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 (اليوم اآلهي)األهر املستٌد إليه على إقاهة برًاهج 
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   فـ1439/8/23 وتارقخ



 رالب اجلاؿعةحتؼقق اؾوحدة اؾورـقة  ؿلدأحتؼقق 

 .متؽني اؾطاؾب ؿن إبراز ؿوافله وؼدراته 

 تعزقز والء اؾطاؾب ؾلالده وذبمؿعه ؿن خالل اؾرباؿج ادلؼدؿة

 ادمنؿار ػراغ اؾطاؾب ػقؿا قعود عؾقه باؾـػع عؾى ـػسه وذبمؿعه

 .تعرف اؾطاؾب عؾى ؿعامل ؿن بالدـا اؾغاؾقة

 أهدافنا



 توصيات التقرير

 اجلاؿعة ؿدقر ؿعاؾي وؿمابعة ورعاقة اهلل توػقق بعد

 حؼق ػؼد احلاؿد علداهلل بن علداؾعزقز اؾدؽمور االدماذ

 اؾػؽرقة اؾموعقة وحدة وتسعد ؾه ادلردوؿة أفداػه اؾربـاؿج

 :اؾماؾقة اؾموصقات ؿدقر دلعاؾي تؼدم أن

تـوع إؼاؿة اؾرباؿج احملددة يف اؾؼضاقا اؾػؽرقة وادمنؿار األـشطة 

 .اؾطالبقة يف ذؾك 

 وقمم اؾؽؾقــــات بني تـاػسي مبـفج (اآلؿن اؾقوم) برـاؿج إؼاؿة

 .ػؼط واحد قوم ودلدة ؽؾقاتفم ؿن اؾطالب ترذقح

عؼد ذراؽات ؿع ادلؤدسات ادلاسبة ؾرعاقة فذا اؾربـاؿج ودعؿه 

 .وؽذؾك إبرازه إعالؿقا باؾودائل ادلماحة

1 

2 

3 



 صٌــــاع الٌـــجاح 

 ؿدقـــر اجلـــاؿعةؿعاؾــي 

 عؿادة اؾسـة اؾموضريقة

 عؿـــادة ذــؤون اؾطـــالب

 ؽؾقة إدارة األعؿال حبورة بين متقم

 إدارة احلرؽة



 ؽؾؿة ؿعاؾي ادلدقر

  ؿن بؽؾؿــة اؾربــــاؿج بدء

  اجلاؿعة ؿدقر ؿعاؾــي

 اؾدؽـــــمور االدـمــــــاذ

  علــداهلل بــــن علداؾعزقــــــز

  ؾؾطالب ؿوجفــا احلاؿـــــــد

  ؿن االدمػادة بضـــــــرورة

  وودائل احلدقنة اؾمؼـقـــــــة

  مبا االجمؿاعي اؾمواصـــــــل

 .اؾعؾؿي حتصقؾفم خيدم

  واؾذي اؾعـــــامل أن عؾى ؿؤؽدا

  زبمـــؾف ػقـه قـمشر

  اؾموجفـــــــــات

  اؾطاؾب أصلح واألػــــــؽار

  وؼد قدقه بني حيؿؾه

  دؼائق يف قدار ؿا قسمعرض

  عؾى اؾمأؽقد قؾزم مما ربدودة

 .واؾـاػع ادلػقد اخمقار



 فقرات الربًاهج
 المجموعة البرنامج المنفذ بداية النشاط ونهايته

 ذيقع اؾطالب حترك اؾـؼل ؾؾوورة 7,00-7,45

 ذيقع اؾطالب تعارف وتوزقع ادلسمؾزؿات 8,00-8,15

 ذيقع اؾطالب إػطار 8,15-8,45

9,00-10,30 

9,00-10,30 

 جملؿوعمني ؿسابؼة ؿعامل بالدـا

 جملؿوعمني (1)دورة تدرقلقة 

 ذيقع اؾطالب ؽؾـا ـرقد اهلدف : ؿسابؼة 10,30-11,55

 ذيقع اؾطالب صالة اؾظفر واالدمعداد هلا 12,00-12,30

12,30-1,45 

12,30-1,45 

 جملؿوعمني ؿسابؼة ؿعامل بالدـا

 جملؿوعمني (2)دورة تدرقلقة 

 ذيقع اؾطالب راحة ووجلة اؾغداء 1,45-3,00

 ذيقع اؾطالب صالة اؾعصر واالدمعداد هلا 3,15-3,30

 ذيقع اؾطالب ـشاط رقاضي 3,40-5,40

 ذيقع اؾطالب  صالة ادلغرب واالدمعداد هلا 5,45-5,55

 ذيقع اؾطالب إبداعات رالبقة 6,00-7.30

 ذيقع اؾطالب صالة اؾعشاء واؾمؽرقم 7,30-8,15

 ذيقع اؾطالب اؾعودة ؾؾهاؿعة 8,15-9,15



 ؿن االـطالؼة بداقة وؽاـت

 اؾموضريقة اؾسـة عؿادة ؿوؼع

 7 اؾساعة متام يف باجلاؿعة

 حاػؾة وبوادطة صلاحا

 اجلاؿعة

 هتابعة يف التحضري وحمافظة على سالهة املشاركني 



 أربع إدي اؾطالب توزقع مت

 :ذبؿوعات

 .اؾطؿوح ذبؿوعة1)

 .اؾشؿوخ ذبؿوعة2)

 .ادلعاؾي ذبؿوعة3)

 .اؾرقادة ذبؿوعة4)

 بؾون ذبؿوعة ؾؽل ؾلاس توزقع ومت

 بؼقة عن به تمؿقز خاص

 اجملؿوعات

 شعارًا
 ًلتقي لٌرتقي



  عؾى واؾوؼوف باحلضور ذرػـا

  عؿقد دعادة اؾربـاؿج ػؼرات

  بين حبورة األعؿال إدارة ؽؾقة

  بن إبرافقم اؾدؽمور دعادة متقم

 .اؾداود ربؿد

   .ؾؾربـاؿج اؾداعؿني ؿن وفو

 عرض تعرقػي عن اؾربـاؿج



 وجبـة االفطـــار 

  اخلــــدؿات جلـــة أفمـؿت

  اؾوجلات بــإعداد اؾعــــاؿة

  ؾؾطالب اؾنالث اؾرئقسقة

  اؾلقـقة اؾوجلات وؽذؾك

  يف  اؾطاؾب ؿشارؽة وأثـاء

  اؾعؾؿقة وادلسابؼات اؾدورات

  أؽسب مما ادلفارقة واؾرباؿج

 ذياال اؾؾؼاء



 ؽان ؿن عواؿل جناح اؾربـاؿج ادلـاذطجتفقز ادلؽان وتأؿني ؿسمؾزؿات ػؼرات 



 باؾربـاؿج ؿـظم جدول إعداد مت

 اؾػؽرقة اجلواـب وقمضؿن

 .ؾؾطالب واؾمنؼقػقة وادلفارقة

 إؼاؿة اؾربـاؿج ػؼرات ضؿن وؽان

  بعــــــــوان ؾؾطالب ػؽرقة دورة

 (اؾػؽري األؿـــــــن ؿفددات):

 بن ريد اؾدؽمور دعادة وؼدؿفا

 فقكة عضو-اؾؼؿقزي علداهلل

 ذبؾس وعضو باجلاؿعة اؾمدرقس

 ؿػفوم وتـاول اؾػؽرقة اؾموعقة

 .وؿصادره  وأفؿقمه اؾػؽري األؿن

 األؿن ؿفددات أبرز تـاول ثم

 ادلعاصرة اؾػؽري



 عدد ادلسمػقدقن ؿن اؾطالب

 طالبا 50

 ادلـظؿةوذؾك جملؿوع اؾدورات 



  باؾربـاؿج ؿـظم جدول إعداد مت

 اؾػؽرقة اجلواـب وقمضؿن

 .ؾؾطالب واؾمنؼقػقة وادلفارقة

  ػؼــــــرات ضـــؿن وؽـــان

 ػؽرقة دورة إؼاؿة اؾربـاؿج

  ؼوة): بعــــــــوان ؾؾطالب

  دعادة وؼدؿفا (اؾذات يف اؾموؽم

-اؾسفؾي ؿطر بن خاؾد اؾدؽمور

 باجلاؿعة اؾمدرقس فقكة عضو

 اؾػؽرقة اؾموعقة ذبؾس وعضو

  اؾذاتقة اؾربذبة ؿصادر :وتـاول

  ؾؾربذبة اخلؿس اؾؼواعد وؽذؾك

  اإلذؽاالت وتـاول اؾذاتقة

 تصرػات يف ادلؤثرة اخلؿس

  اؾػؽرقة باؾؼقم ربطفا ومت األػراد

 واؾسـة باؾؽماب ادلؤصؾة



 عدد ادلسمػقدقن ؿن اؾطالب

 طالبا 50

 ادلـظؿةوذؾك جملؿوع اؾدورات 



  اخلــــدؿات جلـــة أفمـؿت

  اؾوجلات بــإعداد اؾعــــاؿة

  ؾؾطالب اؾنالث اؾرئقسقة

  اؾلقـقة اؾوجلات وؽذؾك

  يف  اؾطاؾب ؿشارؽة وأثـاء

  اؾعؾؿقة وادلسابؼات اؾدورات

  أؽسب مما ادلفارقة واؾرباؿج

 ذياال اؾؾؼاء

 وجبـة الغداء



 ؿسابؼة ؿن ؿعامل بالدـا

 غـقــة اؾغــــاؾقة بالدـــــا

 وادلسمــــؿدة األصقــؾة بنؼاػمفا

 . اإلدالؿي دقــا ؼقم ؿـــن

 ؿدن عن ثؼاػقة أدكؾة إعداد مت وؾذا

 ادلوارـة ؾمعزقز وذؾك اؾغاؾقة بالدـا

 عؾؿقة براؿج خالل ؿن اؾطالب ؾدى

 وآؿـة تـاػسقة

 ...!أتٌافس ألتعلن



 اهلدف قرقد ؽؾـا ؿسابؼة

 أن اؾرتبقة عؾؿاء أدرك ؾؼد

 أدلاب أبرز ؿن اهلدف وضوح

 .إؾقه اؾوصول

 ادلسابؼة فذه اؾربـاؿج أؼام وؾذا

 ادلشارك قمؿؽن ال واؾيت

 إال اهلدف إدي اؾوصول

 ؿـظؿة مبعطقات

 قبل أى تسري حدد اهلدف



 اؾؾؼـــــــــاء وتضؿـــــن

 ؾؾمــوجقفــــــــات ػؼــــــرة

 زبـــــارر عن اؾعؾؿقـــة

 وعن واؾضال ادلـورف اؾػؽــر

 ذؾك يف ادلعاصرة اؾودائل أبرز

 اؾشلاب تواجه اؾيت وخباصة

 اؾدؽمــور دعـــــادة تــــــاول

 اؾشنـــــــــري أريــــــد

 وحـــــدة ذبــؾــس عضـــو

 اؾػؽــــــرقة اؾمــــــوعقة

 األػؽـــــــار ؿؼاوؿة عــواؿل

 ادلــــــاػذ وبني ادلـوــــرػة

 خـالهلا ؿــــن واؾيت

 اؾشلاب عؼــــول تسمؼطـــــب

 واألرؼام باؾمؼرقر ؿسمـــــدال

 .اؾرمسقة واالحصاءات



 والتطرف اإلرهاب مبخاطر التوعقة يف والثؼافقة الرواضقة األندوة دور تعزوز مؤمتر لتوصقات تـػقذا

  .اآلمن القوم برنامج ضؿن الرواضي الـشاط إدراج مت فؼد األمـقة لؾدرادات ناوف جبامعة عؼد والذي

 اليت التوعووة الردالة الوصال الشباب تواجد اماكن يف االجيابي بالتواجد مطالبون الرواضة ـجومف

  خصوصًا الشباب من لؽثري الؼدوة وعد الرواضي فالـجم .الشباب لػؽر االجيابي التوجقه يف تسفم

  الـجم وؼوم ان وـغي ولذا ..الشباب مبتابعة حتظى ودؾوكقاتفم الـجوم حدوث ان كؿا مـفم الصغار

   .الشباب عؾى االجيابي التأثري يف كؿواطن بدوره



 اؾرقاضقة األدوات توػري مت

 عؿادة ؼلل ؿن جوائزفا وؽذؾك

 تـاول ؽؿا اؾموضريقة اؾسـة

 عال باحرتاف اؾربـاؿج إدارة

 ؿـسق احلسني ػفد االدماذ

 ؾوحدة اؾموضريقة اؾسـة

 اؾػؽرقة اؾموعقة
ي 

ض
رقا

 اؾ
ب

سا
ح

رت
وق

ؾم
با

 
ثر

ؿؤ
 



 مما متقز به برـاؿج اؾقوم األؿن 

 تواله ؼد ادلـشط تـػقذ إدارة أن األول

 رــــالب ؿــــن ذبؿـــــــوعــــة

 ػؽاـت بفا اؾعاؿؾني أو اجلاؿعة

 ومتقز بإتؼان إدارتفم



 وحتــــؼقــق األداء ؾضلــــط

 ادلـــــرجـــوة األفـــــــداف

 دبصقص مت ػؼد اؾربـاؿج ؿــن

 وحدة ؿن ادللاذر اإلذراف

 إدارة عؾى اؾػؽرقة اؾموعقة

 .اؾربـاؿج ؿـاذط تـػقذ

 هطلب... العول اجلواعي 




