادات والترغیب والترھیب والحرص على المواسم
توجیھ الشباب في التعامل مع التقنیة بالتربیة الذاتیة -، الحرص على اقامة الفرائض والعنایة بالنوافل :خاص

  )ومراقبة هللا
  
٦  

  خرینتنمیة الحس الدعوي والحرص على ھدایة اآل

  .)حفظ اللسان-٣، . اإلیثار -٢، اإلحترام -١(تنمیة بعض الجوانب السلوكیة لدى الطالب  ٧
  



 أھداف اللجنة الفرعیة ومھامھا  م

 إكتشاف المھارات اإلجتماعیة المختلفة لدى الطالب  والسعي في تنمیتھا ١

 تدریب الطالب على تحمل المسؤولیة والمبادرة اإلجتماعیة ٢

  )إعداد القھوة والشاي، الطبخ (تعلم الطالب بعض األساسیات اإلجتماعیة  ٣

  .نقل المصاب، إیقاف حاالت النزیف المختلفة "تعلم الطالب بعض اساسیات اإلسعاف األولي خصوصاً   ٤

  .وخفة النفس  " الكرم" إحیاء معاني الرجولة   ٥

  .تعوید الشباب على التنظیم والنظافة   ٦

  .المبادرةإحیاء روح   ٧

 مالحظات عدد المرات  الھدف المتحقق شرح البرنامج الفردياسم البرنامج  م
جدول دوري تنافسي  في إعداد الشاي بین  دوري الكیف  ١

یقیم الشباب أفضل ، طالبین في كل رحلة 
شاي في كل رحلة وینتقل كل طالب فائز 
 ،للمرحلة التي تلیھا لیتنافس مع فائز آخر 

 .طالب ٣وھكذا یكرم في النھایة 

طوال الفصل  ١
 بشكل دوري

 

یتفق ثالثة من الشباب على إعداد ثالث   قفشات ثالثیة  
، عصیر ، حلى (أصناف خفیفة في الرحلة 

ویتم تقییمھم على الجودة ) وجبة خفیفة 
 .واإلبداع

طوال الفصل  ١
 بشكل دوري 

 

  )الطالب المدبر(الدبرة  
التطبیق برنامج اختیاري 

  .بعد اتفاق جمیع المشرفین

تسلم للطالب قائمة بمشتریات منوعة وھي 
عبارة عن اساسیات واحتیاجات غذائیة 

) سلة غذائیة(للبیت أو باإلمكان جعلھا 
وتكون قیمتھا ، یتصدق بھا اذا رغب األھل  

یقوم الطالب بإطالع األھل ، لایر  ٢٠٠ال 
ء على القائمة في وقت مبكر ثم یقوم بشرا
  :المشتریات في مدة محددة بحیث یراعي 

لایر  ٢٠٠القیمة ال تتعدى ال -
 .تقریباً 

یقوم بشراء جمیع المشتریات  -
 .الموجودة في الورقة  

أن یعتمد الطالب على نفسھ في  -
البحث عن المشتریات ومكان 
الشراء وال بأس أن یسأل عن 

 .مكان الشراء فقط
ستسلم ورقة المشتریات في وقت  -

ویجب تسلیم الفاتورة قبل نھایة 
مرفق معھا األصناف ، الموقت 

 .وأسعارھا 
 :مالحظات -
قائمة المشتریات مقدرة بأقل من  -١

  .لایر ٢٠٠
ھناك ورقة للتقییم تكون من األب  -٢

  .یقیم ویذكر رأیھ ویوقع
باإلمكان تقلیل األصناف  -٣

 .لایر  ١٠٠واألسعار الى 

نامج مدة البر ١
، اسبوع 

یعلن عنھ في 
بدایة 

اإلسبوع 
وینتھي في 

في یوم 
الرحلة 
، . القادمة

ویكون في 
أسبوع 
 .اإلجازة

 

المشاراكات الفردیة   
  اإلجتماعیة 

، للطالب المبادرة اإلجتماعیة في كل رحلة 
ویكون المجال لثالثة من الطالب بمشاركة 

 .اسرة الخدمة في اإلجتماعیات

طوال  ٧
 .الفصل

 

یطلب من الطالب إحضار أكلة شعبیة شتویة   دفّیّنا  
ویقیم أفضل أكلة ، في أحد طلعات االبر 

  یوم محدد ٧



  

  

  

  

  

  

 .ویكرم المشاركین
 مالحظات عدد المرات  الھدف المتحقق شرح البرنامج سرياألاسم البرنامج   
قدم األسرة فاكھة من الفواكھ التي ذكرت ت  فواكھ قرآنیة   

ویذكرون فوائدھا ویقدمونھا في  ،في القرآن 
 .قالب إبداعي

لكل اسرة  ٢
 .یوم محدد

 

قالب ، تقدم األسرة وجبة رئیسیة في قالبین  بین الماضي وبین الحاضر  
وقالب األكالت الجیل ، األكالت القدیمة 
 في یوم واحد. الحاضر 

یوم واحد  ٢،٥
تقدم كل اسرة 

 .قالبھا 

 

وجبة غداء في الرحل تقدمھا األسرة في أحد   مطعمي  
بأكالت سریعة ، األیام الكاملة المحددة 

ومتنوعة یراعى فیھا الكفایة وعدم اإلسراف 
 .وزي األسرة والنظافة

لكل اسرة  ٢،٥
 .یوم محدد 

 

مشروبات منوعة ومختلفة تقدم المشروبات   حار وبارد  
والمشروبات ، الباردة  فترة الریاضي 

 .ترة المغربالحارة ف

لكل اسرة  ٢،٥
، یوم محدد 

او باإلمكان 
التقسیم بین 

كل اسرة في 
الیوم بأن 

تستلم الباردة 
اسرة 

والساخنة 
 .اسرة

 

إفطار الصائمین یوم   
  اإلثنین

لكل اسرة  ٢  
 یوم محدد

 

لكل اسرة  ٢،٥    الخدمة اإلجتماعیة  
 یوم محدد

 

 مالحظات عدد المرات  المتحققالھدف  شرح البرنامج عامالاسم البرنامج   
في كل رحلة یوكل اثنین من الشباب بمتابعة   شرطة أو جماعة النظافة  

ویكون لھم ، الشباب جمیعاً في نظافة الرحل 
ویقومون ، لباس خاص ودفتر للمخالفات 

بتصویر المشھد وانذار من یقوم بمخالفة 
 او تسلیمھ المخالفة اذا لم یستجب، النظافة 

ویتم حسم ھذا األمر بإجراء معین یمكن 
  .اشراكھ في التنشیطي

    طوال الفصل  ٦

دورة في اإلسعافات   
  "مخصصة"

    مرة  ٤  

یقدم أحد المشرفین كیفیة صناعغة القھوة   كیف تعد  
والشاي بإحتراف قبل بدایة برنامج دوري 

إذا كان ھناك أحد یتقن الطبخ من ، الكیف 
قدم طریقة طبخ احد األكالت  ،المشرفین 

  .الرئیسیة بشكل مبسط للشباب

    مرة  ٣

دورة كشفیة أو في فنون   
  المراجل 

    مرة  ٣،٥  






