مالحظة



السلوكي واألخالق
املعريف

زيادة الحصيلة المعرفية
بسيرة النبي صلى هللا عليه وسلم.

التطويري املهاري

إكتشاف المواهب وتنميتها

 كلمات الصالة.
 دروس طالب
ثالث متوسط.







مراعاة مشاعر
اآلخرين.
اختيار األلفاظ
الالئقة في
الحديث.
التأدب بأداب
المجلس .
اظهار التقدير
واالحترام.
انتقاد التعامل
الس ْي.

اإلمياني

استشعار عظمة هللا بتعميق
المعرفة بأسمائه وصفاته .

 اللجنة العلمية.
 اللجنة الثقافية.

 التأثر الوجداني عند
تالوة اآليات التي
تبين عظمة هللا  ,او
الكلمات.
 يستشعر عظمة هللا
في الكون.

 دروس.
 استضافات.
 برامج فردية
(مشاهدة سلسلة
مقاطع  ,االستماع
لألشرطة  ,قراءة
الكتب )..

 #حضور الطالب ل  %50من البرامج العامة المحققه للهدف (دروس,استضافات,برامج اسرية ..إلخ)
 #القيام بمهمتين او برنامجين فرديين من البرامج التي تخدم الهدف

تهذيب األخالق على
اآلداب النبوية والسنن
المصطفوية .

 #الحد األدنى من اكتشاف المواهب
 5طالب في الفصل.
#الحد األدنى من تنمية المواهب 5
طالب في الفصل.

رصد المتميزين في البرامج
الفردية العامة.
وضع برامج اختيارية فردية
متنوعة المجاالت ليستكشف
الطالب نفسه.

 يعرف بعض مجاالت
الموهبة التي يميل لها
.يرتبط بالمتميزين في ميوله
وهوايته.
 يظهر هوايته بثقه وشغف.
 مرتبط بأشخاص متميزين
في مجال موهبته



 اسئلة المسابقات الثقافية مكثفة في السيرة
 ,وباإلمكان تكرارها.
 دعم مكتبة برنامج القراءة بكتب السيرة ,
وتخصيص جزء من القراءة في السيرة.
 وضع  3وسائل قياسية دورية من اللجان
المكلفة لقياس الحصيلة في السيرة.

 اجتياز  %60من وسائل القياس الدورية.
 يستحضر بعض االحداث والوقائع المهمة
في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم.
 يعرف نسب النبي  ,وزوجاته  ,وابنائه ,
ومولده ووفاته .

 اللجنة العلمية.
 اللجنة الثقافية.

 اللجنة العلمية.
 اللجنة الثقافية.
 اللجنة التطويرية وتعديل
السلوك.
 اللجنة اإلعالمية.

مجال
الهدف
األهداف
الحد األدنى
من تحقيق
الهدف
وسائل (برامج رئيسية)
مؤشرات تحقيق الهدف

 اللجنة العلمية.
 اللجنة الثقافية.
 اللجنة
التطويرية
وتعديل
السلوك.

 ::.األهداف الخاصة للفصل .::
اللجان الرئيسية لخدمة الهدف

مجاالت اكتشاف المواهب ستكون عامه  ,ويخصص نسبة أكبر في خدمة التنمية والتطوير واالكتشاف المجاالت التالية:
 مجال فنون الخطابة واإللقاء.
 مجال التحصيل العلمي الشرعي(قدرات االستنباط  ,وسرعة الفهم والبديهة الحاضرة ..الخ)
المجال التقني.

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املكلف  :سلطان القرييش.

 :::خطة اللجنة التطويرية وتعديل السلوك ::
م

األهداف العامة خالل الفصل

1

بناء قاعدة تربوية علمية جيدة للطالب بإهناء مجيع الطالب ملتطلبات اخلطة الرتبوية بنسبة %90

2

اكتشاف القدرات واملواهب ومن ثم تطويرها وتفعيلها وإبرازها للمجتمع .

3

وصول عدد الطالب يف هناية العام إىل  25طالب (.وضع نقاط أو حتفيز ملن حيرض طالب للحلقة).
غرس روح العمل اجلامعي (اإللتزام والستئذان وحتمل املسؤولية )..والتأكيد عليه واملحاسبة والرصاحة مع أمهية الوضوح يف
يف النظام واجلدية.

4

رفع الزاد اإليامين بتعظيم حرمات اهلل واإلكثار من العبادات والرتغيب والرتهيب واحلرص عىل املواسم
5
تنمية احلس الدعوي واحلرص عىل هداية اآلخرين
6
7

تنمية بعض اجلوانب السلوكية لدى الطالب(مثل -1اإلحرتام  -2اإليثار-3 .حفظ اللسان).

م

أهداف جلنة متوسط احلقباين اخلاصة للفصل األول لعام 1438\1437

1

استشعار عظمة اهلل بتعميق املعرفة بأسامئه وصفاته وتعظيم شعائر اهلل بتعظيم قدر الصالة.

2

هتذيب األخالق عىل اآلداب النبوية والسنن املصطفوية .

3

زيادة احلصيلة املعرفية
يف سرية النبي صىل اهلل عليه وسلم.
إكتشاف املواهب وتنميتها

4

جوانب الضعف والقصور املرتبطة بمجال اللجنة

جوانب القوة والتميز املرتبطة بمجال اللجنة
ماخيص الطالب

 ضعف الدافع الشخيص واالقبال الذايت عىل
الربامج اجلادة ووجودها عند القلة.
 التجاوز والسلوكيات الغري جيدة من قبل
بعض الطالب مل تعالج بشكل عميل.

 متيز العديد من الطالب يف الربامج اجلادة لكن بوجود
"املحفز" .
 وجود اهتاممات جادة لدى عدد من الشباب.

ماخيص املرشفني واللجنة
 عدد املرشفني.

 عدد املرشفني.

 نقص الطرح الدوري لإلشكاالت الرتبوية

 تنوع املرشفني واختالف ميوهلم ومتيزهم يف جوانب خمتلفة.

والسلوكية لدى الطالب والتأخر يف عالجها.
 عدم الفاعلية مع الربامج التطويرية
للمرشفني.
 الرتكيز عىل اجلوانب السلبية يف تعديل
السلوك وامهال تعزيز اجلوانب االجيابية

م

أهداف اللجنة التطويرية الفرعية

1

إجياد الدافعية الذاتية للطالب لإلقبال عىل الربامج اجلادة بدون حمفز مادي.

2

تفعيل الربامج اخلاصة يف تعديل السلوك(.تعزيز_عالج)

3

تقوية الرتابط األخوي بني املرشفني

4

تطوير (ليس بالمكثف) للمشرف تربويا ً عن طريق الجلسات النقاشية لبعض اإلطروحات التربوية.
عالج ضعف االلتزام بالبرامج التطويرية للمشرفين

م

اسم الربنامج

اهلدف

رشح الربنامج

عدد املرات

املتحقق
1

جمموعات الصفوة

جمموعات اختيارية تطويرية خاصة خيتار الطالب املجموعة املناسبة له أو
يوجه من قبل املرشفني للمجموعة االنسب له ولكل جمموعة رشوط
لالستمرارية وبرامج ذاتية الزامية وسهلة التنفيذ ولقاء كل اسبوعني.


صفوة القراء:

جمموعة هلا برنامج يومي لضبط القرآن ذايت بدون متابعة شخصية انام حتضري عن
طريق جمموعة واتس يوضع بآلية خاصة بعد استشارة املختصني ألفضل
الطالب حفظا واخلامتني منهم .
ويف كل اسبوعني :
-

لقاء اختبار حول املراجع سابقا .

-

زيارة او استضافة او لقاء "جتربتي مع حفظ القرآن".



صفوة املثقفني:
برنامج يومي للقراءة بمقدار حمدد ال يقل عن  15صفحة واقتباسة

1

طوال الفصل

من املقروء تنرش يف صفحة للمجموعة عىل وسائل التواصل.
ويف كل اسبوعني:
-

لقاء عن مهارات القراءة.

-

كتاب الفرتة.

-

لقاء مع احد النامذج املعروفة بالقراءة.

-

جلسة نقاشية عن فوائد املقروء سابقا.



صفوة العلم :

برنامج يومي لقراءة كتاب علمي مناسب للمرحلة او كتاب حمفز لطلب
العلم .
وكل اسبوعني:
-

مدارسة ملا قرئ.

-

حضور لدرس مناسب.
 رشوط اإلستمرارية:

2

إرتقاء

-

من مل يقم باملقدار اليومي لكل برنامج ليومني يعفى من الربنامج.

-

اجتياز االختبار الدوري للمراجعة كل اسبوعني.

-

اإلنضباط يف احلفظ.

برنامج تعديل سلوكي بمراحل خمتلفة ولكل مرحلة اجراء وتقييم لتعديل
السلوك لدى الطالب يرشك فيه من لديه اشكاليات او يتطلب تعزيز جانب
اجيايب لديه .



املرحلة األوىل :ملدة  3اسابيع.

االجراءات :
-

لقاء اسبوعي قراءة يف كتاب  +توصيات ومناصحة يف هناية اللقاء.

-

يقنع الطالب بتقديم برنامج جاد يناسب قدرته وميوله ويعزز فيه
اجلدية او االجيابية .



املرحلة الثانية :

تقييم السلوك:
-

أظهر حتسن  :يستمر الربنامج اخلاص كام يف املرحلة األوىل.

-

مل يظهر التحسن  :يرشك ويل األمر يف عالج االشكالية ويستمر عىل
الربنامج اخلاص.



املرحلة الثالثة :

تقييم السلوك :
-

أظهر حتسن :يستمر عىل الربنامج اخلاص.

-

مل يظهر التحسن:

2

طوال الفصل

يتفق عىل اجراء هنائي مناسب.
3

اطروحات عامة تطويرية
للمرشفني




قراءة من كتاب اسرار الشباب للشيخ باسل الرشود فرج
هللا عنه في اول  10دقائق من اإلجتماع .
سيكون هناك رسائل دورية من كتاب "اللمع" ل"زرد
السالسل" على الواتساب بإذن هللا.

3

طوال الفصل

4

كتاب الفرتة للمرشفني

كل  3اسابيع كتاب يف الرقائق يقرأ ويطرح يف جلسة نقاشية.

3

طوال الفصل

5

عرض تربوي

تكليف بمهمة كل اربعة اسابيع يقوم به املرشف :

3

طوال الفصل

6

وسائل التزام بالربنامج

-

بحث واستشارة يف اشكالية تربوية.

-

ملخص ملقالة تربوية.

-

االستامع او مشاهدة لدورة تربوية ملدة ساعة.


التطويري

عدم القيام بالعرض الرتبوي وعدم قراءة  % 70من
كتاب الفرتة سيلزم املرشف بدفع غرامه  40ريال ريعها
للاملية ويعوض املطلوب منه.



اذا مل يلتزم بالتعويض يلزم بأجار ثالث اسرتاحات عىل
التوايل .



اذا مل يلتزم بالتعويض للمرة التي تليها يؤمر بكتابة
ملخص لكتاب تربوي من  200صفحة .



اذا مل يلتزم بكتابة ملخص يرفع اسمه .

بسم اهلل الرمحن الرحيم

4

طوال الفصل

 :::خطة جلنة احللقة ::

املكلف  :عبدامللك املقبل

م

األهداف العامة خالل الفصل

1

بناء قاعدة تربوية علمية جيدة للطالب بإهناء مجيع الطالب ملتطلبات اخلطة الرتبوية بنسبة %90

2

اكتشاف القدرات واملواهب ومن ثم تطويرها وتفعيلها وإبرازها للمجتمع .

3

وصول عدد الطالب يف هناية العام إىل  25طالب (.وضع نقاط أو حتفيز ملن حيرض طالب للحلقة).
غرس روح العمل اجلامعي (اإللتزام والستئذان وحتمل املسؤولية )..والتأكيد عليه واملحاسبة والرصاحة مع أمهية الوضوح

4

يف يف النظام واجلدية.

5

رفع الزاد اإليامين بتعظيم حرمات اهلل واإلكثار من العبادات والرتغيب والرتهيب واحلرص عىل املواسم

6

تنمية احلس الدعوي واحلرص عىل هداية اآلخرين

7

تنمية بعض اجلوانب السلوكية لدى الطالب(مثل -1اإلحرتام  -2اإليثار-3 .حفظ اللسان).

م

أهداف جلنة متوسط احلقباين اخلاصة للفصل األول لعام 1438\1437

1

استشعار عظمة اهلل بتعميق املعرفة بأسامئه وصفاته وتعظيم شعائر اهلل بتعظيم قدر الصالة.

2

هتذيب األخالق عىل اآلداب النبوية والسنن املصطفوية .

3

زيادة احلصيلة املعرفية
يف سرية النبي صىل اهلل عليه وسلم.

4

إكتشاف املواهب وتنميتها

م

أهداف جلنة التنشيطي الفرعية

1

رفع مستوى املتابعه ف التسميع واملراجعه واحلظور
بث روح التنافس يف حفظ كتاب اهلل
مساعده الطالب واعانته لتحسني تالوته

م

اسم الربنامج

رشح الربنامج

1

املتابعه اليوميه املستمره والنتائج

ــ ـ ــ

اهلدف املتحقق

عدد املرات
طول الفصل

االسبوعية وبرنامج منازل
2

فرسان املنازل

من نسبته العامه فوق  ٪90مكافئه وليمه

طول الفصل

عشاء
ارسال مقاطع صوتيه لبعض القراء
واقامه دوره اساسيات التجويد

__________

الدورة مرة
واحدة

مالحظات

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املكلف  :خالد بن صالح القرزعي

 ::خطة اللجنة العلمية ::
م

األهداف العامة خالل الفصل

1

بناء قاعدة تربوية علمية جيدة للطالب بإهناء مجيع الطالب ملتطلبات اخلطة الرتبوية بنسبة %90

2

اكتشاف القدرات واملواهب ومن ثم تطويرها وتفعيلها وإبرازها للمجتمع .

3

وصول عدد الطالب يف هناية العام إىل  25طالب (.وضع نقاط أو حتفيز ملن حيرض طالب للحلقة).

4

غرس روح العمل اجلامعي (اإللتزام و الستئذان وحتمل املسؤولية )..والتأكيد عليه واملحاسبة والرصاحة مع أمهية الوضوح يف يف النظام واجلدية.
رفع الزاد اإليامين بتعظيم حرمات اهلل واإلكثار من العبادات والرتغيب والرتهيب واحلرص عىل املواسم

5

تنمية احلس الدعوي واحلرص عىل هداية اآلخرين

6
7

تنمية بعض اجلوانب السلوكية لدى الطالب(مثل -1اإلحرتا م  -2اإليثار-3 .حفظ اللسان).

م

أهداف جلنة متوسط احلقباين اخلاصة للفصل األول لعام  1438\1437ـه

1

استشعار عظمة اهلل بتعميق املعرفة بأسامئه وصفاته وتعظيم شعائر اهلل بتعظيم قدر الصالة.

2

هتذيب األخالق عىل اآلداب النبوية والسنن املصطفوية .
زيادة احلصيلة املعرفية

3

يف سرية النبي صىل اهلل عليه وسلم.

4

اكتشاف املواهب وتنميتها

م

أهداف اللجنة العلمية الفرعية

1

االهتامم بالدروس املطروحة واالستفادة منها قدر االمكان

2

كرس حاجز اخلوف من إلقاء الكلامت

3

االهتامم باألوراد وحتصني النفس

م

اسم الربنامج

1

الدرس االسبوعي

2

باحث

رشح الربنامج

اهلدف املتحقق

تسجيل الدرس تسجيل صويت وإلزام من تغيب بسامعه

االهتامم بالدروس املطروحة

وتلخيصه تلخيص يسري

واالستفادة منها قدر االمكان

برنامج أرسي تلزم كل أرسة بإعداد بحث من أربع إىل ست
صفحات

بناء قاعدة تربوي علمية

عدد املرات
12
3

مالحظات

للطالب وغرس روح
العمل اجلامعي
3

أمل يتفكروا

4

دروس املرشفني و اإلستضافات

5

حصن املسلم

6

منابر اهلدى

برنامج أرسي ختتار كل أرسة أية من آيات اهلل الكونية
وتقدمها بأسلوب إبداعي
دروس املرشفني تكون يف األسامء والصفات و
اإلستضافات عن األخالق النبوية

رفع الزاد اإليامين
استشعار عظمة اهلل بمعرفة
أسامئه وصفاته وهتذيب
األخالق عىل اآلداب النبوية

تفرغ عرش دقائق قبل أذان املغرب ويعطى كل طالب

رفع الزاد اإليامين واالهتامم

األوراد لقراءة وردة اليومي

باألوراد وحتصني النفس

كلامت بعد الصلوات بأسلوب تنافيس بحيث يلقي كل
طالب كلمته واملتأهل يلقيها أكثر من مرة بتعديل بسيط

كرس حاجز اخلوف من إلقاء
الكلامت واكتشاف
املواهب

3

بسم اهلل الرمحن الرحيم
 :::خطة اللجنة الثقافية ::

املكلف  :فهد املنيف

م

األهداف العامة خالل الفصل

1

بناء قاعدة تربوية علمية جيدة للطالب بإهناء مجيع الطالب ملتطلبات اخلطة الرتبوية بنسبة %90

2

اكتشاف القدرات واملواهب ومن ثم تطويرها وتفعيلها وإبرازها للمجتمع .

3

وصول عدد الطالب يف هناية العام إىل  25طالب (.وضع نقاط أو حتفيز ملن حيرض طالب للحلقة).

4

غرس روح العمل اجلامعي (اإللتزام والستئذان وحتمل املسؤولية )..والتأكيد عليه واملحاسبة والرصاحة مع أمهية الوضوح يف
يف النظام واجلدية.

5

رفع الزاد اإليامين بتعظيم حرمات اهلل واإلكثار من العبادات والرتغيب والرتهيب واحلرص عىل املواسم

6

تنمية احلس الدعوي واحلرص عىل هداية اآلخرين

7

تنمية بعض اجلوانب السلوكية لدى الطالب(مثل -1اإلحرتام  -2اإليثار-3 .حفظ اللسان).

م

أهداف جلنة متوسط احلقباين اخلاصة للفصل األول لعام 1438\1437

1

استشعار عظمة اهلل بتعميق املعرفة بأسامئه وصفاته وتعظيم شعائر اهلل بتعظيم قدر الصالة.

2

هتذيب األخالق عىل اآلداب النبوية والسنن املصطفوية .

3

زيادة احلصيلة املعرفية
يف سرية النبي صىل اهلل عليه وسلم.

4

إكتشاف املواهب وتنميتها

م

أهداف اللجنة الثقافية الفرعية

1

حتسني طرح الشباب مادة و اداء

2

محل هم األمة

3

التجديد واالبداع يف الربامج والطرح

4

تعويد الشباب عىل فن املحاورة والنقاش

5

زيادة احلصيلة الثقافية خاصة يف السرية النبوية

6

غرس حب القراءة

7

غرس روح التعاون والعمل اجلامعي

اهلدف املتحقق

عدد املرات

م

اسم الربنامج

رشح الربنامج

1

املجلة الصوتية

أرسي مدته من  10 – 7د

مرة واحدة

2

اإلبداع الثقايف

كل أرسة تقدم إبداع ثقايف يف يوم واحد

مرة واحدة

3

الدوري األرسي

مسابقة ثقافية دورية خمتلفة عن األوملبياد الثقايف

طوال الفصل

4

أعظم رجل

جلسة يف سرية الرسول عليه الصالة والسالم

 3مرات

5

الورقية الفصلية

مسابقة ورقية أسبوعية

طوال الفصل

6

آراء

نتناقش يف مسألة ونذكر االراء فيها حتى

مرتني

يستوعب الطالب أن اخلالف ال يعني املصادمة
ويعود عىل آداب احلوار
7

املنتدى األرسي

يكون متثيل مرسحي غري مصور

مرة واحدة

8

أفضل لقطة

تصوير فوتوغرايف يف أحد الطلعات يعلن عنه

مرة واحدة

9

املحربة

يطرح يف القلطات ملدة  10دقائق كل شخص

مرتني

يكتب مقالة أو قصة أو نثر
10

اجللسات األدبية واملهارية

تكون متفرقة

جلسة أدبية
جلسة مهارية

كل سيارة تكلف بربنامج تقدمه مدته من – 10

مرة واحدة

11

إبداع السيارات

12

برنامج القراءة

13

ولنفسك عليك حق

14

دورة يف فنون اخلطابة واإللقاء

مرة واحدة

15

دورة يف احلوار

مرة واحدة

 15د
توزع عىل الطالب خطة مقرتحة فيها الكتب

طوال الفصل

وتوفر هلم ما تيرس منها وربط الربنامج
بالتنشيطي للتفعيل مع متابعة اللجنة
يضع الطالب خطة له يف اجازة منتصف الفصل

مرة واحدة

ويشرتط أن حيدد له  3أهداف حيققها فيها
ويسبق ذلك جلسة

مالحظات

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املكلف  :سليامن احليدري

 :::خطة اللجنة الدعوية ::
م

األهداف العامة خالل الفصل

1

بناء قاعدة تربوية علمية جيدة للطالب بإهناء مجيع الطالب ملتطلبات اخلطة الرتبوية بنسبة %90

2

اكتشاف القدرات واملواهب ومن ثم تطويرها وتفعيلها وإبرازها للمجتمع .

3

وصول عدد الطالب يف هناية العام إىل  25طالب (.وضع نقاط أو حتفيز ملن حيرض طالب للحلقة).
غرس روح العمل اجلامعي (اإللتزام والستئ ذان وحتمل املسؤولية )..والتأكيد عليه واملحاسبة والرصاحة مع أمهية الوضوح

4

يف يف النظام واجلدية.

5

رفع الزاد اإليامين بتعظيم حرمات اهلل واإلكثار من العبادات والرتغيب والرتهيب واحلرص عىل املواسم

6

تنمية احلس الدعوي واحلرص عىل هداية اآلخرين

7

تنمية بعض اجلوا نب السلوكية لدى الطالب(مثل -1اإلحرتام  -2اإليثار-3 .حفظ اللسان).

م

أهداف جلنة متوسط احلقباين اخلاصة للفصل األول لعام 1438\1437

1

استشعار عظمة اهلل بتعميق املعرفة بأسامئه وصفاته وتعظيم شعائر اهلل بتعظيم قدر الصالة.

2

هتذيب األخالق عىل اآلداب النبوية والسنن املصطفوية .

3

زيادة احلصيلة املعرفية
يف سرية النبي صىل اهلل عليه وسلم.

4

إكتشاف املواهب وتنميتها

م

أهداف اللجنة الدعوية الفرعية

1

تنمية اجلانب الدعوي لدى الشباب

م

اسم الربنامج

رشح الربنامج

اهلدف املتحقق

عدد املرات

1

سقيا

تقوم كل ارسة بجولة توزيع ماء عىل الناس

2خ

1

2

كسوة الشتاء

كل أرسة مكلفة بتوزيع (مالبس) شتوية للعاملة

1ف

1

3

عناية

العناية بنظافة مسجد ما ودورات املياة أيضا

1ف

1

4

بريد التناصح

يكون بني الطالب للنصيحة بشكل عام ويكون

2خ

كل أسبوعني

عند مسؤول اللجنة مسألة ترتيب الربنامج

مالحظات

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املكلف  :ابراهيم الصبيحي

 :::خطة اللجنة االجتامعية ::
م

األهداف العامة خالل الفصل

1

بناء قاعدة تربوية علمية جيدة للطالب بإهناء مجيع الطالب ملتطلبات اخلطة الرتبوية بنسبة %90

2

اكتشاف القدرات واملواهب ومن ثم تطويرها وتفعيلها وإبرازها للمجتمع .

3

وصول عدد الطالب يف هناية العام إىل  25طالب (.وضع نقاط أو حتفيز ملن حيرض طالب للحلقة).
غرس روح العمل اجلامعي (اإللتزام والستئذان وحتمل املسؤولية )..والتأكيد عليه واملحاسبة والرصاحة مع أمهية الوضوح يف

4

يف النظام واجلدية.

5

رفع الزاد اإليامين بتعظيم حرمات اهلل واإلكثار من العبادات والرتغيب والرتهيب واحلرص عىل املواسم

6

تنمية احلس الدعوي واحلرص عىل هداية اآلخرين

7

تنمية بعض اجلوانب السلوكية لدى الطالب(مثل -1اإلحرتام  -2اإليثار-3 .حفظ اللسان).

م

أهداف جلنة متوسط احلقباين اخلاصة للفصل األول لعام 1438\1437

1

استشعار عظمة اهلل بتعميق املعرفة بأسامئه وصفاته وتعظيم شعائر اهلل بتعظيم قدر الصالة.

2

هتذيب األخالق عىل اآلداب النبوية والسنن املصطفوية .

3

زيادة احلصيلة املعرفية
يف سرية النبي صىل اهلل عليه وسلم.

4

م
1

إكتشاف املواهب وتنميتها

اسم الربنامج

كل أرسة ختتار فاكهه وتأيت بالفاكهه

2

كل أرسة مرة وحدة

2

كل أرسة مرة وحدة

3

اخرت مطعمك(أرسي)

كل أرسة ختتار مطعم معني وحتاول تقليده

12

كل أرسة مرة وحدة

4

مسابقة احلراج(أرسي)

تقدم مسابقة ويتم التنافس عىل املأكوالت

12

مرتان

5

خدمة(أرسي)

6

اخلادر النادر(فردي)

2

فاكهتي (أرسي))

رشح الربنامج

اهلدف املتحقق

عدد املرات

[ مقهى البيان(أرسي)

وتقدمها للشباب وتأيت بمعلومات عنها
كل ارسة تأيت بمرشوباهتا ومأكوالهتا
وتقدمها للشباب

طوال الفصل
التنافس عىل طهي الشاهي وتكون بخروج

1

طول الفصل

مالحظات

املغلوب
اخرت طريك(فردي)
اطبخ يف بيتكم(فردي)

كل اثنني أو ثالثة خيتارون نوع من الطيور
ويطبخونه يف الرحالت
كل شاب يطبخ يف بيته(اختياري)

21

طول الفصل

1

طول الف

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املكلف  :نارص السويد

 :::خطة جلنة التنشيطي ::
م

األهداف العامة خالل الفصل

1

بناء قاعدة تربوية علمية جيدة للطالب بإهناء مجيع الطالب ملتطلبات اخلطة الرتبوية بنسبة %90

2

اكتشاف القدرات واملواهب ومن ثم تطويرها وتفعيلها وإبرازها للمجتمع .

3

وصول عدد الطالب يف هناية العام إىل  25طالب (.وضع نقاط أو حتفيز ملن حيرض طالب للحلقة).
غرس روح العمل اجلامعي (اإللتزام والستئذان وحتمل املسؤولية )..والتأكيد عليه واملحاسبة والرصاحة مع أمهية الوضوح

4

يف يف النظام واجلدية.

5

رفع الزاد اإليامين بتعظيم حرمات اهلل واإلكثار من العبادات والرتغيب والرتهيب واحلرص عىل املواسم

6

تنمية احلس الدعوي واحلرص عىل هداية اآلخرين

7

تنمية بعض اجلوانب السلوكية لدى الطالب(مثل -1اإلحرتام  -2اإليثار-3 .حفظ اللسان).

م

أهداف جلنة متوسط احلقباين اخلاصة للفصل األول لعام 1438\1437

1

استشعار عظمة اهلل بتعميق املعرفة بأسامئه وصفاته وتعظيم شعائر اهلل بتعظيم قدر الصالة.

2

هتذيب األخالق عىل اآلداب النبوية والسنن املصطفوية .

3

زيادة احلصيلة املعرفية
يف سرية النبي صىل اهلل عليه وسلم.

4

إكتشاف املواهب وتنميتها

م

أهداف جلنة التنشيطي الفرعية

1

تفعيل الشباب

م

اسم الربنامج

رشح الربنامج

اهلدف املتحقق

عدد املرات

1

سباق السيارات

يقسم الفصل لعدد من السباقات لكل

1

طول الفصل

2

سباق احلافالت

سباق عدد من األمتار حيصل عليها
الطالب من برامج اللجان
سباق يكون بني االرس

1

طول الفصل

مالحظات

بسم اهلل الرمحن الرحيم
املكلف  :سليامن احليدري

 :::خطة اللجنة الرياضية ::
م

األهداف العامة خالل الفصل

1

بناء قاعدة تربوية علمية جيدة للطالب بإهناء مجيع الطالب ملتطلبات اخلطة الرتبوية بنسبة %90

2

اكتشاف القدرات واملواهب ومن ثم تطويرها وتفعيلها وإبرازها للمجتمع .

3

وصول عدد الطالب يف هناية العام إىل  25طالب (.وضع نقاط أو حتفيز ملن حيرض طالب للحلقة).
غرس روح العمل اجلامعي (اإللتزام والستئذان وحتمل املسؤولية )..والتأكيد عليه واملحاسبة والرصاحة مع أمهية الوضوح

4

يف يف النظام واجلدية.

5

رفع الزاد اإليامين بتعظيم حرمات اهلل واإلكثار من العبادات والرتغيب والرتهيب واحلرص عىل املواسم

6

تنمية احلس الدعوي واحلرص عىل هداية اآلخرين

7

تنمية بعض اجلوانب السلوكية لدى الطالب(مثل -1اإلحرتام  -2اإليثار-3 .حفظ اللسان).

م

أهداف جلنة متوسط احلقباين اخلاصة للفصل األول لعام 1438\1437

1

استشعار عظمة اهلل بتعميق املعرفة بأسامئه وصفاته وتعظيم شعائر اهلل بتعظيم قدر الصالة.

2

هتذيب األخالق عىل اآلداب النبوية والسنن املصطفوية .

3

زيادة احلصيلة املعرفية
يف سرية النبي صىل اهلل عليه وسلم.
إكتشاف املواهب وتنميتها

4

م

اسم الربنامج

رشح الربنامج

اهلدف املتحقق

عدد املرات

1

دوري قدم

_____

7

5

2

دوري الطائرة

ــ ـ ــ ـــ

7

2

3

اليوم الريايض

يكون فيه جتديد للنشاط الريايض بحيث يكون

7

2

4

مرثون

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت

هناك ألعاب جديدة مثل كرة اليد.سلة.مرضب.
1

5

دوري املكارس

دوري يف مصارعة االهبام واأليدي.

7

1

6

مثايل اللعب النظيف

ـ ـ ــ ـ ــ ـــ

2 .7خ

كل رحلة

7

مثايل اللجنة الرياضية

ــ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ـ

2 .7خ

1

مالحظات

