


  

  

 

 

 الصحية ، األخالق ، الروحي العبادي  ( في جوانب الحياة المختلفة  التوازن تربية الطالب على تحقيق ،
 ..)العطاء 

  بإيجابيةتدريب الطالب على تھذيب الذات والتعامل معھا. 
 الثقافي عن طريق غرس حب القراءة االرتقاء. 
  المجتمع عن طريق زرع محبة العمل الخيري والعطاء ،لفاعليةااكساب الطالب مقومات. 

 

ويساھم في ، يسعى ليرتقي بفكره وثقافته ، بناء جيل قادر على تربية نفسه التربية الصحيحة والتعامل مع ذاته بإيجابية 
  .مجتمعه بمحبة العمل الخيري والبذل

 

 .الفاعلية والتأثير – االرتقاء–االيجابية  –التوازن 

 



 

وبرنامج تربية ذاتي ، وبرامج اجتماعية اسبوعية ، بفقرات منوعة بين لقاءات تطويرية ، برنامج  تطويري خاص 
  .ومتابعة يومية لتحقيق أھداف البرنامج

  
 

  : برامج عملية لتدريب الطالب على التوازن في جوانب الحياة والتعامل مع الذات بإيجابية :  أُبََّھة
ورقة تسلم اسبوعيا يضع فيھا الطالب أھدافه التي سيخدمھا يوميا ويقيم إنجازه : بطاقة اإلنجاز   - أ

 :اسبوعيا في الجوانب التالي
 كان *والعبادة وإن قلت  المداومة على العمل: ويراعى في ھذا الجانب : الجانب الروحي

 .والتدرج في العبادة ، *  عمله ديمة
 المداومة على القراءة والشغف بھا وان يكون : ويراعى في ھذا الجانب : الجانب العلمي

 .منطلق القراءة من اقبال النفس 
  اإلحسان الى الوالدين واألھل : يراعى في ھذا الجانب: الجانب األخالقي والسلوكي  ،

 .التواصل مع االصدقاء وتربية النفس على الخلق الحسن، لة البر والص
  عمل البر ، المداومة على الصدقة ولو بالقليل : ويراعى في ھذا الجانب : جانب العطاء

 .واإلحسان للناس 
  والمواظبة على ، اكتساب عادة صحية : ويراعى في ھذا الجانب : الجانب الصحي

 .الرياضة
اء التنمية البشرية والبرمجة اللغوية العصبية وعلماء النفس أن العادة يثبت خبر: يوم فقط  ٢١في   - ب

سيكون ھناك ، وھي طريقة مجربة لتھذيب النفس ، يوم فقط  ٢١تكتسب او يتخلص من السلبية في 
ورقة لحصر العادات السلبية التي يود الطالب التخلص منھا او االيجابية التي يود اكتسابھا ويختار 

 ٢١ومن ثم تستخدم تقنية ملصقات االرقام في غرفته بحيث يضع ملصقات صغيرة االبرز منھا  
ملصق صغير ينزع كل يوم ملصق اذا ترك العادة السيئة او قام بالعادة االيجابية كطريقة محفزة 

 .ويتابع اسبوعيا 
بوعيا سيكون ھناك اتفاق جامعي اس، " يوم فقط ٢١في "اذا تم االنتھاء من برنامج: رائد االسبوع   - ت

 .كنوع من التحفيز جائزة رمزيةقدم له توأكثر شخص يلتزم بالعادة ، وميا على اداء عادة طيبة ي
وسيكون ، سيكون ھناك لقاء تطويري عن التعرف الى الذات واكتشاف القدرات : تعرف الى ذاتك   - ث

 .الذكاءات وغيرھاواختبار ، الشخصية  كاختبارھناك اختبارات دورية للتعرف الى الذات 

  :برامج عملية جماعية وفردية لألعمال التطوعية والخيرية  :اْلَعَطاءِ  َمَناِھلُ 

 : مجموعة من المشاريع التطوعية الجماعية : روح التعاون   - أ
ويكون ھناك لقاء تطويري لتعلم طريقة استخدام  والصيانة البسيطة لھا، مشروع تشجير المساجد  .١

 . البوية والصيانة البسيطة وتعلم التشجير
 .ردم حفر الطريق بالرمل: مبادرة إماطة  .٢
 .تقديم السقيا بأنواع وطرق مختلفة غير تقليدية اإلبداعيمشروع السقيا  .٣
 ).دتفطير المساج، مع المكتب التعاوني للجاليات ( مبادرات تعاونية مختلفة  .٤

 :بطاقة لمجموعة من البرامج الدعوية يقدمھا الطالب لبيته : بيتي حياتي   - ب
 .تعليم االخوة الصغار الفاتحة وقصار السور .١
  .وغيرھا. تقديم المسابقات الثقافية والكلمات لألھل .٢

 



َقاَفةِ  َیْنُبوعُ    :برامج عملية لغرس حب القراءة والحث عليھا  :الثَّ

 .تعلق فيھا اوراق الكتب التي انتھى منھا الطالب على شكل برجلوحة تحفيزية : برج الكتاب   - أ
ويوضع تحدي لثالث اسابيع لمقدار ، سيوضع حد ادنى للقراءة يسير بحيث ينجزه الجميع : تحدي القراءة   - ب

 .اكبر إلشعال التنافس على التھام الكتب
ة للقراءة باإلضافة للقاءات القراء سيكون ھناك بإذن هللا تنسيق مع كتاب شباب او نماذج شبابي...: لقاء مع   - ت

 .الكبار
مكتبة ابن ، الملك فھد ، مكتبة الملك عبدالعزيز (زيارات متنوعة للمكتبات في الرياض مثل  ثقافيهزيارة   - ث

 .زيارة مكاتب المشايخ سلمان العودة مانع المانع وغيرھم ) القيم
كوين مكتبه بزيارة مكاتب معروفة واعطاءه في بداية البرنامج يستحث الطالب على ت: كون مكتبتك الصغيرة  - ج

 .قائمة او ارشاده الى مايرغب ويميل اليه من الكتب
 .تمارين دورية ألساليب القراءة السريعة   - ح
 .لقاءات خاصة بالقراءة النافعة   - خ
وتسجيل انجازه في الكتب التي قرأھا   Goodredersتعريف الطالب با استخدام موقع التواصل للكتب   - د

عن الكتب التي قرأھا  ويكون ھناك تواصل بين المشاركين  تعليقاتهويكتب انطباعه  سيقرؤھاي والكتب الت
 .ومجموعة في الموقع

  : يقام يوم في االسبوع تطرح فيه  تطویریھلقاءات 

 .المتابعات للبرامج الذاتية والتكاليف اليومية   - أ
 .دقيقة لموضوع تطويري يخدم أھداف البرنامج ٢٠  - ب
 .دقيقة ٣٠لآليات المتعلقة بأھداف البرنامج لمدة حلقة تدبرية   - ت
 .يحدد الحقا..دقائق ١٠قراءة من كتاب يقرأ في عشر لقاءات لمدة   - ث
يطرح أحد الطالب لشخصية من الشخصيات العظيمة في صدر االسالم او معاصرة : تعرف على العمالقة   - ج

 .دقائق ٧-٥لمدة 
 .مشاغبات ذھنية وألعاب عقلية  - ح
 .حد المختصين تخدم األھداف قد يلغى فيھا بعض فقرات اللقاءات التطويريةدورة تطويرية من ا  - خ
 .تعرف الى ذاتك عن طريق االختبارات الشخصية والذكاء والميول والقدرات  -  د

لتغيير الروتين ، كل ثالث اسابيع من البرنامج ) الخ ..تنس ، بلياردو ، بولينج ( زيارة ألحد المراكز الترفيھية :  ترویح
 .وتحفيز المشاركين على االنجاز في البرنامج، النشاط وتجديد 
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 طالب المرحلة المتوسطة: الفئة المستھدفة. 
  النجابة والجدية ( طالب مرشحين من قبل مشرفي اللجنة يتصفون ب  ٥- ٣: عدد المشاركين– 

 ).واإلقبالإعطاء النفس  –االنضباطية 
  ٨٠في البرنامج ھو ان ال تقل نسبة التسميع في كل فترة في الحلقة عن  لالستمراريةأھم شرط %  ،

 %. ٧٠والقيام بتكاليف البرنامج بنسبة ال تقل عن 
  أھم البرامج لتعزيز الجانب الروحي والعبادي مع بطاقة اإلنجاز : 

قال : ـ رضي هللا عنه ـ قال أنس بن مالك عن" : مشروع براءة"بطاقة متابعة  .١
من صلى  أربعين يوًما في جماعة يدرك  :رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
وھذا  .براءة من النار، وبراءة من النفاق: التكبيرة األولى، كتبت له براءتان

بطاقة يتابع الطالب نفسه ، الترمذي  في صحيح سنن األلباني الحديث قد حسنه
 .تكبيرة االحرام وإدراكفي المبادرة للذھاب للمسجد 

يومي ان يكون له حزب تربية الطالب على ": الورد اليومي"بطاقة برنامج  .٢
يراعى فيھا حال ، لقراءة القران بحسب ماورد عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

الشخص وظرفه ويراعى فيھا التدرج الى ان يصل للورد الذي ال يمله ويكون 
وسيكون ھناك جلسة يستفاد ، مناسب له ويبدأ عادة ب نصف الحزب يوميا 

امج التربية على التالوة منھا من مقترح االستاذ فايز بن سعيد الزھراني في برن
 .مثان: الذي اقترحه في كتاب 

سنة في اليوم  ١٠٠٠اختيار سنة من كتاب : استمارة تطبيق السنن النبوية  .٣
 .وتطبيقھا يوميا لمدة اسبوعين ومتابعة الذات عن طريق االستمارة، والليلة 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 نجازبطاقة ا:  
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نسبة اإلنجاز          الجانب   الیوم 

الجانب الروحي   الثالثاء
٢ ،( )  -١- .( )  

  الجانب العلمي 
٢ ،( )  -١- .( )  

  الجانب األخالقي 
٢ ،( )  -١-  .( )  

  العطاء
٢ ،( )  -١-  ( )  

  الجانب الصحي 
٢ ،( )  -١- .( )  

  

الجانب الروحي   ألربعاءا
٢ ،( )  -١- .( )  

  الجانب العلمي 
٢ ،( )  -١- .( )  

  الجانب األخالقي 
٢ ،( )  -١-  .( )  

  العطاء
٢ ،( )  -١-  ( )  

  الجانب الصحي 
٢ ،( )  -١- .( )  

  

الجانب الروحي   خمیسال
٢ ،( )  -١- .( )  

  الجانب العلمي 
٢ ،( )  -١- .( )  

  الجانب األخالقي 
٢ ،( )  -١-  .( )  

  العطاء
٢ ،( )  -١-  ( )  

  الجانب الصحي 
٢ ،( )  -١- .( )  

  

الجانب الروحي   الجمعۀ
٢ ،( )  -١- .( )  

  الجانب العلمي 
٢ ،( )  -١- .( )  

  الجانب األخالقي 
٢ ،( )  -١-  .( )  

  العطاء
٢ ،( )  -١-  ( )  

  الجانب الصحي 
٢ ،( )  -١- .( )  

  

              

  

 

 

 

 

  أهدافی فی الجانب العلمی

...............................

...............................

............................... 

  أهدافی فی الجانب األخالق

...............................

...............................

............................... 

  أهدافی فی جانب العطاء

...............................

...............................

............................... 

  الجانب الصحیأهدافی فی 

...............................

...............................

............................... 

  أهدافی فی الجانب الروحی

...............................

...............................

............................... 

 مستوى اإلنجاز

 



 نموذج استمارة تطبيق السنن: 
  

  
  
  
  
  

 



  الورد اليومي"و  "مشروع البراءة"نموذج متابعة:" 

ادراك   الیوم
  الفجر

ادراك 
  الظھر

ادراك 
  العصر

ادراك 
  المغرب

ادراك 
  العشاء

الورد   المجموع
  الیومي

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

 



  التكاليف والبرامج الذاتيةنموذج متابعة: 
  : المشارك 

  مستوى اإلنجاز  
بطاقة   اللقاء

  اإلنجاز
 ٢١في 

  یوم
انجاز 
  القراءة

مشروع 
  براءة

تطبیق   الورد
  السنن

              
              
              
              

  
  : المشارك 
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مشروع 
  براءة

تطبیق   الورد
  السنن

              
              
              
              

  
  : المشارك 

  مستوى اإلنجاز  
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  : المشارك 
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