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  ::.األھداف الخاصة للفصل .:: 
مجال 
  الھدف

الحد األدنى   األھداف
من تحقیق 

  الھدف 

  اللجان الرئیسیة لخدمة الھدف   مؤشرات تحقیق الھدف  )برامج رئیسیة(وسائل 

اإلمياني
  

هللا بتعمیق 
استشعار عظمة 

صفاتھ 
المعرفة بأسمائھ و

.  

 #
ضور الطالب ل 

ح
٥٠

 %
ف 

من البرامج العامة المحققھ للھد
)

س
درو

،
ضافات

است
،

برامج اسریة 
..

إلخ
(  

 #
ف

القیام بمھمتین او برنامجین فردیین من البرامج التي تخدم الھد
  

 
س

درو
. 


 

ضافات
است

. 


 
(برامج فردیة 

مشاھدة سلسلة 
مقاطع 

 ،
لألشرطة االستماع 

 ،
الكتب قراءة 

(..
  


 

التأثر الوجداني عند 
تالوة اآلیات التي 

هللا 
تبین عظمة 

 ،
او 

الكلمات
. 


 

هللا 
یستشعر عظمة 

في الكون
.  


 

اللجنة العلمیة
. 


 

اللجنة الثقافیة
.  

السلوكي واألخالق
تھذیب األخالق على   

اآلداب النبویة والسنن 
صطفویة 

الم
.  


 

صالة
كلمات ال

. 


 
س طالب 

درو
ثالث متوسط

.  


 

مراعاة مشاعر 
اآلخرین
. 


 

اختیار األلفاظ 
الالئقة في 

الحدیث
. 


 

التأدب بأداب 
س 

المجل
. 


 

اظھار التقدیر 
واالحترام
. 


 

انتقاد التعامل 
السيْ 

.  


 

اللجنة العلمیة
. 


 

اللجنة الثقافیة
. 


 

اللجنة 
التطویریة 
وتعدیل 
السلوك
.  

املعريف
  

زیادة 
صیلة المعرفیة

الح
  

هللا علیھ وسلم
صلى 

بسیرة النبي 
.  


 

اسئلة المسابقات الثقافیة مكثفة في السیرة 
 ،

وباإلمكان تكرارھا
. 


 

دعم مكتبة برنامج القراءة بكتب السیرة 
ص جزء من القراءة في السیرة، 

صی
وتخ

. 


 
ضع 

و
٣ 

وسائل قیاسیة دوریة من اللجان 
صیلة في السیرة

س الح
المكلفة لقیا

.  


 

اجتی
از 

٦٠
 %

س الدوریة
من وسائل القیا

. 


 
ض االحداث  والوقائع المھمة 

ضر بع
یستح

هللا علیھ وسلم
صلى 

في حیاة النبي 
. 


 

ف نسب النبي 
یعر

 ،
وزوجاتھ 

 ،
وابنائھ 

 ،
ومولده ووفاتھ 
.  


 

اللجنة العلمیة
. 


 

اللجنة الثقافیة
.  

التطويري املهاري
  

ف المواھب وتنمیتھا
إكتشا

  

# 
ف المواھب 

الحد األدنى من اكتشا
٥ 

صل
طالب في الف

.  
#

الحد األدنى من تنمیة المواھب 
٥ 

صل
طالب في الف

.  


 

صد المتمیزین في البرامج 
ر

الفردیة العامة
. 


 

ضع برامج اختیاریة فردیة 
و

ف 
متنوعة المجاالت لیستكش

الطالب نفسھ
.  


 

ض مجاالت 
ف بع

یعر
الموھبة التي یمیل لھا 

.
یرتبط بالمتمیزین في

 
میولھ 

وھوایتھ
. 


 

ف
یظھر ھوایتھ بثقھ وشغ

. 


 
ص متمیزین 

مرتبط بأشخا
في مجال موھبتھ

  


 

اللجنة العلمیة
. 


 

اللجنة الثقافیة
. 


 

اللجنة التطویریة وتعدیل 
السلوك
. 


 

اللجنة اإلعالمیة
.  

مالحظة
  :المجاالت التالیةویخصص نسبة أكبر  في خدمة التنمیة والتطویر واالكتشاف ، مجاالت اكتشاف المواھب ستكون عامھ   

 مجال فنون الخطابة واإللقاء. 
 الخ..وسرعة الفھم والبدیھة الحاضرة ، قدرات االستنباط (مجال التحصیل العلمي الشرعي( 

  .المجال التقني
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .سلطان القریشي: المكلف ::            خطة اللجنة التطویریة وتعدیل السلوك :::  

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

والتأكید علیھ والمحاسبة والصراحة مع ..) اإللتزام والستئذان وتحمل المسؤولیة(غرس روح العمل الجماعي 
  .أھمیة الوضوح في في النظام والجدیة

  
٥  

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

  
٦  

  تنمیة الحس الدعوي والحرص على ھدایة اآلخرین

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

  ١٤٣٨\١٤٣٧الخاصة للفصل األول لعام  لجنة متوسط الحقبانيأھداف  م

  .شعائر هللا بتعظیم قدر الصالةوتعظیم ، استشعار عظمة هللا بتعمیق المعرفة بأسمائھ وصفاتھ  ١

  .تھذیب األخالق على اآلداب النبویة والسنن المصطفویة  ٢

  زیادة الحصیلة المعرفیة  ٣
  .في سیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم

  إكتشاف المواھب وتنمیتھا  ٤

  

 اللجنةجوانب القوة والتمیز المرتبطة بمجال  جوانب الضعف والقصور المرتبطة بمجال اللجنة

  مایخص الطالب

  ضعف الدافع الشخصي واالقبال الذاتي
ووجودھا عند ، على البرامج الجادة 

 .القلة
  التجاوز والسلوكیات الغیر جیدة من قبل

 .بعض الطالب لم تعالج بشكل عملي

  لكن بوجود ، تمیز العدید من الطالب في البرامج الجادة
 " . المحفز"

  من الشبابوجود اھتمامات جادة لدى عدد.  

   مایخص المشرفین واللجنة    

 عدد المشرفین. 
   نقص الطرح الدوري لإلشكاالت التربویة

والسلوكیة لدى الطالب والتأخر في 
 .عالجھا

  عدم الفاعلیة مع البرامج التطویریة
 .للمشرفین

  التركیز على الجوانب السلبیة في تعدیل
  السلوك واھمال تعزیز الجوانب االیجابیة

  المشرفینعدد. 
  تنوع المشرفین واختالف میولھم وتمیزھم في جوانب

  .مختلفة
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  اللجنة التطویریة  الفرعیة أھداف  م

  .إیجاد الدافعیة الذاتیة للطالب لإلقبال على البرامج الجادة بدون محفز مادي ١

  )عالج_تعزیز.(تفعیل البرامج الخاصة في تعدیل السلوك ٢

  بین المشرفینتقویة الترابط األخوي   ٣

  .للمشرف تربویاً عن طریق الجلسات النقاشیة لبعض اإلطروحات التربویة) لیس بالمكثف(تطویر   ٤

  عالج ضعف االلتزام بالبرامج التطویریة للمشرفین  

الھدف  شرح البرنامج   اسم البرنامج   م
 المتحقق

 عدد المرات 

یختار الطالب المجموعة المناسبة ، مجموعات اختیاریة تطویریة خاصة  مجموعات الصفوة ١
ولكل مجموعة ، أو یوجھ من قبل المشرفین للمجموعة االنسب لھ ، لھ 

شروط لالستمراریة وبرامج ذاتیة الزامیة وسھلة التنفیذ ولقاء كل 
  .اسبوعین
 القراء صفوة : 

مجموعة لھا برنامج یومي لضبط القرآن ذاتي بدون متابعة شخصیة انما 
یوضع بآلیة خاصة بعد استشارة ، تحضیر عن طریق مجموعة واتس  

  .ألفضل الطالب حفظا والخاتمین منھم ، المختصین 
  :وفي كل اسبوعین 

 .لقاء اختبار حول المراجع سابقا  -
 ".لقرآنتجربتي مع حفظ ا"زیارة او استضافة او لقاء  -
 صفوة المثقفین: 

صفحة   ١٥بمقدار محدد ال یقل عن ، برنامج یومي للقراءة 
واقتباسة من المقروء تنشر في صفحة للمجموعة على وسائل 

  .التواصل
  :وفي كل اسبوعین

 .لقاء عن مھارات القراءة -
 .كتاب الفترة -
 .لقاء مع احد النماذج المعروفة بالقراءة -
 .ء سابقاجلسة نقاشیة عن فوائد المقرو -
  صفوة العلم : 

برنامج یومي لقراءة كتاب علمي مناسب للمرحلة او كتاب محفز 
  .لطلب العلم 

  :وكل اسبوعین
 .مدارسة لما قرئ -
 .حضور لدرس مناسب -

 شروط اإلستمراریة: 
من لم یقم بالمقدار الیومي لكل برنامج لیومین یعفى من  -

 .البرنامج
 .اسبوعیناجتیاز االختبار الدوري للمراجعة كل  -
 .اإلنضباط في الحفظ -

 

 طوال الفصل ١

برنامج تعدیل سلوكي بمراحل مختلفة ولكل مرحلة اجراء وتقییم لتعدیل   إرتقاء   ٢
یشرك فیھ من لدیھ اشكالیات او یتطلب تعزیز جانب ، السلوك لدى الطالب 

  .ایجابي لدیھ 
  

 اسابیع ٣لمدة : المرحلة األولى. 
  : االجراءات 

توصیات ومناصحة في نھایة + لقاء اسبوعي  قراءة في كتاب  -

 طوال الفصل  ٢
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 .اللقاء
یقنع الطالب بتقدیم برنامج جاد یناسب قدرتھ ومیولھ ویعزز فیھ  -

 .الجدیة او االیجابیة 
  المرحلة الثانیة : 

  :تقییم السلوك
 .یستمر البرنامج الخاص كما في المرحلة األولى: أظھر تحسن  -
األمر في عالج االشكالیة  یشرك ولي: لم یظھر التحسن  -

 .ویستمر على البرنامج الخاص
  المرحلة الثالثة : 

  :تقییم السلوك 
 .یستمر على البرنامج الخاص: أظھر تحسن -
 : لم یظھر التحسن -

  .یتفق على اجراء نھائي مناسب
  

اطروحات عامة تطویریة   ٣
  للمشرفین

  الرشود فرج قراءة من كتاب اسرار الشباب للشیخ باسل
 .دقائق من اإلجتماع  ١٠هللا عنھ في اول 

  زرد "ل" اللمع"سیكون ھناك رسائل دوریة من كتاب
 .على الواتساب بإذن هللا" السالسل

  

 طوال الفصل  ٣

 طوال الفصل  ٣  .اسابیع كتاب في الرقائق یقرأ ویطرح في جلسة نقاشیة ٣كل   كتاب الفترة للمشرفین  ٤
  :تكلیف بمھمة كل اربعة اسابیع یقوم بھ المشرف   عرض تربوي  ٥

 .بحث واستشارة في اشكالیة تربویة -
 .ملخص لمقالة تربویة -
  .االستماع او مشاھدة  لدورة  تربویة لمدة ساعة -

 طوال الفصل  ٣

وسائل التزام بالبرنامج   ٦
  التطویري

  من  % ٧٠عدم القیام بالعرض التربوي وعدم قراءة
لایر  ٤٠كتاب الفترة سیلزم المشرف بدفع غرامھ 

 .ویعوض المطلوب منھ، ریعھا للمالیة
  بأجار ثالث استراحات اذا لم یلتزم بالتعویض  یلزم

 .على التوالي 
  بكتابة اذا لم یلتزم بالتعویض للمرة التي تلیھا یؤمر

 . صفحة ٢٠٠من  ملخص لكتاب تربوي
  ع اسمھ یرف، اذا لم یلتزم بكتابة ملخص.  

 طوال الفصل  ٤
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  عبدالملك المقبل: المكلف ::                                 خطة لجنة الحلقة   :::  

 األھداف العامة خالل الفصل م
 %٩٠بنسبة بناء قاعدة تربویة علمیة جیدة للطالب بإنھاء جمیع الطالب لمتطلبات الخطة التربویة  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 
  .الوضوح في في النظام والجدیة

  
٥  

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

  
٦  

  تنمیة الحس الدعوي والحرص على ھدایة اآلخرین

  .)حفظ اللسان-٣، . اإلیثار -٢، اإلحترام - ١مثل (بتنمیة بعض الجوانب السلوكیة لدى الطال  ٧
  

  ١٤٣٨\١٤٣٧الخاصة للفصل األول لعام  لجنة متوسط الحقبانيأھداف  م

  .وتعظیم شعائر هللا بتعظیم قدر الصالة، استشعار عظمة هللا بتعمیق المعرفة بأسمائھ وصفاتھ  ١

  . تھذیب األخالق على اآلداب النبویة والسنن المصطفویة ٢

  زیادة الحصیلة المعرفیة  ٣
  .في سیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم

  إكتشاف المواھب وتنمیتھا  ٤

  

  أھداف لجنة التنشیطي الفرعیة م

  رفع مستوى المتابعھ ف التسمیع والمراجعھ والحظور ١

  بث روح التنافس في حفظ كتاب هللا  

  مساعده الطالب واعانتھ لتحسین تالوتھ  

  

  

 

 مالحظات عدد المرات  الھدف المتحقق شرح البرنامج البرنامجاسم  م
المتابعھ الیومیھ المستمره   ١

، وبرنامج والنتائج االسبوعیة ،
 ازلمن

  طول الفصل  ـــــــــــــ

مكافئھ   ٪٩٠من نسبتھ العامھ فوق   فرسان المنازل  ٢
  ولیمھ عشاء

  طول الفصل  

ارسال مقاطع صوتیھ لبعض القراء   
  واقامھ دوره اساسیات التجوید،، 

الدورة مرة     __________
  واحدة
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  خالد بن صالح القرزعي: المكلف ::                        خطة اللجنة العلمیة  :: 

 األھداف العامة خالل الفصل م
 %٩٠لمتطلبات الخطة التربویة بنسبة بناء قاعدة تربویة علمیة جیدة للطالب بإنھاء جمیع الطالب  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 الوضوح في ..) المسؤولیةالستئذان وتحمل  اإللتزام و(غرس روح العمل الجماعي 
  .في النظام والجدیة

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

  
  تنمیة الحس الدعوي والحرص على ھدایة اآلخرین  ٦

  .)حفظ اللسان-٣، . اإلیثار -٢، اإلحترام - ١مثل (كیة لدى الطالبتنمیة بعض الجوانب السلو  ٧
  

  ھـ ١٤٣٨\١٤٣٧الخاصة للفصل األول لعام  لجنة متوسط الحقبانيأھداف  م

  .وتعظیم شعائر هللا بتعظیم قدر الصالة، استشعار عظمة هللا بتعمیق المعرفة بأسمائھ وصفاتھ  ١

  .تھذیب األخالق على اآلداب النبویة والسنن المصطفویة  ٢

  زیادة الحصیلة المعرفیة  ٣
  .في سیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم

  اكتشاف المواھب وتنمیتھا  ٤

  

  أھداف اللجنة العلمیة الفرعیة م

  االھتمام بالدروس المطروحة واالستفادة منھا قدر االمكان ١
  الكلماتكسر حاجز الخوف من إلقاء  ٢
  االھتمام باألوراد وتحصین النفس  ٣

  

 مالحظات عدد المرات الھدف المتحقق شرح البرنامج اسم البرنامج م

تسجیل الدرس تسجیل صوتي وإلزام من تغیب  الدرس االسبوعي ١
 بسماعھ وتلخیصھ تلخیص یسیر

االھتمام بالدروس المطروحة 
  ١٢ واالستفادة منھا قدر االمكان

برنامج أسري تلزم كل أسرة بإعداد بحث من أربع   باحث  ٢
  إلى ست صفحات

بناء قاعدة تربوي علمیة 
وغرس روح ، للطالب 

  العمل الجماعي
٣  

برنامج أسري تختار كل أسرة أیة من آیات هللا   ألم یتفكروا  ٣
  ٣  رفع الزاد اإلیماني  وتقدمھا بأسلوب إبداعي، الكونیة 

 و، دروس المشرفین تكون في األسماء والصفات   دروس المشرفین و اإلستضافات  ٤
  اإلستضافات عن األخالق النبویة

استشعار عظمة هللا 
، بمعرفة أسمائھ وصفاتھ 
وتھذیب األخالق على 

  اآلداب النبویة

  

تفرغ عشر دقائق قبل أذان المغرب ویعطى كل طالب   حصن المسلم  ٥
  األوراد لقراءة وردة الیومي

 ،رفع الزاد اإلیماني 
واالھتمام باألوراد 

  وتحصین النفس
  

  منابر الھدى  ٦
بحیث یلقي كل ، كلمات بعد الصلوات بأسلوب تنافسي 

والمتأھل یلقیھا أكثر من مرة بتعدیل ، طالب كلمتھ 
  بسیط

كسر حاجز الخوف من 
واكتشاف ، إلقاء الكلمات 

  المواھب
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  فھد المنیف: المكلف ::                                 خطة اللجنة الثقافیة :::  

 األھداف العامة خالل الفصل م
 %٩٠بناء قاعدة تربویة علمیة جیدة للطالب بإنھاء جمیع الطالب لمتطلبات الخطة التربویة بنسبة  ١
 .وإبرازھا للمجتمع  اكتشاف القدرات والمواھب ومن ثم تطویرھا وتفعیلھا 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 
  .أھمیة الوضوح في في النظام والجدیة

  
٥  

  اد اإلیماني بتعظیم حرمات هللا واإلكثار من العبادات والترغیب والترھیب والحرص على المواسمرفع الز

  
٦  

  تنمیة الحس الدعوي والحرص على ھدایة اآلخرین

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

  ١٤٣٨\١٤٣٧الخاصة للفصل األول لعام  لجنة متوسط الحقبانيأھداف  م

  .وتعظیم شعائر هللا بتعظیم قدر الصالة، استشعار عظمة هللا بتعمیق المعرفة بأسمائھ وصفاتھ  ١

  .تھذیب األخالق على اآلداب النبویة والسنن المصطفویة  ٢

  زیادة الحصیلة المعرفیة  ٣
  .في سیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم

  المواھب وتنمیتھا إكتشاف  ٤

  

  أھداف اللجنة الثقافیة الفرعیة م

  تحسین طرح الشباب مادة و اداء ١

  حمل ھم األمة  ٢

  التجدید واالبداع في البرامج والطرح  ٣

  تعوید الشباب على فن المحاورة والنقاش  ٤

  زیادة الحصیلة الثقافیة خاصة في السیرة النبویة  ٥

  غرس حب القراءة  ٦

  التعاون والعمل الجماعيغرس روح   ٧
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 مالحظات عدد المرات  الھدف المتحقق شرح البرنامج اسم البرنامج م
  مرة واحدة  د ١٠ – ٧أسري مدتھ من  المجلة الصوتیة ١
  مرة واحدة    كل أسرة تقدم إبداع ثقافي في یوم واحد   اإلبداع الثقافي  ٢
عن مسابقة ثقافیة دوریة مختلفة   الدوري األسري  ٣

  األولمبیاد الثقافي
طوال   

  الفصل
 

جلسة في سیرة الرسول علیھ الصالة   أعظم رجل  ٤
  والسالم

   مرات ٣  

طوال     مسابقة ورقیة أسبوعیة   الورقیة الفصلیة  ٥
  الفصل

 

نتناقش في مسألة ونذكر االراء فیھا   آراء  ٦
حتى یستوعب الطالب أن الخالف ال 

ویعود على آداب  یعني المصادمة
  الحوار

   مرتین   

   مرة واحدة    یكون تمثیل مسرحي غیر مصور  المنتدى األسري  ٧
تصویر فوتوغرافي في أحد الطلعات   أفضل لقطة  ٨

  یعلن عنھ
   مرة واحدة  

دقائق كل  ١٠یطرح في القلطات لمدة   المحبرة  ٩
  شخص یكتب مقالة أو قصة أو نثر

   مرتین  

  جلسة أدبیة    تكون متفرقة   والمھاریةالجلسات األدبیة   ١٠
جلسة 
  مھاریة

 

كل سیارة تكلف ببرنامج تقدمھ مدتھ من   إبداع السیارات  ١١
  د ١٥ – ١٠

   مرة واحدة  

توزع على الطالب خطة مقترحة فیھا   برنامج القراءة  ١٢
الكتب وتوفر لھم ما تیسر منھا وربط 
البرنامج بالتنشیطي للتفعیل مع متابعة 

  اللجنة

طوال   
  الفصل

 

یضع الطالب خطة لھ في اجازة   ولنفسك علیك حق  ١٣
 ٣منتصف الفصل ویشترط أن یحدد لھ 

  أھداف یحققھا فیھا ویسبق ذلك جلسة 

   مرة واحدة  

   مرة واحدة      دورة في فنون الخطابة واإللقاء  ١٤
   مرة واحدة      دورة في الحوار  ١٥
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  سلیمان الحیدري: المكلف ::                                 خطة اللجنة الدعویة   :::  

 األھداف العامة خالل الفصل م
 %٩٠بناء قاعدة تربویة علمیة جیدة للطالب بإنھاء جمیع الطالب لمتطلبات الخطة التربویة بنسبة  ١
 .وإبرازھا للمجتمع  اكتشاف القدرات والمواھب ومن ثم تطویرھا وتفعیلھا 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 
  .الوضوح في في النظام والجدیة

  
٥  

  الزاد اإلیماني بتعظیم حرمات هللا واإلكثار من العبادات والترغیب والترھیب والحرص على المواسمرفع 

  
٦  

  تنمیة الحس الدعوي والحرص على ھدایة اآلخرین

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

  ١٤٣٨\١٤٣٧الخاصة للفصل األول لعام  لجنة متوسط الحقبانيأھداف  م

  .وتعظیم شعائر هللا بتعظیم قدر الصالة، استشعار عظمة هللا بتعمیق المعرفة بأسمائھ وصفاتھ  ١

  .تھذیب األخالق على اآلداب النبویة والسنن المصطفویة  ٢

  زیادة الحصیلة المعرفیة  ٣
  .في سیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم

  المواھب وتنمیتھا إكتشاف  ٤

  

  أھداف اللجنة الدعویة الفرعیة م

  تنمیة الجانب الدعوي لدى الشباب ١

  

  

  

  

  

 مالحظات عدد المرات  الھدف المتحقق شرح البرنامج اسم البرنامج م
تقوم كل اسرة بجولة توزیع ماء على  سقیا ١

 الناس
  ١ خ٢

شتویة  )مالبس(كل أسرة مكلفة بتوزیع   كسوة الشتاء  ٢
  للعمالة 

  ١  ف١

العنایة بنظافة مسجد ما ودورات المیاة   عنایة  ٣
  أیضا

   ١  ف١

یكون بین الطالب للنصیحة بشكل عام   برید التناصح  ٤
ویكون عند مسؤول اللجنة مسألة ترتیب 

  البرنامج

   كل أسبوعین  خ٢
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ابراھیم الصبیحي: المكلف ::                             خطة اللجنة االجتماعیة :::  

 األھداف العامة خالل الفصل م
 %٩٠بناء قاعدة تربویة علمیة جیدة للطالب بإنھاء جمیع الطالب لمتطلبات الخطة التربویة بنسبة  ١
 . وإبرازھا للمجتمع اكتشاف القدرات والمواھب ومن ثم تطویرھا وتفعیلھا 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 
  .أھمیة الوضوح في في النظام والجدیة

  
٥  

  الزاد اإلیماني بتعظیم حرمات هللا واإلكثار من العبادات والترغیب والترھیب والحرص على المواسمرفع 

  
٦  

  تنمیة الحس الدعوي والحرص على ھدایة اآلخرین

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

  ١٤٣٨\١٤٣٧الخاصة للفصل األول لعام  لجنة متوسط الحقبانيأھداف  م

  .وتعظیم شعائر هللا بتعظیم قدر الصالة، استشعار عظمة هللا بتعمیق المعرفة بأسمائھ وصفاتھ  ١

  .تھذیب األخالق على اآلداب النبویة والسنن المصطفویة  ٢

  زیادة الحصیلة المعرفیة  ٣
  .سیرة النبي صلى هللا علیھ وسلمفي 

  المواھب وتنمیتھا إكتشاف  ٤

  

  

  

  

 مالحظات عدد المرات  الھدف المتحقق شرح البرنامج اسم البرنامج م
كل أسرة تختار فاكھھ وتأتي بالفاكھھ  ))أسري(فاكھتي  ١

 وتقدمھا للشباب وتأتي بمعلومات عنھا
كل         ٢

أسرة مرة 
 وحدة

 

كل اسرة تأتي بمشروباتھا ومأكوالتھا  )أسري(مقھى البیان [  ٢
 وتقدمھا للشباب

كل أسرة  ٢
 مرة وحدة

 

كل أسرة تختار مطعم معین وتحاول  )أسري(اختر مطعمك  ٣
 تقلیده

كل أسرة  ١٢
 مرة وحدة

 

  مرتان ١٢ تقدم مسابقة ویتم التنافس على المأكوالت )أسري(مسابقة الحراج  ٤
طوال       )أسري(خدمة  ٥

  الفصل
 

الشاھي وتكون التنافس على طھي  )فردي(الخادر النادر  ٦
 بخروج المغلوب

طول  ١
 الفصل

 

كل اثنین أو ثالثة یختارون نوع من  )فردي(اختر طیرك  
 الطیور ویطبخونھ في الرحالت

طول  ٢ ١
 الفصل

 

  طول الف ١ )اختیاري(كل شاب یطبخ في بیتھ )فردي(اطبخ في بیتكم  
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ناصر السوید: المكلف ::                                 خطة لجنة التنشیطي   :::  

 األھداف العامة خالل الفصل م
 %٩٠بناء قاعدة تربویة علمیة جیدة للطالب بإنھاء جمیع الطالب لمتطلبات الخطة التربویة بنسبة  ١
 .وإبرازھا للمجتمع  اكتشاف القدرات والمواھب ومن ثم تطویرھا وتفعیلھا 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 
  .الوضوح في في النظام والجدیة

  
٥  

  اد اإلیماني بتعظیم حرمات هللا واإلكثار من العبادات والترغیب والترھیب والحرص على المواسمرفع الز

  
٦  

  تنمیة الحس الدعوي والحرص على ھدایة اآلخرین

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

  ١٤٣٨\١٤٣٧الخاصة للفصل األول لعام  لجنة متوسط الحقبانيأھداف  م

  .وتعظیم شعائر هللا بتعظیم قدر الصالة، استشعار عظمة هللا بتعمیق المعرفة بأسمائھ وصفاتھ  ١

  .تھذیب األخالق على اآلداب النبویة والسنن المصطفویة  ٢

  زیادة الحصیلة المعرفیة  ٣
  .في سیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم

  المواھب وتنمیتھا إكتشاف  ٤

  

  أھداف لجنة التنشیطي الفرعیة م

  تفعیل الشباب ١

  

  

  

  

  

  

  

  

 مالحظات عدد المرات  الھدف المتحقق شرح البرنامج اسم البرنامج م
یقسم الفصل لعدد من السباقات لكل  سباق السیارات ١

سباق عدد من األمتار یحصل علیھا 
 الطالب من برامج اللجان

  طول الفصل ١

  طول الفصل  ١  سباق یكون بین االسر  الحافالتسباق   ٢
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  سلیمان الحیدري: المكلف ::                                    خطة اللجنة الریاضیة:::  

 األھداف العامة خالل الفصل م
 %٩٠الخطة التربویة بنسبة بناء قاعدة تربویة علمیة جیدة للطالب بإنھاء جمیع الطالب لمتطلبات  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 
  .الوضوح في في النظام والجدیة

  
٥  

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

  
٦  

  تنمیة الحس الدعوي والحرص على ھدایة اآلخرین

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

  ١٤٣٨\١٤٣٧الخاصة للفصل األول لعام  لجنة متوسط الحقبانيأھداف  م

  .وتعظیم شعائر هللا بتعظیم قدر الصالة، استشعار عظمة هللا بتعمیق المعرفة بأسمائھ وصفاتھ  ١

  .المصطفویة تھذیب األخالق على اآلداب النبویة والسنن  ٢

  زیادة الحصیلة المعرفیة  ٣
  .في سیرة النبي صلى هللا علیھ وسلم

  إكتشاف المواھب وتنمیتھا  ٤

  

  

  

  

  

  

  

  

 مالحظات عدد المرات  الھدف المتحقق شرح البرنامج اسم البرنامج م
  ٥ ٧ _____ دوري قدم ١
  ٢  ٧  ــــــــــــــــــــ  دوري الطائرة  ٢
تجدید للنشاط الریاضي بحیث یكون فیھ   الیوم الریاضي  ٣

یكون ھناك ألعاب جدیدة مثل كرة 
  .مضرب.سلة.الید

٢  ٧   

   ١    ـــــــــــــــــــــــــت  مرثون  ٤
   ١  ٧  .دوري في مصارعة االبھام واألیدي  دوري المكاسر  ٥
   كل رحلة  خ٢. ٧  ــــــــــــــــــــــــ  مثالي اللعب النظیف  ٦
   ١  خ٢. ٧  ـــــــــــــــــــــــــــــ  مثالي اللجنة الریاضیة  ٧
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