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 إدارة التنمیة األسریة
 األسريمراقبة التوجیھ 

 قسم التوجیھ الدیني
 
 

 دینيالتوصیف الوظیفي لقسم التوجیھ ال                    
 

  للتنفیذ.إعداد خطط وبرامج التوعیة والتوجیھ اإلسالمي وتحدید أولویاتھا  .1
وتدعم القیم المتعلقة بھا وتعمل  التنمویة،وضع الخطط والبرامج التي تعزز االتجاھات  .2

على تنمیة وتطویر معارف ومھارات القطاع النسائي للقیام بدور ایجابي في حركة 
 المجتمع.نمو 

إلقاء دروس الوعظ واإلرشاد مع التركیز على الموضوعات التي تھم األسرة وبناء  .3
 المسلم.البیت 

إعداد وتنفیذ البرامج والمقررات التي تدعو إلى توجیھ الطاقات وتعبئة إمكانات األسرة  .4
 واالقتصادیة.البشریة والمادیة وجعلھا في خدمة أھداف التنمیة االجتماعیة 

رصد القضایا والمشكالت التي تعوق مسیرة التنمیة األسریة وتھیئة المرأة وبقیة أفراد  .5
 الفني.ت والمساھمة في حلھا بالتنسیق مع المكتب األسرة لمواجھة ھذه المشكال

رصد وتحدید المشكالت واالتجاھات الفقھیة والفكریة السائدة في بعض األوساط  .6
النسائیة وفي محیط األسرة والناشئة والتصدي لھا بالتحلیل والمعالجة بالتنسیق مع 

 المعنیة.الجھات 
على تدبیر شئون المنزل والقیام  وضع وتنفیذ البرامج والمقررات التي تعین المرأة .7

كما یعینھا على تربیة أبنائھا تربیة روحیة  البیت،بالعدید من األنشطة االنتاجیة داخل 
 وجسمیة.وعقلیة ووجدانیة 

  األسریة.إصدار الكتب والنشرات والرسائل اإلعالمیة التي تخدم أھداف التنمیة  .8
سرة وبالتوجیھ الدیني واإلفتاء التنسیق والتكامل مع الجھات األخرى المعنیة باأل .9

الرسمي واالستفادة من إمكاناتھا ونتائجھا في إعداد وتنفیذ خطط وبرامج ومناھج 
 العمل.

توثیق العالقات مع أجھزة البحث والدراسة المتعلقة بالتنمیة األسریة داخل الكویت  .10
 ي.التنمووخارجھا لالستفادة من وسائلھا ونتائجھا في تعزیز أنشطة التوجیھ 

 
 
 

 



                                                                                                                        
 

 نبذة تعریفیة 
 بقسم التوجیھ الدیني 

 
سریة ویخدم الفئة العمریة سري بإدارة التنمیة األھو أحد أقسام مراقبة التوجیھ األ 

 سن الثانیة عشر إلى شریحة الجدة  من
 
 
 

 أھداف قسم التوجیھ الدیني                         
 
  للتنفیذ.إعداد الخطط وبرامج التوعیة والتوجیھ اإلسالمي وتحدید أولویاتھا  .1
  والمعلم.تنمیة مھارات التفكیر لدى المربي  .2
  األصیلة.تعزیز الھویة والتمسك بالثوابت اإلسالمیة  .3
غرس القیم واألخالق اإلسالمیة في نفوس الفتیات وتعزیزھا في مجاالت الحیاة  .4

  المختلفة.
 ى دور المرأة الفعال في األسرة والمجتمع وأھمیة مكانتھا في اإلسالم. التأكید عل .5
  الواحدة.دعم التوافق األسري بین أفراد األسرة  .6
  بثبات.بناء شخصیة متمیزة قویة تنطلق نحو تحقیق أھدافھا في المستقبل  .7
  وأفعالھا.تحقیق الشخصیة الربانیة الثابتة على محبة هللا المؤثرة بأقوالھا  .8
  األسریة.إصدار الكتب والنشرات والرسائل اإلعالمیة التي تخدم أھداف التنمیة  .9
 
 
 

 

 

 

 

 
 
  



                                                                                                                        
 

 

 الجھات التي تنفذ فیھا البرامج 
 
 في جمیع محافظات الدولة والمدارس الخاصةمدارس وزارة التربیة  •
 )(المستشفیاتوزارة الصحة  •
 والخاصة والمعاھد الحكومیةجامعة الكویت والكلیات  •
 الكبیر ومسجد الدولةالمساجد في جمیع محافظات الدولة  •
 البنوك (بیت التمویل الكویتي) •
 جمعیات النفع العام •
 مجلس األمة •
 جمعیة المعلمین •
 المجتمع)مراكز تنمیة  والعمل (جمیعوزارة الشئون االجتماعیة  •
 -إدارة السراج المنیر-والمسائيإدارات وزارة األوقاف (دور القرآن الصباحي  •

 مراقبة الجالیات) -قات تحفیظ القرآنحل
 األمانة العامة لألوقاف •
 بیت الزكاة •
 الضباط) (ناديوزارة الدفاع  •
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        
 برنامج 

 في قلبي) (أنت
 

 
 :البرنامجنبذة عن 

 
 ترفیھي-إیماني -قیمي –أخالقي برنامج  )أنت في قلبي(

عرض على الطالبات على طریقة ی.. وسلمة الرسول صلى هللا علیھ سیریتحدث عن 
الھدف منھا التأثیر اإلیجابي على أخالق الفتیات وإكسابھن طریقة  عمل،محاضرات وورش 

 والتسلیم.مشتقة من حیاة النبي علیھ أفضل الصالة  الحیاة،جدیدة لفھم 
 

 البرنامج:أھداف 
 

واتخاذ أسوة  وأفعالھ،بھ في أقوالھ  واالقتداءترسیخ محبة الرسول صلى هللا علیھ وسلم  .1
 الحیاة.ومثال أعلى في كل شأن من شؤون 

تمثل القیم واالتجاھات المتضمنة في السیرة بحیث تصبح معاییر واضحة یتحدد من خاللھا  .2
 سلوك المتعلمین.

باطالعھ على صفحات مضیئة من  وبحضارتھ، وذلكتعزیز ثقة المسلم بدینھ وتاریخھ  .3
 وسلم.رسول صلى هللا علیھ تاریخ اإلسالم متمثلة بسیرة ال

 النفوس.تعمیق حب الصحابة رضي هللا عنھم في  .4
  

 الشریحة المستھدفة:
 

 المتوسطة.طالبات المرحلة الثانویة وطالبات المرحلة 
 

 البرنامج:آلیة تنفیذ 
 

 حصة). 12إلى  9 لما یعادفصل دراسي واحد ( تطبیق البرنامج في .1
 البرنامج.صف خاص لتطبیق  .2
 ثابت.یوم واحد في األسبوع لصف واحد  .3
 الجدول.حصة ثابتة في  .4
 منسقة من المدرسة. .5

  

 
 



                                                                                                                        
 
 

 برنامج 
 معلما)بعثت  (إنما

 
 :البرنامجنبذة عن 

 
 –ھو برنامج یھدف إلى تعزیز القدوة الحس���نة والش���خص���یة الفذة لرس���ول األمة محمد 

 -من خالل التعریف باألس��الیب التربویة التي كان یتبعھا النبي   –ص��لى هللا علیھ وس��لم 
من خالل ش����مائلھ وس����لوكھ وتعاملھ مع الناس ولما فیھا من  –ص����لى هللا علیھ وس����لم 

في إقامة المنھج  الموظفة) -المعلمة  -مرأة (األم أس�������س تربویة إس�������المیة تحتاجھا ال
التربوي الذي یراعي فیھ الفروق الفردیة واالس������تعدادات والطبائع الفطریة وحاجات كل 

 الخیر.مرحلة عمریة وطبیعتھا من أجل تربیة النفوس وتوجیھ طاقاتھا إلى 
 

 :أھداف البرنامج
 

 .-صلى هللا علیھ وسلم  -باألسالیب التربویة للرسول  التأسي  -1
بھ في أقوالھ  واالقتداء –ص�����لى هللا علیھ وس�����لم  -ترس�����یخ محبة الرس�����ول   -2

 وأفعالھ.
 أحكام.تحلیل أحداث السیرة النبویة واستخراج ما تتضمنھ من   -3
 والمعلم.تنمیة مھارات التفكیر لدى المربي   -4
 وسلم.صلى هللا علیھ  -تمثل القیم واالتجاھات المتضمنة في أسالیب الرسول   -5

 
 عناصر الدورة:

 
 -التالیة: تتضمن الدورة العناصر 

 المربي.صفات وخصائص  -1
 التربیة:أسالیب النبي صلى هللا علیھ وسلم في  -2

 بالقصة.التربیة   -أ 
 والحوار.تعلیمھ صلى هللا علیھ وسلم بالمسائلة  -ب 
 بالحوار.التربیة  -ت 
 والعقاب).التربیة بالترغیب والترھیب (الثواب  -ث 
 Ã- العظیم)والخلق  ةالتربیة بالقدوة (السیرة الحسن. 
صلى هللا علیھ وسلم لحمل السامع على االكتشاف عنھ للترغیب  ءالشيإبھامھ  -ح 

 عنھ.او الزجر 
 



                                                                                                                        
 
 

 تابع ....
 تعلیمھ بالممازحة والمداعبة. -خ 

 والموعظة.التربیة بالعبرة  -د  
 لحاجتھ.ل عنھ رعایة ألسائل بأكثر مما سلجوابھ    -ذ 
 انتباھھ.و منكبھ إلثارة أإمساكھ بید المخاطب    -ر 
 المناسبة.التربیة بانتھاز    -ز 
 األمثال.التربیة بضرب   -س

 بالتدریج.تعلیمھ  -ش 
 بالمقایسة.تعلیمھ  -ص 
  الفردیة.رعایتھ للفروق  -ض 

 
 الشریحة المستھدفة:

 
معلمات المدارس الحكومیة والخاصة / األمھات / الموظفات في المؤسسات 

 والخاصة.الحكومیة 
 

 :مكان تنفیذ الدورة
 
 والخاصة.المدارس الحكومیة    -1
 العام.اللجان الخیریة وجمعیات النفع    -2
 والخاصة.المؤسسات الحكومیة    -3
 

 :الدورةآلیة تنفیذ 
 

باإلمكان تقلیصھا لیوم واحد ولكن (یومان تقام الدورة على شكل ورشة عمل لمدة   -1
 بذلك).ینصح  ال

 ساعتین.كل یوم   -2
 الورشة:ل لتتخ  -3

 بوربوینت.عرض    -أ   
 ھادفة.تمارین   -ب   
 المخاطبة. الشریح تنویع األسالیب واألمثلة والتمارین المطروحة حسب   -ت  
 

 

 



                                                                                                                        

 برنامج 
 )روق القیم(

 
 البرنامج:نبذة عن 

اإلسالمیة األصیلة وكیفیة غرسھا القیم " روق القیم " ھو برنامج یعلم المربي أھمیة برنامج 
 في األبناء لبناء الشخصیة المسلمة المؤھلة للقیام بأدوارھا المتعددة في المجتمع المسلم

 

 لمستھدفة:الشریحة 

ات  -األم  -1  المعلمات –اللجان  –أمهات صغ�ي
ي المدارس والمؤسسات  -2

ي �ف ���ة والدع��ة. المريب  ال�ت

 

 

 البرنامج:أھداف 

ي أهم�ة الق�م  -1 ي أن �قدر المريب
ها �ف  سلوك الفرد.  وتأث�ي

ي نفوس األبناء والطلب�ة.  -2
ي مهارات الق�م �ف  أن �كتسب المريب

 
 

 آلیة تنفیذ البرنامج:
نامج ع� هيئة:  •  �قدم ال�ب

ات متفرقة حسب الطلب.  -1  محا�ف
ي المدارس أو المؤسسات  -2

���ة أو الدع��ةسلسة تقام �ف  ال�ت

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        
 برنامج

 (سلسلة دورات برنامج مھارات حیاتیة) 
 :نبذة عن البرنامج

أحد برامج قسم التوجیھ الدیني وھي عبارة عن مجموعة دورات تساعد على صقل تنمیة شخصیة 
 المثمر.جابیة للوصول إلى النجاح ایبصورة  ومع اآلخرینالفرد لكي تكسبھ مھارة التعامل مع ذاتھ 

 
 ـ: كالتاليدورات وھي  عةیحتوي البرنامج على سب

 
 المضمون اسم البرنامج م
 كیف أحقق ھدفي بنجاح حلم حیاتي 1
 التخطیط واستغالل الوقت عمري الغالي 2
 اتخاذ القرار قراري بیدي 3
 جابیةایفكار أاإلیجابیة وتحویل األفكار السلبیة إلى  لوني حیاتك 4
 إدارة الغضب ملكت نفسي 5
 فنون دراسیة الشھادة بامتیاز 6

 

 -البرنامج: أھداف 
 

 المجتمع.المساھمة في بناء الشخصیة المؤثرة إیجابیا في   -1
 اإلسالمیة.تعزیز القیم واألخالق   -2
 الحیاتیة.تنمیة القدرات الفردیة والمھارات   -3
 تحفیز الرغبة بالمبادرة واإلنتاجیة.   -4
 النجاح.تحفیز الھمم لطموح أفضل للوصول إلى   -5

 
 :مدة البرنامج

 ).دقیقھ120یوم واحد ساعتین (
 

 :الشریحة المستھدفة
 شریحة الفتیات

 .طالبات المرحلة الدراسیة من الصف الثامن وحتى الصف الثاني عشر -1
 الخاصة.طالبات المعاھد التطبیقیة وجامعة الكویت والجامعات والكلیات   -2

 شریحة الموظفات  •
  المعلمة.  -1
  االجتماعیة.األخصائیة   -2
 والمتعلمة.األم الموظفة   -3
 الدولة.موظفات مؤسسات   -4

 
 الدورة:شروط 

 تتغیر.إن تبقى الشریحة ثابتة ال -1
  ).االلتزام بمدة البرنامج (ساعتان-2

  

 



                                                                                                                        
 برنامج  

 الجنة) (ریاض
 

 نبذة عن البرنامج:
 

اإلسالمیة الراقیة في شتى فئات  وغرس المبادئبرنامج ریاض الجنة برنامج أسس من أجل تعزیز القیم 
 .واألم الجدةالمجتمع المختلفة، الفتاة، الزوجة 

 
 
 
  ≈             w�U1        w�ö�√                            w�u�                         ∆—U� 
 

                                                                    
  

 
 
 
 
 
 
 

 أھداف البرنامج:
 

 المختلفة.تثقیف المرأة الكویتیة في كافة مجاالت الحیاة  .1
 الطالبات.نفوس  والتربویة في والمبادئ اإلسالمیةغرس القیم  .2
 المختلفة.المھارات  وغیرھا منالنفس  والثقة فيإكساب الفتیات مھارات الحوار  .3
 الواحدة.دعم التوافق األسري بین أفراد األسرة  .4
 بخالقھ.تعزیز عالقة المجتمع  .5
 الدخیلة. والظواھر السلبیةمواجھة الفتن  .6
 مبدأ التعاون بین وزارات الدولة تفعیل  .7
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 برنامج تابع 

 الجنة) (ریاض 
 
 
 

 :مدة البرنامج
 
 دقیقھ. 90دقیقھ إلى  60من  
 

 :البرنامجشروط 
 
 تتغیر.أن تبقى الشریحة ال  
 

 :عدد المشاركات
  

 المسئولة.العدد مفتوح تحدده الجھة 
 

 المستھدفة:الشریحة 
 

 الفتیات:    •
 المتوسطة.ـ طالبات المرحلة 
 الثانویة.ـ طالبات المرحلة 
 والجامعات.ـ طالبات المعاھد 

 النساء:    •
                          معلمة. -
               منزل.ربة  -
 موظفة. -
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                        
 

 برنامج
 خاص لقطاع المساجد (آللئ أسریة)

 
 

 نبذة عن البرنامج:
 

 واجتماعیة.ھي سلسة محاضرات إیمانیة وثقافیة ومنتدیات تربویة 
 

 البرنامج:أھداف 
 

 النساء.رفع مستوى الوعي الثقافي والدیني عند شریحة  -1
 الكویتیة.المساھمة في عالج بعض القضایا التربویة واالجتماعیة في األسرة   -2
 والمجتمع.تبصیر المرأة بدورھا الفعال في أسرتھا  -3
  الكویتي.دور اإلدارة الوعظي في المجتمع  _ إبراز4
 

 :المستھدفةالشریحة 
 

 البیوت.النساء المتقاعدات وربات 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        
 
 

  

 

 برنامج متقن

 

 الرؤیة:

 أثر.شعب بكل فخر یترك لحبھ 

 الھدف:

تقدیم مبادرات فارقة مؤثرة من منضور شرعي الستنھاض ھمم شعب یرتقي لوطنھ 
 بأمتھ.وینھض 

 البرنامج:نبذة عن 

مشروع یتحدث عن مفھوم حب الوطن وغرس قیم االخالص واالحسان وتعریف 
الفئة المستھدفة بمعنى االتقان الحقیقي وذلك عن طریق محاضرة جماھیریة تقام 

 المحافظات.على مستوى 

 آلیة العمل:

وسیكون على مستوى الطالبات والمعلمات إن تمكن التعاون معھم وذلك من خالل 
 عمل:

محاضرة جماھیریة للطالبات في مدرسة من المدارس المتعاونة مع القسم  .1
واستضافة بعض طالبات المدارس األخرى بدعوة من مدیرة المدرسة 

 المتعاونة.

تم تفریغ جمیع معلمات المدرسة محاضرة للمعلمات في مدرسة أخرى بحیث ی .2
 علیھ.خالل وقت المحاضرة المتفق 

 

 
 
 



                                                                                                                        
 
 
 
 

  

 برنامج رواسخ
 

 الرؤیة:

أن نحقق التعلق با� عز وجل الذي یؤثر على السلوك والوجدان فیصلح بھ الحال 
في الدنیا واآلخرة ... وایجاد جیل واعد من النساء والفتیات مستمسك بالكتاب 

 األمة ...والسنة مع ھدي سلف 

 األھداف:

ترسیخ أصل اإلیمان با� الذي أصلح قلوب وأخالق رعیل ھذه األمة األول  .1
 في قلوب الشریحة المستھدفة.

بناء جیل ثابت على قیمة بجذور أصیلة مبنیة مع الفھم الصحیح للكتاب  .2
 والسنة.

االرتقاء بالمستوى األخالقي والسلوكي من خالل تعلیق القلوب برب العباد  .3
 ق إجالل وتعظیم.تعل

 آلیة البرنامج:

 دورة تدریبیة لمدة ساعتین تقدم لشریحة: .1
 ودور القرآن. ولمعلمات المدارسجمھور النساء بشكل عام  •
 وجامعة) (ثانويالطالبات  •

محاض�����رة جماھریة تقدم للطالبات على مس�����توى المحافظة بالتنس�����یق مع  .2
النس����اء بالتنس����یق إحدى المدارس والمناطق التعلیمیة وكذلك تقدم لجمھور 

 مع أي جھة تتقدم إلینا بالطلب...
 

 
  

 

 



                                                                                                                        
 

 

 مشروع مزن

 

 معنى اسم المشروع:

 مكان.المزن الغیمة التي تمطر الخیر في كل 

 المشروع:فكرة 

والمساھمة في  الطالبات،تفعیل حصص االحتیاط في المدارس الستثمار وقت فراغ 
والخروج عن النمطیة  المعلمة،تخفیف العبء الناتج من حصص االحتیاط على 

وغرس فكرة االنتاجیة  ایماني،المعتادة في حصص االحتیاط في قالب تفاعلي تربوي 
 الطالبات.عند 

 

 المشروع:أھداف 

وزارة و والشئون اإلسالمیة الشراكة بین وزارتي األوقافمبدأ تعزیز  .1
 التربیة.

نحو الطریقة المثلى الستثمار وقت الفراغ في حصص  اتتوجیھ اھتمام الطالب .2
 االحتیاط.

من خالل تعزیز الجانب تقدیم دورات تساھم في بناء شخصیة الطالبة  .3
  المھارات.اإلیماني واالجتماعي وتنمیة االخالقي و

 

 الشریحة المستھدفة:

 لبات المرحلة المتوسطة والثانویةطا

 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        
 )رؤىبرنامج (
 

 .التوجیھ والتغییر بإبداع وتشویق: شعار البرنامج
 

 العام:الھدف 
 

جیة من تحقیق انطالقة ذاتیة وفق معاییر شرعیة وأخالقیة بأعلى طاقة إنتا
 األداء.خالل فرق متمیزة 

 :البرنامجأھداف 
 الطالبة. وعالجیة لدىتنمویة  والقیم بطرقتأكید الثوابت  .1
 المدرسة. والتعلیمیة فيتنمیة قدرات الطالبة الذاتیة  .2
بناء ش������خص������یة متمیزة قویة تنطلق نحو تحقیق أھدافھا في المس������تقبل  .3

 بثبات.
 والمنزل.تدریب الطالبة على فنون حل المشاكل في المدرسة  .4
 وآداب الحواراالحترام  والمدرس�������ة وغرس قیمتوطید العالقة بین الطالبة  .5

 بینھما. والتعاون فیما
الت��أكی��د على أن التغییر اإلیج��ابي ممكن ل��دى جمیع الط��الب��ات إذا توفرت  .6

 للتغییر.السبل السلیمة 
 بھا.تثقیف الفتاة في األمور الشرعیة الخاصة  .7

 الشریحة المستھدفة:
 والثانویة.برنامج طموح یفید طالبات المدارس في المرحلتین المتوسطة 

 مواضیع برنامج طموح:

 (قیم شرعیھ) الشافي البلسماألولى: السلسلة *
 التقوى.-الصالة-الطھارة-التعرف على المعبود-وصف الجنة

 
 (أخالقیة اجتماعیھ) السمو الثانیة:السلسة *

 .نبر الوالدی - مفاھیم خاطئة-الحجاب-الحیاء-الصداقة-السعادة
 
 
 
 



                                                                                                                        
 
 )الحیاة(صناعة  الثالثة:السلسة *

سیره الرسول صل  -دراسیة مھارات  -حل المشكالت -فن التعامل-الحوار
 اداره الوقت.–التخطیط -هللا علیھ وسلم

 
 

 آلیة تنفیذ البرنامج:
 

 كاملة.یتم تطبیق البرنامج خالل سنة دراسیة  -1
 لتطبیق.خاص  دراسي صفیتطلب تنفیذ البرنامج فصل  -2
 دراسیین.یوم واحد یتضمن فصلین  البرنامج فيیتم تطبیق  -3
 جماھیري.رحلة أو برنامج  -4
 منسقة.وجود  -5
 ختامي.حفل  -6
 الجدول.حصة ثابتة في  -7
 األسبوع.لكل فصل حصة واحدة في  -8

 تتنوع وسائل عرض المادة العلمیة ما بین :
 

 .حوار)-قصص-مقاطع صوتیھ-اناشیدسمعیھ (وسائل  •
 

 .عرض بوربوینت)–صور -فالشات-فیدیومرئیة (وسائل  •
 

 ورش عمل)-تمارینحركیھ (وسائل  •
 

 

 

 
 
 

 



                                                                                                                        
 برنامج تساقي

 الداخلي للوعظ

 

 البرنامج:فكرة 

برنامج وعظي قیمي توعوي یقدم من قبل واعظات قسم التوجیھ الدیني 
إلى كافة موظفات اإلدارة في األقسام األخرى ...تحقیا لقولھ تعالى 

 وتواصوا بالحق.. ""
 

 البرنامج:أھداف 

األلفة القائمة على  وبث روح بالحق،تحقیق األمر الرباني في التواصي 
سامي  بعطائھ،للوصول إلى مجتمع وظیفي رائع  اإلیمانیة،میثاق األخوة 

 بأخالقھ.راقي  بإخائھ،
 
 

 الشریحة المستھدفة:

 كافةموظفات اإلدارة 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        
 

  

 َوثاق فریق

 4رقم آیة محمد سورة )اْلَوثَاقَ  (فَُشدُّوا تعالى قال

 

 
نسعى من خاللھ في قسم التوجیھ الدیني في كل فصل  متجدد،ھو برنامج قیمي 

 لھا.دراسي طرح قیمة ترتقي بفكر الطالبة إلیماننا بحاجة الفتاة 
 
 

 :األھداف

 الثابتة.تعزیز فطرة االنسان السویة الموافقة لألصول  •
 الفتیات.حیاء مجموعة من القیم في نفوس إ •
  وصالحھ.ساس المجتمع أنھا أن تدرك الفتاة بأ •

 
 

  :المستھدفة الشریحة

 ).جدیدةخریجة ... وحیاة  (برنامجطالبات السنة االخیرة في المرحلة الثانویة  •
 )اإلنسانقیمة  التطبیقیة (برنامجطالبات الجامعة والمعاھد  •

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

  



                                                                                                                        

 (وثاق)وحياة جديدةبرنامج خرجية.. 
 

 المرحلة ھذه مع وللتعامل مختلفة بمھارات التسلح لىإ وحاجتھا الجامعیة المرحلة ألھمیة نظرا
 الحیاة مع التعامل على وقادرة وطموحھ ةمتزن شخصیات بناء ىلإ والحاجة وھمة وعزم بجدیة

  ،الجدیدة
 الثاني الصف الثانویة المرحلة لطالبات خاص برنامج وھو ،)جدیدة وحیاة (خریجة برنامج جاء

 الحیاة على الطالبات وتھیئة تدریب خاللھا من یتم ورش عملو ،تدریبیة دورة عن عبارة عشر
 الحیاتیة المھارات بین المحاور متكامل یكون برنامجو ،الثانویة المرحلة من التخرج بعد الجدیدة

 .یمانیةواإل خالقیةواأل
 

  :األھداف

  التخرج.ة الطالبة لمواجھة الحیاة الجدیدة بعد ئتھی •
 واضحة بعیدا عن الخیال.الشرح الواقعي للحیاة بعد التخرج لتكوین صورة  •
  الجدیدة.زرع مبدأ الجدیة في التعامل مع الحیاة  •
  عملیة.بصورة  وتحدید األھدافمساعدة الطالبة على فھم الحیاة  •
 لمستقبلھا. وتصور واضحین ولدیھا خطةتخرج الطالبة من بعد ھذه الدورة  •

 
 المحاور مقترحة:

 الثقة - العالیة الھمة - دراسیة مھارات - والتخصص ھدافاأل (تحدید حیاتیة مھارات •
 )الحوار - المسؤولیة تحمل - بالنفس

 )الصداقة - خریناآل مع التعامل فن - العمل ساسأ الوطن (حب خالقيأ •
 )باآلخرة ھدافاأل ربط - سبحانھ هللا على التوكل - (االحسان ایماني •

 
 :المستھدفة الفئة

 .عشر الثاني صف الثانویة المرحلة طالبات 
 

  :المدة

 الیوم.لى ثالثة بمعدل ساعتین في إیومین 
 

  اقتراحات:

 .الدورة لمجتازي خاصة شھادة •
 شرح التدریب فيو التطبیقي للتعلیم الھیئة العامةو الكویت جامعة مع التعاون •

 .النسبو كیفیة االلتحاقو الموجودة التخصصات
 
 

 



                                                                                                                        
 

 )وثاق( االنسان قیمة

 
م، ۲۰۱٦ھي القیمة التي سوف ینطلق منھا فریق َوثاق للفصل الدراسي االول 

ة واستشعار یلى التعرف على قیمة االنسان الحقیقإلحاجة ھذه الفئة من الفتیات 
ن قیمة االنسان أمام وسائل التواصل االجتماعي والتأكید على أالرقابة الذاتیة 

 ھر والمادة.الحقیقیة بسمو الفكر ورقي العمل ولیس المظا
 

 

 :المحاور

 .االنسان) (سورةوصف االنسان في القرآن  •
 .الخلق)من  (الغایةالتعرف على قیمة االنسان الحقیقیة  •

 

 :االھداف

تعي من خاللھا رقي  ةن تتعرف الفتاة على حقائق ثابتأالھدف المعرفي:  •
 االنساني.الوجود 

ن تشعر الفتاة بالرضى واالستقرار النفسي للوصول أالھدف الوجداني:  •
 للطمأنینة.

ن تتخذ الفتاة برنامج سلوكي لمجاھدة النفس نحو التغییر أالھدف السلوكي:  •
  لألفضل.

 

 
 
 
 

 

 

 

 



                                                                                                                        
 

 
 

 )الداخلي للتدریب( انطالقة برنامج

 
دارة بمراقبة التوجیھ األسري بإانطالقة، ھو برنامج منبثق من قسم التوجیھ الدیني 

 االسریة.التنمیة 
یستھدف الواعظات الجدد لتسلیحھم بالمھارات والمعلومات المطلوبة بأجواء ودیھ 

 بین الواعظات یجمع بین الترحیب والتعلیم.
 

 :البرنامج أھداف

ولى الترحیب بالواعظات الجدد وكسر حاجز الرھبة والخوف من الخطوات األ •
 العمل.في 

 اإلدارة.تعریف الواعظات الجدد بطبیعة العمل في  •
تفعیل دور الواعظات الجدد واختصار الدرب والوقت بمشاركة الواعظات  •

 السابقات. 
 

 :البرنامج تطبیق آلیة

بالبرنامج من خالل بطاقات دعوة خاصة باسم كل  دتبلیغ الواعظات الجد •
 واعظة.

 .باإلدارة االجتماعاتقامة البرنامج في قاعة إ •
 توزیع مذكرات بمحتوى البرنامج. •
 عرض بوربوینت خاص بالبرنامج. •

 

 :االحتیاجات

 والتمارین) (المذكرةوراق تصویر أ •
 قالمأنوت و •
 داتا شو •
 شھادات •

 
 



                                                                                                                        
 
 

 نور برنامج
 

 الفتاة.برنامج قیمي یھدف لنشر القیم وتطبیقھا في حیاة 
 

 البرنامج عمل آلیة
 الجانب النظري والعملي:محاضرات رئیسیة تنقسم بین  ٤یتكون من 

 المساعدة) -المسؤولیة المجتمعیة  - (االحترامالقیم االجتماعیة  -۱
 االسالمیة) (الھویةالقیم الدینیة  -۲
 المالیة)السلوكیات  -االنسان  (قیمةالقیم الجمالیة والمالیة  -۳
 (االھداف)القیم الشخصیة  -٤
 

 :العملیة الورش

 جلسة حواریة •

 العاب تفاعلیة •

 ورشة فنیة •
 

 :المستھدفة الفئة
 الفتیات من الصف السابع الى الثاني عشر 
 
 
 
 
 



                                                                                                                        
 
 

 مشروع مزن

 

 معنى اسم المشروع:

 مزن الغیمة التي تمطر الخیر في كل مكان.

 فكرة المشروع:

في المدارس الستثمار وقت فراغ الطالبات، والمساھمة في  النشاط المدرسيتفعیل 
على المعلمة، والخروج عن النمطیة الدراسیة حصص التخفیف العبء الناتج من 

حصص في قالب تفاعلي تربوي ایماني، وغرس فكرة االنتاجیة عند الالمعتادة في 
 الطالبات.

 

 أھداف المشروع:

وزارة و والشئون اإلسالمیة الشراكة بین وزارتي األوقافمبدأ تعزیز  .1
 التربیة.

النشاط نحو الطریقة المثلى الستثمار وقت الفراغ في  اتتوجیھ اھتمام الطالب .2
 المدرسي.

من خالل تعزیز الجانب تقدیم دورات تساھم في بناء شخصیة الطالبة  .3
 واالجتماعي وتنمیة المھارات.  االخالقي واإلیماني

 

 الشریحة المستھدفة:

 لبات المرحلة المتوسطة والثانویةطا

 

 العدد المطلوب تنفیذه:

   متفرغة محاضرة 15

 



                                                                                                                        
  اتزان برنامج
 

 ۱٤۳ "البقرة وسطا أمة جعلناكم "وكذلك
 البرنامج عن نبذه

 قریش یقال: (كما االفضل، ھو فالوسط ..للناس اخرجت امة خیر ھي الوسط، االمة

 وسطا وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول وكان خیرھا. أي: ودارا، نسبا العرب أوسط

 الصلوات، أفضل ھي التي الوسطى، الصالة ومنھ نسبا، أشرفھم أي: قومھ، في

 خصھا وسطا األمة ھذه هللا جعل ولما وغیرھا، الصحاح في ثبت كما العصر، وھي

  كثیر ابن تفسیر * .)المذاھب وأوضح المناھج وأقوم الشرائع بأكمل

 الفكري التطرف ونبذ الوسطي الفكر لتعزیز اتزان مشروع كان المنطلق ھذا ومن

 .المجتمع في

    االھداف

 .المجتمع لدى اإلسالم في الوسطي المنھج بأھمیة الوعي زیادة -

 تطبق مفھوم الوسطیة في جمیع أدوار حیاتھا.-
 
 

 

 

 

 .االسالمي الدین في الوسطیة أصالة

 الوسط االمة ممیزات

َراطَ  اْھِدنَا ( الوسطیة على الثبات متطلبات   ) اْلُمْستَِقیمَ  الِصّ

 والمجتمع الفرد على الوسطیة ثمرات

 ) والتعلیم التربیة-  االجتماعیة العالقات-  العبادات(في التوازن قیمة تطبیق

 



                                                                                                                        

 حجابي اعتزازي
 

انطالقاً من مبادرة تعزیز التواصل و الشراكة مع مؤسسات المجتمع لدعم القضایا 
األسریة و مبادرة التوعیة بالمفاھیم والقیم االسالمیة ومعالجة المشكالت التي 

تواجھ األسرة ، وبعد استقراء للواقع وأھم المظاھر والمشكالت التي یتعرض لھا 
وباألخص فریضة الحجاب ارتأت ادارة  المجتمع من ھجمات ضد الثوابت الشرعیة

 التنمیة األسریة ضرورة اقامة حملة للتصدي لھذه الھجمات 
على أن تكون ھنالك حلقة نقاشیة تختص في بحث ومناقشة وتفنید ھذه القضیة 

 وكتابة التوصیات الالزمة 
كما تم تشكیل فریق خاص لإلعداد للحلقة النقاشیة و قام الفریق بوضع أھداف 

 للحلقة و ھي : محددة
 
أن تتعرف الشریحة المستھدفة على قیمة الحجاب محیطین بأھمیتھ  العام:الھدف  -

 . عالمین بمشروعیتھ خالل یومي الملتقى على أیدي محاضرین متخصصین
 

 :أھداف خاصة 
 أن تدرك المربیة والفتاة بأصل فرضیة الحجاب من القرآن والسنة -1
أن تتعرف المربیة والفتاة على الشبھات المتعلقة بالحجاب و كیفیة تفنیدھا من  -2

 خالل األدلة الشرعیة والعقلیة 
أن تستشعر المربیة والفتاة تبعات التساھل بفریضة الحجاب وأثره البالغ من  -3

 زعزعة الثوابت الشرعیة 
 یرضیھأن ترتدي المرأة والفتاة الحجاب تعبداً � وفقا لما  -4
 

 الشریحة المستھدفة :
 الفتیات 
 المربیة

 2020سیتم انطالق حملة تخص موضوع الحجاب في نھایة الفصل لعام  مالحظة:
 أول إبریل  -التاریخ المتوقع إلنطالق الحملة ھو آخر مارس            

 )حسنا وجماال  (ازدانت تحت شعار:



                                                                                                                        
 

 صالتي نور حیاتي
 

 :الھدف من البرنامج

تتعرف المتعلمة على مكانة الصالة واھمیتھا و �المفاهیم والقیم اإلسالمیةالتوعیة 
 في حیاتھا

وتستشعر المتعلمة أھمیة الصالة وتعظم ھذه الفریضة وتؤدي المتعلمة الصالة 
 على نور ھدى النبي صلى هللا هللا علیھ وسلم.

 :الشریحھ المستھدفھ
 طالبات متوسطھ 

 طالبات ثانویھ
 آلیة العمل:

تفریغ مرحلة دراسیة كاملھ بنفس الوقت ویتم بالتنسیق مع إدارة المدرسة یتم 
 دخول الواعظة على الصف بشكل منفرد لتقدیم الموضوع 

  مالحظة:
 سیتم انطالق الحملة في

 للبنات ثانویة اإلسراء 
 في منطقة السره

 1/3/2020یوم األحد الموافق 
الغیص / أنفال المعیلي / عفاف وسیشارك بالحملة عدد من الواعظات ( دالل 

 الحربي /عائشة بوغیث / شیخة العجمي / نجالء الشامري )
 

 

 

 



                                                                                                                        
 

 (میالد قلب)رواسخ 
 

الجسد مضغة إذا  وإن في ((أال وسلم:انطالقاَ من حدیث الرسول صلى هللا علیھ 
 أال وھي القلب)) كلھ،وإذا فسدت فسد الجسد  كلھ،صلحت صلح الجسد 

البخاري ومسلممتفق علیھ. رواه   
 

  الرؤیة:
 مجتمع راقي بقلب صافي وخلق سامي

 
 العام:الھدف 

النواحي الدینیة والنفسیة واالجتماعیة انطالقا من صالح  من جمیعاالرتقاء بالفرد 
 (القلب) الذي ھو أساس (االصالح).

 البرنامج:األھداف من 
الصالح  ان تدرك المتدربة أھمیة القلب وماھیتھ وحقیقتھ وانھ ھو أساس .1

 واإلصالح.
ان تتخذ المتدربة خطوات عملیة جادة ومنھجیة سویة في تزكیة القلب   .2

 .واالرتقاء بالنفس
ان تقوى عالقة المتدربة با� عز وجل فیكون التقوى ھو باعثھا نحو  .3

 اإلحسان � وللعباد.
 .واالجتماعي والسلوكيان یتحقق للمتدربة التوازن النفسي  .4
 ترك أثر طیب في حیاتھا ومجتمعھا.ان تتحفز المتدربة ل .5

  البرنامج:آلیة عمل 
 )الموظفات – (الطالبات شریحة:یخاطب 

 آلیة عمل برنامج للطالبات:
 كامل.یتم تطبیق البرنامج خالل فصل دراسي  •
یتطلب تنفیذ البرنامج فصلین من طالبات الثانوي او ثامن وتاسع  •

 متوسط.
 للتطبیق ومنسقھ.ویتطلب البرنامج صف خاص في المدرسة  •
 لكل صف. باألسبوعیتم تطبیق البرنامج في یوم واحد  •
 حصة ثابتھ بالجدول. •
 حفل ختام + شھادات •
 الموظفات: تطبیقآلیة عمل 

 .ساعات 6-3البرنامج بدورة تدریبة من  



                                                                                                                        
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تقدیم الموضوع التسلسل
 االفتتاح  1

 شرح طبیعة العمل 
 

 نجالء الراجحي 

 ماذا بعد استالم التكلیف؟ 2
 (إعداد المادة العلمیة)

 

 تھاني الغانم 

 بدایة داعیة (مدربة) 3
 

 فجر الكوس 

 مھارات االتصال  4
 

 ندى الطویل 

 أنماط الشخصیة  5
 (تحدید احتیاجات المتدربین)

 

 مریم السعودي

 الثقة بالنفس 6
 (رھبة الحدیث مع الجمھور) 

 

 فجر الكوس 

 خطوات غانغ في التدریب  7
 

 نجالء الراجحي 

 فن اإللقاء  8
 

 نجالء الشامري 

 استخدام الوسائل التقنیة في العرض 9
 

 شیخة العجمي 

 جدول برنامج انطالقة 



                                                                                                                        
 

 
 القیم روق برنامج

 
 :البرنامج عن نبذة

یعلم المربي أھمیة اإلسالمیة األصیلة وكیفیة برنامج " روق القیم " ھو برنامج 
غرسھا في األبناء لبناء الشخصیة المسلمة المؤھلة للقیام بأدوارھا المتعددة في 

 المجتمع المسلم
 

 :البرنامج أھداف
 أن یقدر المربي أھمیة القیم وتأثیرھا في سلوك الفرد.

 أن یكتسب المربي مھارات القیم في نفوس األبناء والطلبیة.
 

 :تنفیذال آلیة
سلسة تقام في المدارس أو المؤسسات محاضرات متفرقة حسب الطلب او 

 التربویة أو الدعویة.
 

 :لمستھدفة الشریحة
 المعلمات –اللجان  –أمھات صغیرات  -األم 

 المربي في المدارس والمؤسسات التربویة والدعویة.
 
 
 
 
 



                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 

 

 

 :القیم روق البرنامج أھداف
 في سلوك الفرد.وتأثیرھا أن یقدر المربي أھمیة القیم 

 أن یكتسب المربي مھارات القیم في نفوس األبناء والطلبیة.
 

 أھداف محاضرة میزانیة األسرة:

 .والعطاءاستمرار  وقدرة علىأن یتشجع الزوجین على خلق میزانیة تكسب حیاتھم أكثر قوة  -1

 المادیة.أن یھتم رب األسرة بالمتطلبات  -2

 أن یدرك الزوجین أھمیة ترتیب األولویات الستقرار المیزانیة. -3

 احة لدیھم.أن یشارك كال الزوجین في تكوین میزانیة تقیس بدقة القدرة المادیة المت -4
 

 :التقاعد بعد حیاتي محاضرة أھداف

 الكریم.أن تتعرف المتقاعدة على أھمیة مرحلة األشد في القرآن  -1

 والصحي.أن تعي أھمیة التجدید اإلیماني واألخالقي واألسري والثقافي  -2

 حیاتھا.أن تكتسب مھارة في وضع األھداف في مختلف جوانب  -3
 

 :الزواجي اإلرشاد محاضرة أھداف

مساعدة أفراد األسرة في فھم الحیاة األسریة ومسؤولیاتھا لتحقیق االستقرار والتوافق األسري  -1
 األسریة.وحل المشاكل 

 الحیاة.ھدف بعید المدى وھو توجیھ الذات في حدود المعاییر االجتماعیة وتحدید أھداف  -2

 المجتمع.یھدف بصمة عامة إلى تحقیق سعادة واستقرار واستمرار األسرة وبالتالي سعادة  -3
 


