بسم اهلل الرمحن الرحيم
 :::خطة جلنة املتابعة والتقييم ::
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(.احتياجات خاصة-:تنمية علوم املراجل - , .عالج مشكلة الالمباالة يف التكليف - ,توضيح
األنظمة)
رفع الزاد اإليامين بتعظيم حرمات اهلل واإلكثار من العبادات والرتغيب والرتهيب واحلرص عىل املواسم(هدف

5

خاص:احلرص عىل اقامة الفرائض والعناية بالنوافل - ,توجيه الشباب يف التعامل مع التقنية بالرتبية الذاتية ومراقبة اهلل)
تنمية احلس الدعوي واحلرص عىل هداية اآلخرين(هدف خاص-:الرتبية عىل األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف حميط

6

الطالب)

7

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

م

أهداف اللجنة الفرعية ومهامها

1

بث روح التنافس بني الشباب

2

تفعيل برامج اللجان

م
1

اسم الربنامج
::وشاح األوسمة::
(الربنامج التحفيزي)

رشح الربنامج
فكرة ابرنامج التنشيطي:
-

سيحصل كل طالب يف بداية الربامج عىل
وشاح مكتوب عليه اسمه.

-

لكل أرسة لون شاح خاص.

-

عند إنجاز الطالب لربنامج فردي من برامج

اهلدف املتحقق
 -1بث روح التنافس.
 -2تفعيل برامج اللجان.

عدد املرات
طوال الفصل

مالحظات

اللجان حيصل عىل عدد من األوسمة  ,كل
وسام له تقدير خاص كالتايل:


الوسام الربونزي 15 :درجة.



الوسام الفيض 30 :درجة (أي وسامني
برونزيني).



الوسام الذهبي 60 :درجة(أي أربعة أوسمة
برونزية).

-

املطلوب من كل طالب مجع أكرب عدد من
األوسمة ذات الدرجات العالية حتى يفوز يف
الربنامج التنشيطي .

-

هناك أوسمة خاصة باللجنة:



وسام املثايل :حيصل الطالب عىل وسام املثايل
يف هناية كل رحلة يوم كامل  ,مكافئة عىل
انضباطه وتفاعله طوال الرحلة.

خطة اللجنة الدعوية
امللكف بها  :سلطان القريشي

جلنة  ( :الدعوية )
 األهداف والوسائل :

 اهلدف العام :تنمية احلس الدعوي واحلرص عىل هداية اآلخرين



املسامهة الدعوية يف البيئة املحيطة الطالب (البيت-املدرسة -مسجد
احلي) .




داعية املستقبل(ثالثيات

برنامج للمرحلة اإلبتدائية بتنسيق مع مرشيف املرحلة  ,يقدم من ثالثة طالب من املرحلة

املتوسطة  ,يقدم فيه برنامج عن اآلداب بمسابقات وطرق ابداعية للتحفيز من قبل طالب املتوسط  ,وباإلمكان
جعله برنامج أرسي.



بيتي حيايت

يقرتح ل األبناء تقديم برنامج دعوي لألهل (مسابقات  ,كلمة’حتفيظ األبناء الصغار الفاحتة وقصار

السور) ويكرم املتفاعل.



ورشة عمل الدعوة يف املدارس



جلسة ورشة عمل وسائل للدعوة يف املدارس  ,وأفضل وسيلة قدمت بمكافئة.

تربية الطالب عىل التناصح األخوي






مرآة أخيه

جلنة  ( :تطوير املشرفني )

امللكف بها  :سلطان القريشي

 األهداف والوسائل :
 األول :تقوية الترابط األخوي بين المشرفين ..
 الوسائل:
 رحلتين ترويحية لتقوية الترابط بين المشرفين ال ينسق فيها أي برنامج  ,اال اذا اتفق الجميع
على الطرح.

 الثاني  :تطوير (ليس بالمكثف) للمشرف تربويا ً عن طريق الجلسات النقاشية لبعض اإلطروحات
التربوية.
 الوسائل:
 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.
 اجتماع مخصص لطرح تربوي شخصي عن الطالب(تعزيز-عالج-توجيه).
 الثالث  :اإلستفادة من المواضيع التي يميل اليها المشرف من الموضوعات  ,بطرحها في اللقاءات
التطويرية.
 الرابع :إعانة المشرف بوضع برنامج شخصي  ,لمواضيع يحددها هو شخصيا ً  ,ويختار طريقة
التلقي(دورة-شريط-كتاب..إلخ)
 الوسائل :
طريقة البرنامج
البرنامج الشخصي للمشرف :

-

ستوزع استبانة يحدد فيها المشرف :
 -1المواضيع التي يميل اليها بتوزيع النسب ( :التربية وعلم النفس  ,العقيدة والفكر ,العلوم الشرعية
 ,اللغة واألدب  ,الرقائق  ,المهارات وتطوير الذات  ,الدعوة  ,التراجم والتاريخ والسير  ,علوم
وسياسة)
 -2طرق تلقي الموضوع التي يميل لها بتوزيع النسب (حضور دورة او مجلس علم او محاضرة-
استماع الى أشرطة-قراءة لكتب..إلخ)
 -3في كل موضوع سيذكر عدة مختصين في المجال المحدد اما ان يختر منهم او يقوم بطرح
األسماء التي يرغب بـ(الحضور لها ,او القراءة لها او اإلستماع).

-

بعد التحديد  ,يجدول البرنامج الشخصي حسب رغباته وتوفر له المواد  ,وفي بداية كل لقاء تطويري
يعطى مادة جديدة  ,واللقاء الذي يليه يذكر ماذا استفاد من المادة التي قرأها او استمع اليها او شاهدها
او الدورة او الدرس الذي حضر له

 الخامس  :زيادة حصيلة التجارب لدى المشرف (معرفيا-مشاركات خارج العمل).
 الوسائل:
 نشاط خارج العمل :ينسق ل من يرغب البحث عن رحلة دعوية  ,رحلة علمية  ,عمل تطوعي
 ,حضور ملتقى فكري –ثقافي-تربوي .
تنبيه مهم  :من يتخلف عن تنفيذ المطلوب منه في اللقاء سيدفع مخالفة قيمتها  30لاير ,,وسيضعها في صندوق
المخالفات  ,ريع الصندوق سيصب في أحد الجمعيات الخيرية أو دعم للحلقة .

بسم اهلل الرمحن الرحيم
 :::خطة اللجنة اإلجتامعية ::
املسؤول  :أبو ماجد (سلطان القرييش)
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(.احتياجات خاصة-:تنمية علوم املراجل - , .عالج مشكلة الالمباالة يف التكليف - ,توضيح األنظمة)
رفع الزاد اإليامين بتعظيم حرمات اهلل واإلكثار من العبادات والرتغيب والرتهيب واحلرص عىل املواسم(هدف

5

خاص:احلرص عىل اقامة الفرائض والعناية بالنوافل - ,توجيه الشباب يف التعامل مع التقنية بالرتبية الذاتية ومراقبة اهلل)
تنمية احلس الدعوي واحلرص عىل هداية اآلخرين

6
7

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

م

أهداف اللجنة الفرعية ومهامها

1

إكتشاف املهارات اإلجتامعية املختلفة لدى الطالب والسعي يف تنميتها

2

تدريب الطالب عىل حتمل املسؤولية واملبادرة اإلجتامعية

3

تعلم الطالب بعض األساسيات اإلجتامعية(الطبخ  ,إعداد القهوة والشاي)

4

تعلم الطالب بعض اساسيات اإلسعاف األويل خصوص ًا "إيقاف حاالت النزيف املختلفة  ,نقل املصاب.

5

إحياء معاين الرجولة " الكرم" وخفة النفس .

6

تعويد الشباب عىل التنظيم والنظافة .

7

إحياء روح املبادرة.

م
1

اسم الربنامج الفردي
دوري الكيف

رشح الربنامج
جدول دوري تنافيس يف إعداد الشاي بني
طالبني يف كل رحلة  ,يقيم الشباب أفضل شاي
يف كل رحلة وينتقل كل طالب فائز للمرحلة

اهلدف املتحقق
1

عدد املرات
طوال الفصل
بشكل دوري

مالحظات

التي تليها ليتنافس مع فائز آخر  ,وهكذا يكرم
يف النهاية  3طالب.
قفشات ثالثية

يتفق ثالثة من الشباب عىل إعداد ثالث أصناف

1

خفيفة يف الرحلة (حىل  ,عصري  ,وجبة خفيفة )

طوال الفصل
بشكل دوري

ويتم تقييمهم عىل اجلودة واإلبداع.
الدبرة(الطالب املدبر)

تسلم للطالب قائمة بمشرتيات منوعة وهي

برنامج اختياري التطبيق بعد

عبارة عن اساسيات واحتياجات غذائية للبيت

اسبوع  ,يعلن

اتفاق مجيع املرشفني.

أو باإلمكان جعلها (سلة غذائية) يتصدق هبا اذا

عنه يف بداية

رغب األهل  ,وتكون قيمتها ال  200ريال ,

اإلسبوع

يقوم الطالب بإطالع األهل عىل القائمة يف وقت

وينتهي يف يف

مبكر ثم يقوم برشاء املشرتيات يف مدة حمددة

يوم الرحلة

بحيث يراعي :

القادمة, .

-

1

مدة الربنامج

القيمة ال تتعدى ال 200ريال

ويكون يف

تقريب ًا.

أسبوع

يقوم برشاء مجيع املشرتيات

اإلجازة.

املوجودة يف الورقة .
-

أن يعتمد الطالب عىل نفسه يف
البحث عن املشرتيات ومكان
الرشاء وال بأس أن يسأل عن مكان
الرشاء فقط.

-

ستسلم ورقة املشرتيات يف وقت
وجيب تسليم الفاتورة قبل هناية
املوقت  ,مرفق معها األصناف
وأسعارها .

-

مالحظات:

 -1قائمة املشرتيات مقدرة بأقل من
 200ريال.
 -2هناك ورقة للتقييم تكون من األب
يقيم ويذكر رأيه ويوقع.
 -3باإلمكان تقليل األصناف واألسعار
اىل  100ريال .
املشاراكات الفردية

للطالب املبادرة اإلجتامعية يف كل رحلة ,

اإلجتامعية

ويكون املجال لثالثة من الطالب بمشاركة

7

طوال الفصل.

ارسة اخلدمة يف اإلجتامعيات.
د ّف ّينا

يطلب من الطالب إحضار أكلة شعبية شتوية يف

7

يوم حمدد

أحد طلعات االرب  ,ويقيم أفضل أكلة ويكرم
املشاركني.
رشح الربنامج

اسم الربنامج األرسي
فواكه قرآنية

تقدم األرسة فاكهة من الفواكه التي ذكرت يف

اهلدف املتحقق
2

عدد املرات

مالحظات

لكل ارسة يوم
حمدد.

القرآن  ,ويذكرون فوائدها ويقدموهنا يف قالب
إبداعي.
بني املايض وبني احلارض

مطعمي

2,5

تقدم األرسة وجبة رئيسية يف قالبني  ,قالب

يوم واحد

األكالت القديمة  ,وقالب األكالت اجليل

تقدم كل ارسة

احلارض  .يف يوم واحد

قالبها .

وجبة غداء يف الرحل تقدمها األرسة يف أحد

لكل ارسة يوم

2,5

حمدد .

األيام الكاملة املحددة  ,بأكالت رسيعة
ومتنوعة يراعى فيها الكفاية وعدم اإلرساف
وزي األرسة والنظافة.
حار وبارد

مرشوبات منوعة وخمتلفة تقدم املرشوبات

لكل ارسة يوم

2,5

الباردة فرتة الريايض  ,واملرشوبات احلارة فرتة

حمدد  ,او

املغرب.

باإلمكان
التقسيم بني
كل ارسة يف
اليوم بأن
تستلم الباردة
ارسة
والساخنة
ارسة.

إفطار الصائمني يوم اإلثنني

2

اخلدمة اإلجتامعية

2,5

لكل ارسة يوم
حمدد
لكل ارسة يوم
حمدد

رشح الربنامج

اسم الربنامج العام
رشطة أو مجاعة النظافة

يف كل رحلة يوكل اثنني من الشباب بمتابعة
الشباب مجيع ًا يف نظافة الرحل  ,ويكون هلم
لباس خاص ودفرت للمخالفات  ,ويقومون
بتصوير املشهد وانذار من يقوم بمخالفة النظافة
 ,او تسليمه املخالفة اذا مل يستجب ويتم حسم
هذا األمر بإجراء معني يمكن ارشاكه يف
التنشيطي.

اهلدف املتحقق

عدد املرات

6

طوا ل الفصل

مالحظات

4

دورة يف اإلسعافات

مرة

"خمصصة"
كيف تعد

يقدم أحد املرشفني كيفية صناعغة القهوة

3

مرة

والشاي بإحرتاف قبل بداية برنامج دوري
الكيف  ,إذا كان هناك أحد يتقن الطبخ من
املرشفني  ,قدم طريقة طبخ احد األكالت
الرئيسية بشكل مبسط للشباب.
دورة كشفية أو يف فنون
املراجل

3,5

مرة

