


 

  

  

  

  

  

  البرنامج التطويري للعاملين بمجمع حلقات البيان 
  

  : أهداف البرنامج 

 .زرع روح األلفة والترابط بين العاملين في المجمع -
 .رفع مستوى البناء الثقافي في مجاالت متنوعة ومحددة -
 .زيادة حصيلة التجارب لدى المشرف  -
 .للمهتمين) فكري-ثقافي-علمي(إيجاد جو  -

  : البرنامجنبذة عن 

" مستفاد من برنامج ريادة  ).تربويًا ،ادارياً (مج يخدم جميع العاملين في المجمع برنا -
 ".التطويري

 :خطة البرنامج مقسمة الى  -
o  ات بأهداف خاصةلقاء : التطويرية اللقاءات. 

لقاء خاص  ، ) سنوات الخبرة سنتين وأقل( خاص بالمبتدئين اتلقاءعدة  .١
يطرح فيه مجموعة من : ) سنوات الخبرة أكثر من سنتين(بالمتقدمين 

 .الفقرات المنوعة
 ).المتقدمين-المبتدئين(للمجموعتين : لقاء مشترك  .٢

o بواقع دورتين في الفصل مشتركة : الدورات التدريبية. 
o  التطويرية"رحلة المبيت." 
o  المجموعة  باتفاقمجموعات خاصة ببرنامج محدد  : ميادين. 
o  من البرنامج وضبط  االستفادةس مستوى لقيا عبارة عن آلية: برنامج النقاط

 .بالبرنامج االلتزام
o  تختارها ) ثقافية-خيرية-عويةد(تطرح اللجنة التطويرية عدة مجاالت : مشاريع

تقوم المجموعة بإعداد خطة  ،المجموعات حسب المراحل الجامعية 
العمل والخطة وعدد المستفيدين  ببنود تقييم لجودة) مرحلية-زمنية(متكاملة

 .ويعلن عن جائزة مجزلة ألفضل مشروع ،

  

  

  

 



 

  : البرنامج بالتفصيل

 اللقاءات التطويرية :  
  لقاءات المبتدئين: 

  :فقرات اللقاء
 :مجدولة استضاف -
على وسيلة تربوية  االتفاقفي كل لقاء يتم  ،تقسم مجموعات مكونة من شخصين : تجارب -

ويستفاد  ،التجربة  هذهعن  االنطباعالب تجرب قبل اللقاء القادم ويعطى للتعامل مع الط
 .في اختيار التجربة واالستشاراتالتربوية  واألطروحةمن الكتب 

 ).تربوية-احتسابية-وعظية(تطرح من أحد المشرفين  خاطرة  : خواطر -
 .رحلة مع كتاب من أحد المشرفين -

  

 المتقدمين لقاءات: 
  :فقرات اللقاء

 .مجدولة تضافاتسا -
-التربوية -الدعوية(في المجاالت المتنوعة  ،عرض تجربة قديمة تم إنجازها : إنجاز  -

 ،يذكر فيها المشرف كيف بدأ  )الرياضية- العلمية- الحياتية-الدراسية-ماليةال-الخيرية
 .ح في تحقيقهاوكيف نج

 .حة يتم طرحه وتداول النقاش عنهوع يشغل الساموض: أحداث -

  

 اللقاء المشترك: 
 .دورة تدريبية إدارية -
 .دورة تدريبية تربوية -
 .توزع في كل لقاء) مشاهد-مسموع-مقروء(بباقات منوعة تربوية جديدة  حقيبة  -

  

 رحلة المبيت التطويرية: 
يشترط فيها ) ةالتربوي- اإلعالمية الدعوية-الدعوية(منسقة لبعض المراكز ميدانية زيارات  -

عرض التجارب والحصول على حقيبة متاكملة عن اعمال ومشاريع وتجارب المركز يمكن 
 .منها االستفادة

 ..دولة الكويت ،الشمال  ،الغربية  ،تجارب المراكز الدعوية بالشرقية : مقترحة زيارة -
 .العمل للمشاريعخطة عرض  -
 .أطروحات تربوية منوعة -
 .استضافات  -

  
  
  
 

 



 

 العمل الخيري-الدعوة-الثقافة والفكر(االت منوعة ي اختياري بمجبرنامج جانب:  ميادين (، 
  فريق بخطة متفق عليها من قبل المجموعة يشترك فيه

 يتم في اللقاء  ،مجموعة قراءة تحدد لقاء كل اسبوعين : مجموعة القراءة
 .وبإمكان المجموعة اضافة فقرات مناسبة ،المناقشة حول كتاب 

 درس علمي مشترك لمجموعة. 

 مشاريع  ،رحالت دعوية : مهام دعوية مشتركة. 

 عمل خيري مشترك. 

  

 برنامج النقاط : 
تلزم كل لجنة  ،بحسب عدد البرامج  ، لفائدة في البرنامج التطويريلقياس مستوى ا

  .بجمع حد أدنى من النقاط في البرامج التربوية لمدة محددة 
إذا انتهت المدة وتحصلت احد اللجان على أعلى عدد من النقاط يكافئ المشرفين 

  .مكافئة مجزية
  :تلزم اللجنة بإحدى الخيارات ،لحد المسموح واذا قل مجموع نقاط احدى اللجان عن ا

 .حضور دورة تدريبية تربوية للتعويض -
 .صفحة من كل مشرف في اللجنة ٢٠٠كتاب تربوي ال يقل عن التقرير عن  كتابة -
تحرم اللجنة من إقامة برنامج بعد فترة التقييم  ،إذا لم تقم اللجنة بإحدى هذة األمور  -

 .ع اللجان عنه لجمي  ويتم اإلعالن بشكل عام ،يحدد من المسؤولين 

  

  مشاريع :  

تختارها المجموعات حسب المراحل ) ثقافية-خيرية-عويةد(تطرح اللجنة التطويرية عدة مجاالت 
العمل  ببنود تقييم لجودة) مرحلية-زمنية(تقوم المجموعة بإعداد خطة متكاملة ،الجامعية 

  .ويعلن عن جائزة مجزلة ألفضل مشروع ،والخطة وعدد المستفيدين 

  : منها وخدمتها االختيارمجاالت المطلوب ال

  شخص ٣٠عن مشروع دعوي تقني يستفيد منه ما ال يقل : التقنية. 

 شخص في غضون  ٥٠وسيلة دعوية إبداعية ومتجددة تفيد ما ال يقل عن : الدعوية العامة
 .اسبوعين

  يستفيد من المشروع  ،بوسائل ابداعية  في البيوت " نشر حب القراءة"مشروع : الثقافة
 . بيوت ١٠ما ال يقل عن 

  مألوفة  سد حاجة مجال من مجاالت العمل الخيري بفكرة مبتكرة وغير: العمل الخيري، 
 .شخص ٤٠بخدمة ما ال يقل عن 

  

  

  

 

 



 

  : والمواضيع المقترحة  ، جدول اللقاءات

 ) سنوات خبرة ٣اقل من (المبتدئين  

  خطة السنة األولى

  الفصل األول   أهداف  المجال
  "عناوين"

  الفصل الثاني  أهداف 
  "عناوين"

تنمية 
  الثقافة

الدعوية 
  والتربوية

استشعار  -
الحاجة للعمل 

 .الدعوي
استشعار  -

أھمیة 
التضحیة في 
  العمل الدعوي

مقدمات في  -
العمل 
  .الدعوي

البذل  -
  الدعوي

معرفة ھدي النبي 
 صلى هللا علیھ وسلم

  لدعوةفي ا

ھدي النبي في 
  .الدعوة

إدراك أھمیة  -  العامة
الوعي 
  .بالواقع

تحقیق  -  .بناء الوعي  -
التوازن في 

  .الحیاة 
  

التوازن 
  والتنازع

تنمية 
الفكر 

والعقل 
  المنتج 

أطروحات 
  فكرية

اإلحاطة بمنھج أھل 
  .السنة والجماعة

أصول أھل السنة 
  .والجماعة

اإلحاطة بمنھج أھل 
  .السنة والجماعة

منھج أھل 
السنة 

والجماعة في 
التلقي 

  .واالستدالل
تنمية 
  الفكر

  .كیف نتعلم التفكیر  اإللمام بمھارات التفكیر
  .أخطاء في التفكیر

اإللمام بمھارات 
  التفكیر

مھارات في 
التفكیر وحل 

  .المشكالت
تحقیق معنى العبودیة   الجانب اإليماني

  والعیش مع هللا
صقل الروح   رقي الروح  مفھوم العبودیة

  .بالعبادة

إتقان حد أدنى من   المهاري
  المھارات اإلداریة

إتقان حد أدنى من   فن كتابة األھداف 
  المھارات اإلداریة

التخطیط 
  التنفیذي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  :المتقدمين 

  الفصل األول   أهداف  المجال
  "عناوين"

الفصل   أهداف 
  الثاني

  "عناوين"
تنمية 
  الثقافة
اإلسالم

  ية

الدعوية 
والتربوي

  ة

استشعار  -
المسؤولیة 

 .الدعویة
مام بفقھ إل -

الدعوة إلى 
  .هللا

مسؤولیتنا  -
 .الدعویة

فقھ الدعوة  -
  .إلى هللا

استیعاب المنھج 
النبوي في التعامل مع 

  .أخطاء الناس

منھج النبي 
صلى هللا 

علیھ وسلم 
في التعامل 

  .مع الناس

راك مبادئ إد -  العامة
اإلعالم 
أسسھ 

  .تأثیرهو

اإلعالم  -
  .وتشكیل القیم

اكتساب  -
تصور حول 

علم 
السیاسة 
الشرعیة 
ومفاتیحھ 
  .الرئیسیة

  

مقدمة في 
السیاسة 
  .الشرعیة

تنمية 
الفكر 

والعقل 
  المنتج 

أطروحات 
  فكرية

بمفھوم اإلحاطة 
التغریب وتاریخھ في 

البالد اإلسالمیة وواقعھ 
  حالیا

اكتساب تصور عام   التغریب
حول التیارات 

اإلسالمیة المعاصرة 
  .وأدبیاتھا الرئیسیة

خارطة 
التیارات 
اإلسالمیة 
  .المعاصرة

تنمية 
  الفكر

معرفة أسباب الخالف 
الفقھي ومنھجیة 

  .التعامل معھ

استیعاب القواعد   الخالف الفقھي
  الفقھیة وتطبیقاتھا 

القواعد 
الفقھیة في 

العمل 
  .الدعوي

تحقیق معنى العبودیة   الجانب اإليماني
  والعیش مع هللا

صقل الروح   رقي الروح  مفھوم العبودیة
  .بالعبادة

إتقان حد أدنى من   المهاري
  المھارات اإلداریة

إتقان حد أدنى من   القیادة
  المھارات اإلداریة

التخطیط 
اإلستراتیجي

.  
  :الحقيبة األولية للمبتدئين

 .- أمحزونمحمد –أسس الدعوة إلى اهللا  -
 .-عبداهللا باعبداهللاعبدالكريم –سرج  -
 .- عبدالكريم بكار-فصول في التفكير الموضوعي -
 .-ناصر العقل.د-مجمل أصول أهل السنة في العقيدة -
 .-يفمحمد موسى الشر- التنازع والتوازن في حياة المسلم -
 .-أمحزون- منهج النبي في الدعوة -

  :الحقيبة األولية للمتقدمين

 .- عبدالرحمن الميداني- إحياء فقه الدعوة إلى اهللا -
 .-الوهيبيعبداهللا –التبرج المسيس  -
 .- محمد فرح-صناعة الواقع -
 .-فهد العجالن-التسليم للنص الشرعي -
  .-أحمد سالم- اختالف اإلسالميين -

 


