


 

 

  برنامج بناء
  :فكرة البرنامج 

وأیضاً تطویر الطالب عن طریق طرح  ،والخبراتمن التجارب  واالستفادةمبسط لتطویر المشرفین عبارة عن برنامج 
  .والمشرفالقضایا التربویة ومناقشتھا وإیجاد حلول للعقبات التي یواجھھا الطالب 

  :أھداف البرنامج

 ..تقویة الترابط األخوي بین المشرفین  -
 .بناء الثقافة والفكر  وكسب حب القراءة  -
 .زیادة الثقافة الشرعیة واالھتمام بالبناء الروحي -
عن طریق المناقشة والحوار حول المواضیع األساسیة التي تواجھ للمشرف تربویاً ) لیس بالمكثف(یر تطو -

 .المشرف في مسیرتھ اإلشرافیة
وحصر نقاط الضعف وبذل الجھد التربوي  ،لتنمیتھاحصر نقاط التمیز للطالب ووضع األسالیب التربویة  -

 .األسماءعلى جمیع  المرورمفتوحة یتم فیھا  نقاشيخالل جلسة  منمنھا للتخلص 
   .المختلفةأو الدراسیة  االجتماعیةالتجارب والمھارات  :االساللقاء -

  : جدول اللقاءات 

  البرنامج   األسبوع 
  تطویري) ١(لقاء   
مناقشة حول + تطویري  ) ٢(لقاء  

  .التربویة السلوكیة و المالحظات 
   استضافة) ٣(اللقاء  
  

  .ساعة كاملة :  مدة اللقاء

  :برنامج اللقاء 

 : تطویري:  اللقاء األول -
في التعامل مع الناس ،في اإلشراف ، في الدراسة ، مع األھل ، في الحیاة (دقیقة عرض للتجارب والخبرات ٢٠ -١

 دقائق للعرض  ١٠لكل مشرف  ٢رفین لمش) الخ..في تطویر الذات ،في اإلقتصاد،
أو ،، أو ألبوم وكتیب ..وكتیبكتاب  بانتقاءیقومون ) الذین لن یشاركوا في عرض التجارب (بقیة المشرفین  -٢

 .ویستمع أو یقرأ للكتاب ثم في نھایة اللقاء یعرض انطباعھ عن الكتاب او الشریط ،، كتاب وثالثة أشرطة 
 .جلسة المناقشة لمالحظات السلوكیة للطالب +اللقاء الثاني تطویري -
 ...حواریة*اللقاء الثالث استضافة تربویة  -

  :  لتطویري الدوريالبرنامج ا

 :اإلجتماع -
 .دقائق  ٥) إلخ...تطویریة للذات ،إیمانیة،تربویة(مقدمة من مسؤول اإلجتماع -١
 .دقائق  ١٠قبل اإلجتماع والمناقشة حولھا لمدة  المع أومقال تربوي  أوقراءة لوحة من كتاب لوحات تربویة  -٢
عبدالعزیز الطریفي عشاء الثالثاء تفسیر آیات األحكام ، الشیخ ناصر العمر مغرب األحد ..(درس اسبوعي -

 ) الشیخ ،

 

  



 

 

  

  : الكتب الموجودة 

  المؤلف  الكتاب
  جمع أبوعبدهللا الفھري   - رحمھ هللا–سبل السالم شرح نواقض اإلسالم إلبن باز 

   - رحمھ هللا-الشیخ محمد ابن عثیمین  شرح األصول الثالثة 
   -رحمھ هللا –الشیخ محمد ابن عثیمین   شرح األربعون نوویة 

   -رحمھ هللا –الشیخ محمد ابن عثیمین   تفسیر جزء عم 
  - رحمھ هللا-الشیخ محمد ابن عثیمین  فقھ العبادات

  صفي الرحمن المباركفوري   الرحیق المختوم
  سلیمان العریني.د  سید العلماء في زمانھ  -رحمھ هللا–اإلمام أیوب السختیاني 

  ابن القیم   الفوائد 
  ابن الجوزي  بستان الواعظین وریاض السامعین 

  عبدالكریم بكار . د  في اشراقة آیة 
  .عبدالكریم بكار . د  تكوین المفكر 

  .عبدالكریم بكار . د  طفل یقرأ 
  .سالم البطاطي   التربیة الجماعیة 
  بكر أبو زید   حلیة طالب العلم

  أبو الحسن الندوي   ماذا خسر العالم بإنحطاط المسلمین 
  عبدالكریم عبدهللا با عبدهللا   سرج 

  محمد بن صالح المنجد   األسالیب النبویة في التعامل مع أخطاء الناس 
  محمد ھالل   مھارات إدارة الضغوط

  أحمد عثمان المزید .د  الدلیل العملي للحوار البناء 
  النغیمشي  المراھقون

  بكر أبوزید  التعالم
  ابن عثیمین  شرح حلیة طالب العلم

  اكرم رضا.د  )ترویض العاصفة(مراھقة بال ازمة
  علي الصالبي   السیرة النبوبة 

  )ترجمة حب الدین الخطیب(شاتلیھ  الغارة على العالم اإلسالمي
  طارق السویدان  التدریب والتدریس اإلبداعي

  ابن عثیمین رحمھ هللا   اإلسالمیة ضوابط وتوجیھاتالصحوة 
  عبدالكریم بكار.د  شمعة إلضاءة  دروبكم ٥٠

  ولید الھویریني  تحوالت اإلسالمیین من لھیب سبتمبر الى ربیع الثورات
  محمد العبدة  أیعید التاریخ نفسھ

  عبدالعزیز مصطفى كامل   معركة الثوابت بین اإلسالم واللیبرالیة
   -رحمھ هللا–عمر سلیمان األشقر   حیاتي  صفحات من

  -رحمھ هللا-ابراھیم الفقي.د  العمل الجماعي
  محمد بن صال الخزیم  صفة الصالة بالدلیل والتعلیل 

  محمد بن صالح المنجد  كیف تقرأكتاباً 
  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  :الكتیبات 

  المؤلف  الكتیب
  أبو حمزة الغامدي   كیف تدرك أجر خمسین من الصحابة ؟

  الشیخ صالح الفوزان  اإلجتھاد 
  سلمان العودة   من یملك حق اإلجتھاد ؟

  سلمان العودة   دعاة في البیوت 
  سلمان العودة    نسیم الحجاز في سیرة اإلمام ابن باز

  الشیخ محمد المنجد  سبباً للخشوع في الصالة ٣٣
كیفیة صالة النبي صلى هللا علیھ وسلم وأحكام المریض 

  وطھارتھ
  -رحمھ هللا-بازابن 

  محمد العبدة.د  حتى ال تستلب الجھود اإلسالمیة
  مجموعة من التربویین  المراھقون كیف نفھمھم وكیف نتعامل معھ

  )جالل العالم(عبدالودود یوسف   دمروا اإلسالم أبیدوا اھلھ:قادة الغرب یقولون 
  ..سى الشریفمحمد مو  ..العالج، المشكالت ، األسباب : ظاھر التھاون بالمواعید 

  محمد موسى الشریف   التقارب والتعایش مع غیر المسلمین
  محمد بن صالح المنجد  نظرات في القصص والروایات

  : األشرطة 

  أو الدكتور،الشیخ   العنوان
  الشیخ  محمد ابن عثیمین   أشرطة  ٩ألبوم فقھ العبادات 

  الشیخ خالد بن عثمان السبت   أشرطة ٣ألبوم تأمالت في سورة الحشر 
  .عبدالرحمن العاید.د  الدعوة الفردیة

  عبدالرحمن العاید.د  أخطاؤنا في التربیة
  محمد بن صالح المنجد   شریط مسائل فقھیة یكثر السؤال عنھا 

  محمد المنجد  صور من بر السلف بوالدیھم
  خالد السبت  وصیتي لكل محزون 

  عمر العید  مة مداخل الشیطان على أھل اإلستقا
  خالد السبت   ادع الى سبیل ربك 

  عبدالعزیز الطریفي   صالة النبي صلى هللا علیھ وسلم ووضوءه كأنك تراه 
  محمد المنجد  التحریش 

  محمد المنجد   سبق المسلمین الى مھارات التفكیر 
  محمد العریفي   مسؤولیة الرجل في اسرتھ 

  ناصر العمر .د  والسماء ذات الحبك 
  ناصر العمر   إنھ كان صادق الوعد 

  الشیخ عبدالكریم الخضیر   معالم في طریق طلب العلم 
  محمد المنجد  كیف تقرأ كتاباً 

  خالد السبت   إلى من اسرتھ األوھام 
  للمنجد   الدین لیس مظھراً فقط 

  محمد المنجد   ماذا یحدث تحت األرض 
  محمد المنجد   فاعتبروا  یاأولي األبصار 

  محمد الحسیني   أبو بكر وحفیده 
  خالد السبت   سمات العلم النافع 
  خالد السبت   وإنھ لكتاب عزیز 

  خالد السبت   ماذئبان جائعان 
  ناصر األحمد . د  معاویة بن أبي سفیان 

  محمد الدویش   تربیة األسرة على ھدي الشریعة 
وسیضعھا في صندوق ،،لایر  ٣٠سیدفع مخالفة قیمتھا من یتخلف عن تنفیذ المطلوب منھ في اللقاء :  تنبیھ مھم
  .  أو دعم للحلقة ریع الصندوق سیصب في أحد الجمعیات الخیریة، المخالفات 

 . یجب علیھم اقتناء الكتب والكتیبات واألشرطة من اآلن  التجارب غیر المشاركین في عرض -


