


 

 

 نبذة عن البرنامج  
 إعطاء -اإلنضباطية-الجدية- النجابة(أربعة طالب يتصفون ب - ثالثة: الفئة المستهدفة

 ).ظهرت منهم ففي الفترة الماضية النفس واإلقبال
 عبداهللا الزنيدي-محمد الفوزاني-محمد الفياض( مبدئيا الطلبة المرشحين.( 
  ويطرح المجال إلثنين لمن أراد المشاركة  ،سيطرح في البداية على اثنين من الطالب، 

 .شريطة الجدية واإلنضباطية في البرنامج
  وغير متوسع يخدم فيه جوانب عديدة تحقق أهداف " دمحدو"برنامج تطويري مهاري

 .البرنامج

 

 خطة البرنامج: 
مجدول  ،من صباح السبت الى صالة الظهر  برنامج كل أسبوعي: يوم اإلرتقاء .١

 ).إثراء- غذاء العقل-مدارج التفوق(ج بعدة برام
 .جلسات تطويرية لمدة عشرين دقيقة تطرح في الجلسات اإلثرائية  .٢
  .تحدي القراءة .٣

  

  

  

  

  

  

  

  

 :حقيبة البرنامج تشتمل على

 مفكرة إنجاز. 
 كتاب رحلتي إلى النور. 
 كتاب كيف تقرأ كتابا. 
 كتاب المشوق للقراءة وطلب العلم. 
  يوسف الخاطر.مهارات التفوق الدراسي د: باقة مرئية. 
 مجموعة الطرفين القصصية. 

  

  

 



 

 

 جدولة البرنامج بالتفصيل:  

  

  

  

  يوم اإلرتقاء: 

 أو ساعة ونصف إلستذكار الدروس بمكتبة الملك سلمان : مدارج التفوق
وقت لجلسة مشتركة اعانة الطالب في منها يخصص  ،صباح يوم السبت 
 .فهم ما أشكل عليه

 وقت للقراءة ال يقل عن ساعة : غذاء العقل. 

 جلسة منوعة بين   ،لمدة ساعة ونصف :جلسة إثراء: 
o كيف تقرأ كتابا(قرء في الكتاب المشترك فترة نقاش عن ما-

 ).المشوق للقراءة وطلب العلم
o  مهارات في -كيف أنظم وقتي(دقيقة  ٢٠فقرة تطويرية لمدة

مهارات -فنون في القراءة- كيف أخطط لحياتي-التفوق واإلستذكار
 ).صندوق-تجارب-وغيرها في التفكير

o  بعض األلغاز واأللعاب التربوية" : مشاغبات ذهنية"بينيات 
 . العقل واألطروحات التي تنمي

 يتفق طوال الفصل على انجاز عدد معين من  ،برنامج قراءة ذاتي : تحدي القراءة
ويتم تحديد حد أدنى  ،ويذكر الطالب يوميا كم أنجز بتحديد وقت الصفحات 

 .ال يتعارض مع دراسة الطالب ،ومية مناسب من عدد الصفحات للقراءة الي
  جديد الكتب  ،فكر خارج الصندوق (كل اسبوعين يكلف كل طالب بمهمة : تكليف

 )ماذا استفدت؟*مقطع صوتي أو مرئي   ،تلخيص كتيب  ،

  

  

 

  

 

  یوم اإلرتقاء  البرنامج األسبوعي
  تكلیف  كل أسبوعين
  تحدي القراءة  طوال الفصل 

 




