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مقدمة :

اإن احلمد هلل نحمده , ون�ستعينه , ون�ستغفره ,  ون�ستهديه , وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد وعلى اآله و�سحبه ومن �سار على نهجهم واقتفى 
اأثرهم اإىل يوم الدين , وبعد ,,,

فاإن التطورات والتغريات ال�سريعة واملتالحقة التي يواجهها االإن�سان يف �ستى املجاالت حتتم عليه اليوم اأال يوقف منوه الثقايف واملهني عند حدود. 
وال�سيكولوجية  الرتبوية  وامل�ستجدات  التطورات  زيادة  ب�سبب  للمربي  بالن�سبة  اإحلاحًا  اأكرث  فهو  املهن  اأ�سحاب  جلميع  بالن�سبة  هامًا  االأمر  هذا  كان  واإذا 

والتكنولوجية وغريها التي اأثرت وال تزال توؤثر على العملية الرتبوية والتعليمية. 

اإن الدرا�سات  العلمية توؤكد حقيقة اأن املعلم املربي ي�سهم مبا ال يقل عن 60 % من جناح العملية التعليمة , فعلى يديه تنعقد اآمال التغيري والتطوير 
واالإ�سالح لكثري من العمليات الرتبوية والتعليمية . 

واأي رهان على االإ�سالح وتكوين رقي تنموي وح�ساري يجب اأن ينطلق من املعلم املربي فهو حجر الزاوية وقطب الرحى وحمور التمركز  والتاأثري .
 ولذلك جاءت فكرة اإعداد منهج ُيعنى بتاأهيل املعلم املربي على مدار اأربعة اأعوام عرب جماالت متنوعة , تتكامل يف بناء �سخ�سية املربي وتاأهيله واالرتقاء 

مبهنيته ليقوم بدور فاعل يف اإعداد وتربية الن�شء وتعزيز القيم الرتبوية االأ�سيلة .

ن�ساأل اهلل اأن يبارك يف هذا اجلهد وينفع به املربني وعموم القائمني على اإعداد اجليل وبنائه .

فريق التأليف
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اسم المنهج: 
بناء املربي – منهج علمي عملي الإعداد وتاأهيل املربي - .  

 فكرة المنهج: 
اإعداد منهج علمي عملي يهدف اإىل بناء �سخ�سية املربي بناًء متزنًا و�ساماًل؛ وفق اأ�س�ش ومنطلقات علمية, من خالل منظومة متكاملة من االأدوات           

والربامج املتخ�س�سة؛ التي ت�سهم يف رفع كفاءة املربي وزيادة مهنيته.

الفئة المستهدفة : 
املربون الذين يقومون مبهام واأدوار تربوية يف اإعداد وبناء اجليل – �سواء كانوا متخ�س�سني اأو غري متخ�س�سني – من الرجال والن�ساء.  

مدة التنفيذ : 
اأربع �سنوات , �ساملة لثمانية ف�سول درا�سية .  

أهداف المنهج: 
	. بناء �سخ�سية املربي ومتكينه من القيام باأدواره الرتبوية.

	. االإ�سهام يف ر�سم منهجية علمية تطبيقية لبناء املربي وتاأهيله.
	. تزويد املربي باالأدوات واالآليات املوؤثرة يف بناء املرتبني.

	. الرقي مب�ساحة الوعي والتفاعل االإيجابي مع معطيات الع�سر لدى املربني.
	. قيادة املربي الإنتاج املعرفة الرتبوية ون�سرها وتطبيقها يف املجاالت املختلفة.
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  نطاق منهج بناء المربي

ǯƘøøøøøøøøøøøøøǾƜǩƗƞøøøǽƶǾǞǲƢǩƗ ƞøøøǎƲǩƗƟƘøøøøǑǸƮǪǭ

ƨøøøøøøøǶǲǮǩƗ ǧƘøøøøøƪǭ التاأهيل االأ�سا�سي والتخ�س�سي يف املجال الرتبوي

 ǔøøøøøøǾƛƘƽƍ ƳƴøøøøøøǕ
ƞøøǽǸǲƾǩƗ ƨøøǭƗƸƜǩƗ

		 اأ�سبـــــــــــــوعالف�ســــــــــل االأول
8	 اأ�سبوع

		 اأ�سبـــــــــــــوعالف�ســــــــل الثاين

ƞǾǕǸƜƽȁƗ ƨǭƗƸƜǩƗ ƳƴǕبرناجمان يف االأ�سبوع, كل برنامج �ساعتان

ƨøøøøøøøøøǶǲǮǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøƾǭامل�سار التخ�س�سيامل�سار االأ�سا�سيال�سنةم

ƷƘƾǭ ǨǦǩ ƞǽǸǲƾǩƗ ƞøƜƾǲǩƗ

		 %	7 %االأوىل والثانية	
0	 %60 %الثالثة والرابعة	
		 %		 %اخلام�سة	
70 %0	 %ال�ساد�سة	

ƞǽǸǲƾǩƗ ƨǭƗƸƜǩƗ ƳƴǕبرنامج يف ال�سنة 	6

ƨøøøøøøǶǲǮǩƗ ƟƘǱǸøøøøǦǭامل�ســـار التخ�س�ســـــيامل�ســـار االأ�سا�ســـي

املجال االإمياين
املجال العلمي
املجال العقلي
املجال الفكري
املجال الدعوي

املجال اخللقي وال�سلوكي
املجال االجتماعي

املجال ال�سحي والبدين 
املجال النف�سي والعاطفي 

جمال اإدارة الذات

جمال الوعي العام )التقني–ال�سيا�سي–االإعالمي–االقت�سادي(
جمال علم نف�ش النمو 

جمال الرتبية االإ�سالمية
 جمال االإدارة الرتبوية

جمال علم االجتماع الرتبوي 
جمال علم النف�ش الرتبوي

جمال املناهج وطرق التدري�ش
جمال الرتبية العامة
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مراحل إعداد المنهج:   

مر املنهج اأثناء الإعداد بعدة مراحل حتى خرج ب�صورته النهائية ؛وهي كالتايل:

درا�سة امليدان الرتبوي والتجارب املماثلة: 	 .

قبل البدء يف اإعداد املنهج مت م�سح الأبرز املناهج والتجارب امل�سابهة العربية والعاملية وحتليلها ور�سد ما ميكن اال�ستفادة منه, وكذلك مت عمل 
لقاءات وور�ش عمل خمتلفة مع ال�سرائح ذات العالقة مبختلف م�ستوياتهم.

حتديد جماالت الكفايات: 	 .
امتالك  اإىل  يحتاج  اأي من حيث هو فرد  املربي كفرد   : رئي�سني  اإىل جانبني  بالنظر  املجاالت  ور�سد مدخالت عديدة مت حتديد  بعد جمع 
املعارف  اإىل امتالك جمموعة من  اأي من حيث هو مربي يحتاج  واملربي كمهني متخ�س�ش  والوجدانيات,  واملهارات  املعارف  جمموعة من 

واملهارات والوجدانيات ذات العالقة بدوره املهني كمربي؛ وعليه مت تق�سيم املجاالت اإىل م�سارين:
االأول: امل�سار االأ�سا�سي وعددها )0	( جماالت.

الثاين: امل�سار التخ�س�سي وعددها )8( جماالت. 

حتكيم املجاالت:. 	
مت حتكيم املجاالت واعتمادها من طريقني:

االأول: اأكادمييون وخرباء متخ�س�سون يف العمل الرتبوي.
الثاين: العاملون يف امليدان الرتبوي.

بناء الكفايات العامة يف كل جمال: 	 .
�سيغت الكفايات العامة املنا�سبة ومن ثمَّ متت مراجعتها وتعديلها وفق نطاق املنهج.
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بناء الكفايات اخلا�سة حتت كل كفاية عامة:. 	
ثم مراجعتها  الكفايات اخلا�سة  الكفايات اخلا�سة حتت كل كفاية عامة فقد مت �سياغة  دور  لكل جمال جاء  العامة  الكفايات  اعتماد  بعد 

وتعديلها وفق نطاق املنهج.

حتكيم الكفايات العامة واخلا�سة:. 6
مت حتكيم الكفايات العامة واخلا�سة واعتمادها بالطريقني ال�سابقني, وفق املرحلتني التاليتني:

- املرحلة االأوىل
	انتماء الكفاية العامة للمجال.

	اأهمية الكفاية العامة.
	�سياغة الكفاية العامة.

- املرحلة الثانية
	انتماء الكفاية اخلا�سة للكفاية العامة.

	اأهمية الكفاية اخلا�سة.
	�سياغة الكفاية اخلا�سة.

حتديد م�سارات التعلم:. 7
بعد االنتهاء من حتديد الكفايات اخلا�سة كان ال بد من ترجمتها لربامج وتطبيقات عملية وكان ذلك من خالل حتديد عدة م�سارات تعلم 

حتقق الكفايات اخلا�سة ثم �سنفت هذه الكفايات اخلا�سة عرب حزم متجان�سة تن�سم حتت م�سار اأو اأكرث من م�سارات التعلم.

توزيع اجلداول الت�سغيلية:. 8
بعد ت�سنيف الكفايات اخلا�سة اإىل م�سارات تعلم وزعت هذه امل�سارات يف خطة تنفيذية ح�سب نطاق املنهج املحدد.

اإعداد املالحق االإثرائية والنماذج الالزمة:  9 .
ويف هذه املرحلة مت اإعداد مالحق لبع�ش املو�سوعات االإثرائية, وكذلك بع�ش النماذج التقوميية والفنية التي قد يحتاج اإليها املربي يف عمله.
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المالمح األساسية للمنهج  
           لقد مت ت�سميم واإعداد منهج بناء املربي باالعتماد على  فل�سفة وخربات تربوية مهنية متخ�س�سة,  ا�ستفادت من واقع العمل الرتبوي  واأخذته بعني 

االعتبار, وعملت على  االنطالق به نحو مزيد من املهنية  والتجويد يف املمار�سة, و�سن�ستعر�ش اأبرز مالمح هذا املنهج يف النقاط التالية:
يف بناء واإعداد املنهج, مت توظيف عدة مدخالت, من اأهمها:  	 .

خربة تراكمية لفريق البحث باملمار�سة الرتبوية متتد ل�سنوات طويلة. o 
اآراء وتوجيهات املحكمني واخلرباء يف املجال الرتبوي. o 

خ�سائ�ش واحتياجات الفئة امل�ستهدفة. o 
واقع البيئة الرتبوية وطموحاتها. o 

ور�ش عمل مع ع�سرات املعلمني وامل�سرفني الرتبويني. o 
بحوث ودرا�سات علمية وميدانية �سابقة. o 
برامج ومناهج وخطط تربوية ميدانية. o 
مناهج وجتارب حملية وعربية وعاملية. o 

عليها اخلطط واملناهج وتعمل به جملة  يعد مدخل الكفايات املدخل االأ�سا�سي الذي بني عليه املنهج وهو من اأحدث االجتاهات الرتبوية التي تبنى . 	
من وزارات الرتبية والتعليم يف العامل. وتعرف الكفايات باأنها : جمموعة املعارف, واملفاهيم, واملهارات, واالجتاهات التي توجه �سلوك الفرد 
وت�ساعده على اأداء عمله مب�ستوى من التمكن.  وهي متثل موا�سفات املنتج النهائي للمنهج, مبعنى اأن موا�سفات امل�سارك الذي �سينهي املنهج هي 

هذه الكفايات العامة. 

عن التعلم واال�ستفادة لبناء نف�سه.  مت بناء املنهج ليخاطب املربي الفرد, الذي يعمل باجتهاد ليعلم االآخرين ويفيدهم, ويف نف�ش الوقت ال يتوقف . 	
ولذلك اعتمد املنهج يف بنائه على م�سارين متوازيني: االأول امل�سار االأ�سا�سي, وهو يتكون من )0	( جماالت, موجهة يف جمملها لبناء �سخ�سية 
املربي يف ذاته. والثاين هو امل�سار التخ�س�سي, والذي يتكون من )8( جمال موجهة لبناء قدراته املتخ�س�سة. ورغم اأن امل�سارين يلتقيان يف 

م�ساحات كثرية, اإال اأن الفرق بينهما قائم, والتفريق يفيد يف تنظيم الربنامج وتناوله عرب ال�سنوات.



13

رغم اأن املنهج موجه باالأ�سا�ش لبناء �سخ�سية املربي, اإال اأن بع�ش الكفايات فيه مت توجيهها نحو املرتبني )يعظم �سعائر اهلل يف نفو�ش املرتبني(  	 .
مثاًل, واالأ�سا�ش يف ذلك: اأن تربية املرتبي هي بال�سرورة تربية للمربي اأوال.

التخ�س�سية متجاورة خالل �سنوات الربنامج ال�ست.  يعتمد املنهج مدخاًل تكامليًا يف اإعداد املربي, ويق�سد به تقدمي الكفايات االأ�سا�سية والكفايات . 	
هذا املدخل يفيد كثريا يف احلفاظ على ترابط املحتوى املقدم, ويقلل من تاأثري الن�سيان. 

اعتمد املنهج �سيغة تطورية يف تقدمي كفايات امل�سارين االأ�سا�سي والتخ�س�سي, حيث تنتقل بوؤرة الرتكيز عرب �سنوات الربنامج من املربي الفرد  6 .
نحو املربي. هذا االنتقال ياأتي يف ن�سق متدرج يحافظ على ات�سال الكفايات, وتنا�سب مو�سوعاتها. فال�سنة االأوىل والثانية وزعت على امل�سارين 
االأ�سا�سي والتخ�س�سي كالتايل: 70% للم�سار االأ�سا�سي, و0	% للم�سار التخ�س�سي. ال�سنة الثالثة والرابعة: 		% للم�سار االأ�سا�سي, و		% للم�سار 
التخ�س�سي. ال�سنة اخلام�سة 0	% للم�سار االأ�سا�سي, و60% للم�سار التخ�س�سي. اأما ال�سنة ال�ساد�سة فقد نال امل�سار االأ�سا�سي 		% بينما نال امل�سار 

التخ�س�سي 	7% من اإجمايل املنهج.

يعتمد املنهج نهجًا �سموليًا يف بناء �سخ�سية املربي, ولذلك جاءت جماالته الواحد والع�سرون  لتخاطب مكونات �سخ�سية املربي املختلفة, وهي  7 .
كالتايل:

املجال االإمياين: ويتناوله املنهج باعتباره اأ�سا�سًا مهمًا يف بناء �سخ�سية املربي, ويوؤثر على جممل اأدوار ه ومناحي حياته املختلفة. o 
اأنها مكّون  املجال العلمي: ويعنى بتقدمي املداخل االأ�سا�سية التي ت�ساعد املربي على التعامل بوعي مع العلوم ال�سرعية ودرا�ستها على اعتبار  o 

اأ�سا�سي لهوية املربي الذي نعّده.
املجال العقلي: وهو معني بتوفري االأدوات والو�سائل التي ت�ساعد املربي على تنمية عقليته وبناء تفكريه على اأ�س�ش علمية �سليمة. o 

املجال الفكري: وفيه يتلقى املربي عددا من املو�سوعات والق�سايا املهمة يف الفكر االإ�سالمي وق�سايا الفكر املعا�سر. o 
املجال الدعوي: ويزود املربي ببع�ش املفاهيم واالأدوات املحورية يف العمل الدعوي عموما, وما يرتبط به كمربي ب�سكل خا�ش. o 

املجال اخللقي وال�سلوكي: ويعنى بتقدمي اأ�سول االأخالق واأمهاتها, ودرا�سة االأ�س�ش واملنطلقات لالأخالق يف االإ�سالم. o 
املجال االجتماعي: ويهدف اإىل م�ساعدة املربي على فهم منظومة العالقات االجتماعية وجماله االجتماعي الذي يعي�ش فيه.  o 

املجال ال�سحي والبدين: ومن خالله يتلقي املربي عددًا من املو�سوعات التي ت�ساعده على احلفاظ على �سحته يف اأف�سل اأحوالها, باعتبارها  o 
اأ�سا�سًا مهمًا للعطاء امل�ستمر.
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احتياجه  o  املجال النف�سي والعاطفي: ويتناول املربي عربه جمموعة من املو�سوعات التي مت�ش احلاجة اإليها يف املمار�سة امليدانية, باالإ�سافة اإىل
ال�سخ�سي كفرد.

جمال اإدارة الذات: وهو معني بتزويد املربي مبجموعة من االأدوات التي ت�ساعده على اإدارة ذاته وتطويرها ب�سورة متزنة. o 
جماالت الوعي العام: وت�سم جمموعة من املجاالت التي يحتاج املربي ال�ستيعاب املداخل املنا�سبة لفهمها والتعامل معها باإيجابية, وتلك املجاالت  o 

هي: التقنية, ال�سيا�سة, االإعالم, االقت�ساد.
جمال علم نف�ش النمو: ويتناوله املنهج باعتباره اأحد اأكرث العلوم االإن�سانية ارتباطًا بالبيئة الرتبوية, ويفيد منه املربي والبيئة الرتبوية ب�سكل  o 

مبا�سر.

البيئة  o  جمال الرتبية االإ�سالمية: ويهدف اإىل ربط الرتبية االإ�سالمية كعلم م�ستقل باملمار�سة امليدانية, وتوظيف مو�سوعاتها واأدواتها خلدمة
الرتبوية. 

جمال االإدارة الرتبوية: وهو معني بطرح اأبرز مو�سوعات علم االإدارة الرتبوية التي يحتاجها املربي يف موؤ�س�سته الرتبوية, وي�ستفيد من تطبيقاتها  o 
ب�سكل مبا�سر.

جمال علم االجتماع الرتبوي: ويهدف اإىل م�ساعدة املربي على ا�ستيعاب ومراعاة املحيط االجتماعي للبيئة الرتبوية من خالل درا�سة مدخلية  o 
ملفردات هذا العلم.

جمال علم النف�ش الرتبوي: ويعنى بدرا�سة اأبرز مو�سوعات هذا العلم, والعمل على ربطها بالواقع الرتبوي. o 
جمال املناهج وطرق التدري�ش: وفيه يتناول املربي املو�سوعات االأ�سا�سية يف املناهج وطرق التدري�ش, والتي ت�ساهم يف جتويد املمار�سة واالرتقاء  o 

بها.

 o جمال الرتبية العامة: وهو معني بتزويد املربي باملو�سوعات االأ�سا�سية يف هذا العلم, باعتباره املجال الرئي�ش الذي تتفرع منه علوم الرتبية
االأخرى.

بغر�ش االإفادة ب�سكل اأكرب من جهود املربي  اعتمد املنهج توجهًا اإنتاجيًا, يدفع املربي من زاويةالتلقي واال�ستهالك, اإىل زاوية التلقي واالإنتاج, وذلك . 8
واملوؤ�س�سة الرتبوية. وهنا يجدر باملربي واملوؤ�س�سة امل�سرفة مراعاة ما يلي: 

اأوًل: ربط االأن�سطة واملنتجات التطبيقية للمنهج باالأ�سول ال�سرعية والروؤية االإ�سالمية ملختلف الق�سايا الرتبوية, وعدم االكتفاء باالأطر العلمية 
النظرية. 
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التي يعي�ش فيها, وما يرد يف املنهج من حتديد للمهام  ثانياً: توجيه املنتجات املرتبطة باملنهج مبا يتنا�سب ويتالءم مع املربي والبيئة الرتبوية 
وامل�ساريع وغريها اإمنا هو من باب االقرتاح وفتح االآفاق. 

املربني اأو البيئات الرتبوية. رفع املعايري جاء �سعيًا  ميكن مالحظة ارتفاع املعايري يف املنهج, وقد ي�سعب تطبيقه ب�سورته الكاملة بالن�سبة لبع�ش . 9
نحو ر�سم حدود اأكرث ارتفاعًا لربامج بناء املربني, ويبقى لكل مربي وكل بيئة تربوية خ�سو�سيتها, وحقها يف اختيار ما ينا�سبها من خالل االإ�سافة 

واحلذف والتعديل. 

منا�سبة. وميكن اال�ستفادة من مراجع اأخرى يرى  املراجع الواردة بالوثائق مت اختيارها بناءًا على قدرتها على تغطية الكفاية اأو اأجزاء منها ب�سورة . 0	
املربي اأو املوؤ�س�سة الرتبوية اأنها اأكرث خدمة للمو�سوع.  

ممكنة, من الناحية النظرية.  جميع م�سارات التعلم اخلا�سة بالكفايات مت اختيارها بناءًا على قدرتها على تو�سيل حمتوى الكفاية باأف�سل �سورة . 		
قد ال يكون االأمر كذلك على امل�ستوى التطبيقي, فقد يتعذر ا�ستخدام م�ساٍر ما, اأو يرى املربي واملوؤ�س�سة الرتبوية �سرورة توظيف م�سار اآخر, ال باأ�ش 

بذلك مادام امل�سار اجلديد يتنا�سب مع طبيعة الكفاية وال يخل بها.
ال يغني هذا املنهج باأي حال من االأحوال عن اجلهود الفردية التي يبذلها املربي ذاتيًا لتطوير نف�سه: القراءة املوجهة, البناء الر�سني يف جمال  		 .

العلوم ال�سرعية, العمل امل�ستمر على تطوير الذات ومواكبة م�ستجدات البيئة الرتبوية.وباالإ�سافة ملحتوياته التف�سيلية, فاإن املنهج ي�ساعدك على 
توجيه جهودك الذاتية وتر�سيدها.

املنهج يتوجه يف جممله اإىل املربني واملربيات, والأن هوية االأعمال واملمار�سات الرتبوية اأكرث ت�سّكاًل وو�سوحًا لدى املربني فاإن التطبيقات تناولت  		 .
 بيئاتهم وب�سكل اأكرث مع اأن غالبها ينا�سب املربيات كما هي اأو بتعديل وتكييف ي�سري. 
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كيف تتعامل مع المنهج؟

ت�سفح املخطط العام للمنهج, فهو ي�سم يف العامود االأول الكفايات العامة لكل جمال من جماالت املنهج, وبجواره يف العامود الثاين توجد الكفايات  	 .
اخلا�سة لكل كفاية عامة, اأما يف العامود الثالث في�سم م�سارات التعلم لكل كفاية خا�سة, وميثل املخطط العام للمنهج الهيكل الرئي�سي , وهو ي�سم 
الكفايات يف �سيغتها االأ�سا�سية, دون تق�سيمها على ال�سنوات. ي�ساعدك املخطط العام على اأخذ ت�سور عام و�سامل للمنهج, وي�ساعدك على روؤية خطوط 

التتابع التي تاأخذه الكفايات عند توزيعها على ال�سنوات ال�ست.

انتقل بعد ذلك مل�سطلحات املنهج, حيث جتد �سرحا مل�سارات التعلم الواردة يف املنهج:  ما هي؟ وكيف تقدم؟ وكم الوقت التقريبي الذي ت�ستلزمه  	 .
للتنفيذ؟ 

بعد ذلك �ستحتاج للنظر بتمعن يف املخطط التف�سيلي للمنهج اخلا�ش بال�سنة التي تهمك: يحتوي املخطط التف�سيلي على الكفايات العامة املقرر  	 .
تناولها اأو تناول بع�سًا منها يف هذه ال�سنة, وبجوارها �ستجد الكفايات اخلا�سة التي �سيتم تناولها يف هذه ال�سنة بالتحديد, بجوار كل كفاية خا�سة 
�ستجد م�سار التعلم اخلا�ش بها, ثم عدد ال�ساعات الالزمة لتنفيذها, واأخريًا �ستجد موجهات عامة تت�سمن اإر�سادات يف تنفيذ الكفاية اأو مراجع قد 

تكون مفيدة لك يف االإعداد والتنفيذ. 

املخطط التف�سيلي للمنهج ي�سم جميع العنا�سر املكونة لربنامج ال�سنة التي تهمك, حتى تلك العنا�سر )الدورات – الرحالت – املمار�سة العملية( 
التي مل يخ�س�ش لها وقت حمدد يف اجلداول الت�سغيلية التي �سنتحدث عنها الحقا, لذلك البد اأن حتتفظ بن�سخة من املخطط التف�سيلي دائمًا 

معك.

الف�سلني  ال�سنة خالل  اأ�سابيع  الكفايات على  توزيع  لك  تو�سح  والتي  الت�سغيلية,  اإىل اجلداول  انتقل  املقررة عليك,  الكفايات  ما هي  تعرف  اأن  بعد  	 .
الدرا�سيني. �ستالحظ اأن اجلداول الت�سغيلية حتتوي على الكفايات اخلا�سة التي خ�س�ش لها وقت يف التنفيذ خالل الربنامج ال�سنوي لك فقط, ولي�ش 
كل الكفايات اخلا�سة؛ مبعنى اأن اجلداول الت�سغيلية ال تت�سمن جميع الكفايات املقررة عليك لهذه ال�سنة, بل تت�سمن الكفايات التي خ�س�ش لها وقت 
من برناجمك ال�سنوي ولذلك �ستحتاج لن�سخة من املخطط التف�سيلي بجانب من ن�سخة اجلداول الت�سغيلية اأينما ذهبت. تت�سمن اجلداول الت�سغيلية 
توزيع الكفايات اخلا�سة على يومني من اأيام االأ�سبوع طوال الف�سلني الدرا�سيني. اختيار هذين اليومني هو اأمر يتوقف عليك وعلى املجموعة التي تتعاون 
معها يف تنفيذ الربنامج, وال ي�سرتط اأن يكون االختيار ثابتًا, بل ميكن اختيار اأيام خمتلفة تبعا لظروف التطبيق, واالأهم من ذلك هو تنفيذ الربامج 

املقررة اأ�سبوعيًا حتى تتمكن من ال�سري باتزان يف تنفيذ املنهج ككل. حتتوي اجلداول الت�سغيلية كذلك على م�سارات التعلم لكل كفاية خا�سة.
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�ستحتاج بعد كل ذلك للمرور على املالحق املختلفة التي و�سعت مل�ساعدتك على تنفيذ املنهج, �ستجد �سرحًا لكل ملحق وكيفية ا�ستخدامه بالطريقة  	 .
ال�سحيحة. ال تن�ش اأن تطوع اأدوات املنهج مبا يتنا�سب مع ظروفك وبيئتك.
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مصطلحات منهج بناء المربي

ǫƬøøøøøǪǎǆǮǩƗǳƸøøøøøøøøøøøøøøǾƾǞơ

Čجمموعة من املهارات واالجتاهات واملعارف يقدمها متخ�س�ش يف �سياق تدريبي.دورة

čمو�صوع تعلم
مادة معرفية يقدمها املربي لزمالئه املربني اأو املرتبني يتم اختيارها يف حدود معارف املربي, ويف حال األقى اأحد املربني املو�سوع على زمالئه 

املربني, يكون دور البقية العمل على توظيف املو�سوع ب�سور خمتلفة تتنا�سب وطبيعة املو�سوع املطروح, مثال: تلخي�ش املو�سوع ون�سره عرب 
االنرتنت, اإعادة اإلقاء املو�سوع على املرتبني, عر�ش املو�سوع على متخ�س�ش وتلقي تغذية راجعة حوله اأو غريها.

Ďن�ساط جماعي يهدف اإىل ا�ستثمار خربات وجتارب املربني ملناق�سة ق�سايا م�سرتكة ذات عالقة بطبيعة عملهم ومهامهمور�صة عمل

ďمادة معرفية يقروؤها املربي فرديًا اأو جماعيًا خارج وقت الربنامج وتناق�ش داخل الربنامج قراءة موجهة

Đمادة �سوتية اأو مرئية ينجزها املربي فرديًا اأو جماعيًا خارج وقت الربنامج وتناق�ش داخل الربنامج�صماع موجه

đبرنامج
فعاليات منوعة يقدمها املربي بالتعاون مع املربني اأو املرتبني, تهدف اإىل ت�سليط ال�سوء على مو�سوع حمدد خالل فرتة زمنية حمددة. مثاله: 
برنامج حول القدوة خالل رحلة مدتها يوم واحد, فعالياته: مل�سقات جدارية تت�سمن مقوالت حول القدوة, م�سرحية, كلمات مابعد ال�سالة, 

ا�ست�سافة حول املو�سوع.... وغريها.

Ēم�صروع جماعي
عمل جماعي متو�سط اأو طويل املدى, يقوم به املربي ب�سكل جماعي مع املربني اأو املرتبني لتحقيق اأهداف معينة, اأو الو�سول اإىل منتج نهائي. 

مثاله: م�سروع لت�سجيع االإبداع يف البيئة الرتبوية, ي�سمم فيه املربي خطة طويلة املدى تت�سمن: دورة تدريبية على مهارات االإبداع, توفري م�ساحة 
لالقرتاح والتطوير قبل اإعداد كل برنامج, تخ�سي�ش وقت ثابت لالأفكار والربامج االإبداعية �سمن اخلطة الف�سلية ... وغريها.

ēجمموعة من االأن�سطة  واالأعمال تتيح للمربي اأن يظهر كفاءته من خالل موقف منظممهمة اأدائية

Ĕمادة معرفية ذات طابع نظري يقدمها متخ�س�ش يف املجاللقاء خبري

Čċن�ساط ميداين جلهات خمتارة تتم خالل وقت الربنامجزيارة

ČČن�ساط جماعي يقوم به املربون ذو اأهداف ترفيهية وتعليمية وتربوية داخل املدينة اأو خارجها ملدة ترتاوح بني يوم وثالثة اأيامرحلة

Ččالتزام املربي والبيئة الرتبوية باملبادئ واملفاهيم امل�سمنة يف املنهج, والتي تظهر يف �سلوك طبيعي غري متكلف, موجه نحو بناء املربي واملرتبي. ممار�صة عملية
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      ميثل املخطط العام البناء االأ�سا�سي للمنهج, وهو ي�سم الكفايات العامة واخلا�سة جلميع جماالت املنهج )		(. وقد مرت عملية 
بناء املخطط العام بعدة مراحل, حيث مت اختيار املجاالت التي يجب اأن يغطيها املنهج, ثم حتكيم هذه املجاالت, بعد ذلك قام فريق 
التاأليف ببناء الكفايات العامة لكل جمال, ثم حكمت الكفايات العامة, بعد ذلك قام الفريق ببناء الكفايات اخلا�سة لكل كفاية عامة, 
ثم مت حتكيم الكفايات اخلا�سة, واأخريا مت حتكيم املنتج ب�سورته النهائية التي ت�سم الكفايات العامة لكل جمال, ولكل كفاية عامة 
جمموعة من الكفايات اخلا�سة التي تغطيها ب�سكل منا�سب. وقد �سارك يف عملية التحكيم يف كل مرحلة متخ�س�سون يف الدرا�سات 
ال�سرعية والنف�سية والرتبوية واالإدارية , باالإ�سافة اإىل مربني ميار�سون العمل الرتبوي ميدانيا, وذلك بغر�ش الو�سول الأجود م�ستوى 

ممكن يف البناء.
�سيتوجب عليك االطالع على املخطط العام للمنهج حتى متتلك ت�سورا �سامال ملحتوى املنهج, وتدرك ترابط الكفايات العامة عرب 
املجاالت املختلفة, وترابط الكفايات اخلا�سة لكل كفاية عامة. ا�ستيعابك للمخطط العام ي�ساعدك على جتويد تطبيقك للمنهج, 

ومينحك القدرة على اإعادة تف�سيل املنهج تبعا لظروفك وظروف موؤ�س�ستك الرتبوية. 
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مجال الكفاية: اإليماني

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يدرك العبادة مبفهومها 
الوا�صع

	يتبنى املفهوم الوا�سع للعبادة

	ي�ست�سعر لذة العبادة

ر اأهمية التعبد يف حياته وحياة املرتبي 	يقدِّ

يفهم املنهج النبوي يف 
الرتبية الإميانية

	يدرك اأ�س�ش الرتبية االإميانية

ي�سعر املرتبي باأثر الرتبية االإميانية على خمتلف 
	جوانب �سخ�سيته

	ي�ستعر�ش مناذج للرتبية االإميانية

يتاأثر باأ�صماء اهلل احل�صنى 
و�صفاته ويدعو بها

يلخ�ش منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف اأ�سماء 
اهلل و�سفاته

	 ي�سرح االآثار االإميانية لالأ�سماء وال�سفات

يتمثل معاين اأ�سماء اهلل و�سفاته يف �سلوكه

يعظم �صعائر اهلل يف نفو�س 
املرتبني

	يو�سح معاين �سعائر اهلل

يتعامل بحكمة مع مظاهر التق�سري يف �سعائر 
	اهلل

	يحر�ش على الطاعة واأ�سبابها

	ينفر من املع�سية واأ�سبابها

ي�سارك املرتبي يف ت�سميم م�سروع لتعظيم 
	�سعائر اهلل
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يعتني بالعبادات القلبية

يعرف معنى العبادات القلبية

	 يبني اأثر العبادات القلبية على ال�سلوك

يحذر من اإتباع االأهواء القلبية

يحذر من اآفات القلوب

يلخ�ش اأهم اآفات القلوب

	 يدرك اأثر اآفات القلوب على �سلوكه

يهتم بتنقية قلبه من ال�سوائب

يحر�س على الرعاية 
الإميانية لدى املرتبني

	يحر�ش على جتديد االإميان يف بيئته الرتبوية

	يت�سم بالعاطفة االإميانية ال�سادقة

	يهتم بتزكية نف�سه وتهذيبها

يبتعد عن ال�صبهات  
والرتخ�س املذموم

	يو�سح الرتخ�ش املذموم

	يح�سن املرتبي من ال�سبهات

ر الورع واأهله 	يقدِّ

	ير�سخ مفهوم الورع يف بيئته الرتبوية

	ياأخذ نف�سه مبعايل االأمور
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يوثق �صلته بالقراآن 
الكرمي

	ي�ست�سعر اأثر القراآن على حياته

	يعرف كيف يتعامل مع القراآن

يحفز املرتبي على تدبر القراآن ومتثله يف 
	�سلوكه

يعتني بالنوافل وي�صارع 
اإىل اخلريات

يبادر ال�ستغالل موا�سم الطاعة
		

يهتم بعمل اليوم والليلة

	يعتني ببث روح التطوع لدى املرتبي

ي�صتلهم القدوة من �صري 
ال�صاحلني قدمياً وحديثاً

	ي�ستخرج الدرو�ش والعرب من �سري ال�ساحلني

	يوظف �سري ال�ساحلني كو�سيلة تربوية

	يتعامل بواقعية مع �سري ال�ساحلني

يو�صح املنهج ال�صرعي يف 
التعامل مع الفنت

	ي�سرح معنى الفتنة واأنواعها

	يلخ�ش املنجيات من الفنت

	ي�سعى يف حت�سني املرتبي من الفنت

يتعامل مع الفنت يف �سوء االأوامر واالآداب 
	ال�سرعية
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يح�صن اأدب املوعظة

يدرك املق�سود االأ�سا�سي من الوعظ
	

يح�سن اأ�ساليب الوعظ اخلا�ش والعام

	يعتني باآداب املوعظة احل�سنة
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مجال الكفاية : العلمي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يدرك مقا�صد واأ�صرار 
الت�صريع

	يفهم مقا�سد ال�سريعة

يراعي مقا�سد ال�سريعة يف اختياراته
	 ي�ستفيد من املواقف الرتبوية يف تو�سيح 

مقا�سد ال�سريعة

يهتم بالقراآن الكرمي 
قراءة وتف�صرياً

	يعرف اأ�سول التف�سري ومناهجه

		ي�ستوعب املعاين التف�سيلية جلزء عم وتبارك

يح�سن مهارة ا�ستنباط االأحكام والفوائد من 
	االآيات القراآنية

	يعلم املرتبي اأحكام التجويد

يتمثل االآداب ال�سرعية للتعامل مع القراآن 
	الكرمي

يدرك اأ�صول العقيدة وما 
ي�صادها

ي�ستوعب منهج عقيدة اأهل ال�سنة واجلماعة

	

يالحظ اآثار التوحيد على حياة االإن�سان

يعتني بدرا�سة اأركان االإميان ال�ستة

ي�سرح منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف الوالء 
والرباء

يح�سن التعامل مع الفرق العقدية املخالفة

يحلل اأ�سباب انحراف الفرق و�ساللها
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يح�سن التعامل مع ال�سنة 
النبوية

	يعرف تاريخ تدوين ال�سنة وم�سنفاتها

	يعظم ال�سنة النبوية يف نف�ش املرتبي

ي�ستنبط الدرو�ش الرتبوية واالأحكام من 
	االأحاديث املختارة

	يدرك ن�ساأة علم م�سلح احلديث وفوائده

ي�ستوعب اأهم االأحكام 
الفقهية

يعرف تاريخ الفقه واأ�سوله

	
يلم باأبرز اأحكام العبادات

يدرك اأحكام املعامالت التي يحتاجها

يناق�ش اأ�سرار الت�سريع يف اأهم االأحكام 
الفقهية

ي�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف 

حياته الرتبوية

	يفهم تاريخ تدوين ال�سرية النبوية و�سوابطها

يلم باأحداث ال�سرية النبوية
	 يلم ب�سمائل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 

واأخالقه
ي�ستنبط املبادئ والدرو�ش الرتبوية من الهدي 

	النبوي

يح�سن التعامل مع الفتوى 
وامل�سائل امل�ستجدة

يفهم املنهج ال�سرعي يف التعامل مع الفتوى 
واختالف املفتني

	 يتفهم اأ�سباب اختالف العلماء

يتعامل مع امل�سائل امل�ستجدة مبنهجية علمية
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يعتني باملنهجية يف التعلم 
والتعليم

ي�ستوعب املنهجية يف طلب العلم

	 يوؤمن باأهمية التعلم امل�ستمر مدى احلياة

ر العلم والعلماء يقدِّ

يطبق اأ�ساليب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف 
	التعليم

ميتلك مهارات البحث 
العلمي

يتبنى املنهج العلمي كاأداة للمعرفة
	

ي�سرح خطوات البحث العلمي

يكتب بحثًا علميًا حمددًا
	

ي�ستفيد من التقنية يف البحث العلمي

يقدر اأهمية التاأ�صيل 
ال�صرعي للق�صايا 

الرتبوية

يدرك عالقة القواعد ال�سرعية بالق�سايا 
	الرتبوية

ي�ستفيد من االجتاهات الرتبوية املعا�سرة

	ي�ستخرج املبادئ الرتبوية من الكتاب وال�سنة
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مجال الكفاية : العقلي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ

ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يحل م�صكالته بطريقة 
علمية

يتبنى مفهومًا وا�سعًا للم�سكالت

	 يو�سح خطوات حل امل�سكالت

يطبق طريقة حل امل�سكالت يف بيئته الرتبوية

يدرك خطوات اتخاذ 
القرار

يفهم املنهجية العلمية يف اتخاذ القرار
	

يحر�ش على اتخاذ قراراته اخلا�سة

	ي�ساعد املرتبي على اتخاذ قراراته بوعي

يت�صف باملرونة والنفتاح 
العقلي

يفهم العالقة بني العقل والنقل

	 ر اأثر االنفتاح يف منوه العقلي يقدِّ

يدرك حدود املرونة واالنفتاح العقلي

	ي�سجع على تنوع االآراء يف البيئة الرتبوية

يت�صم بعادات عقلية 
اإيجابية

يبدي اهتمامًا باكت�ساب عادات عقلية اإيجابية
	

يدرك اآلية تكّون العادات العقلية

	ي�سجع املرتبي على تطوير عاداته العقلية
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ

ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يقراأ بوعي وذكاء

يحدد هدفه من القراءة

	 يدرك اأبرز مهارات القراءة

يهتم بالقراءة النقدية

يتبنى ن�سر ثقافة القراءة الواعية يف بيئته 
	الرتبوية
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مجال الكفاية : الفكري

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يفهم منهج اأهل ال�صنة 
واجلماعة يف التلقي 

وال�صتدلل

يدرك اأ�سول منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف التلقي 
واال�ستدالل

	
يحذر من املناهج املخالفة ملنهج اأهل ال�سنة 

واجلماعة
يطبق منهج اأهل ال�سنة واجلماعة على م�سائل 

	خمتارة

يح�صن التعامل مع 
الجتاهات الفكرية 

املعا�صرة

يدرك مالمح الفكر االإ�سالمي

	 يعرف اأبرز االجتاهات الفكرية املعا�سرة

يفهم املنهج ال�سرعي يف التعامل مع االجتاهات 
املخالفة واأ�سحابها

يفهم منهجية التعامل 
مع  ال�صبهات املثارة حول 

الإ�صالم

ميتلك ح�سانة �سرعية من ال�سبهات
	

يعرف القواعد ال�سرعية يف التعامل مع 
ال�سبهات املعا�سرة

يطبق املنهج ال�سرعي يف الرد على �سبهات 
	خمتارة

يعرف مالمح ع�صره 
وكيف يعي�صه

يفهم اأبرز مالمح ع�سره

	 يعدد �سمات امل�سلم املعا�سر

يدرك اأبعاد العي�ش الفاعل يف ع�سره
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

ي�صتوعب املنهج ال�صليم 
يف فهم الأحداث وقراءة 

الواقع

يفهم طبيعة تكّون االأحداث يف املجتمعات
	

يقراأ الواقع وفق روؤية �سرعية

	يهتم باالطالع على اآراء اأهل العلم والتجربة

	ي�ستفيد من جتارب التاريخ
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مجال الكفاية : الدعوي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يفهم الت�صور الإ�صالمي 
للدعوة

يهتم بدرا�سة املنهج النبوي يف الدعوة
	 يفهم اأبرز الن�سو�ش ال�سرعية الواردة يف 

الدعوة
يراعي مقومات الت�سور االإ�سالمي للدعوة يف 

	بيئته الرتبوية

يعتني ب�صفات الداعية 
الناجح

يبذل جهده يف متثل �سفات املربي الداعية

	 يجتنب ما ي�سيء ل�سخ�سية الداعية

يحر�ش على التزام هدي و�سمت الدعاة اإىل اهلل

يدر�س منهج الأنبياء يف 
الدعوة اإىل اهلل

ي�ست�سعر دور االأنبياء يف االإ�سالح الرتبوي

يفهم معامل منهج االأنبياء يف الدعوة اإىل اهلل

	يدر�ش مناذج من دعوة االأنبياء

يدرك الثوابت واملتغريات 
يف العمل الدعوي

	يفرق بني الثوابت واملتغريات يف الدعوة

	يتعامل مبرونة مع املتغريات يف العمل الدعوي

	يوجه املمار�سة الرتبوية وفق الثوابت الدعوية
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

ي�صتوعب واقع العمل 
الدعوي املعا�صر وتاريخه

يفهم ن�ساأة العمل الدعوي املعا�سر وتاريخه
	

ي�ست�سعر احلاجة لتو�سيع نطاق العمل الدعوي

	يطلع على جتارب  وخربات دعوية متميزة

	يلم باأبرز ال�سخ�سيات الدعوية املعا�سرة

يدر�ش مناذج من واقع االأقليات االإ�سالمية يف 
	العامل

يح�صن التعامل مع 
التيارات الدعوية املختلفة

يعرف التيارات الدعوية املختلفة
	

يتفهم اخلالف بني التيارات الدعوية

	يتعاون على اخلري مع جميع التيارات الدعوية

ميار�س املهارات الدعوية 
بكفاءة

يحر�ش على تطوير مهاراته الدعوية با�ستمرار
	

ي�سرح اآلية اكت�ساب املهارة الدعوية

	يهتم بتنمية بع�ش املهارات الدعوية لدى املرتبي

يعظم �صعرية الأمر 
باملعروف والنهي عن 

املنكر

يو�سح ال�سوابط العامة لالأمر باملعروف والنهي 
	عن املنكر

يتحلى باآداب االأمر باملعروف والنهي عن املنكر
	

يجتهد يف بذل الن�سح لعامة امل�سلمني
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مجال الكفاية : الخلقي والسلوكي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يتمثل الأخالق الفا�صلة 
وال�صلوك القومي

يدرك منزلة اخللق الفا�سل من الدين
	

يعطي مناذج من ال�سري على االأخالق الفا�سلة

يلتزم بال�سلوك القومي
	

يتعامل باخللق الفا�سل مع االآخرين

يدرك قواعد ومنطلقات 
اكت�صاب  الأخالق الفا�صلة

يفهم فل�سفة االأخالق يف االإ�سالم
	

يعرف قواعد اكت�ساب االأخالق الفا�سلة

	يهتم بالرتبية االأخالقية للمرتبي

يحذر من الأخالق 
الذميمة ويجتنبها

يبغ�ش اخللق ال�سيئ واأهله
	

يدر�ش مناذج خمتلفة من �سوء اخللق

	يعالج مظاهر �سوء اخللق يف بيئته الرتبوية

ي�صتوعب املنهج النبوي يف 
التعامل مع  الأخطاء

يحدد معامل منهج النبي �سلى اهلل عليه و�سم يف 
	التعامل مع اأخطاء النا�ش

يوؤمن بقيمة اإتباع الهدي النبوي يف احلياة
يجيد التعامل مع اأخطاء املرتبني يف دينهم اأو 

	دنياهم بذكاء
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يت�صم ب�صفات 
ال�صخ�صية الفاعلة

	يبدي اهتمامًا بزيادة فاعليته يف مهامه

يحر�ش على تقوية اإرادته
	

يدرك مقومات ال�سخ�سية الفاعلة
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مجال الكفاية : االجتماعي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يبني عالقة نا�صجة مع 
املرتبني

يحرتم حدود العالقة املتزنة مع املرتبي

	
ي�ساعد املرتبي يف مواجهة م�سكالته

يعتني مب�ساركة املرتبي وجدانيًا

يوظف عالقته باملرتبي يف بناء �سخ�سية �سوية

يطبق مهارات التوا�صل 
مع املرتبني

ي�ستمع لالآخرين بتفهم

	 يو�سل اأفكاره لالآخرين بو�سوح

يبدي اهتماما بتطوير مهاراته التوا�سلية

يقوم بحقوق الأخوة يف 
اهلل وواجباتها

يقارن بني االأخوة يف اهلل وغريها من العالقات
	

يقدر دور االأخوة يف احلياة

	يو�سح العالقة بني دوره كمربي ودوره كاأخ

يتعامل باإيجابية مع 
ق�صايا جمتمعه

يوظف جزء من براجمه الرتبوية خلدمة 
	جمتمعه

يهتم بتطوير جمتمعه ومنوه

	يدرك ق�سايا وم�سكالت جمتمعه
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يتحمل امل�صوؤولية جتاه 
نف�صه واملرتبني

	يعرف م�سوؤوليته جتاه من حوله

	يوؤكد على مفهوم امل�سوؤولية يف بيئته الرتبوية

	يبادر لتحمل املهام املوكلة اإليه

يحر�س على متثل القدوة 
احل�صنة

يحرتم الطبيعة الب�سرية يف مفهوم القدوة
	

يقدر اأهمية القدوات يف بناء االأجيال

	يتمثل دور القدوة يف بيئته الرتبوية
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مجال الكفاية : الصحي والبدني

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يكت�صب املفاهيم الأ�صا�صية 
يف اللياقة البدنية

يدرك م�سوؤليته جتاه بدنه
	 يو�سح القواعد االأ�سا�سية للرنامج الريا�سي 

ال�سليم

يعتني باملوازنة بني غذائه ون�ساطه البدين
	

ميار�ش اأن�سطة حياتية يومية مفيدة للياقته
	

يلم باأبجديات الغذاء 
ال�صحي

يعرف مكونات الغذاء ال�سحي
		

يجتنب االأغذية ال�سارة 

	يهتم بغذائه

يتوقى من الأمرا�س 
العار�صة واملزمنة

يعرف طريقة التعامل مع املري�ش امل�ساب 
باالأمرا�ش العار�سة واملزمنة

		 يهم باإجراءا الوقاية من االأمرا�ش العار�سة 
واملزمنة

ي�سرح االآثار ال�سحية والنف�سية املرتتبه على 
االإ�سابة باالأمرا�ش املزمنة

يتعرف على مهارات 
الإ�صعافات الأولية

يح�سن التعامل مع حاالت: اجلروح - االإغماء 
- النزيف

	
	

يلخ�ش مبادئ االإ�سعافات االأولية

يتطوع الإ�سعاف امل�سابني



39

مجال الكفاية : النفسي والعاطفي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يفقه املرحلة العمرية  
التي مير بها

	يدرك مظاهر النمو يف مرحلة ال�سباب

	يقدر احتياجاته ك�ساب

	يح�سن التعامل مع حتديات مرحلة ال�سباب

يعتني بتطوير مفهوم 
الذات

يتبنى مفهوم اإيجابي لذاته
	

يدرك مكونات مفهوم الذات

	ي�ساعد املرتبي على تطوير مفهومه لذاته

يتعامل مع العواطف 
بذكاء

يدرك اأهمية الذكاء العاطفي

	 يح�سن التعامل مع م�ساعر االآخرين

	يتعامل بوعي مع م�ساعره ويعرب عنها

يجيد التعامل مع احليل 
النف�صية

يعدد اأبرز احليل النف�سية

		 يالحظ �سلوك االحتيال لديه

يف�سل مواجهة الواقع على التحايل
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يثق بنف�صه ويوؤكد ذاته

يحرتم حقوق االآخرين

	 يتعامل باأ�سلوب توكيدي مع االآخرين

يعرف كيف يحافظ على ثقته بنف�سه

يح�صن التعامل مع 
ال�صغوط النف�صية

يعرف م�سادر ال�سغوط النف�سية
	

يتقبل ال�سغوط احلياتية

	يطبق ا�سرتاتيجيات اإدارة ال�سغوط
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مجال الكفاية : إدارة الذات

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يهتم بتطوير نف�صه ذاتياً

	ي�ستك�سف قدراته واإمكاناته

	يتحمل م�سوؤولية تطوير ذاته

	يح�سن التعامل مع الربامج التطويرية

يفكر بطريقة اإيجابية

ي�ستك�سف اجلوانب االإيجابية للم�سكالت

	 ي�سجع جو التفاوؤل يف بيئته الرتبوية

ي�ساهم يف فعل االإ�سالح

يتقن مهارات التخطيط 
ال�صخ�صي

يهتم بالتخطيط الأعماله

	 يو�سح خطوات اإعداد خطة تطوير ذاتية

يتعامل مبرونة مع خمططاته ال�سخ�سية

يبني خرباته وخربات  
املرتبني بذكاء

ي�سرح مفهوم اخلربة

	 يجيد التعامل مع اأدوات اكت�ساب اخلربة

	يعتني بتوجيه املرتبني يف بناء خرباتهم
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يدير وقته بفعالية

يحر�ش على االأولويات يف تنظيم وقته

	 يو�سح اآليات اإدارة الوقت

ير�سخ مفاهيم اإدارة الوقت يف بيئته الرتبوية

يوازن بني اأدواره يف 
احلياة

يحرتم اأدواره يف احلياة

	 	يراعي االأولويات يف ممار�سة اأدواره

يتكامل مع االآخرين يف اأداء اأدواره يف احلياة

يح�صن التعامل مع 
التغيري

يدرك مبادئ التغيري

	 يتعامل مع املقاومة باإيجابية

يبدي اهتماما بامل�ستقبل

يح�صن التعامل مع 
ال�صخ�صيات  الإن�صانية 

املختلفة

يعرف اأهم ال�سمات العامة لل�سخ�سيات
	

يتقبل االختالف بني النا�ش كطبيعة ب�سرية

	يح�سن التعامل مع ال�سخ�سيات مبا ينا�سب



43

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

ينمي ح�صه اجلمايل  وذوقه 
الرفيع

ي�ست�سعر معاين اجلمال يف احلياة
	

يحرتم معايري املجتمع يف الذوق

		يعزز قيمة اجلمال يف بيئته الرتبوية

ي�صتفيد من مهارات الرتفيه 
عن النف�س

يو�سح �سوابط الرتفيه الرتبوي
	

يقدر اأثر الرتفيه يف بناء ال�سخ�سية املتزنة

	ي�سمم برناجمًا ترفيهيًا تربويًا
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مجال الكفاية : الوعي التقني

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يتعامل بوعي مع التقنية 
احلديثة

يفهم جماالت التقنية احلديثة

	

ي�ستفيد من التقنية يف احتياجاته اليومية

يحذر من خماطر التقنية واأ�سرارها

يجيد البحث االإلكرتوين واأدواته

يح�سن التعامل  مع املحتويات املختلفة لالإنرتنت

يوظف التقنية يف البيئية 
الرتبوية

	ي�سجع املرتبي على اال�ستخدام الواعي للتقنية

ي�ستخدم اأدوات التقنية يف اإجناز اأعماله 
	الرتبوية

يهتم باملنهجية العلمية يف اال�ستفادة من
	 املحتوى الرتبوي على االنرتنت
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مجال الكفاية : الوعي السياسي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يكّون نظرة عامة عن 
ال�صيا�صة واأنظمتها

ي�سرح مفهوم ال�سيا�سة وعنا�سرها

	 يقارن بني االأنظمة ال�سيا�سية وموؤ�س�ساتها

يعرف اأهم املفاهيم وامل�سطلحات ال�سيا�سية
يبني اأنواع ال�سلطات وحدودها وعالقتها 

	باالأنظمة ال�سيا�سية يعدد القواعد االأ�سا�سية التي تقوم عليها 
العالقات الدولية

	يراعي املتغريات ال�سيا�سية على البئية الرتبوية

يعرف التيارات ال�صيا�صية 
يف الداخل واخلارج

يفهم العالقات املتبادلة بني التيارات ال�سيا�سية

	 يدرك ن�ساأة التيارات ال�سيا�سية واأهدافها

يح�سن التعامل مع التيارات ال�سيا�سية املختلفة

يالحظ تاأثريات العوملة 
يف حياته

يدرك مفهوم العوملة

	
يلم مبجاالت العوملة واآلياتها

ي�ست�سعر خماطر العوملة على االأمة االإ�سالمية

يو�سح اآليات ا�ستثمار العوملة
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

ي�صتوعب مقومات 
الت�صور الإ�صالمي 

لل�صيا�صة

يوؤمن با�ستيعاب ال�سريعة ملتطلبات الواقع 
ال�سيا�سي

	

ي�ستوعب مقومات الدولة يف االإ�سالم

يفهم الواقع ال�سيا�سي يف �سوء املنهج ال�سرعي

يلم باأبرز النظم ال�سيا�سية يف االإ�سالم

يدرك العالقة بني احلاكم واملحكوم

	يف�سر مفهوم املواطنة من منظور اإ�سالمي
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مجال الكفاية : الوعي اإلعالمي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يدرك اأهم مبادئ الإعالم 
واأ�ص�صه

يو�سح مفهوم االإعالم وجماالته
	

يبني اأركان الر�سالة االإعالمية

	يقارن بني و�سائل االإعالم املختلفة

يتعامل باإيجابية مع و�صائل 
الإعالم

	يقارن بني االآثار االإيجابية وال�سلبية لالإعالم

	ي�ستفيد من الربامج االإعالمية بوعي

يعرف ا�سرتاتيجيات تاأثري االأفراد على 
املوؤ�س�سات االإعالمية

	
يثمن جهود االإعالم االإ�سالمي يف ن�سر 

الر�سالة االإعالمية ال�سحيحة

	يقدم اأفكارًا اإعالمية منا�سبة لبيئته الرتبوية
يطلع على اأبرز املوؤ�س�سات االإعالمية املحلية 

	والعاملية

ي�صت�صعر اأهمية الرتبية 
الإعالمية يف املجتمع

يلم مبفهوم الرتبية االإعالمية ومقا�سدها

	
يعدد اأهم مقومات وخ�سائ�ش خرباء 

الرتبية االإعالمية

يدرك اأهم جماالت الرتبية االإعالمية

يحدد العالقة بني الرتبية االإعالمية والعوملة
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يف�صر كيفية تكّون 
الراأي العام

يت�سور مفهوم الراأي العام ودالالته الفكرية 
والعملية

	
يو�سح االأ�س�ش النظرية للراأي العام

يعرف اآليات تكّون الراأي العام حول مو�سوع 
اأو ق�سية ما 

ينقد مفهوم الراأي العام وفق الت�سور 
االإ�سالمي
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مجال الكفاية : الوعي االقتصادي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يكّون نظرة عامة عن 
االقت�ساد ومبادئه

يدرك مفهوم االقت�ساد وجماالته

	

يو�سح اأهم امل�سطلحات االقت�سادية ال�سائعة

ي�سرح اأبرز مالمح النظم االقت�سادية الو�سعية

يلم باأبرز املبادئ واالأ�س�ش 
االقت�سادية يف االإ�سالم

يوؤمن با�ستيعاب ال�سريعة ملتطلبات الواقع 
االقت�سادي

ي�سرح خ�سائ�ش االقت�ساد االإ�سالمي واأركانه

يفرق بني امللكية العامة وملكية الدولة وامللكية 
اخلا�سة

يقارن بني املوؤ�س�سات االقت�سادية االإ�سالمية 
وغري االإ�سالمية

يناق�ش اأبرز احللول االإ�سالمية للم�ساكل 
االقت�سادية

يفهم العوامل املوؤثرة على ال�سلوك االقت�سادي 
للفرد

يعرف اأبرز املوؤ�س�سات 
االقت�سادية املحلية والعاملية

يفهم اأدوار املوؤ�س�سات االقت�سادية املختلفة

يدرك اأثر العوملة االقت�سادية على حياته 
ال�سخ�سية

ي�سرح عالقة املوؤ�س�سات االقت�سادية مبوؤ�س�سات 
املجتمع االأخرى
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يح�صن تدبري �صوؤونه 
القت�صادية ال�صخ�صية

يناق�ش طبيعة املال ووظيفته يف نظرة امل�سلم

	
يوؤمن باأهمية اجلد وال�سرب يف طلب الرزق

يحذر من ال�سلوك اال�ستهالكي

	يعدد قواعد اإدارة امل�سروف ال�سخ�سي
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مجال الكفاية : علم نفس النمو

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يقدر اأهمية جمال علم 
نف�س النمو يف اأدواره 

الرتبوية

يو�سح  فوائد درا�سة علم نف�ش النمو على 
	بيئته الرتبوية يظهر اهتمامًا بالتفاعل مع مو�سوعات علم 

نف�ش النمو
يطلع على اأبرز م�سادر علم نف�ش النمو التي 

	تخدمه يف عمله

يدرك اأهم املو�صوعات يف 
علم  نف�س النمو

يو�سح مفهوم علم نف�ش النمو

	 يجيد التعامل مع قوانني النمو

يقدر تاأثري عوامل النمو يف تعامله مع املرتبني

يجيد التعامل الرتبوي 
مع الأطفال

	يفهم خ�سائ�ش النمو لدى االأطفال

يوظف خ�سائ�ش منو االأطفال يف التعامل 
	معهم

	يقدر اأهمية املمار�سة املبنية على اأ�س�ش علمية

يجيد التعامل الرتبوي 
مع  املراهقني

	يفهم خ�سائ�ش النمو لدى املراهقني

		يجيد التعامل مع م�سكالت املرهقة

يراعي احتياجات املراهق يف بناء براجمه 
	الرتبوية
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مجال الكفاية : التربية اإلسالمية

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

ي�صرح مفهوم الرتبية 
الإ�صالمية وخ�صائ�صها

يو�سح العالقة بني االإ�سالم والرتبية

	 ي�ستوعب �سمات الهدي النبوي وخ�سائ�سه 
يف الرتبية

ي�ست�سعر اأهمية ربط املرتبي مب�سادر الرتبية 
االإ�سالمية

يوظف خ�سائ�ش الرتبية االإ�سالمية يف منهجه 
	التعليمي

يعرف اأ�ص�س الرتبية 
الإ�صالمية

يفهم املعنى االإجمايل الأ�س�ش الرتبية 
	االإ�سالمية

يجيد غر�ش اأ�س�ش الرتبية االإ�سالمية يف نفو�ش 
	املرتبني

	

ي�ست�سعر اأهمية الرتبية وفق هذه االأ�س�ش

يقارن بني و�صائط الرتبية 
الإ�صالمية

يعرف اأبرز الوظائف الرتبوية لو�سائط الرتبية 
	االإ�سالمية يعتني بتوجيه املرتبني لال�ستفادة من و�سائط 

الرتبية االإ�سالمية
ي�ستثمر و�سائط الرتبية االإ�سالمية املتاحة له يف 

	بيئته الرتبوية

يتبنى اأ�صاليب الرتبية 
الإ�صالمية يف بيئته 

الرتبوية

	يقارن بني اأ�ساليب الرتبية االإ�سالمية

	يعتني باالأ�ساليب الوجدانية يف الرتبية

ينوع اأ�ساليب الرتبية االإ�سالمية يف بيئته 
	الرتبوية
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مجال الكفاية : اإلدارة التربوية

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

ي�صتفيد من علم الإدارة 
الرتبوي يف بيئته 

الرتبوية

يدرك اأثر علم االإدارة الرتبوية على بيئته 
الرتبوية

	 يفهم عالقة االإدارة بالرتبية

يلم باأبرز نظريات االإدارة الرتبوية والتعليمية

ميار�س مهارات الإ�صراف 
الرتبوي بفعالية

يقارن بني اأنواع االإ�سراف الرتبوي

	 يكتب خطة اإ�سراف لف�سل درا�سي كامل

يهتم بتطبيق مهارات االإ�سراف يف بيئته

يلم بوظائف الإدارة 
الأ�صا�صية

يعرف اأهم مقومات التخطيط الناجح

	

ي�سعى  لتنظيم اأعماله بنجاح
يقّدم االأعمال والربامج املطروحة باأ�سلوب 

علمي
يقدم التوجيه امل�ستمر للعاملني معه

يتابع اأداء عمله بجدية

يقود فريق عمل بجدارة

يحافظ على وحدة واجتاه فريقه يف العمل

	 يفهم مراحل تكّون فرق العمل

يتقبل تنوع االآراء كم�سدر قوة لفريقه
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يعرف اأ�ص�س اإدارة ال�صراع

يتقبل ال�سراع كطبيعة ب�سرية

	 يلخ�ش مهارات اإدارة ال�سراع

	يهتم مبرحلة ما بعد ال�سراع
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مجال الكفاية : علم االجتماع التربوي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يدرك اأهم املو�صوعات يف  
اجتماعيات الرتبية

يقدر اأثر جمال علم االجتماع الرتبوي على 
بيئته الرتبوية

	

	

ي�سرح عالقة الرتبية بعلم االجتماع

يف�سر معنى البناء والتنظيم االجتماعي

يتعامل مع ال�سرائح املجتمعية باإيجابية

	يقدر اأثر املوؤ�س�سات الرتبوية يف بناء املرتبي

يفهم عالقة الرتبية 
بالعمليات الجتماعية يف 

املجتمع

يوجد عالقة بني الرتبية واحلراك االجتماعي

	

يقدر اأثر التعلم على �سياغة ال�سخ�سية 
االجتماعية للمرتبي

يجيد توظيف اآليات ال�سبط والتدرج 
االجتماعي يف بيئته

يعتني بو�سائل التن�سئة االجتماعية ال�سوية
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مجال الكفاية : علم النفس التربوي

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
م�سارات التعلم

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يقدر اأثر جمال علم 
النف�س الرتبوي على 

بيئته الرتبوية

يهتم باتباع االأ�س�ش العلمية يف ممار�سته 
الرتبوية

	 يراعي خ�سو�سية موؤ�س�سته الرتبوية اأثناء 
التطبيق

يدرك املو�سوعات الرئي�سية يف جمال علم 
النف�ش الرتبوي

يجيد �صياغة الأهداف 
الرتبوية

يو�سح اأثر االأهداف على العملية الرتبوية

	 يعتني بتنوع جماالت االأهداف الرتبوية

ي�سع معايري حمددة لقيا�ش االأهداف الرتبوية

يدرك مفهوم التعلم 
ومناذجه

يفهم  نظريات التعلم ومناذجه
	

يهتم بالتطبيقات العملية ملفاهيم التعلم

يقّوم  براجمه الرتبوية وفقا لقوانني التعلم 
	ومبادئه

يف�صر دوافع ال�صلوك التي 
تواجهه يف بيئته

	يراعي دوافع املرتبني يف براجمه الرتبوية

	يوظف الدوافع يف فهم �سلوكيات املرتبني

	ي�سرح اآليات عمل الدوافع االإن�سانية
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يراعي الفروق الفردية يف 
تعامله مع املرتبي

	يقدر اأثر الفروق الفردية على اأداء املرتبني

	ينوع يف طبيعة وم�ستوى براجمه الرتبوية

	يوظف اأ�ساليب متنوعة يف قيا�ش االأداء

	يراعي الفروق الفردية يف تعامله مع املرتبني
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مجال الكفاية : المناهج وطرق التدريس

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يعتني باملنهج احلديث 
وتطبيقاته

	يقارن بني املنهج مبفهومه احلديث والقدمي

	ي�سمم برناجمًا تربويًا وفقًا للمنهج احلديث

	يربز مفهوم املنهج احلديث يف  بيئته الرتبوية

يهتم باإدارة جمموعة التعلم 
بجودة عالية

يعرف املبادئ االأ�سا�سية ملجموعة التعلم
	 ي�ستطيع حل امل�سكالت التي تواجهه مع املرتبني يف 

جمموعة التعلم

	يعتني مبراعاة م�ساعر املرتبني اأثناء توجيههم

يتمثل االأدوار احلديثة 
للمعلم

	يو�سح املهام االأ�سا�سية للمعلم الناجح

	ي�سعى لتطبيق االأدوار املتغرية ملعلم اليوم

	يقدر اأهمية العناية باإعداد املعلم

ي�ستخدم طرق تدري�ش 
متنوعة  يف تعليمه

يلخ�ش املفاهيم االأ�سا�سية للطرق احلديثة 
	يف التعليم

يختار طريقة التدري�ش التي تنا�سبه وفق 
	معايري وا�سحة

	يتدرب على اأبرز طرق التدري�ش احلديثة
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يراعي الفروق الفردية يف 
تعامله مع املرتبي

	يقدر اأثر الفروق الفردية على اأداء املرتبني

	ينوع يف طبيعة وم�ستوى براجمه الرتبوية

	يوظف اأ�ساليب متنوعة يف قيا�ش االأداء

	يراعي الفروق الفردية يف تعامله مع املرتبني
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مجال الكفاية : المناهج وطرق التدريس

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يعتني باملنهج احلديث 
وتطبيقاته

	يقارن بني املنهج مبفهومه احلديث والقدمي

	ي�سمم برناجمًا تربويًا وفقًا للمنهج احلديث

	يربز مفهوم املنهج احلديث يف  بيئته الرتبوية

يهتم باإدارة جمموعة 
التعلم بجودة عالية

يعرف املبادئ االأ�سا�سية ملجموعة التعلم
	 ي�ستطيع حل امل�سكالت التي تواجهه مع املرتبني يف 

جمموعة التعلم

	يعتني مبراعاة م�ساعر املرتبني اأثناء توجيههم

يتمثل الأدوار احلديثة 
للمعلم

	يو�سح املهام االأ�سا�سية للمعلم الناجح

	ي�سعى لتطبيق االأدوار املتغرية ملعلم اليوم

	يقدر اأهمية العناية باإعداد املعلم

ي�صتخدم طرق تدري�س 
متنوعة  يف تعليمه

يلخ�ش املفاهيم االأ�سا�سية للطرق احلديثة 
	يف التعليم

يختار طريقة التدري�ش التي تنا�سبه وفق 
	معايري وا�سحة

	يتدرب على اأبرز طرق التدري�ش احلديثة
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يفهم عالقة املنهج 
بخ�سائ�ش  منو املرتبني

يفهم عالقة مبادئ النمو باملنهج
	

يهتم بطبيعة املرتبني عند تدري�سهم املنهج

يحاول توظيف حاجات املرتبني يف منهجه 
	الرتبوي

ي�سعى لبناء االأن�سطة التعليمية  
بجودة

	يفرق بني اأنواع االأن�سطة التعليمية

يحر�ش على اختيار االأن�سطة املرتبني وفق 
	معايري

ي�سرك املرتبني يف اإعداد وتنفيذ االأن�سطة 
	الرتبوية

ي�ستخدم اأحدث و�سائل 
التقومي الرتبوي لتطوير عمله

يقارن بني القيا�ش والتقومي
	

يراعي اختيار الو�سائل االأ�سدق يف التقومي

	يطبق اأنواع التقومي يف بيئته الرتبوية

يوظف املناهج احلديثة 
لتدري�ش القراآن الكرمي

يفا�سل بني املناهج املختلفة لتدري�ش القراآن 
	الكرمي

يتبنى مفهومًا وا�سعًا لتعليم القراآن الكرمي

	يطّور منهجه يف تدري�ش القراآن الكرمي
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 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

ي�صتوعب العوامل املوؤثرة 
يف املنهج املدر�صي على 

بيئته الرتبوية

يفهم  التغريات االجتماعية والثقافية املوؤثرة 
	على املنهج

	يتعامل مع العوامل املوؤثرة يف املنهج باإيجابية

يالحظ  اأثر املتغريات على م�سرية العمل 
	الرتبوي املعا�سر

يطبق مهارات تدري�س
القراآن الكرمي يف بيئته

	يفهم االآداب الرتبوية لتعليم القراآن الكرمي

	يوظف مهارات التدري�ش يف بيئته الرتبوية

	يعتني باختيار االأ�سلوب املنا�سب لطالبه
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مجال الكفاية : التربية العامة

 ƞøøøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøǽƘøøøøǞǦǩƗƞøøøøøøøøǅƘƲǩƗ ƟƘøøøøøǽƘøøøøøǞǦǩƗ
ǬøøøøøøøøøøøøøøǪǖƢǩƗ ƟƗƷƘøøøøøøøøøøøƾǭ

دورة 
ممار�سة زيارةتدريبية

عملية
مو�سوع  

قراءة م�سروعبرنامجتعلم
�سماع رحلةموجهة

موجه
لقاء 
خبري

ور�سة 
عمل

مهمة 
اأدائية

يدرك مفهوم الرتبية 
ومقوماتها

يو�سح مفهوم الرتبية واأنواعها

		 يحاول دمج مقومات الرتبية مع و�سائل 
التطبيق

يتنبه اإىل �سرورة تعلم العلوم االإن�سانية

يوؤكد على دور الرتبية يف 
اإ�صالح املجتمع وبنائه

	يدرك حجم التغريات يف املجتمع احلايل

	ي�ساهم يف االإ�سالح الرتبوي لالأجيال

	يدعم امل�ساريع الرتبوية االإ�سالحية وي�ساندها

يعرف جوانب الرتبية 
البناءة

يعمل على تطوير مهاراته الرتبوية

	 يلخ�ش مبادئ الرتبية الناجحة

يحذر من االأ�ساليب الرتبوية اخلاطئة

ميار�س فنون املتابعة 
الرتبوية بكفاءة

يدرك حدود العالقة بني املربي واملرتبي

	 ي�سعى لتطبيق اأ�س�ش ومبادئ املتابعة الرتبوية

ينوع يف اأدوات املتابعة الرتبوية
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       ميثل املخطط التف�سيلي املقرر ال�سنوي كاماًل, حيث مت توزيع الكفايات العامة واخلا�سة على اأربع �سنوات. لكل �سنة �ستجد جدوال ي�سم عدة اأعمدة, 
العمود االأول خم�س�ش للمجاالت التي �ستتناولها خالل هذه ال�سنة. يف العمود الثاين �ستجد الكفايات العامة التي �ستتناولها اأو اأجزاء منها خالل ال�سنة. 
ويف العمود الثالث جتد الكفايات اخلا�سة املقررة لهذه ال�سنة حتديدا. بجوار كل كفاية خا�سة �ستجد يف العمود الرابع م�سار التعلم املقرتح لتناول الكفاية 
اخلا�سة, وبجواره يف العمود اخلام�ش �ستجد عدد الربامج املقدرة لتنفيذ الكفاية, واأخريا يف العمود ال�ساد�ش �ستجد بع�ش املوجهات التي ت�ساعدك يف تنفيذ 

الكفاية, اأو بع�ش املراجع امل�ساعدة.

ǧƘƪǮǩƗƞøøøøǭƘǖǩƗ ƞøøøøøøǽƘǞǦǩƗƞøøøøǅƘƲǩƗ ƞøøøøøøøǽƘǞǦǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭƨøǭƗƸƜǩƗ ƳƴøǕƞøøøøøǭƘǕ ƟƘøøøøøøøǶƩǸǭ
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يدر�ش منهج االأنبياء يف 
الدعوة اإىل اهلل

ي�ست�سعر دور االأنبياء يف االإ�سالح الرتبوي
	مو�سوع تعلم

�سريط : منهج االأنبياء يف الدعوة اإىل اهلل : د. �سالح الفوزان , 
�سريط : منهج االأنبياء يف الدعوة : د. �سفر احلوايل , الر�سول 

العربي املربي : د. عبد احلميد الها�سمي يفهم معامل منهج االأنبياء يف الدعوة اإىل 
اهلل

كتابة بحث خمت�سر عن منهج اأحد االأنبياء يف الدعوة اإىل اهلل	مهمة اأدائيةيدر�ش مناذج من دعوة االأنبياء

يف املثال ال�سابق جند ما يلي:
جمال الكفاية هو املجال الدعوي. 	 .

الكفاية العامة هي )يدر�ش منهج االأنبياء يف الدعوة اإىل اهلل(. 	 .
حتت الكفاية العامة توجد ثالث كفايات خا�سة هي )ي�ست�سعر دور االأنبياء يف االإ�سالح الرتبوي(, و)يفهم معامل منهج االأنبياء يف الدعوة اإىل اهلل(,  	 .

و)يدر�ش مناذج من دعوة االأنبياء(.
الكفايتني االأوليني �سيتم تنفيذهما معا من خالل مو�سوع تعلم يلقيه اأحد املربني على زمالئه, و�سيخ�س�ش له برنامج واحد, وقد اقرتحت بع�ش  	 .

املراجع امل�سموعة واملقروءة مل�ساعدة املربي على تنفيذ الكفايتني.
يختاره املربي- يف الدعوة اإىل اهلل, و�سيخ�س�ش  الكفاية الثالثة �سيتم تنفيذها يف �سكل مهمة اأدائية بكتابة بحث خمت�سر عن منهج اأحد االأنبياء – . 	

لها برنامج واحد.
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المخطط التفصيلي للمنهج – السنة األولى
ǧƘƪǮǩƗƞǭƘǖǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗƞǅƘƲǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭƨǭƗƸƜǩƗ ƳƴǕƞǭƘǕ ƟƘǶƩǸǭ
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يدرك العبادة مبفهومها 
الوا�سع

	مو�سوع تعلميتبنى املفهوم الوا�سع للعبادة

ميكن للمربي اأن ي�ستفيد من املراجع التالية : لذة 
العبادة : خالد ال�سيد رو�سه , لذة العبادة : ع�سام 

احلميدان , احلياة التعبدية للر�سول �سلى اهلل عليه 
و�سلم وخلفائه الرا�سدين ر�سي اهلل عنهم : د. عبد 

ال�ستار جا�سم

ي�ست�سعر لذة العبادة
	�سماع موجه

- ي�ستمع املربي اإىل اأحد االأ�سرطة التالية : لذة العبادة 
: د. عمر العيد , لذة العبادة : حممد ح�سني يعقوب

-يح�سن باملربي لفت نظر املرتبي اإىل االآثار الناجتة 
عن التعبد يف حياته اليومية ر اأهمية التعبد يف حياته وحياة املرتبي يقدِّ

يتاأثر باأ�سماء اهلل احل�سنى 
و�سفاته ويدعو بها

يلخ�ش منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف اأ�سماء اهلل و�سفاته

	مو�سوع تعلم

- ميكن للمربي اأن ي�ستفيد من املراجع التالية :  
اأ�سماء اهلل احل�سنى : د. عمر االأ�سقر , اأ�سماء اهلل 

احل�سنى د. عبد اهلل الغ�سن , وهلل االأ�سماء احل�سنى 
فادعوه بها : عبد العزيز اجلليل , التعبد باالأ�سماء 
وال�سفات )ملحات علمية اإميانية( : وليد الودعان 
, االأ�سماء احل�سنى وال�سفات العلى : عبد الهادي 

ح�سن وهبي
-من االأمور التي ت�سهم يف زيادة التاأثر باأ�سماء اهلل 

احل�سنى : تاأمل العالقة بني اأ�سماء اهلل املتقاربة 
لفظًا ومعنى مثل : الرحمن والرحيم والغفور .. الخ 
, البحث عن العالقة بني خامتة االآيات باأ�سماء اهلل 

وما قبلها ...

ي�سرح االآثار االإميانية لالأ�سماء وال�سفات

يتمثل معاين اأ�سماء اهلل و�سفاته يف �سلوكه

يعتني بالعبادات القلبية

يعرف معنى العبادات القلبية

	دورة

ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية 
: اأعمال القلوب عند �سيخ االإ�سالم ابن تيمية : د. 

�سليمان الغ�سن , اأعمال القلوب حقيقتها واأحكامها 
عند اأهل ال�سنة واجلماعة وعند خمالفيهم : د. �سهل 

بن رفاع العتيبي , طب القلوب عند �سيخ االإ�سالم 
وطب القلوب عند ابن القيم : عجيل جا�سم الن�سمي , 
�سل�سلة اأعمال القلوب : حممد املنجد , األبوم : اأعمال 

القلوب : د. خالد ال�سبت

يبني اأثر العبادات القلبية على ال�سلوك

يحذر من اإتباع االأهواء القلبية
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يوثق �سلته بالقراآن الكرمي

	برنامجي�ست�سعر اأثر القراآن على حياته

يتعاون مع املرتبني على اإقامة برنامج عن اأثر القراآن 
على حياة االإن�سان ومما ميكن ت�سمينه يف الربنامج :

- كلمة بعد ال�سالة عن هذا املو�سوع .
- جل�سة حوار تربز اأثر القراآن على حياة االإن�سان .

-ق�س�ش عن اأ�سخا�ش اأثر القراآن يف حياتهم قدميًا 
وحديثًا �سواًء من امل�سلمني اأو الكفار .

	لقاء خبرييعرف كيف يتعامل مع القراآن

ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية : 
كيف نتعامل مع تدبر القراآن : حممد الغزايل , تعليم 
تدبر القراآن الكرمي : د. ها�سم بن علي االأهدل , كيف 

نتدبر القراآن : فواز زمريل , تدبر القراآن : �سلمان 
ال�سنيدي , مفاحت تدبر القراآن : د. خالد الالحم , 

العودة اإىل القراآن : د. جمدي الهاليل

	م�سروعيحفز املرتبي على تدبر القراآن ومتثله يف �سلوكه

يحدد املربي وجه اأو حزب من القراآن ويطلب من 
املرتبني قراءته وتدبره وا�ستنباط املقا�سد والدالالت 
من االآيات ثم تعر�ش يف جمل�ش واحد وينتقى اأف�سلها 

وتخرج يف مذكرة ونحو ذلك
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يهتم بالقراآن الكرمي قراءة 
وتف�سريًا

	دورةيعرف اأ�سول التف�سري ومناهجه

ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع 
التالية : اأ�سول التف�سري ومناهجه : د. عبد 

الرحمن الرومي , ف�سول يف اأ�سول التف�سري : د. 
م�ساعد الطيار

	مو�سوع تعلميعلم املرتبي اأحكام التجويد

ينبغي مراعاة التدرج يف معرفة اأحكام التجويد 
, ومن املراجع املقرتحة : غاية املريد يف علم 

التجويد : عطية قابل ن�سر , معلم التجويد : خالد 
اجلري�سي

ممار�سة عمليةيتمثل االآداب ال�سرعية للتعامل مع القراآن الكرمي

ومن ذلك : قراءة القراآن على طهارة , احرتام 
امل�سحف , الرت�سل والرتتيل عند قراءة القراآن , 
التدبر والتاأمل الآياته ومتثل ما ينبغي منها , اإبراز 

املق�سد االأعظم من التالوة وهو التدبر ... مع 
تطبيق ذلك على املرتبني

يعتني باملنهجية يف التعلم والتعليم

ي�ستوعب املنهجية يف طلب العلم

	دورة

ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع 
التالية : املنهجية يف طلب العلم : د. فالح ال�سغري 
, �سريط التاأ�سيل يف طلب العلم : �سالح اآل ال�سيخ 
, �سريط : القواعد املنهجية يف طلب العلم : حممد 
املنجد , ف�سل العلم والعلماء : اخلطيب البغدادي 
, ف�سل العلم والعلماء لالإمام ابن قيم اجلوزية : 

جمع : �سالح ال�سامي , موقع : ملتقى اأهل احلديث 
, الدرر ال�سنية , واالألوكة ...

-مما يح�سن اإبرازه يف الدورة : اأهمية واأثر العلم 
ال�سرعي يف بناء �سخ�سية املربي , العالقة بني 

العلم والدعوة ...

يوؤمن باأهمية التعلم امل�ستمر مدى احلياة

ر العلم والعلماء يقدِّ

	مهمة اأدائيةيطبق اأ�ساليب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف التعليم

يطلع املربي على اأحد املراجع التالية : املعلم االأول 
�سلى اهلل عليه و�سلم : فوؤاد ال�سلهوب , الر�سول 

املعلم واأ�ساليبه يف التعليم : عبد الفتاح اأبو غدة , 
النبي الكرمي معلمًا : ف�سل اإلهي . ثم يقوم باختيار 

بع�ش اأ�ساليب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف 
التعليم ويحدد مواقف عملية لتطبيقها داخل البيئة 

الرتبوية .
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االإبداعي

يو�سح مهارات التفكري االإبداعي
	دورة

ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية 
: ملحات يف التفكري االإبداعي : د. عبد االإله احليزان 
, مبادئ االإبداع : د. طارق ال�سويدان , كيف تنمي 

قدرتك على التفكري االإبداعي : جيوقري بيتي , موقع 
: مهاراتي يقدر اأثر االإبداع يف تطور احلياة

يبتكر م�سابقة اأو برنامج اأو ملتقى ونحو ذلك ي�سهم يف 	م�سروعي�سجع على االإبداع يف بيئته الرتبوية
اكت�ساف وتنمية االإبداع بالتعاون لدى املرتبني

اختيار م�سكلة تربوية وتقدمي حلواًل اإبداعية لها	مهمة اأدائيةيوّلد حلواًل اإبداعية مل�سكالت تربوية خمتارة

ǻƸ
Ǧ
Ǟǩ
Ɨ يفهم منهج اأهل ال�سنة

واجلماعة يف التلقي 
واال�ستدالل

يدرك اأ�سول منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف التلقي 
	لقاء خبريواال�ستدالل

ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية 
: منهج التلقي واال�ستدالل بني اأهل ال�سنة واملبتدعة : 

اأحمد ال�سويان

	مهمة اأدائيةيطبق منهج اأهل ال�سنة واجلماعة على م�سائل خمتارة
ا�ستخراج املخالفات ال�سرعية ملنهج اأهل ال�سنة 

واجلماعة يف م�سائل عقدية خمتارة )االحتفال باملولد 
النبوي - عيد احلب - ...(

ǻǸ
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ǩƗ

يفهم الت�سور االإ�سالمي 
للدعوة

يهتم بدرا�سة املنهج النبوي يف الدعوة
	قراءة موجهة

يختار املربي اأحد الكتب التالية : منهج النبي يف الدعوة 
من خالل ال�سرية ال�سحيحة : د. حممد اأحمزون , 

منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف الدعوة اإىل اهلل : اإبراهيم 
اجلنديلي , املدخل اإىل علم الدعوة : حممد البيانوين , 
تاأ�سيل فقه الدعوة عند االإمام ال�ساطبي : د. اأحمد زايد يفهم اأبرز الن�سو�ش ال�سرعية الواردة يف الدعوة

يراعي مقومات الت�سور االإ�سالمي للدعوة يف بيئته 
	مهمة اأدائيةالرتبوية

ي�سع معايري لبناء براجمه الرتبوية يف �سوء مقومات 
الت�سور االإ�سالمي,  مثاله: التوازن اأحد مقومات 

الت�سور االإ�سالمي للدعوة, وعليه ميكن اقرتاح املعيار 
التايل: مراعاة املوازنة بني اجلماعية والفردية يف تنفيذ 

الربامج الرتبوية

يعتني ب�سفات الداعية 
الناجح

يبذل جهده يف متثل �سفات املربي الداعية

مو�سوع تعلم + 
	ممار�سة عملية

ميكن للمربي اأن ي�ستفيد من املراجع التالية : اأخالق 
حملة القراآن االآجري , �سفات الداعية : د. حمد العمار 
, مقاالت يف الرتبية : د. حممد الدوي�ش , منهج الرتبية 

االإ�سالمية : د. حممد قطب , علم النف�ش الدعوي : 
د. عبد العزيز النغيم�سي , القدوة مبادئ ومناذج : 
د. �سالح بن حميد , زغل الدعاة : �سعيد الغامدي , 

مقدمات يف النهو�ش بالعمل الدعوي : د. عبد الكرمي 
بكار

يجتنب ما ي�سيء ل�سخ�سية الداعية

يحر�ش على التزام هدي و�سمت الدعاة اإىل اهلل



70

ǧƘƪǮǩƗƞǭƘǖǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗƞǅƘƲǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭƨǭƗƸƜǩƗ ƳƴǕƞǭƘǕ ƟƘǶƩǸǭ

Ǽǥ
ǸǪ
ƾǩ
ƗǷ 
ǼǢ
ǪƲ
ǩƗ

يتمثل االأخالق الفا�سلة 
وال�سلوك القومي

يدرك منزلة اخللق الفا�سل من الدين
	�سماع موجه

يختار املربي اأحد االأ�سرطة التالية : اأخالق الكبار : د. 
خالد ال�سبت , كيف تكت�سب االأخالق احل�سنة : حممد 

املنجد , �سل�سلة االأخالق االإ�سالمية : حممد املنجد يعطي مناذج من ال�سري على االأخالق الفا�سلة

يلتزم بال�سلوك القومي
ممار�سة عملية

ميكن حتديد تلك املمار�سة من خالل التزامه مع نف�سه 
ببع�ش االأخالق التي يحر�ش على متثلها وتطبيقها 

كل فرتة يتعامل باخللق الفا�سل مع االآخرين
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يقوم بحقوق االأخوة يف اهلل 
وواجباتها

يقارن بني االأخوة يف اهلل وغريها من العالقات

	�سماع موجه

-يختار املربي اأحد االأ�سرطة التالية : االأخوة يف اهلل 
حقوق وواجبات : عبد الرحمن العايد , االأخوة يف اهلل 

: حممد املنجد
-مما يلحظ �سعف هذا اجلانب )االأخوة يف اهلل( 

يف البيئات الرتبوية لعوامل وموؤثرات متنوعة يح�سن 
باملربي نقا�سها واقرتاح بع�ش احللول املنا�سبة

يقدر دور االأخوة يف احليا ة

	مهمة اأدائيةيو�سح العالقة بني دوره كمربي ودوره كاأخ
اإعداد مقال واإر�ساله عرب الربيد االإلكرتوين يو�سح 

فيها العالقة بني دور املربي كمربي ودوره كاأخ وير�سلها 
للمهتمني بالعمل الرتبوي
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يدير وقته بفعالية

يحر�ش على االأولويات يف تنظيم وقته

�سماع 
	موجه

يختار املربي اأحد االأ�سرطة التالية : اإدارة الوقت : 
د. مريد الكالب , اإدارة الوقت : د. جنيب الرفاعي , 

رتب حياتك : د. طارق ال�سويدان يو�سح اآليات اإدارة الوقت

	برنامجير�سخ مفاهيم اإدارة الوقت يف بيئته الرتبوية

من خالل عدة اأمور منها:
-اختيار فرتة زمنية منا�سبة )يوم اأو ن�سف يوم( 

خالل رحلة ويطلب من املرتبني اإدارة اأوقاتهم فيها 
وبعدها يعلق املربي على اأثر هذا ال�سلوك على حياتهم 

العملية وال�سخ�سية من حيث االإنتاج و...
-اإدارة برامج البيئة الرتبوية من خالل جداول 

وا�سحة للمرتبني
- مناذج من م�سيعات الوقت يف حياتنا وتقنيات 

للتغلب عليها
-تعليم املرتبني اأب�سط الطرق العملية الإدارة اأوقاتهم 

ال�سخ�سية مع احلر�ش على توزيع جداول تنفيذيه 
الإدارة الوقت
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يلم باأبجديات الغذاء ال�سحي

يعرف مكونات الغذاء ال�سحي
قراءة موجهة +

	مهمة اأدائية

يختار املربي اأحد الكتب التالية : اأمناط احلياة 
ال�سحية )�سل�سلة �سخ�سيتي االإيجابية( , اأ�س�ش 

التغذية ال�سحية : جعفر ظاهر , الغذاء والتغذية : 
جمموعة من املتخ�س�سني يف علم التغذية , اإ�سراف : 

عزت اأمني وفاروق �ساهني

ير�سد االأغذية ال�سارة �سحيًا يف بيئته الرتبوية يجتنب االأغذية ال�سارة
ويتعاون مع املرتبني للتخل�ش منها

يف�سل تطبيق ذلك عمليًا من خالل احلر�ش على ممار�سة عمليةيهتم بغذائه
توفري عنا�سر غذائية جيدة يف الرحالت
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يدرك اأهم مبادئ االإعالم 
واأ�س�سه

يو�سح مفهوم االإعالم وجماالته

	قراءة موجهة

يختار املربي اأحد الكتب التالية : مدخل اإىل االإعالم 
والراأي العام : د. حممد عبد امللك املتوكل , االإعالم 
الرتبوي مفهومه , جماالته , اأن�سطته وفنونه : د. عبد 

اهلل اأحمد الذيفاين , اأبعاد غائبة الرتبية االإعالمية يف 
املجتمع العربي املعا�سر : عبد اجلبار دولة يبني اأركان الر�سالة االإعالمية
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ي�سرح مفهوم الرتبية 
االإ�سالمية وخ�سائ�سها

يو�سح العالقة بني االإ�سالم والرتبية

	مو�سوع تعلم

ميكن للمربي اأن ي�ستفيد من املراجع التالية : املدخل 
يف اأ�سول الرتبية : د. نبيل متويل واآخرون , اأ�سول 

الرتبية االإ�سالمية واأ�ساليبها : عبد الرحمن النحالوي 
, الرتبية االإ�سالمية : اإبراهيم الدعيلج , مهارات 

الرتبية االإ�سالمية : د. عبد الرحمن املالكي
- ميكن للمربي طرح حدث من القراآن اأو ال�سرية 

النبوية –ق�سة ال�ساب-الذي ا�ستاأذنه بالزنا مثاًل- 
والفوائد الرتبوية التي ت�ستفاد منها

ي�ستوعب �سمات الهدي النبوي وخ�سائ�سه يف الرتبية

ي�ست�سعر اأهمية ربط املرتبي مب�سادر الرتبية االإ�سالمية

مهم اأن تكون الور�سة باإدارة اأحد اخلرباء	ور�سة عمليوظف خ�سائ�ش الرتبية االإ�سالمية يف منهجه التعليمي
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يعرف جوانب الرتبية البناءة

يعمل على تطوير مهاراته الرتبوية

	دورة

-   من اأهم املهارات التي يحتاجها مربي اأول �سنة : 
مهارات يف اكت�ساب اخلربة الواعية , مهارات العمل مع 
فريق , مهارات يف املتابعة والتوجيه الرتبوي , مهارات 

يف االت�سال الفردي , مهارات يف التح�سري واالإلقاء 
, مهارات يف التعامل مع املرحلة العمرية امل�ستهدفة , 
مهارات يف التخطيط , مهارات يف اإدارة الرحالت , 
مهارات يف حل امل�سكالت , مهارات يف التحفيز ...
-    ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع 

التالية : مهارات الرتبية االإ�سالمية : د. عبد الرحمن 
املالكي , حول الرتبية والتعليم , بناء االأجيال : د. عبد 
الكرمي بكار , منهج الرتبية االإ�سالمية : د. حممد قطب

يلخ�ش مبادئ الرتبية الناجحة

يحذر من االأ�ساليب الرتبوية اخلاطئة

يدرك مفهوم الرتبية 
ومقوماتها

يو�سح مفهوم الرتبية واأنواعها

قراءة موجهة +
	مهمة اأدائية

يختار املربي اأحد الكتب التالية : حول الرتبية والتعليم 
: د. عبد الكرمي بكار , منهج الرتبية االإ�سالمية : د. 

حممد قطب , املدخل يف اأ�سول الرتبية : د. نبيل متويل 
واآخرون, الرتبية على منهج اأهل ال�سنة واجلماعة : 

اأحمد فريد
يتنبه اإىل �سرورة تعلم العلوم االإن�سانية

اقرتاح برنامج تربوي طويل املدى , يحاول فيه دمج يحاول دمج مقومات الرتبية مع و�سائل التطبيق
مقومات الرتبية مع و�سائل تطبيقه
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يفهم املنهج النبوي
يف الرتبية االإميانية

يدرك اأ�س�ش الرتبية االإميانية
	قراءة موجهة

يختار املربي اأحد الكتب التالية : الرتبية على منهج 
اأهل ال�سنة واجلماعة : اأحمد فريد , النبي املربي : د. 
اأحمد االأ�سمر , منهج التابعني يف تربية النفو�ش : عبد 

احلميد الباليل ي�ستعر�ش مناذج للرتبية االإميانية

ي�سعر املرتبي باأثر الرتبية االإميانية على خمتلف جوانب 
ممار�سة عملية�سخ�سيته

من خالل ربط االأحداث اليومية باالإميان ؛ مثل : عند 
ح�سول توفيق معني له يعلل ذلك -�سادقًا -باأن ال�سبب 
قد يكون هو بر الوالدين اأو تركه احلرام ونحو ذلك من 

االأعمال ال�ساحلة

يعتني بالنوافل وي�سارع اإىل 
اخلريات

يبادر ال�ستغالل موا�سم الطاعة
قراءة موجهة + 

	مهمة اأدائية

يختار املربي اأحد الكتب التالية : انتقاءات من كتاب 
لطائف املعارف : ابن رجب احلنبلي , الر�سول �سلى 

اهلل عليه و�سلم: �سعيد حوى

اختيار ورد من عمل اليوم والليلة وااللتزام به ملدة �سهريهتم بعمل اليوم والليلة

	م�سروعيعتني ببث روح التطوع لدى املرتبي

من امل�ساريع املمكن القيام بها :
- كفالة اأ�سرة فقرية اأو يتيم ملدة �سهر .

- ن�سر الوعي يف حّيه اأو مدر�سته حول مر�ش معني .
- تطبيق حديث اأبي بكر : »من اأ�سبح منكم اليوم 

�سائمًا ...« رواه م�سلم .
- حماربة ظاهرة �سلبية يف املجتمع كاملعاك�سات .
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يهتم بالقراآن الكرمي قراءة 
وتف�سريًا

ي�ستوعب املعاين التف�سيلية جلزء عم وتبارك

م�سروع

مهمة 
اأدائية

	

	
- �سرح جزء عم للمرتبني .

- اإعداد م�سروع يف جزء تبارك يتكون من :
قراءة التف�سري من ثالث كتب خمتارة , تو�سيح 

غريب الكلمات , تدوين ع�سرة اأ�سئلة على كل �سورة 
مع اإجاباتها ,ا�ستنباط الفوائد والدرو�ش الرتبوية من 

ال�سورة – ثالثة على االأقل-

يح�سن مهارة ا�ستنباط االأحكام والفوائد من االآيات 
القراآنية

ي�ستوعب اأهم االأحكام الفقهية

يعرف تاريخ الفقه واأ�سوله

	دورة

ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية: 
تاريخ الفقه : مناع القطان , تاريخ الفقه االإ�سالمي: 
د. عمر االأ�سقر , املخت�سر يف العبادات : د. خالد 
امل�سيقح , امللخ�ش الفقهي : د. �سالح الفوزان , 

الفقه املي�سر : الطيار , املطلق , املو�سى , �ش: �سل�سلة 
فقه املعامالت : د. �سعد اخلثالن , حجة اهلل البالغة 

لالإمام الدهلوي , موقع : الفقه االإ�سالمي والدرر 
ال�سنية

يلم باأبرز اأحكام العبادات

يدرك اأحكام املعامالت التي يحتاجها

يناق�ش اأ�سرار الت�سريع يف اأهم االأحكام الفقهية

ميتلك مهارات البحث العلمي

يتبنى املنهج العلمي كاأداة للمعرفة
	مو�سوع تعلم

ميكن للمربي اأن ي�ستفيد من املراجع التالية : كتابة 
البحث العلمي : د. عبد الوهاب اأبو �سليمان , ملحات يف 
املكتبة والبحث وامل�سادر : د. حممد عجاج اخلطيب , 

مناهج البحث العلمي واأ�سوله : باجد الع�سياين ي�سرح خطوات البحث العلمي

يكتب بحثًا علميًا حمددًا
	مهمة اأدائية

يكتب بحثًا )0	 - 		( �سفحة وفق املنهجية العلمية 
حول مو�سوع ذو عالقة ببيئته الرتبوية

ي�ستفيد من التقنية يف البحث العلمي
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يجتنب اأخطاء التفكري 
ومعوقاته

	لقاء خبرييعدد اأبرز اأخطاء التفكري

ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية 
: التفكري امل�ستقيم والتفكري االأعوج : روبرت ثاول�ش , 
تفكرينا بني النمط ال�سقيم واملنهج ال�سليم : اإبراهيم 
ك�ست , خطوة نحو التفكري القومي : عبد الكرمي بكار

يالحظ اأخطاء التفكري ويتعامل معها بوعي
	مهمة اأدائية

ت�سميم ثالث مواقف تربوية تكون مظنة الأخطاء 
تفكري خمتلفة وت�سحيح االأخطاء الواردة فيها 

بالتعاون مع املرتبني ي�سجع املرتبي على مقاومة اأخطائه يف التفكري

يدرك خطوات اتخاذ القرار

يفهم املنهجية العلمية يف اتخاذ القرار
	لقاء خبري

ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية 
: كيف تنمي قدرتك على اإتخاذ القرار : اآلن باركر , 

ترجمات لدرا�سات دعم اإتخاذ القرار : ق�سم الرتجمة 
مبركز دعم اتخاذ القرار ب�سرطة دبي , الرتدد يف 

اإتخاذ القرار : اأحمد غنيم
يحر�ش على اتخاذ قراراته اخلا�سة

ممار�سة عمليةي�ساعد املرتبي على اتخاذ قراراته بوعي
يجتهد املربي يف ا�ستغالل الفر�ش املتاحة -كاأن 

ي�ست�سريه املرتبي مثاًل يف تخ�س�سه -لتوجيه املرتبي 
التخاذ قراراته بوعي دون اإمالء
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يعرف مالمح ع�سره 
وكيف يعي�سه

يفهم اأبرز مالمح ع�سره

	قراءة موجهة

-قراءة كتاب : ع�سرنا والعي�ش يف زمانه ال�سعب : د. 
عبد الكرمي بكار

- يح�سن باملربي اأثناء القراءة انتقاء التقنيات 
واالأفكار املنا�سبة للمرتبني ثم جدولتها وعر�سها بلغة 
منا�سبة مع اأهمية مراعاة منا�سبة املطروح للمرحلة 
العمرية والبيئة واالهتمام بالكيف اأكرث من الكم ...

يعدد �سمات امل�سلم املعا�سر

يدرك اأبعاد العي�ش الفاعل يف ع�سره
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الدعوة اإىل اهلل

ي�ست�سعر دور االأنبياء يف االإ�سالح الرتبوي

	مو�سوع تعلم

ميكن للمربي اأن ي�ستفيد من املراجع التالية : �سريط : 
منهج االأنبياء يف الدعوة اإىل اهلل : د. �سالح الفوزان , 
�سريط : منهج االأنبياء يف الدعوة : د. �سفر احلوايل , 

الر�سول العربي املربي : د. عبد احلميد الها�سمي يفهم معامل منهج االأنبياء يف الدعوة اإىل اهلل

كتابة بحث خمت�سر عن منهج اأحد االأنبياء يف الدعوة 	مهمة اأدائيةيدر�ش مناذج من دعوة االأنبياء
اإىل اهلل
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يحذر من االأخالق الذميمة 
ويجتنبها

يبغ�ش اخللق ال�سيئ واأهله
	قراءة موجهة

يختار املربي اأحد الكتب التالية : �سوء اخللق : حممد 
احلمد , ربع املهلكات من خمت�سر منهاج القا�سدين 
: ابن قدامة املقد�سي , م�ساوئ االأخالق ومذمومها : 

اخلرائطي يدر�ش مناذج خمتلفة من �سوء اخللق

ت�سميم خطة عالجية للتعامل مع ثالثة مظاهر 	مهمة اأدائيةيعالج مظاهر �سوء اخللق يف بيئته الرتبوية
خمتلفة ل�سوء اخللق يف بيئته الرتبوية
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يحر�ش على متثل القدوة 
احل�سنة

يحرتم الطبيعة الب�سرية يف مفهوم القدوة

	لقاء خبري

ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية 
: القدوة ال�ساحلة اأخالق قراآنية ومناذج ربانية : 
ح�سني اأدهم جرار , ي�ساألونك عن القدوة : عادل 
العبد العايل , القدوة مبادئ ومناذج : د. �سالح 

بن حميد , �سريط : الدعاة ال�سامتون : د. حممد 
الدوي�ش , �سريط : القدوة احل�سنة : اأبو اإ�سحاق 

احلويني
يقدر اأهمية القدوات يف بناء االأجيال

ممار�سة عمليةيتمثل دور القدوة يف بيئته الرتبوية
يجدر باملربي اأثناء املمار�سة العملية لدور القدوة 

ا�ست�سعار اأن القدوة ال حتمله اأعباء فقط واإمنا تبني 
اأخالقه و�سخ�سيته
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يفقه املرحلة العمرية
التي مير بها

ور�سة عمليقدر احتياجاته ك�ساب
	

- ميكن للمربي اأن ي�ستفيد من املراجع التالية : 
علم نف�ش منو املراحل العمرية : د. عمر املفدى , 

علم نف�ش النمو : د. عبد الوهاب �سليمان

- يعد مطوية خمت�سرة عن مظاهر النمو يف مهمة اأدائيةيدرك مظاهر النمو يف مرحلة ال�سباب
مرحلة ال�سباب

	مهمة اأدائيةيح�سن التعامل مع حتديات مرحلة ال�سباب

االإطالع على ع�سر م�سكالت من م�ساكل ال�سباب 
من خالل )كتب – مواقع ا�ست�سارات – اأ�سرطة 
..( وكتابة ملخ�ش عنها بعنوان : توجيهات يف 

حل م�سكالت ال�سباب

يثق بنف�سه ويوؤكد ذاته

يحرتم حقوق االآخرين

	دورة

- ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع 
التالية : توكيد الذات : طريف فرج , الثقة 

بالنف�ش : برايان تري�سي , الثقة الفائقة : اأب�سط 
اخلطوات لبناء الثقة بالنف�ش : جيل لندنفيلد , 
بناء الثقة بالنف�ش : د. �سالح الر�سيد , عجائب 
الثقة بالنف�ش : مو�سى املزيدي , �سريط : الثقة 

بالنف�ش : د. حممد ال�سغري
 -يح�سن الرتكيز على اجلانب الوجداين 

وال�سلوكي للثقة بالنف�ش
 -ميكن اال�ستفادة من االختبارات النف�سية

يتعامل باأ�سلوب توكيدي مع االآخرين

يعرف كيف يحافظ على ثقته بنف�سه
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 يتقن مهارات التخطيط
ال�سخ�سي

يهتم بالتخطيط الأعماله

	دورة
 ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية
 : كيف تخطط حلياتك : د. �سالح الرا�سد , �سريط :

مهارات التخطيط : د. طارق ال�سويدان
يو�سح خطوات اإعداد خطة تطوير ذاتية

يتعامل مبرونة مع خمططاته ال�سخ�سية

يفكر بطريقة اإيجابية

ي�ستك�سف اجلوانب االإيجابية للم�سكالت

	دورة

- ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع 
التالية : �سريط : التفكري االإيجابي : د. �سالح الرا�سد 

, قوة التفكري : د. اإبراهيم الفقي , العادات الع�سر 
: د. اإبراهيم القعيد , االإن�سان الفعال : جمال جمال 

الدين , فن التفكري : د. اأحمد الرباء االأمريي
- من الربامج املقرتحة : جل�سة ي�سارك فيها املرتبني 

حول املكا�سب والثمرات االإيجابية املوجودة داخل 
بيئتهم الرتبوية.

- يحر�ش املربي على اإظهار الزوايا امل�سرقة يف بع�ش 
املواقف واالأحداث التي يغّلب فيها املرتبون النظرة 

ال�سلبية.

ي�سجع جو التفاوؤل يف بيئته الرتبوية
برنامج + 
ممار�سة 

عملية
	

ي�ساهم يف فعل االإ�سالح
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يتعامل بوعي مع التقنية 
جرد حمتوى ع�سر مدونات تربوية ثم كتابة اأبرز ما 	مهمة اأدائيةيح�سن التعامل  مع املحتويات املختلفة لالإنرتنتاحلديثة

تتميز به كل مدونة من وجهة نظرك.
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يكّون نظرة عامة عن ال�سيا�سة 
واأنظمتها

ي�سرح مفهوم ال�سيا�سة وعنا�سرها

	لقاء خبري

ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية 
: مقدمة اإىل علم ال�سيا�سة : عبد املعطي ع�ساف , 

مقدمة يف علم ال�سيا�سة : يحيى الكعكي , مقدمة يف 
فقه النظام ال�سيا�سي : د. حممد ال�سريف

يقارن بني االأنظمة ال�سيا�سية وموؤ�س�ساتها

يعرف اأهم املفاهيم وامل�سطلحات ال�سيا�سية
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يقدر اأهمية جمال علم نف�ش 
النمو يف اأدواره الرتبوية

يو�سح  فوائد درا�سة علم نف�ش النمو على بيئته الرتبوية

	لقاء خبري

ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية : 
النمو االإن�ساين »الطفولة واملراهقة« : اأ.د حممود عطا 
ح�سني عقل , علم نف�ش النمو »الطفولة واملراهقة  » 

:  د.حامد زهران

يظهر اهتمامًا بالتفاعل مع مو�سوعات علم نف�ش النمو
وذلك من خالل : توظيف مو�سوعات هذا العلم يف 
براجمه الرتبوية , مثال : يراعي خ�سائ�ش املراهق 

العقلية عند تقدميه اأحد مو�سوعات التعلم
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ي�ستفيد من علم االإدارة 
الرتبوي  يف بيئته الرتبوية

يدرك اأثر علم االإدارة الرتبوية على بيئته الرتبوية

	لقاء خبري

- يجب مراعاة الفرق بني االإدارة يف القطاع 
احلكومي اأو االأهلي والعمل اخلريي فال يطغى على 

العمل اخلريي ر�سمية علم االإدارة ويلحظ فيه جانب 
االحت�ساب بال اإفراط وال تفريط.

- ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع 
التالية : االإدارة االإ�سالمية بني املنهج واملمار�سة : 
د. حزام املطريي , مقدمة يف االإدارة والتخطيط 

الرتبوي : د. �سالح م�سطفى ود. فاروق عمر

يفهم عالقة االإدارة بالرتبية

يلم باأبرز نظريات االإدارة الرتبوية والتعليمية



81

ǧƘƪǮǩƗƞǭƘǖǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗƞǅƘƲǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭƨǭƗƸƜǩƗ ƳƴǕƞǭƘǕ ƟƘǶƩǸǭ

ǻǸ
ƛƸ
Ƣǩ
Ɨ Ƽ
Ǟǲ
ǩƗ 
ǬǪ
Ǖ

يقدر اأثر جمال علم النف�ش 
الرتبوي على بيئته الرتبوية

يهتم باإتباع االأ�س�ش العلمية يف ممار�سته الرتبوية

	لقاء خبري
يراعى يف هذه الكفاية اأهمية االأ�سئلة املفتوحة من يراعي خ�سو�سية موؤ�س�سته الرتبوية اأثناء التطبيق

امل�ساركني للخبري

يدرك املو�سوعات الرئي�سية يف جمال علم النف�ش 
الرتبوي

ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية 
: علم النف�ش الرتبوي : حممد م�سطفى زيدان , نبيل 
ال�سمالوطي , علم النف�ش الرتبوي : فاخر عاقل , علم 

النف�ش الرتبوي : م�سطفى غالب

ǻǸ
ƛƸ
Ƣǩ
Ɨ Ƽ
Ǟǲ
ǩƗ 
ǬǪ
Ǖ

يعتني باملنهج احلديث 
وتطبيقاته

	قراءة موجهةيقارن بني املنهج مبفهومه احلديث والقدمي

يختار املربي اأحد الكتب التالية : اأ�سا�سيات املناهج : 
حممد املكاوي , املناهج الدرا�سية : �سالح م�سطفى 
, املناهج التعليمية : �سوقي ال�سريفي و اأحمد حممد 

اأحمد

	مهمة اأدائيةي�سمم برناجمًا تربويًا وفقًا للمنهج احلديث

زيارة ميدانية اأو ملواقع اإلكرتونية ويختمها بتقرير 	زيارةيربز مفهوم املنهج احلديث يف  بيئته الرتبوية
موجز
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يعظم �سعائر اهلل يف نفو�ش 
املرتبني

	برنامجيو�سح معاين �سعائر اهلل

- �سرح معنى �سعائر اهلل وذكر كالم اأهل العلم 
يف معناها يف كلمة موجزة ثم تكليف كل واحد من 
املرتبني باختيار �سعرية من �سعائر اهلل الزمانية اأو 
املكانية وت�سميم برنامج حا�سوبي عنها ملدة خم�ش 
دقائق ي�سمل : تعريفها " اأدلتها من الكتاب وال�سنة" 

مناذج من تعظيم ال�سلف لها – كيف نحافظ على 
تعظيمها ؟  ...   وعر�سه يف جل�سة حمددة م�سبقًا.

- ميكن اال�ستفادة من وقائع موؤمتر تعظيم حرمات 
االإ�سالم – جملة البيان.

ممار�سة عمليةيتعامل بحكمة مع مظاهر التق�سري يف �سعائر اهلل

فمثاًل عند ن�سوء مظهر من مظاهر التق�سري يف 
�سعائر اهلل يف بيئته كحلق اللحية اأو االإ�سبال اأو 

التهاون يف �سالة الفجر ..الخ يبادر بدرا�سة احلالة 
ويتخذ اإجراءات �سريعة منا�سبة مراعيًا عدة عوامل 

منها : حجم الظاهرة من حيث الظهور واخلفاء 
,القلة والكرثة , ال�سغر والكرب,... , �سبب ن�سوءها, 
اآثارها على البيئة, طرق عالجها ... مع اأهمية عدم 

التاأخر يف الن�سح بالو�سيلة املنا�سبة

ممار�سة عمليةيحر�ش على الطاعة واأ�سبابها

من ذلك : اإيقاف الن�ساط قبل وقت االآذان بوقت كاف 
لال�ستعداد لل�سالة مع املبادرة لها, ا�ستغالل موا�سم 
الطاعة كرم�سان وع�سر ذي احلجة باأن�سطة منا�سبة, 

احلر�ش على التطوعات كاالأذكار وال�سنن الرواتب 
و�سالة ال�سحى ..

ممار�سة عمليةينفر من املع�سية واأ�سبابها

	م�سروعي�سارك املرتبي يف ت�سميم م�سروع لتعظيم �سعائر اهلل

-اإن�ساء حملة اأو معر�ش عن �سعرية من �سعائر اهلل 
ك�سالة الفجر اأو االأمر باملعروف والنهي عن املنكر 
-ميكن اال�ستفادة من وقائع موؤمتر تعظيم حرمات 

االإ�سالم – جملة البيان
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يحر�ش على الرعاية االإميانية 
لدى املرتبني

	م�سروعيحر�ش على جتديد االإميان يف بيئته الرتبوية

من ذلك : التعاهد واحلث على �سيام االأيام البي�ش 
وتهيئة اجلو املنا�سب لذلك من اإفطار جماعي اأحيانًا 
,عدم اإقامة الرحالت يف هذا التاريخ ... التعاون مع 
جهة خريية يف حيه كمكتب الدعوة واالإر�ساد وتوعية 
اجلاليات يف م�سروع حمدد كح�سر اجلاليات غري 

امل�سلمة يف احلي ودعوتهم, اأو تن�سيق كلمات مل�ساجد 
احلي ...

زيارة اأحد امل�ست�سفيات كالنقاهة مثاًل مع توزيع 
هدايا على املر�سى ... الخ

تقدمي برنامج ترفيهي الأطفال دار الرعاية 	مهمة اأدائيةيت�سم بالعاطفة االإميانية ال�سادقة
االجتماعية وملن �سابههم

رحلةيهتم بتزكية نف�سه وتهذيبها

رحلة فردية ملدة يومني اإىل املدينة النبوية تت�سمن 
قراءة وتلخي�ش ثالث منازل من تهذيب مدارج 

ال�سالكني لعبد املنعم العزي على �سكل �سوؤال وجواب 
مع االهتمام باخللوة والعزلة

ǼǮ
Ǫǖ
ǩƗ يدرك مقا�سد واأ�سرار

الت�سريع

	لقاء خبرييفهم مقا�سد ال�سريعة

ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية 
: مقا�سد ال�سريعة : د. حممد اليوبي , املخت�سر 
الوجيز يف مقا�سد الت�سريع : د. عو�ش القرين , 

نظرية املقا�سد : د. اأحمد الري�سوين , مقدمة يف علم 
مقا�سد ال�سريعة : د. �سعد ال�سرثي

يراعي مقا�سد ال�سريعة يف اختياراته
اإعداد برناجمًا لرحلة مدتها يوم واحد يو�سح ارتباط 	مهمة اأدائية

براجمه مبقا�سد ال�سريعة له وللمرتبني ي�ستفيد من املواقف الرتبوية يف تو�سيح مقا�سد ال�سريعة
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ǩƗ ي�ستفيد من �سرية الر�سول

�سلى اهلل عليه و�سلم يف حياته 
الرتبوية

	لقاء خبرييفهم تاريخ تدوين ال�سرية النبوية و�سوابطها
التالية  املراجع  من  اال�ستفادة  املتلقي  اأو  للملقي  ميكن 
: اأ�سواء على درا�سة ال�سرية النبوية : �سالح ال�سامي , 

كتابة التاريخ االإ�سالمي : د. حممد ال�سامل

يلم باأحداث ال�سرية النبوية
	قراءة موجهة

 : املختوم  الرحيق   : التالية  الكتب  اأحد  املربي  يختار 
�سوء  يف  النبوية  ال�سرية   , املباركفوري  الرحمن  �سفي 
امل�سادر االأ�سلية : د. مهدي رزق اهلل , ال�سرية النبوية 
درا�سة حتليلية : حممد عبد القادر اأبو فار�ش , وقفات 

تربوية مع ال�سرية النبوية : اأحمد فريد ,
خمت�سر ال�سمائل املحمدية : نا�سر الدين االألباينيلم ب�سمائل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأخالقه

	م�سروعي�ستنبط املبادئ والدرو�ش الرتبوية من الهدي النبوي

مع  للمرتبني  منها  مواقف  اأو  النبوية  ال�سرية  -�سرح 
ا�ستنباط املبادئ والدرو�ش الرتبوية من الهدي النبوي,

ال�سرية  عر�ش  يف  املرتبي  اإ�سراك  باملربي  -يح�سن 
عوائد  من  ذلك  يف  ملا  والفوائد  الدرو�ش  وا�ستنباط 
وتنمية  ال�سرية  معاي�سة  هدف  حتقيق   : منها  حميدة 

ملكة اال�ستنباط وال�سعور بامل�سوؤولية ونحو ذلك .
-ميكن اال�ستفادة من املراجع التالية : زاد املعاد : ابن 
قيم اجلوزية , درا�سة حتليلية ل�سخ�سية الر�سول حممد 
�سلى اهلل عليه و�سلم : د. حممد روا�ش قلعه جي , النبي 
املربي : د. اأحمد االأ�سمر, الر�سول العربي املربي : عبد 

احلميد الها�سمي

ǼǪ
Ǣǖ
ǩƗ يت�سف باملرونة واالنفتاح

العقلي

يفهم العالقة بني العقل والنقل

	لقاء خبري

ميكن اال�ستفادة من املراجع التالية : االنفتاح العقلي يف 
الرتبية االإ�سالمية : يحيى اجلعفري

ر اأثر االنفتاح يف منوه العقلي يقدِّ

للمرونة يدرك حدود املرونة واالنفتاح العقلي كمكون  اخلالف  اأدبيات  اإىل  االإ�سارة  يح�سن 
العقلية

ممار�سة عمليةي�سجع على تنوع االآراء يف البيئة الرتبوية
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يقراأ بوعي وذكاء

يحدد هدفه من القراءة

	دورة

-        يح�سن الرتكيز على اجلانب العملي يف املهارات.
املراجع  من  اال�ستفادة  املتلقي  اأو  للملقي  ميكن       -
قراءة   , ال�سويف  اللطيف  عبد   : القراءة  فن   : التالية 
القراءة : فهد احلمود , القراءة الذكية: �ساجد العبديل 

, القراءة املثمرة : د. عبد الكرمي بكار

يدرك اأبرز مهارات القراءة

يهتم بالقراءة النقدية

	م�سروعيتبنى ن�سر ثقافة القراءة الواعية يف بيئته الرتبوية

-ت�سميم حقيبة اأو اأكرث للقراءة تكون متعددة امل�ستويات 
اأواًل,  القراءة   : جذاب  م�سمى  حتت  كم�سروع  وطرحها 
امل�ستويات  ومن  وهكذا  لرتقى..  اقراأ  املثقف,  بناء 

املقرتحة : 
	.حتبيب القراءة)جمالت, كتيبات,ق�س�ش وروايات(

ت�سبح  حتى  وهكذا   . متعددة  فنون  يف  �سهلة  كتب   .	
والكيفية,  الكمية  يف  التدرج  اأهمية  مع  عادة  القراءة 
حقيبة  كل  نهاية  عند  مب�سروع  املرتبي  مطالبة  وميكن 
ونحو  حمددة  لكتب  بيانية  ر�سوم  اأو  الفوائد  كبطاقات 

ذلك.
يف  املوجودة  القراءة  مناهج  من  اال�ستفادة  -ميكن 
حقائب  ومنها:  العنكبوتية  ال�سبكة  على  اأو  االأ�سواق 
ميكن  وكذلك  القر�سي,  راكان  اأ.اأبو  املوجهة  القراءة 
علي  د.  مع  الكرمي  القراآن  اإذاعة  لقاء  من  اال�ستفادة 

ال�سبيلي عن القراءة.

ǻǸ
Ǖƴ
ǩƗ ميار�ش املهارات الدعوية

بكفاءة

يحر�ش على تطوير مهاراته الدعوية با�ستمرار

	مو�سوع تعلم

- حتليل العمل وحتديد احتياجاته من املهارات 
الدعوية.

- يختار املربي مهارات ويتدرب عليها.
- ميكن للمربي اأن ي�ستفيد من املراجع التالية : 

تنمية املهارات ال�سخ�سية والدعوية : زاهر اأبو داود 
, مقدمات للنهو�ش بالعمل الدعوي : د. عبد الكرمي 

بكار.
ي�سرح اآلية اكت�ساب املهارة الدعوية

	مهمة اأدائيةيهتم بتنمية بع�ش املهارات الدعوية لدى املرتبي

- ت�سميم خطة لتنمية ثالث مهارات دعوية لدى 
املرتبني.

- ميكن للمربي اأن ي�ستفيد من املراجع التالية : 
التوريث الدعوي : د. حممد ال�سريف , اأمانة التطوير : 

حممد القباطي.
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يدرك قواعد 
ومنطلقات اكت�ساب  

االأخالق الفا�سلة

يفهم فل�سفة االأخالق يف االإ�سالم
	قراءة موجهة

يختار املربي اأحد الكتب التالية : االأخالق الفا�سلة : د. 
عبد اهلل الرحيلي , االأخالق االإ�سالمية واأ�س�سها : عبد 

الرحمن امليداين يعرف قواعد اكت�ساب االأخالق الفا�سلة

	م�سروعيهتم بالرتبية االأخالقية للمرتبي

االأخالقية  البنية  لتطوير  املدى  طويل  م�سروع  ت�سميم 
االأخالق  من  جملة  املربي  يختار  مثال:  املرتبني,  لدى 
ترتيبها  ثم  الرتبوية,  بيئته  يف  غر�سها  يرغب  التي 
ح�سب االأولوية واالإمكانية, وتق�سيمها على �سنة اأو اأكرث, 

وتنفيذها بلغات متعددة:
-كاأن يطرح م�سروع معاهدات بني املرتبني: باأن يتعاهد 
كل اثنني على اأمور منها: التحلي بهذا اخللق, ون�سره يف 

بيئتهم القريبة ... وهكذا.
على  االأخالق  من  جمموعة  يف  بحثية  تكاليف  -طرح 
هذا  الكت�ساب  تو�سيات  ت�سمينها  طلب  مع  املرتبني 

اخللق ...الخ.
-�سعار االأ�سبوع اأو ال�سهر: ويكون عن اأحد هذه االأخالق 
اخللق:  هذا  لتحقيق  و�سائل  عدة  املرتبني  من  ويطلب 

القدوة احل�سنة, توزيع �سريط, قراءة كتيب ..
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يطبق مهارات التوا�سل
مع املرتبني

ي�ستمع لالآخرين بتفهم

	 + 	دورة + م�سروع

- من اأهم املهارات التي يجب االعتناء بها: مهارات 
احلوار واالإقناع واالإن�سات ...

- االهتمام باجلانب االإجرائي للمهارات اأثناء الدورة, 
ويف امل�سروع باأن ي�سع كل واحد من املربني له خطة 

ف�سلية لتطبيق مهارة اأو اأكرث يف بيئته الرتبوية مع اأهمية 
و�سوح اخلطوات العملية التي �سيقوم بها.

- ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية : 
مهارات االت�سال الفعال : اإ�سدارات مركز مبيك , اأنت 

واأنا : حممد اجليو�سي , االت�سال وال�سلوك االإن�ساين 
: برنت روبن , االإن�سان الفعال : جمال جمال الدين , 

العادات الع�سر لل�سخ�سية الناجحة : د. اإبراهيم القعيد 
, فنون االت�سال )�سل�سلة �سخ�سيتي االإيجابية( , مهارات 

االت�سال: را�سد عي�سى.

يو�سل اأفكاره لالآخرين بو�سوح

يبدي اهتماما بتطوير مهاراته التوا�سلية

ƟƗ
ƶǩ
Ɨ Ɲ
ƷƗƳ
Ƒ

يبني خرباته وخربات
املرتبني بذكاء

ي�سرح مفهوم اخلربة
بري

ء خ
لقا

	

من الكتب اجلميلة : جتارب وخربات غريت م�سار حياتي : 
با�سل �سيخو , حكايات كفاح : د. كفاح فيا�ش , كتب ال�سري 

الذاتية عمومًا
يجيد التعامل مع اأدوات اكت�ساب اخلربة

برنامجيعتني بتوجيه املرتبني يف بناء خرباتهم

مثال : يعقد املربي جل�سة اأو ور�سة عمل مع املرتبني بعنوان: 
كيف تنمي البيئة الرتبوية خرباتنا ؟ مع االإ�سارة اإىل مفهوم 

اخلربة واأدوات اكت�سابها
-تنويع املهام والربامج املرتبني مبا يحقق تنوع خرباتهم

-االهتمام بالتغذية الراجعة اأثناء وبعد املهام التي يوؤديها 
املرتبي

ǼǱ
ƴƜ
ǩƗǷ
 Ǽ
Ʈǆ
ǩƗ

يكت�سب املفاهيم االأ�سا�سية يف 
اللياقة البدنية

يدرك م�سوؤوليته جتاه بدنه
	لقاء خبري

ميكن اال�ستفادة من املراجع التالية : اللياقة البدنية 
للجميع : حممد ر�سوان واأحمد من�سور , اللياقة البدنية 

وال�سحية : �ساري حمدان ونورما �سليم يو�سح القواعد االأ�سا�سية للربنامج الريا�سي ال�سليم

	م�سروعميار�ش اأن�سطة حياتية يومية مفيدة للياقته
للياقته,  املفيدة  احلياتية  االأن�سطة  بع�ش  املربي  يحدد 
االأ�سبوع,  يف  مرات  ثالث  �ساعة  ن�سف  مدة  امل�سي  مثال: 

االلتزام بتمارين ريا�سية حمددة يوميًا ...
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Ǽǲ
ǢƢ
ǩƗ 
ǼǕ
Ǹǩ
Ɨ

يتعامل بوعي مع التقنية 
احلديثة

يفهم جماالت التقنية احلديثة

	دورة

مهمة ي�ستفيد من التقنية يف احتياجاته اليومية
اأدائية

تنظيم املواعيد ال�سخ�سية باالعتماد على خدمة 
)google - calender(

�سواء املخاطر ال�سحية اأو العقلية اأو ال�سرعية ...يحذر من خماطر التقنية واأ�سرارها

مهمة يجيد البحث االإلكرتوين واأدواته
بحث مو�سوع تربوي باالعتماد على البحث االلكرتوين 	اأدائية

فقط
يح�سن التعامل  مع املحتويات املختلفة لالإنرتنت

Ǽǭ
ȆǕ
ȃ
Ɨ Ǽ
ǕǸ
ǩƗ

يدرك اأهم مبادئ االإعالم 
املقارنة بني و�سيلتني اإعالميتني من حيث تاأثريهما 	مهمة اأدائيةيقارن بني و�سائل االإعالم املختلفةواأ�س�سه

على بيئته الرتبوية
يتعامل باإيجابية مع و�سائل 

مع اأهمية اخلروج بتو�سيات لتوظيف وا�ستثمار االآثار 	مهمة اأدائيةيقارن بني االآثار االإيجابية وال�سلبية لالإعالماالإعالم
االإيجابية وتاليف االآثار ال�سلبية

ي�ست�سعر اأهمية الرتبية 
االإعالمية يف املجتمع

يلم مبفهوم الرتبية االإعالمية ومقا�سدها

قراءة موجهة

	

يختار املربي اأحد الكتب التالية : اأبعاد غائبة الرتبية 
االإعالمية يف املجتمع العربي املعا�سر : عبد اجلبار 

دولة

يعدد اأهم مقومات وخ�سائ�ش خرباء الرتبية االإعالمية

يدرك اأهم جماالت الرتبية االإعالمية

يحدد العالقة بني الرتبية االإعالمية والعوملة

ǸǮ
ǲǩ
Ɨ Ƽ
ǞǱ
 Ǭ
ǪǕ

يجيد التعامل الرتبوي
مع  املراهقني

يكتب كل �سخ�ش خ�سائ�ش للمراهقني ثم يتم نقا�سها 	م�سروعيفهم خ�سائ�ش النمو لدى املراهقني
جماعيًا واخلروج بخال�سة جماعية

مهمة اأدائية + لقاء يجيد التعامل مع م�سكالت املراهقة
درا�سة حالتني درا�سة واقعية ت�ساعد على حتقيق كفاية 	 + 	خبري

حل امل�سكالت
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ǻǸ
ƛƸ
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Ɨ Ǔ
ƘǮ
ƢƩ
ȅ
Ɨ Ǭ
ǪǕ

يدرك اأهم املو�سوعات يف
اجتماعيات الرتبية

يقدر اأثر جمال علم االجتماع الرتبوي على بيئته 
الرتبوية

بري
ء خ

لقا

مهمة 
اأدائية

	

ن�سر مقال يف جمموعة املواقع واملنتديات الرتبوية 	
حول هذه الكفاية

من املراجع املقرتحة : علم االجتماع الرتبوي : عبد ي�سرح عالقة الرتبية بعلم االجتماع
اهلل الثبيتي

يف�سر معنى البناء والتنظيم االجتماعي

يتعامل مع ال�سرائح املجتمعية باإيجابية

ميكن جمع اأفكار مقرتحة للتعامل االإيجابي مع هذه 
ال�سرائح ,وتوزيع املربني على جمموعات ثم تختار 
كل جمموعة من )	-	( اأفكار لتطبيقها على اأر�ش 

الواقع

تت�سمن كتابة تقرير نهائي يبني اأثر املوؤ�س�سات 	زيارةيقدر اأثر املوؤ�س�سات الرتبوية يف بناء املرتبي
الرتبوية يف بناء املرتبي

Ƽ
ǽƷ
ƴƢ
ǩƗ 
ǟƸ
Ǎ
Ƿ ƨ
ǵƘ
ǲǮ
ǩƗ

ي�ستخدم اأحدث و�سائل التقومي 
الرتبوي لتطوير عمله

يقارن بني القيا�ش والتقومي
	دورة

ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية : 
التقومي يف املنظومة الرتبوية : د. علي اأحمد �سيد و د. 

اأحمد حممد ,  القيا�ش والتقومي : را�سد الدو�سري يراعي اختيار الو�سائل االأ�سدق يف التقومي

يختار املربي ثالثة اأنواع خمتلفة من التقومي خالل 	م�سروعيطبق اأنواع التقومي يف بيئته الرتبوية
ف�سل درا�سي كامل ويطبقها يف بيئته الرتبوية
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ǼǱ
ƘǮ
ǽȃ
Ɨ

يبتعد عن ال�سبهات
والرتخ�ش املذموم

اأحد 	مهمة اأدائيةيو�سح الرتخ�ش املذموم املذموم يف  الرتخ�ش  االنرتنت عن  مقال يف  ن�سر 
املواقع الرتبوية

	م�سروعيح�سن املرتبي من ال�سبهات
اأو  امل�سلمة  املراأة  حجاب  عن  توعوية  حملة  كاإن�ساء 
وعمل  واأ�سرطة  مطويات  توزيع  تت�سمن   ... احلب  عيد 

م�سابقة عائلية على كتاب منا�سب كحرا�سة الف�سيلة 

ر الورع واأهله 	برنامجيقدِّ

الورع  يف  للمرتبني  احلية  النماذج  اإبراز  على  احلر�ش 
كاأن يختار �سخ�سيات متثلت الورع يف حياتها يف القدمي 
واحلديث ثم يطلب من املربني اأو املرتبني قراءة اأحدها  
ثم  ؟  حياته  يف  الورع  متّثل  كيف  �سوؤال:  عن  واالإجابة 

اخلروج بتو�سيات كيف نر�سخ الورع يف حياتنا

	م�سروعير�سخ مفهوم الورع يف بيئته الرتبوية

-يتبنى كل واحد من املربني و املرتبني تطبيق ما ينا�سب 
)االأ�سرة  القريبة  بيئته  يف  ال�سابقة  التو�سيات  من 
-املدر�سة - اجلامعة -..( وفق خطوات ومدة حمددة 

يتفق عليها ثم ت�سلم نتائج امل�سروع للم�سرف املتابع
- ميكن اال�ستفادة من �سريط : الورع يا رجال ال�سحوة: 

د. حممد الدوي�ش .

	قراءة موجهةياأخذ نف�سه مبعايل االأمور
يختار املربي اأحد الكتب التالية : الهمة العالية : حممد 
احلمد.علو الهمة : حممد اإ�سماعيل املقدم , ف�سول من 

�سالح االأمة يف علو الهمة : �سيد ح�سني العفاين
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ǼǮ
Ǫǖ
ǩƗ

يدرك اأ�سول العقيدة وما 
ي�سادها

ي�ستوعب منهج عقيدة اأهل ال�سنة واجلماعة

	دورة

 : التالية  املراجع  من  اال�ستفادة  املتلقي  اأو  للملقي  ميكن 
جممل   , احلمد  حممد   : واجلماعة  ال�سنة  اأهل  عقيدة 
اأ�سول اأهل ال�سنة واجلماعة يف العقيدة : د. نا�سر العقل , 
الوالء والرباء يف االإ�سالم : د. حممد بن �سعيد القحطاين 
,  منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف التعامل مع اأهل االأهواء 

والبدع : اإبراهيم الرحيلي 
�سريط : التوحيد واأثره يف النفو�ش : د. اإبراهيم الدوي�ش 

الرحمن  عبد  د.   : الفرد  حياة  يف  التوحيد  اأثر   : �سريط 
املحمود , موقع : دمعة موحد

يالحظ اآثار التوحيد على حياة االإن�سان

يعتني بدرا�سة اأركان االإميان ال�ستة

ي�سرح منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف الوالء والرباء

يح�سن التعامل مع الفرق العقدية املخالفة

يحلل اأ�سباب انحراف الفرق و�ساللها

ي�ستفيد من �سرية الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم يف حياته 

الرتبوية
	م�سروعي�ستنبط املبادئ والدرو�ش الرتبوية من الهدي النبوي

مع  للمرتبني  منها  مواقف  اأو  النبوية  ال�سرية  -�سرح 
ا�ستنباط املبادئ والدرو�ش الرتبوية من الهدي النبوي .

ال�سرية  عر�ش  يف  املرتبي  اإ�سراك  باملربي  -يح�سن 
عوائد  من  ذلك  يف  ملا  والفوائد  الدرو�ش  وا�ستنباط 
حميدة منها : حتقيق هدف معاي�سة ال�سرية وتنمية ملكة 

اال�ستنباط وال�سعور بامل�سوؤولية ونحو ذلك .
-ميكن اال�ستفادة من املراجع التالية : زاد املعاد : ابن قيم 
اجلوزية , درا�سة حتليلية ل�سخ�سية الر�سول حممد �سلى 
اهلل عليه و�سلم : د. حممد روا�ش قلعه جي , النبي املربي 
: د. اأحمد االأ�سمر, الر�سول العربي املربي : عبد احلميد 

الها�سمي

ǼǪ
Ǣǖ
ǩƗ

يحل م�سكالته بطريقة علمية

يتبنى مفهومًا وا�سعًا للم�سكالت

	دورة

- مهم االإ�سارة اإىل الروؤية ال�سرعية للم�ساكل كمدخل.
- يجدر باملربي تطبيق خطوات حل امل�سكالت يف حياته 

اليومية خ�سو�سًا ما يعر�ش له يف بيئته الرتبوية مع 
املرتبني حتى تتكون لديه مهارة حل امل�سكالت .

- ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية: 
بال ندم : د. اأكرم ر�سا , حل امل�سكالت : �سعيد مانع , حل 

امل�سكالت خطوة خطوة : ريت�سارد �سانغ وبي كيللي.

يو�سح خطوات حل امل�سكالت

يطبق طريقة حل امل�سكالت يف بيئته الرتبوية
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ǻƸ
Ǧ
Ǟǩ
Ɨ

يفهم منهجية التعامل مع  
ال�سبهات املثارة حول االإ�سالم

ميتلك ح�سانة �سرعية من ال�سبهات
	لقاء خبري

ميكن اال�ستفادة من املراجع التالية : منهج اأهل ال�سنة 
واجلماعة يف التعامل مع اأهل االأهواء والبدع : اإبراهيم 
علي  د.   : ال�سبهات  مع  التعامل  يف  قواعد   , الرحيلي 
احلمادي , موقع : الكا�سف , موقع �سبكة القلم الفكرية, 

موقع الع�سر
يعرف القواعد ال�سرعية يف التعامل مع ال�سبهات 

املعا�سرة

اأولوية يف بيئته ويطبق عليها املنهج 	مهمة اأدائيةيطبق املنهج ال�سرعي يف الرد على �سبهات خمتارة اختيار �سبهة ذات 
ال�سرعي يف الرد على ال�سبهات

ǻǸ
Ǖƴ
ǩƗ

يدرك الثوابت 
واملتغريات يف العمل 

الدعوي

	لقاء خبرييفرق بني الثوابت واملتغريات يف الدعوة
م�سرية  يف  واملتغريات  الثوابت   : املقرتحة  املراجع  من 
العمل االإ�سالمي : د. �سالح ال�ساوي , و�سائل و�سوابط 

يف العمل االإ�سالمي : جا�سم اليا�سني

	مهمة اأدائيةيتعامل مبرونة مع املتغريات يف العمل الدعوي
التطور  حول  املربني  بني  حوار  جل�سة  وتنظيم  اإدارة 
والقنوات  التلفاز  من  الدعاة  ملواقف  التاريخي 

الف�سائية

ممار�سة عمليةيوجه العمل الرتبوي وفق الثوابت الدعوية

يعظم �سعرية االأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر

يو�سح ال�سوابط العامة لالأمر باملعروف والنهي عن 
	مو�سوع تعلماملنكر

االأمر   : التالية  املراجع  من  ي�ستفيد  اأن  للمربي  ميكن 
االأمر   , ال�سبت  د. خالد   : املنكر  والنهي عن  باملعروف 
امل�سعود  العزيز  عبد  د.   : املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
د.   : املنكر  والنهي عن  باملعروف  االأمر  �سبهات حول   ,

ف�سل اإلهي

يتحلى باآداب االأمر باملعروف والنهي عن املنكر

ممار�سة عملية

بحيث يقوم املربي باالأمر باملعروف والنهي عن املنكر يف 
حميطه القريب كاأ�سرته وبيئته الرتبوية ومقر عمله ... 
باالأ�سلوب والطريقة املنا�سبة التي ال ت�سرفه عن مهمته 

االأ�سا�سية وهي الرتبية يجتهد يف بذل الن�سح لعامة امل�سلمني
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ȅ
Ɨ

يتحمل امل�سوؤولية جتاه نف�سه 
واملرتبني

	مو�سوع تعلميعرف م�سوؤوليته جتاه من حوله

- الرتكيز على حقيقة مفهوم حتمل امل�سوؤولية وتكوين 
اجتاه اإيجابي نحوه

- ميكن للمربي اأن ي�ستفيد من املراجع التالية : 
االإح�سا�ش بامل�سوؤولية وحتمل تبعاتها : حممد عبد 

الرحيم عد�ش , امل�سوؤولية : حممد عبد الهادي 
امل�سري , حتمل امل�سوؤولية االآن : الطريقة الفعالة 

للتغلب على عادة اللوم : ويليام كناو�ش

	برنامجيوؤكد على مفهوم امل�سوؤولية يف بيئته الرتبوية

- مع اأهمية مراعاة تفاوت امل�سوؤوليات يف البيئة 
الرتبوية.

- من الربامج املقرتحة :
تكليف بع�ش املرتبني باإدارة رحلة اأو تق�سيم تكاليف 

رحلة على جميع املرتبني ثم التعقيب يف نهاية الرحلة 
على مبداأ امل�سوؤولية وحتملها واأثره يف جناح االأن�سطة 

يف البيئة الرتبوية
قراءة ق�سة موؤمن اآل فرعون اأو اآل يا�سني من القراآن 

الكرمي وطلب ا�ستنباط الفوائد والدرو�ش منها 
والتعليق على هذا املبداأ من �سمنها ...

ممار�سة عمليةيبادر لتحمل املهام املوكلة اإليه

ǼǞ
Ǎ
Ƙǖ
ǩƗǷ
 Ǽ
ƾǞ
ǲǩ
Ɨ

يجيد التعامل مع احليل النف�سية

	قراءة موجهةيعدد اأبرز احليل النف�سية

النف�سية  ال�سحة   : التالية  الكتب  اأحد  املربي  يختار 
والتوافق  النف�سية  ال�سحة   , اأحمد  �سهري   : والتوافق 
النف�سي : �سربة علي واأ�سرف �سريت , احليل النف�سية 

: نهاد دروي�ش , ما حتت االأقنعة : د. حممد ال�سغري

يالحظ �سلوك االحتيال لديه
لديهم م�سروع االحتيال  �سلوك  مالحظة  على  اثنان  يتفق 

والتعاون على التخل�ش من ذلك يف�سل مواجهة الواقع على التحايل
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ƟƗ
ƶǩ
Ɨ Ɲ
ƷƗƳ
Ƒ

ينمي ح�سه اجلمايل
وذوقه الرفيع

ي�ست�سعر معاين اجلمال يف احلياة

	قراءة موجهة

يختار املربي اأحد الكتب التالية : فنون الذوقيات 
واالتيكيت االإ�سالمي : عبد اهلل البو �سعيدي , اآفاق 

اجلمال : حممد الرا�سد , �سفة �ساحب الذوق ال�سليم 
: ال�سيوطي , الظاهرة اجلمالية يف االإ�سالم : �سالح 

ال�سامي
يحرتم معايري املجتمع يف الذوق

ور�سة برنامجيعزز قيمة اجلمال يف بيئته الرتبوية
يقرتح من خالل ور�سة العمل جمموعة من االأفكار 	عمل

التي ت�ساعد على تنمية اجلمال يف البيئة الرتبوية

Ǽƽ
ƘǾƾ
ǩƗ 
ǼǕ
Ǹǩ
Ɨ

يكّون نظرة عامة عن ال�سيا�سة 
واأنظمتها

يعدد القواعد االأ�سا�سية التي تقوم عليها العالقات 
الدولية

	لقاء خبري

ميكن اال�ستفادة من املراجع التالية : مقدمة يف فقه 
النظام ال�سيا�سي : د. حممد ال�سريف , فقه املتغريات 

يف عالئق الدولة امل�سلمة بغري امل�سلمني : د. �سعد 
العتيبي

يبني اأنواع ال�سلطات وحدودها وعالقتها باالأنظمة 
ال�سيا�سية

ممار�سة عمليةيراعي املتغريات ال�سيا�سية يف عمله الرتبوي
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ƞǾ
ǭȆ
ƽȃ
Ɨ ƞ
Ǿƛ
ƸƢ
ǩƗ

يعرف اأ�س�ش الرتبية االإ�سالمية

	قراءة موجهةيفهم املعنى االإجمايل الأ�س�ش الرتبية االإ�سالمية
يختار املربي اأحد الكتب التالية : اأ�سول الرتبية 
االإ�سالمية واأ�ساليبها : عبد الرحمن النحالوي , 

الرتبية االإ�سالمية : اإبراهيم الدعيلج

يجيد غر�ش اأ�س�ش الرتبية االإ�سالمية يف نفو�ش املرتبني

بري
ء خ

لقا

مهمة 
اأدائية

	
	

- ت�سميم برنامج لغر�ش قيمة تربوية حمددة . 
- ميكن اال�ستفادة من املراجع التالية : برنامج 

القيم االأخالقية الرتبوي: دديان تيلمان, تعلم القيم 
وتعليمها: ماجد اجلالد.

ي�ست�سعر اأهمية الرتبية وفق هذه االأ�س�ش

ƞǽ
Ǹƛ
ƸƢ
ǩƗ 
ƝƷ
ƗƳ
ȃ
Ɨ

يلم بوظائف االإدارة االأ�سا�سية

يعرف اأهم مقومات التخطيط الناجح

	دورة

ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية: 
االإدارة االإ�سالمية بني املنهج واملمار�سة : د. حزام 

املطريي , مقدمة يف االإدارة والتخطيط الرتبوي : د. 
�سالح م�سطفى ود. فاروق عمر , كيف تكتب خطة 

عمل ناجحة : املنظمة العربية للتنمية االإدارية , دليل 
خطة العمل : دافيد باجنز جونيور , االإدارة احلديثة 

يف خدمة الرتبية – التخطيط -: لطف اأحمد 
الكب�سي, �سريط : التخطيط : د. طارق ال�سويدان , 

موقع : مهاراتي

ي�سعى  لتنظيم اأعماله بنجاح

يقّدم االأعمال والربامج املطروحة باأ�سلوب علمي

يقدم التوجيه امل�ستمر للعاملني معه

يتابع اأداء عمله بجدية

ǻǸ
ƛƸ
Ƣǩ
Ɨ Ƽ
Ǟǲ
ǩƗ 
ǬǪ
Ǖ

يدرك مفهوم التعلم ومناذجه

يفهم  نظريات التعلم ومناذجه

	لقاء خبري

ميكن اال�ستفادة من املراجع التالية : التعلم )نظريات 
وتطبيقات( : اأنور ال�سرقاوي , نظريات التعلم : 

عماد الزغلول ,  نظريات التعليم و التعلم : حممد 
عبدالعزيز الغرباوي

ميكن اال�ستفادة من املراجع التالية : نظريات التعلم يهتم بالتطبيقات العملية ملفاهيم التعلم
وتطبيقاتها الرتبوية : جودت عبد الهادي

اختيار اأحد الربامج الرتبوية ويقومه وفق قوانني 	مهمة اأدائيةيقّوم  براجمه الرتبوية وفقا لقوانني التعلم ومبادئه
التعلم ومبادئه



96

ǧƘƪǮǩƗƞǭƘǖǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗƞǅƘƲǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭƨǭƗƸƜǩƗ ƳƴǕƞǭƘǕ ƟƘǶƩǸǭ

Ƽ
ǽƷ
ƴƢ
ǩƗ 
ǟƸ
Ǎ
Ƿ ƨ
ǵƘ
ǲǮ
ǩƗ

متنوعة   تدري�ش  طرق  ي�ستخدم 
يف تعليمه

	قراءة موجهةيلخ�ش املفاهيم االأ�سا�سية للطرق احلديثة يف التعليم

يختار املربي اأحد الكتب التالية : طرق التدري�ش يف 
القرن الواحد والع�سرين: عبد اللطيف فرج, طرائق 
احليلة,  وحممد  مرعي  توفيق   : العامة  التدري�ش 

تدري�ش الرتبية االإ�سالمية : ماجد اجلالد

مع خبري , بحيث يتم ا�ستعرا�ش الربامج الرتبوية يف 	ور�سة عمليختار طريقة التدري�ش التي تنا�سبه وفق معايري وا�سحة
املنهج وما الطريقة التدري�سية املنا�سبة لها

اختيار مو�سوع وتطبيق طريقة جديدة عليه	مهمة اأدائيةيتدرب على اأبرز طرق التدري�ش احلديثة

Ƽ
ǽƷ
ƴƢ
ǩƗ 
ǟƸ
Ǎ
Ƿ ƨ
ǵƘ
ǲǮ
ǩƗ

يطبق مهارات تدري�ش
القراآن الكرمي يف بيئته

	قراءة موجهةيفهم االآداب الرتبوية لتعليم القراآن الكرمي

اآداب  يف  التبيان   : التالية  الكتب  اأحد  املربي  يختار 
 : القراآن  حملة  اأخالق   , النووي   : القراآن  حملة 
حتفيظ  حلقات  يف  واملتعلم  املعلم  اآداب   , االآجري 

القراآن الكرمي : عبد الرحمن املخاليف

	دورةيوظف مهارات التدري�ش يف بيئته الرتبوية

ميكن للملقي اأو املتلقي اال�ستفادة من املراجع التالية 
علي  د.   : القراآنية  احللقات  يف  التدري�ش  مهارات   :
املنتدى   : القراآنية  والكتاتيب  املدار�ش   , الزهراين 
ماجد  الكرمي:  القراآن  تدري�ش  مهارات   , االإ�سالمي 

اجلالد

	ور�سة عمليعتني باختيار االأ�سلوب املنا�سب للمرتبني يف تدري�ش
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تمهيد :  
       اجلداول الت�سغيلية هي اخلطة التنفيذية التي ت�ستخدمها لتنزيل املقرر ال�سنوي على االأيام واالأ�سابيع خالل الف�سول الدرا�سية. 
وهي الوثيقة التي �ستحتاج حلملها ب�سورة دائمة. ي�سم اجلدول الت�سغيلي لكل ف�سل درا�سي الكفايات املقررة الأربعة ع�سر اأ�سبوعًا, 
مبعدل يومني يف االأ�سبوع. لكل يوم �ستجد الكفاية اأو الكفايات املقرر تناولها خالل هذا اليوم, وبجوارها �ستجد م�سار التعلم املقرتح 
. جتدر االإ�سارة هنا اإىل اأن اجلداول الت�سغيلية ت�سم الكفايات ذات م�سارات التعلم التي خ�س�ش لها وقت يف التنفيذ. حيث توجد 
بع�ش امل�سارات ) الدورات – الرحالت – املمار�سة العملية( التي مل يخ�س�ش لها وقت حمدد يف التنفيذ, ولذلك فهي ال تظهر يف 
اجلداول الت�سغيلية. ولذلك يجب عليك اأن تراجع املخطط التف�سيلي الذي ي�سم جميع الكفايات املقررة عليك خالل ال�سنة بغ�ش 
النظر عما اإذا كان قد خ�س�ش لها وقت يف اجلداول الت�سغيلية اأم ال. ورمبا ترغب يف توزيع تلك الكفايات - التي مل يخ�س�ش لها 
وقت حمدد يف اجلداول الت�سغيلية – على بع�ش االأ�سابيع مبا يتالءم مع وقتك وظروفك اخلا�سة حتى ت�سمن عدم اإغفالها. ال تن�ش 
اأن توزيع الكفايات على االأيام وحتديد االأيام التي �سيتم تنفيذ الربامج فيها هو اأمر يرجع اإليك بالدرجة االأوىل. ولذلك ت�سرف 
بحرية يف هذا التوزيع مبا يتنا�سب مع ظروفك, ب�سرط اأن حتافظ على معدل االإجناز كما هو مقرر يف املنهج, حتى ت�سمن تنفيذ 

الكفايات باملعدل املطلوب.
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لقاء خبرييعرف كيف يتعامل مع القراآنالأول

الثاين
يقارن بني االأخوة يف اهلل وغريها من العالقات

�سماع موجه
يقدر دور االأخوة يف احلياة

مهمة اأدائيةيو�سح العالقة بني دوره كمربي ودوره كاأخالثالث
برنامجي�ست�سعر اأثر القراآن على حياتهالرابع

م�سروع جماعييحفز املرتبي على تدبر القراآن ومتثله يف �سلوكهاخلام�س

ال�صاد�س
يعرف مكونات الغذاء ال�سحي

قراءة موجهة + مهمة اأدائية
يجتنب االأغذية ال�سارة

مو�سوع تعلميعلم املرتبي اأحكام التجويدال�صابع

الثامن
يحر�ش على االأولويات يف تنظيم وقته

�سماع موجه يو�سح اآليات اإدارة الوقت
ير�سخ مفاهيم اإدارة الوقت يف بيئته الرتبوية

التا�صع
يبذل جهده يف متثل �سفات املربي الداعية

مو�سوع تعلم يجتنب ما ي�سيء ل�سخ�سية الداعية
يحر�ش على التزام هدي و�سمت الدعاة اإىل اهلل

برنامجير�سخ مفاهيم اإدارة الوقت يف بيئته الرتبويةالعا�صر

احلادي ع�صر
ي�ست�سعر لذة العبادة

�سماع موجه
ر اأهمية التعبد يف حياته وحياة املرتبي يقدِّ

مهمة اأدائية 	ي�ستوعب املعاين التف�سيلية جلزء عم وتباركالثاين ع�صر

الثالث ع�صر
يدرك منزلة اخللق الفا�سل من الدين

�سماع موجه
يعطي مناذج من ال�سري على االأخالق الفا�سلة

الرابع ع�صر
يلخ�ش منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف اأ�سماء اهلل و�سفاته

مو�سوع تعلم 	 ي�سرح االآثار االإميانية لالأ�سماء وال�سفات
يتمثل معاين اأ�سماء اهلل و�سفاته يف �سلوكه
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ǫƞǭƘǖǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗƞǅƘƲǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗǫƘǽȁƗ ƳƴǕ

يعتني بالعبادات القلبية	

يعرف معنى العبادات القلبية

	 يبني اأثر العبادات القلبية على ال�سلوك

يحذر من اإتباع االأهواء القلبية

	يعرف اأ�سول التف�سري ومناهجهيهتم بالقراآن الكرمي قراءة وتف�صرياً	

يعتني مبهارات التفكري الإبداعي	
يو�سح مهارات التفكري االإبداعي

	
يقدر اأثر االإبداع يف تطور احلياة
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ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ

الأول
يو�سح مفهوم الرتبية واأنواعها

قراءة موجهة + مهمة اأدائية يتنبه اإىل �سرورة تعلم العلوم االإن�سانية
يحاول دمج مقومات الرتبية مع و�سائل التطبيق

الثاين
يدرك اأ�سول منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف التلقي واال�ستدالل

لقاء خبري
يحذر من املناهج املخالفة ملنهج اأهل ال�سنة واجلماعة

مهمة اأدائيةيطبق منهج اأهل ال�سنة يف التلقي واال�ستدالل على م�سائل خمتارةالثالث

الرابع
يو�سح العالقة بني االإ�سالم والرتبية

مو�سوع تعلم ي�ستوعب �سمات الهدي النبوي وخ�سائ�سه يف الرتبية
ي�ست�سعر اأهمية ربط املرتبي مب�سادر الرتبية االإ�سالمية

ور�سة عمليوظف خ�سائ�ش الرتبية االإ�سالمية يف منهجه التعليمياخلام�س
مهمة اأدائية 	ي�ستوعب املعاين التف�سيلية جلزء عم وتباركال�صاد�س

ال�صابع
يهتم بدرا�سة املنهج النبوي يف الدعوة

قراءة موجهة
يفهم اأبرز الن�سو�ش ال�سرعية الواردة يف الدعوة

م�سروع جماعيي�سجع على االإبداع يف بيئته الرتبويةالثامن
مهمة اأدائيةيوّلد حلواًل اإبداعية مل�سكالت تربوية خمتارةالتا�صع
مهمة اأدائيةيطبق اأ�ساليب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف التعليمالعا�صر

احلادي ع�صر
يلخ�ش منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف اأ�سماء اهلل و�سفاته

مو�سوع تعلم 	 ي�سرح االآثار االإميانية لالأ�سماء وال�سفات
يتمثل معاين اأ�سماء اهلل و�سفاته يف �سلوكه

مهمة اأدائيةيراعي مقومات الت�سور االإ�سالمي للدعوة يف بيئته الرتبويةالثاين ع�صر

الثالث ع�صر
يو�سح مفهوم االإعالم وجماالته

قراءة موجهة
يبني اأركان الر�سالة االإعالمية

مو�سوع تعلميتبنى املفهوم الوا�سع للعبادةالرابع ع�صر
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جدول الدورات – السنة األولى – الفصل الدراسي الثاني

ǫƞǭƘǖǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗƞǅƘƲǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗǫƘǽȁƗ ƳƴǕ

يعتني باملنهجية يف التعلم والتعليم	
ي�ستوعب املنهجية يف طلب العلم

	 يوؤمن باأهمية التعلم امل�ستمر مدى احلياة
ر العلم والعلماء يقدِّ

يعرف جوانب الرتبية البناءة	
يعمل على تطوير مهاراته الرتبوية

	 يلخ�ش مبادئ الرتبية الناجحة
يحذر من االأ�ساليب الرتبوية اخلاطئة
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جدول السنة الثانية – الفصل الدراسي األول

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ

الأول
يحرتم الطبيعة الب�سرية يف مفهوم القدوة

لقاء خبري يقدر اأهمية القدوات يف بناء االأجيال

الثاين
ي�ستوعب املعاين التف�سيلية جلزء عم وتبارك

م�سروع 	
يح�سن مهارة ا�ستنباط االأحكام والفوائد من االآيات القراآنية

الثالث
يدرك اأ�س�ش الرتبية االإميانية

قراءة موجهة
ي�ستعر�ش مناذج للرتبية االإميانية

الرابع
يقدر احتياجاته ك�ساب

ور�سة عمل + مهمة ادائية
يدرك مظاهر النمو يف مرحلة ال�سباب

اخلام�س
ي�ست�سعر دور االأنبياء يف االإ�سالح الرتبوي

مو�سوع تعلم
يفهم معامل منهج االأنبياء يف الدعوة اإىل اهلل

مهمة اأدائيةيدر�ش مناذج من دعوة االأنبياءال�صاد�س

ال�صابع
قراءة موجهة +يبادر ال�ستغالل موا�سم الطاعة

مهمة اأدائية يهتم بعمل اليوم والليلة

الثامن
يو�سح  فوائد درا�سة علم نف�ش النمو على بيئته الرتبوية

لقاء خبري
يظهر اهتمامًا بالتفاعل مع مو�سوعات علم نف�ش النمو

مهمة اأدائيةيح�سن التعامل مع حتديات مرحلة ال�سبابالتا�صع

العا�صر
يبغ�ش اخللق ال�سيئ واأهله

قراءة موجهة
يدر�ش مناذج خمتلفة من �سوء اخللق

مهمة اأدائيةيعالج مظاهر �سوء اخللق يف بيئته الرتبويةاحلادي ع�صر
م�سروعيعتني ببث روح التطوع لدى املرتبيالثاين ع�صر
مهمة اأدائيةيح�سن التعامل  مع املحتويات املختلفة لالإنرتنتالثالث ع�صر

الرابع ع�صر
يفهم املنهجية العلمية يف اتخاذ القرار

لقاء خبري
يحر�ش على اتخاذ قراراته اخلا�سة
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جدول الدورات – السنة الثانية – الفصل الدراسي األول

ǫƞǭƘǖǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗƞǅƘƲǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗǫƘǽȁƗ ƳƴǕ

ي�صتوعب اأهم الأحكام الفقهية	

يعرف تاريخ الفقه واأ�سوله

	
يلم باأبرز اأحكام العبادات

يدرك اأحكام املعامالت التي يحتاجها

يناق�ش اأ�سرار الت�سريع يف اأهم االأحكام الفقهية

يتقن مهارات التخطيط ال�صخ�صي	

يهتم بالتخطيط الأعماله

	 يو�سح خطوات اإعداد خطة تطوير ذاتية

يتعامل مبرونة مع خمططاته ال�سخ�سية
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جدول السنة الثانية – الفصل الدراسي الثاني

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ

الأول
يهتم باتباع االأ�س�ش العلمية يف ممار�سته الرتبوية

لقاء خبري يراعي خ�سو�سية موؤ�س�سته الرتبوية اأثناء التطبيق
يدرك املو�سوعات الرئي�سية يف جمال علم النف�ش الرتبوي

قراءة موجهةيقارن بني املنهج مبفهومه احلديث والقدميالثاين
مهمة اأدائيةي�سمم برناجمًا تربويًا وفقًا للمنهج احلديثالثالث
زيارةيربز مفهوم املنهج احلديث يف  بيئته الرتبويةالرابع

برنامجي�سجع جو التفاوؤل يف بيئته الرتبويةاخلام�س

ال�صاد�س
ي�سرح مفهوم ال�سيا�سة وعنا�سرها

لقاء خبري يقارن بني االأنظمة ال�سيا�سية وموؤ�س�ساتها
يعرف اأهم املفاهيم وامل�سطلحات ال�سيا�سية

مهمة اأدائيةيالحظ اأخطاء التفكري ويتعامل معها بوعيال�صابع ي�سجع املرتبي على مقاومة اأخطائه يف التفكري

م�سروع 	ي�ستوعب املعاين التف�سيلية جلزء عم وتباركالثامن يح�سن مهارة ا�ستنباط االأحكام والفوائد من االآيات القراآنية

مو�سوع تعلميتبنى املنهج العلمي كاأداة للمعرفةالتا�صع ي�سرح خطوات البحث العلمي
لقاء خبرييعدد اأبرز اأخطاء التفكريالعا�صر

احلادي ع�صر
يفهم اأبرز مالمح ع�سره

قراءة موجهة 	 يعدد �سمات امل�سلم املعا�سر
يدرك اأبعاد العي�ش الفاعل يف ع�سره

مهمة اأدائيةيكتب بحثًا علميًا حمددًاالثاين ع�صر ي�ستفيد من التقنية يف البحث العلمي

الثالث ع�صر
يفهم اأبرز مالمح ع�سره

قراءة موجهة 	 يعدد �سمات امل�سلم املعا�سر
يدرك اأبعاد العي�ش الفاعل يف ع�سره

الرابع ع�صر
يدرك اأثر علم االإدارة الرتبوية على بيئته الرتبوية

لقاء خبري يفهم عالقة االإدارة بالرتبية
يلم باأبرز نظريات االإدارة الرتبوية والتعليمية
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جدول الدورات - السنة الثانية – الفصل الدراسي الثاني

ǫƞǭƘǖǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗƞǅƘƲǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗǫƘǽȁƗ ƳƴǕ

يثق بنف�صه ويوؤكد ذاته	

يحرتم حقوق االآخرين

	 يتعامل باأ�سلوب توكيدي مع االآخرين

يعرف كيف يحافظ على ثقته بنف�سه

يفكر بطريقة اإيجابية	

ي�ستك�سف اجلوانب االإيجابية للم�سكالت

	 ي�سجع جو التفاوؤل يف بيئته الرتبوية

ي�ساهم يف فعل االإ�سالح
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جدول السنة الثالثة – الفصل الدراسي األول

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ

الأول
يحر�ش على تطوير مهاراته الدعوية با�ستمرار

مو�سوع تعلم
ي�سرح اآلية اكت�ساب املهارة الدعوية

الثاين

ي�سرح مفهوم اخلربة

لقاء خبري يجيد التعامل مع اأدوات اكت�ساب اخلربة

برنامجيعتني بتوجيه املرتبني يف بناء خرباتهم

مهمة اأدائيةيهتم بتنمية بع�ش املهارات الدعوية لدى املرتبيالثالث

لقاء خبرييجيد التعامل مع م�سكالت املراهقةالرابع

مهمة اأدائيةيت�سم بالعاطفة االإميانية ال�سادقةاخلام�س

م�سروعيحر�ش على جتديد االإميان يف بيئته الرتبويةال�صاد�س

مهمة اأدائيةيجيد التعامل مع م�سكالت املراهقةال�صابع

م�سروعيتبنى ن�سر ثقافة القراءة الواعية يف بيئته الرتبويةالثامن

لقاء خبرييفهم تاريخ تدوين ال�سرية النبوية و�سوابطهاالتا�صع

العا�صر

ي�ستمع لالآخرين بتفهم

م�سروع يو�سل اأفكاره لالآخرين بو�سوح

يبدي اهتمامًا بتطوير مهاراته التوا�سلية

احلادي ع�صر
يلم باأحداث ال�سرية النبوية

قراءة موجهة
يلم ب�سمائل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأخالقه

م�سروع 	ي�ستنبط املبادئ والدرو�ش الرتبوية من الهدي النبويالثاين ع�صر

مهمة اأدائيةيقارن بني االآثار االإيجابية وال�سلبية لالإعالمالثالث ع�صر

م�سروعيفهم خ�سائ�ش النمو لدى املراهقنيالرابع ع�صر
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جدول الدورات – السنة الثالثة – الفصل الدراسي األول

ǫƞǭƘǖǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗƞǅƘƲǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗǫƘǽȁƗ ƳƴǕ

يقراأ بوعي وذكاء	
يحدد هدفه من القراءة

	 يدرك اأبرز مهارات القراءة
يهتم بالقراءة النقدية

يطبق مهارات التوا�صل مع املرتبني	
ي�ستمع لالآخرين بتفهم

	 يو�سل اأفكاره لالآخرين بو�سوح
يبدي اهتماما بتطوير مهاراته التوا�سلية
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جدول السنة الثالثة – الفصل الدراسي الثاني

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ
لقاء خبرييفهم مقا�سد ال�سريعةالأول

الثاين
يراعي مقا�سد ال�سريعة يف اختياراته

مهمة اأدائية
ي�ستفيد من املواقف الرتبوية يف تو�سيح مقا�سد ال�سريعة

الثالث

يلم مبفهوم الرتبية االإعالمية ومقا�سدها

قراءة موجهة
يعدد اأهم مقومات وخ�سائ�ش خرباء الرتبية االإعالمية

يدرك اأهم جماالت الرتبية االإعالمية
يحدد العالقة بني الرتبية االإعالمية والعوملة

مهمة اأدائيةيقارن بني و�سائل االإعالم املختلفةالرابع
برنامجيو�سح معاين �سعائر اهللاخلام�س
م�سروعي�سارك املرتبي يف ت�سميم م�سروع لتعظيم �سعائر اهللال�صاد�س

ال�صابع
يفهم فل�سفة االأخالق يف االإ�سالم

قراءة موجهة
يعرف قواعد اكت�ساب االأخالق الفا�سلة

م�سروعيهتم بالرتبية االأخالقية للمرتبيالثامن

التا�صع
يدرك م�سوؤوليته جتاه بدنه

لقاء خبري
يو�سح القواعد االأ�سا�سية للربنامج الريا�سي ال�سليم

م�سروعميار�ش اأن�سطة حياتية يومية مفيدة للياقتهالعا�صر

احلادي ع�صر

يقدر اأثر جمال علم االجتماع الرتبوي على بيئته الرتبوية

لقاء خبري
ي�سرح عالقة الرتبية بعلم االجتماع

يف�سر معنى البناء والتنظيم االجتماعي
يتعامل مع ال�سرائح املجتمعية باإيجابية

زيارةيقدر اأثر املوؤ�س�سات الرتبوية يف بناء املرتبيالثاين ع�صر
م�سروعيطبق اأنواع التقومي يف بيئته الرتبويةالثالث ع�صر
مهمة اأدائيةيقدر اأثر جمال علم االجتماع الرتبوي على بيئته الرتبويةالرابع ع�صر



110

جدول الدورات – السنة الثالثة – الفصل الدراسي الثاني

ǫƞǭƘǖǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗƞǅƘƲǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗǫƘǽȁƗ ƳƴǕ

يتعامل بوعي مع التقنية احلديثة	

يفهم جماالت التقنية احلديثة

	

ي�ستفيد من التقنية يف احتياجاته اليومية

يحذر من خماطر التقنية واأ�سرارها

يجيد البحث االإلكرتوين واأدواته

يح�سن التعامل  مع املحتويات املختلفة لالإنرتنت

	
ي�صتخدم اأحدث و�صائل التقومي 

الرتبوي لتطوير عمله
يقارن بني القيا�ش والتقومي

	
يراعي اختيار الو�سائل االأ�سدق يف التقومي



111

جدول السنة الرابعة – الفصل الدراسي األول

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ

لقاء خبرييفرق بني الثوابت واملتغريات يف الدعوةالأول

قراءة موجهةيفهم االآداب الرتبوية لتعليم القراآن الكرميالثاين

مهمة اأدائيةيتعامل مبرونة مع املتغريات يف العمل الدعويالثالث

م�سروع 	ي�ستنبط املبادئ والدرو�ش الرتبوية من الهدي النبويالرابع

مو�سوع تعلميعرف م�سوؤوليته جتاه من حولهاخلام�س

ور�سة عمليعتني باختيار االأ�سلوب املنا�سب للمرتبني يف تدري�ش القراآنال�صاد�س

برنامجيوؤكد على مفهوم امل�سوؤولية يف بيئته الرتبويةال�صابع

الثامن
ي�ست�سعر معاين اجلمال يف احلياة

قراءة موجهة
يحرتم معايري املجتمع يف الذوق

ور�سة عمل + برنامجيعزز قيمة اجلمال يف بيئته الرتبويةالتا�صع

العا�صر

يعدد اأبرز احليل النف�سية

قراءة موجهة + م�سروع يالحظ �سلوك االحتيال لديه

يف�سل مواجهة الواقع على التحايل

ر الورع واأهلهاحلادي ع�صر برنامجيقدِّ

م�سروعير�سخ مفهوم الورع يف بيئته الرتبويةالثاين ع�صر

مهمة اأدائيةيو�سح متى ي�سبح الرتخ�ش مذمومًاالثالث ع�صر

م�سروعيح�سن املرتبي من ال�سبهاتالرابع ع�صر
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جدول الدورات – السنة الرابعة – الفصل الدراسي األول

ǫƞǭƘǖǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗƞǅƘƲǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗǫƘǽȁƗ ƳƴǕ

يحل م�صكالته بطريقة علمية	

يتبنى مفهومًا وا�سعًا للم�سكالت

	 يو�سح خطوات حل امل�سكالت

يطبق طريقة حل امل�سكالت يف بيئته الرتبوية

	
يطبق مهارات تدري�س
القراآن الكرمي يف بيئته

	يوظف مهارات التدري�ش يف بيئته الرتبوية



113

جدول السنة الرابعة – الفصل الدراسي الثاني

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ

قراءة موجهةيفهم املعنى االإجمايل الأ�س�ش الرتبية االإ�سالميةالأول

الثاين
يجيد غر�ش اأ�س�ش الرتبية االإ�سالمية يف نفو�ش املرتبني

لقاء خبري
ي�ست�سعر اأهمية الرتبية وفق هذه االأ�س�ش

مهمة اأدائيةيجيد غر�ش اأ�س�ش الرتبية االإ�سالمية يف نفو�ش املرتبنيالثالث

الرابع
يفهم  نظريات التعلم ومناذجه

لقاء خبري
يهتم بالتطبيقات العملية ملفاهيم التعلم

مهمة اأدائيةيقّوم  براجمه الرتبوية وفقا لقوانني التعلم ومبادئهاخلام�س

ال�صاد�س
يعدد القواعد االأ�سا�سية التي تقوم عليها العالقات الدولية

لقاء خبري
يبني اأنواع ال�سلطات وحدودها وعالقتها باالأنظمة ال�سيا�سية

قراءة موجهةيلخ�ش املفاهيم االأ�سا�سية للطرق احلديثة يف التعليمال�صابع

ور�سة عمليختار طريقة التدري�ش التي تنا�سبه. وفق معايري وا�سحةالثامن

مهمة اأدائيةيتدرب على اأبرز طرق التدري�ش احلديثةالتا�صع

العا�صر

يفهم العالقة بني العقل والنقل

لقاء خبري ر اأثر االنفتاح يف منوه العقلي يقدِّ

يدرك حدود املرونة واالنفتاح العقلي

قراءة موجهةياأخذ نف�سه مبعايل االأموراحلادي ع�صر

مو�سوع تعلميو�سح ال�سوابط العامة لالأمر باملعروف والنهي عن املنكرالثاين ع�صر

الثالث ع�صر
ميتلك ح�سانة �سرعية من ال�سبهات

لقاء خبري
يعرف القواعد ال�سرعية يف التعامل مع ال�سبهات املعا�سرة

مهمة اأدائيةيطبق املنهج ال�سرعي يف الرد على �سبهات خمتارةالرابع ع�صر
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جدول الدورات – السنة الرابعة – الفصل الدراسي الثاني

ǫƞǭƘǖǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗƞǅƘƲǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗǫƘǽȁƗ ƳƴǕ

يدرك اأ�صول العقيدة وما ي�صادها	

ي�ستوعب منهج عقيدة اأهل ال�سنة واجلماعة

	

يالحظ اآثار التوحيد على حياة االإن�سان
يعتني بدرا�سة اأركان االإميان ال�ستة

ي�سرح منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف الوالء والرباء
يح�سن التعامل مع الفرق العقدية املخالفة

يحلل اأ�سباب انحراف الفرق و�ساللها

يلم بوظائف الإدارة الأ�صا�صية	

يعرف اأهم مقومات التخطيط الناجح

	
ي�سعى  لتنظيم اأعماله بنجاح

يقّدم االأعمال والربامج املطروحة باأ�سلوب علمي
يقدم التوجيه امل�ستمر للعاملني معه

يتابع اأداء عمله بجدية
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تمهيد :
تت�سمن املالحق جمموعة من االأدوات التي ت�ساعد املربي يف تنفيذ املنهج على اأر�ش الواقع, وت�سم:

خ�سائ�ش مرحلة ال�سباب: تعريف مبرحلة ال�سباب واأهميتها, واأبرز خ�سائ�ش الفرد يف هذه املرحلة. 	 .
ا�ستمارة متابعة اأداء املربي: تهدف هذه اال�ستمارة اإىل تقييم م�ستوى اإجناز املربي لكفايات املنهج عن طريق �سخ�ش متابع ي�سعى من خالل ذلك  	 .

اإىل حت�سني اأداءه ومعرفة جوانب النق�ش في�سعى لتكميلها قدر امل�ستطاع.
اكتمال  عند  املربي  ترقية  يتم  بحيث   , الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف  االأعمال  تنظيم  يف  حديث  اأ�سلوب  امل�سارات  فكرة  تقدم  للمربي:  الوظيفي  امل�سار  	 .

م�سوغات االنتقال ولي�ش بح�سب العمر اأو عدد �سنوات العمل اأو غري ذلك . 
ملف اإجناز املربي: من اأ�ساليب التقومي احلديثة واالأ�سيلة, ي�ساعد املربي ومن ي�سرف عليه على متابعة م�ستوى االإجناز بطريقة دقيقة توثق اأعمال  	 .

املربي يف ملف خا�ش به.
ا�ستمارة تقومي ذاتي: تهدف هذه اال�ستمارة مل�ساعدة املربي على تقييم م�ستوى اإجنازه لكفايات املنهج بنف�سه )تقييم ذاتي(, وذلك بغر�ش حت�سني  	 .

االأداء ومعرفة جوانب النق�ش.
ا�ستمارة تقومي م�سار تعلم: وت�ستخدم لتقييم م�سارات التعلم بعد تنفيذها ملعرفة جوانب ال�سعف والقوة والعمل على تطويرها يف املرات القادمة,  6 .

وتقيم امل�سار من ثالث نواحي رئي�سية: الكفايات, املحتوى واملقدم.
طلب عقد لقاء: وي�ستخدم كخطاب يوجه لدعوة خبري متخ�س�ش يف جماله, لعقد لقاء مع املربني حول مو�سوع خمتار. وتت�سمن حماور املو�سوع  7 .

)الكفاية العامة والكفايات اخلا�سة( وكذلك موجهات يف تقدمي املحتوى ل�سمان حتقيق االأهداف الرئي�سية للقاء.
طلب تقدمي دورة تدريبية: وي�ستخدم كخطاب يوجه لدعوة مدرب لتقدمي دورة تدريبية للمربني. وتت�سمن حماور الدورة )الكفاية العامة والكفايات  8 .

اخلا�سة( وكذلك موجهات يف تقدمي املحتوى ل�سمان حتقيق االأهداف الرئي�سية للدورة.
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يعد التعرف على طبيعة املرحلة التي يعي�سها االإن�سان وفهم خ�سائ�سها من اأهم العوامل التي ت�ساعد على اال�ستثمار 
الفّعال لقدرات الفرد واإمكاناته,  ومعرفة نقاط قوته و�سعفه, ويتاأكد هذا الكالم عندما نتحدث عن مرحلة ال�سباب 
التي متثل بدايات حتول الفرد من موقع االعتمادية والتلقي, اإىل موقع امل�سوؤولية واالإنتاج. ولذلك �سنحتاج كثريا -�سواًء 
كنا �سبابًا اأو مهتمني ب�سوؤون ال�سباب -اإىل فهم وتفهم طبيعة الفرد يف هذه املرحلة, والتعرف على ما يرتتب على تلك 
الطبيعة من م�سكالت واحتياجات. ويف االأ�سطر التالية �ستجد نبذة خمت�سرة  تعّرفك  بطبيعة املرحلة التي تعي�سها 

واأهم خ�سائ�سها.
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تحديد مفهوم الشباب:  
      تعد مرحلة ال�سباب من املراحل املهمة اإن مل تكن املرحلة االأهم يف حياة االإن�سان. وهي مرحلة الطاقة املتدفقة, واأحد اأهم اأعمدة املجتمع القوية التي 
يقوم عليها م�ستقباًل؛ حيث تعد اأكرب ا�ستثمار للم�ستقبل. وهي مرحلة اأكد اهلل عليها يف قوله �سبحانه وتعاىل : ) اهلل الذي خلقكم من �سعف ثم جعل من بعد 
�سعف قوة ثم جعل من بعد قوة �سعفًا و�سيبة ( والقوة التي بعد ال�سعف هي ال�سباب والفتوة كما ذكر ذلك ابن كثري رحمه اهلل يف تف�سري �سورة الروم , وهي 

التي قال اهلل تعاىل عنها : ) اإنهم فتية اآمنوا بربهم وزدناهم هدى (.
      ومرحلة ال�سباب مرحلة اأكد عليها النبي  عليه ال�سالم  يف اإخباره الأمته عما �سي�ساأل الفرد عنه يوم القيامة كما روى ابن عمر ر�سي اهلل عنهما عن بن 
م�سعود ر�سي اهلل عنه اأن النبي �سلى اهلل عليه و �سلم قال : ))  ال تزول قدم ابن اآدم يوم القيامة حتى ي�ساأل عن خم�ش: عن عمره فيم اأفناه, وعن �سبابه 
فيم اأباله, وماله من  ال�سباب بعد اأن ذكرεاأين اكت�سبه وفيم اأنفقه, وماذا عمل فيما علم(( . فقد ذكر النبي  العمر, وال�سباب جزء من العمر وذكره هنا 

الأهميته يف حياة الفرد.

المعنى اللغوي للشباب:
املعنى اللغوي لكلمة �سباب كما قال الزاوي: اإن ال�سباب هو )الفتاء, كال�سبيبة, ومنه �سب ي�سّب, وال�سباب: الن�ساط(. فكلمة �سباب يف اللغة تعني: الفتاء 

والن�ساط.

تحديد مرحلة الشباب:
يف ال�سرع املطهر بني اهلل �سبحانه وتعاىل حد مرحلة ال�سباب بقوله   : )) واإذا بلغ االأطفال منكم احللم فلي�ستاأذنوا كما ا�ستاأذن الذين من قبلهم(( فجعل 
اأنه قال: قال ر�سول اهلل  اهلل االحتالم بداية اال�ستئذان. ويبني ذلك حديث النبي عليه ال�سالم  كما عند البخاري من حديث ابن م�سعود ر�سي اهلل عنه 
�سلى اهلل عليه و�سلم : ))  يا مع�سر ال�سباب من ا�ستطاع منكم الباءة فليتزوج... احلديث(( فحث ال�سباب خ�سو�سًا على الزواج, والزواج ال يكون اإال بعد 

االحتالم, وهو بداية مرحلة ال�سباب
ومل يتفق اأهل اللغة على حتديد فرتة معينة ملرحلة ال�سباب, فقال الزبيدي: اإن ال�سباب يبداأ من ال�سابعة ع�سرة اإىل الواحدة واخلم�سني, وقيل: من البلوغ اإىل 

اكتمال الثالثني, وقيل: من ال�ساد�سة ع�سرة اإىل اثنتني وثالثني �سنة, وقيل: اإىل االأربعني. وقال الثعالبي: اإن ال�سباب اإىل االأربعني
ولدى باحثي علم النف�ش تف�سيل اأكرث يف ذلك؛ فهم يرون اأن مرحلة ال�سباب تنق�سم اإىل مراحل على النحو االآتي:

	- املرحلة االأوىل: وتبداأ من �سن 		 اإىل 		 عامًا, وت�سمى مرحلة املراهقة املتاأخرة, وفيها ينتقل الفرد اإىل اال�ستقالل الذاتي عن االأ�سرة, ومتثل هذه 
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 املرحلة قمة ال�سلوك امل�ساد لقيم االأ�سرة واملجتمع. 
	-املرحلة الثانية: وتبداأ من �سن 		 اإىل 		 عامًا, وت�سمى مرحلة الر�سد املبكرة, وفيها يتم ن�سج الفرد ويكتمل منوه العقلي, ويحدث يف الغالب يف هذه 

املرحلة زواج الفرد لينتقل بذلك اإىل مرحلة جديدة من احلياة. 
	- املرحلة الثالثة: وتبداأ من  		اإىل 0	 عامًا, ويف هذه املرحلة ي�سل االإن�سان اإىل قمة الن�سج العقلي , كما قال تعاىل : ))حتى اإذا بلغ اأ�سده وبلغ اأربعني 

�سنة... االآية(( .
ويرى بع�ش الباحثني اأن مرحلة ال�سباب تبداأ من �سن 		 وهي مرحلة املراهقة املتاأخرة اإىل 		 حيث ي�سل ال�ساب اإىل بداية مرحلة الر�سد. وهي ال�سن التي 
يح�سل لل�ساب فيها يف الوقت احلا�سر يف اململكة العربية ال�سعودية غالبًا ثالثة اأمور هي: االأول: الدرا�سة اجلامعية, ومتلك ال�سيارة, حيث يبداأ اال�ستقالل 
عن االأ�سرة. والثاين: الوظيفة التي هي اعتماد كبري على الذات. والثالث: الزواج الذي هو اال�ستقالل الكامل عن االأ�سرة التي تربى يف كنفها, ويتعدى االأمر 

اإىل اأن ي�سبح م�سوؤوال مبا�سرًا عن بيت وزوجة. 
ويتفق التحديد ال�سابق ملرحلة ال�سباب مع تو�سية املوؤمتر االأول لوزراء ال�سباب العربي الذي عقد يف القاهرة عام 969	م باأن مفهوم ال�سباب يقت�سر على من 
ترتاوح اأعمارهم بني 		و		 عامًا, ويتفق مع قرار جمل�ش وزراء العمل وال�سوؤون االجتماعية لدول اخلليج العربي الذي حدد مفهوم ال�سباب باأنه من ترتاوح 

اأعمارهم بني 		و		عامًا .

أهمية مرحلة الشباب:
      تنبع اأهمية هذه املرحلة اإىل اأمور يذكر الباحث منها اأمرين اثنني هما:

	-اأنها بداية التكليف ال�سرعي لالإن�سان, قال ابن تيمية رحمه اهلل ) التكليف ال�سرعي م�سروط باملمكن من العلم والقدرة, فال جتب ال�سريعة على من ال 
ميكنه العلم كاملجنون والطفل, وال جتب على من يعجز كاالأعمى واالأعرج واملري�ش يف اجلهاد ( وقال رحمه اهلل ) كما رفع القلم عن ال�سبي حتى يحتلم, 
واإن كان له فهم ومتييز؛ لكن ذاك الأنه مل يتم فهمه؛ والأن العقل يظهر يف النا�ش �سيئًا ف�سيئًا وهم يختلفون فيه, فلما كانت احلكمة خفية ومنت�سرة قيدت 

بالبلوغ( .
القلم  رفع    ((  : وال�سالم  ال�سالة  النبي   عليه  قول  والدليل    . " العاقل  "البالغ  هو  واملكلف  البلوغ,  قبل  يكلف  ال  االإن�سان  اأن  العلم  اأهل  عند بع�ش  و 
"االأوىل:متام اخلام�سة  عن ثالثة عن ال�سغري حتى يبلغ, وعن املجنون حتى يفيق, وعن النائم حتى ي�ستيقظ ((. ويعرف البلوغ باإحدى ثالث عالمات: 
احلي�ش.   وهي  رابعة  عالمة  املراأة  وتزيد  القبل.  حول  اخل�سن  وهي ال�سعر  العانة  اإنبات  الثالثة  مناما.  اأو  يقظة  بلذة  املني  اإنزال  الثانية:   ع�سرة. 
الذي  الزمن  هذا  يف  خا�سة  بينة,  على طريق  ي�سري  حتى  لل�ساب  �ساملة  تربية  من  بد  فال  العبادة,  طريق  �سلوك  بداية  هي  هذه املرحلة  كانت  وملا 
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ياأتي   (  : قال  ال�سالم  اأنه  النبي  عليه  عن  مالك  بن  اأن�ش  روى  كما  اجلمر,  على  كالقاب�ش  دينه  القاب�ش  واأ�سبح  واخلطوب,  الفنت  فيه  ادلهمت 
اإن  حيث  ذلك,  يف  اهلل  ومراقبة  ا�ستخدام االإنرتنت,  على  االأوالد  تربية  خ�سو�سا   ,  ) اجلمر  على  كالقاب�ش  دينه  على  فيهم  القاب�ش  النا�ش زمان  على 
الخرتاق احلجب. خا�سة  برامج  ا�ستخدام  اأو  االإنرتنت  مقاهي  عمالة  من  الفني  الدعم  عرب  اأو املنحرفة  االإباحية  املواقع  اإىل  الدخول  املمكن   من 

	- متتاز هذه املرحلة العمرية باأنها مرحلة القوة والفتوة, فاالإن�سان مير يف حياته مبراحل متعددة تبداأ من مرحلته جنينًا يف بطن اأمه, ثم الوالدة, ثم املهد, 
ثم الطفولة, ثم املراهقة, ثم ال�سباب, ثم الر�سد, ثم الكهولة وال�سيب, ويف ذلك تف�سيل لدى علماء النف�ش, لي�ش هذا حمل ب�سطه.

وتعد مرحلة ال�سباب من اأقوى مراحل العمر, واأكرثها فتوة وعنفوانًا, وهي التي عناها اهلل �سبحانه وتعاىل يف اآية الروم, القوة بعد ال�سعف , ويف هذه املرحلة 
يكتمل منو الع�سالت خا�سة يف �سن اخلام�سة والع�سرين .والقوة هنا قوة البدن والهمة واحلركة والبط�ش, وي�سمل ال�سفات الباطنة والظاهرة . ثم ي�سيخ 

ويهرم فت�سعف هذه القوى واحلركة. 
وبدخول االإن�سان مرحلة الع�سرين يكتمل منو ج�سمه واأع�سائه, فال يحدث زيادة منو بعد هذه املرحلة غالبًا, با�ستثناء اللحية, لكن يتغري حجم اجل�سم مثل 

زيادة الوزن, وتغري مالمح الوجه.  
لالإن�سان  العمر  اأقوى مراحل  اأن مرحلة ال�سباب هي  يهرمون؛ ذلك  وال  ي�سيخون  ال  واأنهم  ال�سباب,  �سن  اأهل اجلنة يف  اأن  اأهمية هذه املرحلة  يبني  ومما 

واأف�سلها.
كما اأن هذه املرحلة تعد اأطول مرحلة يف عمر االإن�سان؛ حيث اإنها تبداأ )على اختالف بني الباحثني واللغويني( من �سن 		 اإىل 0	 عامًا, �سامال ال�سباب بكل 

مراحله, املراهقة املتاأخرة, وال�سباب, والر�سد.
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خصائص مرحلة الشباب:
لكل مرحلة عمرية خ�سائ�ش و�سمات متيزها عن غريها من املراحل, والتعرف على هذه اخل�سائ�ش يفيد يف معرفة �سلوك الفرد وما ينا�سبه من تربية اأو 

تعامل.
ومن اأهم خ�سائ�ش هذه املرحلة ما يلي:

	-اخل�سائ�ش اجل�سمية: ففي هذه املرحلة يكتمل منو ج�سم االإن�سان. ويعد النمو يف هذه املرحلة �سريعًا بغري انتظام, على العك�ش من مرحلة الطفولة التي 
تتميز بالنمو الهادئ .حيث يفاجاأ ال�ساب يف نهاية مرحلة املراهقة باالرتفاع املطرد يف قامته, وات�ساع املنكبني, اإ�سافة اإىل بداية ظهور �سعر الوجه. 

ويف هذه املرحلة يكتمل منو الهيكل العظمي, ويزداد الطول والوزن, كما يكتمل منو االأ�سرا�ش, وظهور ما ي�سمى بـ) اأ�سرا�ش العقل (.
ف�سيولوجية  تغريات  هناك  اأن  .كما  الرزانة  بعدم  يت�سم  املراهقة  فرتة  احلركي يف  الن�ساط  اأن  ذلك  احلركي,  باال�ستقرار  املرحلة  هذه  تتميز  كما       
وقتا  ي�ستغرق  الدم  الأن  النب�ش  اجل�سم قل  كرب  كلما  اأنه  ذلك  الدقيقة؛  يف  مرات   8 مبعدل  القلب  نب�ش  انخفا�ش  مثل  املرحلة  يف هذه  لل�ساب  حتدث 
تنخف�ش عما قبل.   التي  الدم  االأوك�سجني يف  ا�ستهالك  ن�سبة  التغري يف  اأخرى, وكذلك  اإىل القلب مرة  العودة  ثم  الدموية حول اجل�سم  الدورة   اأطول يف 
�سلوكه الإثبات ذاته,  ينعك�ش على  ا�ستقالل ذاتي كبري, مما  الذين لهم  الرجال الكبار  نف�سه من  يعد  ال�ساب؛ فيبداأ  اأثرها يف نف�ش  لها  التغريات  اإن هذه 

و�سخ�سيته اأمام اأقرانه اأو اأقربائه, ومن ذلك ا�ستخدام االإنرتنت, والتحدث يف اأمورها واأخبارها, والتقنيات املوجودة فيها.
	- اخل�سائ�ش العقلية: يتميز االإن�سان عن بقية املخلوقات بالعقل, وقد خاطب اهلل اأهل العقول كثريًا يف القراآن, و�سرب اأمثلة عقلية حتى يتفكر االإن�سان, 
فقال �سبحانه )اأفال تعقلون ( وقال )لعلكم تعقلون ( وقال )اإن يف ذلك الآيات الأويل النهى ( واالآيات يف ذلك كثرية. ويف هذه املرحلة تت�سح الفروق العقلية 

الفردية ب�سكل وا�سح.

ومن خ�سائ�ش العقل يف هذه املرحلة ما يلي:
اأ- ا�ستكمال منو الذكاء :وهو حم�سلة الن�ساط العقلي, وتختلف �سرعة منو الذكاء مع منو االإن�سان, ففي نهاية مرحلة املراهقة املتاأخرة يبداأ الذكاء بالنمو 

ال�سريع ثم يهداأ يف مرحلة ال�سباب اإىل اأن ي�ستقر يف مرحلة الر�سد , التي هي من �سن 		 اإىل �سن 0	 �سنة.  
يبداأ الفرد  ال�سن؛ حيث  التفكري تختلف يف هذا  اأن طريقة  ال�سباب, بل املق�سود  االإن�سان ال يفكر قبل مرحلة  اأن  ولي�ش املق�سود  التفكري:  ب- زيادة منو 
با�ستخدام ما لديه من اإمكانات للتفكري, مثل تقبل الراأي االآخر, والتفكري فيه, على العك�ش من مرحلة املراهقة الذي ي�سر على راأي معني, ويتحم�ش له, وال 

يرى راأي غريه .اأما ال�ساب فيبداأ ب�سماع الراأي االآخر وتقبله. 
ج- قوة الذاكرة: تزداد قدرة الفرد على التذكر بزيادة ال�سن, وتبلغ ذروة قوة الذاكرة عند مرحلة ال�سباب؛ الأن جميع الو�سالت الع�سبية يف املخ تكون قد 
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اكتملت . ويختلف مدى تذكر االإن�سان حلوادثه املا�سية تبعًا لعمره. وتختلف ذاكرة الطفل عن ذاكرة ال�ساب, فالطفل لديه قدرة كبرية على التذكر دون فهم 
لعنا�سر املو�سوع. اأما ذاكرة ال�ساب فهي مبنية على الفهم,وامليل, وا�ستنتاج العالقات بني االأحداث املا�سية,وتقل الذاكرة مع زيادة العمر.

	 -اخل�سائ�ش االجتماعية: االإن�سان كائن اجتماعي بطبيعته, حيث اإنه يعي�ش يف بيئة ت�سم عددا من االأ�سخا�ش, ولي�ش معزوال لوحده عنهم, ومير على 
االإن�سان عدد من البيئات بدءًا من والدته, وانتهاء بوفاته, مثل: االأ�سرة, واملدر�سة, وامل�سجد, واالأ�سدقاء, والزمالء, واالأقارب, ولكل بيئة تاأثريها يف الفرد.

ويف مرحلة ال�سباب تبداأ عالقات ال�ساب مع االأ�سدقاء بال�سعف , ويتمثل ذلك يف مقدار الوقت الذي يق�سيه ال�ساب مع اأ�سدقائه؛ حيث تزيد االأعمال التي 
يرتبط بها مثل حاجات االأ�سرة . ويعد دخول ال�ساب اإىل اجلامعة تغيريًا لبيئته ال�سابقة, فيبداأ بتكوين عالقات اجتماعية تتوافق واهتماماته اجلديدة.

لكل منهما م�سوؤولياته  اإن  والزواج؛ حيث  الوظيفة  وال�سخ�سية, حتدثه  البيئة واالأ�سدقاء  تغيري اجتماعي على م�ستوى  ال�ساب من  وما حتدثه اجلامعة يف 
اخلا�سة.

اأقرانه ل�سخ�سه وراأيه . ويف هذه  ويف مرحلة ال�سباب يت�سح اهتمام الفرد بذاته من خالل حماوالته التوافق مع البيئة اجلديدة, وال�سعي لك�سب احرتام 
املرحلة تبداأ االأ�سرة من تقليل القيود على ال�ساب تلقائيًا للحاجة اإىل ذلك مثل الذهاب اإىل اجلامعة, اأو اإجراء املتطلبات الدرا�سية مثل البحوث وامل�ساريع, 
راأيه  باأنه م�ستقل يف  ال�ساب  االأ�سرة قبل هذه املرحلة تهتم بها, مثل متابعته درا�سيًا, فيبداأ �سعور  اأمور كثرية كانت  ال�ساب باالعتماد على ذاته يف  ويبداأ 

و�سخ�سيته واأن له مكانته يف بيئته.
ويبدي بع�ش ال�سباب يف هذه املرحلة االهتمام بالوظيفة والزواج, الذي ي�سكل اال�ستقالل عن االأ�سرة, واالعتماد الكبري على النف�ش.

	-اخل�سائ�ش االنفعالية: عند دخول املراهق اإىل مرحلة املراهقة املتاأخرة )تبداأ من �سن 8	( يبداأ ال�ساب ينظر اإىل نف�سه يف هذه املرحلة على اأنه رجل 
اأمور انفعالية يظهر فيها  اإىل  اأخيه االأكرب, بينما املجتمع ال يوافقه على ذلك, فينـزع ال�ساب  اأو  مكتمل الرجولة, ويرى لنف�سه من احلقوق ما يراه الأبيه, 

�سخ�سيته, وذاته اأمام النا�ش؛ و�سبب ذلك االإفراط يف فهم ال�سعور بالذات وحب اال�ستقالل , الذي من اأبرز مظاهره ما يلي:
اأ- التمرد والع�سيان على قيم االأ�سرة, واملجتمع.  
ب- التذمر من �سلطة الرا�سدين, وتوجيههم له.  

ج- االهتمام باملظهر ال�سخ�سي.  
د- حماولة التخفف من قيود االأ�سرة, وتبعيته لها.  

هـ- امليل اإىل اإبداء الراأي, واملعار�سة.  
و- الفخر بالنف�ش, واحلديث عن االإجنازات  
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وتظهر يف هذه املرحلة, احل�سا�سية ال�سديدة, وهي من اأهم االنفعاالت التي تظهر على ال�ساب؛ حيث ي�سبح مرهف احل�ش, يتاأثر كثريًا عندما يوجه له, اأو 
لراأيه النقد, حتى لو كان النقد �سحيحًا, وباأ�سلوب هادئ.  

وترجع اأ�سباب احل�سا�سية اإىل عدم قدرة ال�ساب على التكيف ال�سريع مع البيئة اجلديدة )مرحلة الرجولة والر�سد( التي تتطلب �سلوكًا اأعقل واأن�سج من 
�سلوكيات مرحلة املراهقة , ويالحظ يف هذه املرحلة عدم التوازن بني منو اجل�سم, ومنو بقية االأع�ساء مثل العقل, وال�سلوك االنفعايل, واالجتماعي, فقد 
ينده�ش الكبار عندما يرون �سلوكا اأو ت�سرفا غري الئق مقارنة بج�سم ال�ساب , وقد يحدث العك�ش فيتاأخر منو اجل�سم لظرف ما, بينما ي�ستمر النمو العقلي 

مع تقدم العمر.
اأ�سرته  اأنه يكون على اإدراك تام مب�ستوى  ويف نهاية هذه املرحلة )بعد الع�سرين حتديدًا( يظهر لدى ال�ساب االإدراك الواقعي للحياة االقت�سادية, مبعنى 
املعي�سي, وم�ستوى م�سروفه ال�سخ�سي, كما يبداأ ال�سعور بامل�سوؤولية االجتماعية, حتى قبل الزواج واالرتباط. وهو يف هذه املرحلة ينظر اإىل نف�سه اأنه رجل 

مكتمل الرجولة, وال يريد اأن يعي�ش على هام�ش املجتمع, مبعنى اأنه يتقبل االأوامر والنواهي من الكبار فقط . 
ومراعاة هذه اخل�سائ�ش يف بناء �سخ�سية ال�ساب اأمر الزم , حتى ال يحدث اإخالل باأحد اجلوانب على ح�ساب االآخر ... ومنهج بناء ي�سعى لتكملة بناء يف 

جوانب ال�سخ�سية املتعددة وفق تدرج وتوازن , ونرجو اأن يكون ذلك م�ساهمًا يف تطوير اأداء ال�سباب وحت�سني م�ستواهم على ال�سعيد ال�سخ�سي والعام . 

 

املرجع / ر�سالة ماج�ستري بعنوان : " ا�ستخدام طلبة اجلامعات ال�سعودية ل�سبكة االإنرتنت للح�سول على املواد االإخبارية " للطالب / حممد بن فهد اجلبري 
) ق�سم االإعالم – جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية ( .



124

وتعباأ هذه  الرتبوي.  امل�سرف   واإجنازه ب�سورة م�ستمرة من قبل  املربي  اأداء  تفيد هذه اال�ستمارة يف متابعة 
اال�ستمارة بعد تنفيذ كل م�سار تعلم, اأي مرتان يف االأ�سبوع؛ الأن التاأخري يف ذلك �سيفقدها قيمتها, ويقلل من 

دقة التقييم. اأي تغيري يف م�سار التعلم اأو موعد التنفيذ يجب ت�سجيله يف اال�ستمارة.
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استمارة متابعة أداء المربي السنة األولى – الفصل الدراسي األول

المرحلة  التعليمية: اسم المربي:                           اسم المتابع:     

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ضعيفمتوسطعالي
لقاء خبرييعرف كيف يتعامل مع القراآناالأول

الثاين
يقارن بني االأخوة يف اهلل وغريها من العالقات

�سماع موجه
يقدر دور االأخوة يف احلياة

مهمة اأدائيةيو�سح العالقة بني دوره كمربي ودوره كاأخالثالث
برنامجي�ست�سعر اأثر القراآن على حياتهالرابع

م�سروع جماعييحفز املرتبي على تدبر القراآن ومتثله يف �سلوكهاخلام�ش

ال�ساد�ش
قراءة موجهةيعرف مكونات الغذاء ال�سحي

مهمة اأدائيةيجتنب االأغذية ال�سارة
مو�سوع تعلميعلم املرتبي اأحكام التجويدال�سابع

الثامن
يحر�ش على االأولويات يف تنظيم وقته

�سماع موجه يو�سح اآليات اإدارة الوقت
ير�سخ مفاهيم اإدارة الوقت يف بيئته الرتبوية

التا�سع
يبذل جهده يف متثل �سفات املربي الداعية

مو�سوع تعلم يجتنب ما ي�سيء ل�سخ�سية الداعية
يحر�ش على التزام هدي و�سمت الدعاة اإىل اهلل

برنامجير�سخ مفاهيم اإدارة الوقت يف بيئته الرتبويةالعا�سر

احلادي ع�سر
ي�ست�سعر لذة العبادة

�سماع موجه
ر اأهمية التعبد يف حياته وحياة املرتبي يقدِّ

مهمة اأدائية 	ي�ستوعب املعاين التف�سيلية جلزء عم وتباركالثاين ع�سر

�سماع موجهيدرك منزلة اخللق الفا�سل من الدينالثالث ع�سر يعطي مناذج من ال�سري على االأخالق الفا�سلة

الرابع ع�سر
يلخ�ش منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف اأ�سماء اهلل و�سفاته

مو�سوع تعلم 	 ي�سرح االآثار االإميانية لالأ�سماء وال�سفات
يتمثل معاين اأ�سماء اهلل و�سفاته يف �سلوكه



126

استمارة متابعة أداء المربي: السنة األولى – الفصل الدراسي الثاني

المرحلة  التعليمية: اسم المربي:                           اسم المتابع:     

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ضعيفمتوسطعالي

االأول
يو�سح مفهوم الرتبية واأنواعها

قراءة موجهة + مهمة 
اأدائية يتنبه اإىل �سرورة تعلم العلوم االإن�سانية

يحاول دمج مقومات الرتبية مع و�سائل التطبيق

الثاين
يدرك اأ�سول منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف التلقي واال�ستدالل

لقاء خبري
يحذر من املناهج املخالفة ملنهج اأهل ال�سنة واجلماعة

مهمة اأدائيةيطبق منهج اأهل ال�سنة يف التلقي واال�ستدالل على م�سائل خمتارةالثالث

الرابع
يو�سح العالقة بني االإ�سالم والرتبية

مو�سوع تعلم ي�ستوعب �سمات الهدي النبوي وخ�سائ�سه يف الرتبية
ي�ست�سعر اأهمية ربط املرتبي مب�سادر الرتبية االإ�سالمية

ور�سة عمليوظف خ�سائ�ش الرتبية االإ�سالمية يف منهجه التعليمياخلام�ش
مهمة اأدائية 	ي�ستوعب املعاين التف�سيلية جلزء عم وتباركال�ساد�ش

ال�سابع
يهتم بدرا�سة املنهج النبوي يف الدعوة

قراءة موجهة
يفهم اأبرز الن�سو�ش ال�سرعية الواردة يف الدعوة

م�سروع جماعيي�سجع على االإبداع يف بيئته الرتبويةالثامن
مهمة اأدائيةيوّلد حلواًل اإبداعية مل�سكالت تربوية خمتارةالتا�سع
مهمة اأدائيةيطبق اأ�ساليب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف التعليمالعا�سر

احلادي ع�سر
يلخ�ش منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف اأ�سماء اهلل و�سفاته

مو�سوع تعلم 	 ي�سرح االآثار االإميانية لالأ�سماء وال�سفات
يتمثل معاين اأ�سماء اهلل و�سفاته يف �سلوكه

مهمة اأدائيةيراعي مقومات الت�سور االإ�سالمي للدعوة يف بيئته الرتبويةالثاين ع�سر

الثالث ع�سر
يو�سح مفهوم االإعالم وجماالته

قراءة موجهة
يبني اأركان الر�سالة االإعالمية

مو�سوع تعلميتبنى املفهوم الوا�سع للعبادةالرابع ع�سر
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استمارة متابعة أداء المربي: السنة الثانية – الفصل الدراسي األول

المرحلة  التعليمية: اسم المربي:                           اسم المتابع:     

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ضعيفمتوسطعالي

االأول
يحر�ش على تطوير مهاراته الدعوية با�ستمرار

مو�سوع تعلم
ي�سرح اآلية اكت�ساب املهارة الدعوية

الثاين
ي�سرح مفهوم اخلربة

لقاء 
خبري يجيد التعامل مع اأدوات اكت�ساب اخلربة

برنامجيعتني بتوجيه املرتبني يف بناء خرباتهم
مهمة اأدائيةيهتم بتنمية بع�ش املهارات الدعوية لدى املرتبيالثالث
لقاء خبرييجيد التعامل مع م�سكالت املراهقةالرابع

مهمة اأدائيةيت�سم بالعاطفة االإميانية ال�سادقةاخلام�ش
م�سروعيحر�ش على جتديد االإميان يف بيئته الرتبويةال�ساد�ش
مهمة اأدائيةيجيد التعامل مع م�سكالت املراهقةال�سابع
م�سروعيتبنى ن�سر ثقافة القراءة الواعية يف بيئته الرتبويةالثامن
لقاء خبرييفهم تاريخ تدوين ال�سرية النبوية و�سوابطهاالتا�سع

العا�سر
ي�ستمع لالآخرين بتفهم

م�سروع يو�سل اأفكاره لالآخرين بو�سوح
يبدي اهتمامًا بتطوير مهاراته التوا�سلية

احلادي ع�سر
يلم باأحداث ال�سرية النبوية

قراءة موجهة
يلم ب�سمائل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأخالقه

م�سروع 	ي�ستنبط املبادئ والدرو�ش الرتبوية من الهدي النبويالثاين ع�سر
مهمة اأدائيةيقارن بني االآثار االإيجابية وال�سلبية لالإعالمالثالث ع�سر
م�سروعيفهم خ�سائ�ش النمو لدى املراهقنيالرابع ع�سر
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استمارة متابعة أداء المربي: السنة الثانية – الفصل الدراسي الثاني

المرحلة  التعليمية: اسم المربي:                           اسم المتابع:     

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ضعيفمتوسطعالي

االأول
يحرتم الطبيعة الب�سرية يف مفهوم القدوة

لقاء خبري
يقدر اأهمية القدوات يف بناء االأجيال

الثاين
ي�ستوعب املعاين التف�سيلية جلزء عم وتبارك

م�سروع 	
يح�سن مهارة ا�ستنباط االأحكام والفوائد من االآيات القراآنية

الثالث
يدرك اأ�س�ش الرتبية االإميانية

قراءة موجهة
ي�ستعر�ش مناذج للرتبية االإميانية

الرابع
ور�سة عمل + مهمة يقدر احتياجاته ك�ساب

ادائية يدرك مظاهر النمو يف مرحلة ال�سباب

اخلام�ش
ي�ست�سعر دور االأنبياء يف االإ�سالح الرتبوي

مو�سوع تعلم
يفهم معامل منهج االأنبياء يف الدعوة اإىل اهلل

مهمة اأدائيةيدر�ش مناذج من دعوة االأنبياءال�ساد�ش

ال�سابع
قراءة موجهة +يبادر ال�ستغالل موا�سم الطاعة

مهمة اأدائية يهتم بعمل اليوم والليلة

الثامن
يو�سح  فوائد درا�سة علم نف�ش النمو على بيئته الرتبوية

لقاء خبري
يظهر اهتمامًا بالتفاعل مع مو�سوعات علم نف�ش النمو

مهمة اأدائيةيح�سن التعامل مع حتديات مرحلة ال�سبابالتا�سع

العا�سر
يبغ�ش اخللق ال�سيئ واأهله

قراءة موجهة
يدر�ش مناذج خمتلفة من �سوء اخللق

مهمة اأدائيةيعالج مظاهر �سوء اخللق يف بيئته الرتبويةاحلادي ع�سر
م�سروعيعتني ببث روح التطوع لدى املرتبيالثاين ع�سر
مهمة اأدائيةيح�سن التعامل  مع املحتويات املختلفة لالإنرتنتالثالث ع�سر

الرابع ع�سر
يفهم املنهجية العلمية يف اتخاذ القرار

لقاء خبري
يحر�ش على اتخاذ قراراته اخلا�سة
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استمارة متابعة أداء المربي: السنة الثالثة – الفصل الدراسي األول

المرحلة  التعليمية: اسم المربي:                           اسم المتابع:     

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ضعيفمتوسطعالي

االأول
يهتم باتباع االأ�س�ش العلمية يف ممار�سته الرتبوية

لقاء خبري يراعي خ�سو�سية موؤ�س�سته الرتبوية اأثناء التطبيق
يدرك املو�سوعات الرئي�سية يف جمال علم النف�ش الرتبوي

قراءة موجهةيقارن بني املنهج مبفهومه احلديث والقدميالثاين
مهمة اأدائيةي�سمم برناجمًا تربويًا وفقًا للمنهج احلديثالثالث
زيارةيربز مفهوم املنهج احلديث يف  بيئته الرتبويةالرابع

برنامجي�سجع جو التفاوؤل يف بيئته الرتبويةاخلام�ش

ال�ساد�ش
ي�سرح مفهوم ال�سيا�سة وعنا�سرها

لقاء خبري يقارن بني االأنظمة ال�سيا�سية وموؤ�س�ساتها
يعرف اأهم املفاهيم وامل�سطلحات ال�سيا�سية

مهمة اأدائيةيالحظ اأخطاء التفكري ويتعامل معها بوعيال�سابع ي�سجع املرتبي على مقاومة اأخطائه يف التفكري

م�سروع 	ي�ستوعب املعاين التف�سيلية جلزء عم وتباركالثامن يح�سن مهارة ا�ستنباط االأحكام والفوائد من االآيات القراآنية

مو�سوع تعلميتبنى املنهج العلمي كاأداة للمعرفةالتا�سع ي�سرح خطوات البحث العلمي
لقاء خبرييعدد اأبرز اأخطاء التفكريالعا�سر

احلادي ع�سر
يفهم اأبرز مالمح ع�سره

قراءة موجهة 	 يعدد �سمات امل�سلم املعا�سر
يدرك اأبعاد العي�ش الفاعل يف ع�سره

مهمة اأدائيةيكتب بحثًا علميًا حمددًاالثاين ع�سر ي�ستفيد من التقنية يف البحث العلمي

الثالث ع�سر
يفهم اأبرز مالمح ع�سره

قراءة موجهة 	 يعدد �سمات امل�سلم املعا�سر
يدرك اأبعاد العي�ش الفاعل يف ع�سره

لقاء خبرييدرك اأثر علم االإدارة الرتبوية على بيئته الرتبويةالرابع ع�سر يفهم عالقة االإدارة بالرتبية
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استمارة متابعة أداء المربي: السنة الثالثة – الفصل الدراسي الثاني

المرحلة  التعليمية: اسم المربي:                           اسم المتابع:     

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ضعيفمتوسطعالي
لقاء خبرييفهم مقا�سد ال�سريعةاالأول

الثاين
يراعي مقا�سد ال�سريعة يف اختياراته

مهمة اأدائية
ي�ستفيد من املواقف الرتبوية يف تو�سيح مقا�سد ال�سريعة

الثالث

يلم مبفهوم الرتبية االإعالمية ومقا�سدها

قراءة موجهة
يعدد اأهم مقومات وخ�سائ�ش خرباء الرتبية االإعالمية

يدرك اأهم جماالت الرتبية االإعالمية
يحدد العالقة بني الرتبية االإعالمية والعوملة

مهمة اأدائيةيقارن بني و�سائل االإعالم املختلفةالرابع
برنامجيو�سح معاين �سعائر اهللاخلام�ش
م�سروعي�سارك املرتبي يف ت�سميم م�سروع لتعظيم �سعائر اهللال�ساد�ش

ال�سابع
يفهم فل�سفة االأخالق يف االإ�سالم

قراءة موجهة
يعرف قواعد اكت�ساب االأخالق الفا�سلة

م�سروعيهتم بالرتبية االأخالقية للمرتبيالثامن

التا�سع
يدرك م�سوؤوليته جتاه بدنه

لقاء خبري
يو�سح القواعد االأ�سا�سية للربنامج الريا�سي ال�سليم

م�سروعميار�ش اأن�سطة حياتية يومية مفيدة للياقتهالعا�سر

احلادي ع�سر

يقدر اأثر جمال علم االجتماع الرتبوي على بيئته الرتبوية

لقاء خبري
ي�سرح عالقة الرتبية بعلم االجتماع

يف�سر معنى البناء والتنظيم االجتماعي
يتعامل مع ال�سرائح املجتمعية باإيجابية

زيارةيقدر اأثر املوؤ�س�سات الرتبوية يف بناء املرتبيالثاين ع�سر
م�سروعيطبق اأنواع التقومي يف بيئته الرتبويةالثالث ع�سر
مهمة اأدائيةيقدر اأثر جمال علم االجتماع الرتبوي على بيئته الرتبويةالرابع ع�سر
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استمارة متابعة أداء المربي: السنة الرابعة– الفصل الدراسي األول

المرحلة  التعليمية: اسم المربي:                           اسم المتابع:     

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ضعيفمتوسطعالي

لقاء خبرييفرق بني الثوابت واملتغريات يف الدعوةاالأول

قراءة موجهةيفهم االآداب الرتبوية لتعليم القراآن الكرميالثاين

مهمة اأدائيةيتعامل مبرونة مع املتغريات يف العمل الدعويالثالث

م�سروع 	ي�ستنبط املبادئ والدرو�ش الرتبوية من الهدي النبويالرابع

مو�سوع تعلميعرف م�سوؤوليته جتاه من حولهاخلام�ش

ور�سة عمليعتني باختيار االأ�سلوب املنا�سب للمرتبني يف تدري�ش القراآنال�ساد�ش

برنامجيوؤكد على مفهوم امل�سوؤولية يف بيئته الرتبويةال�سابع

الثامن
ي�ست�سعر معاين اجلمال يف احلياة

قراءة موجهة
يحرتم معايري املجتمع يف الذوق

ور�سة عمل + برنامجيعزز قيمة اجلمال يف بيئته الرتبويةالتا�سع

العا�سر

يعدد اأبرز احليل النف�سية
قراءة موجهة +

م�سروع يالحظ �سلوك االحتيال لديه

يف�سل مواجهة الواقع على التحايل

ر الورع واأهلهاحلادي ع�سر برنامجيقدِّ

م�سروعير�سخ مفهوم الورع يف بيئته الرتبويةالثاين ع�سر

م�سروعيح�سن املرتبي من ال�سبهاتالثالث ع�سر

مهمة اأدائيةيو�سح متى ي�سبح الرتخ�ش مذمومًاالرابع ع�سر
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استمارة متابعة أداء المربي: السنة الرابعة – الفصل الدراسي الثاني

المرحلة  التعليمية: اسم المربي:                           اسم المتابع:     

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗǬǪǖƢǩƗ ƷƘƾǭ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ضعيفمتوسطعالي
قراءة موجهةيفهم املعنى االإجمايل الأ�س�ش الرتبية االإ�سالميةاالأول

الثاين
يجيد غر�ش اأ�س�ش الرتبية االإ�سالمية يف نفو�ش املرتبني

لقاء خبري
ي�ست�سعر اأهمية الرتبية وفق هذه االأ�س�ش

مهمة اأدائيةيجيد غر�ش اأ�س�ش الرتبية االإ�سالمية يف نفو�ش املرتبنيالثالث

الرابع
يفهم  نظريات التعلم ومناذجه

لقاء خبري
يهتم بالتطبيقات العملية ملفاهيم التعلم

مهمة اأدائيةيقّوم  براجمه الرتبوية وفقا لقوانني التعلم ومبادئهاخلام�ش

ال�ساد�ش
يعدد القواعد االأ�سا�سية التي تقوم عليها العالقات الدولية

لقاء خبري
يبني اأنواع ال�سلطات وحدودها وعالقتها باالأنظمة ال�سيا�سية

قراءة موجهةيلخ�ش املفاهيم االأ�سا�سية للطرق احلديثة يف التعليمال�سابع
ور�سة عمليختار طريقة التدري�ش التي تنا�سبه وفق معايري وا�سحةالثامن
مهمة اأدائيةيتدرب على اأبرز طرق التدري�ش احلديثةالتا�سع

العا�سر
يفهم العالقة بني العقل والنقل

لقاء خبري ر اأثر االنفتاح يف منوه العقلي يقدِّ
يدرك حدود املرونة واالنفتاح العقلي

قراءة موجهةياأخذ نف�سه مبعايل االأموراحلادي ع�سر
مو�سوع تعلميو�سح ال�سوابط العامة لالأمر باملعروف والنهي عن املنكرالثاين ع�سر

الثالث ع�سر
ميتلك ح�سانة �سرعية من ال�سبهات

لقاء خبري
يعرف القواعد ال�سرعية يف التعامل مع ال�سبهات املعا�سرة

مهمة اأدائيةيطبق املنهج ال�سرعي يف الرد على �سبهات خمتارةالرابع ع�سر
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يعد التنظيم من اأهم وظائف االإدارة , وميكن من خاللها احل�سول على نتائج اأف�سل , ومن اأهم وظائف 
التنظيم هو تو�سيح بيئة العمل بتحديد املهام وامل�سوؤوليات , وميكن اال�ستفادة من هذه الفكرة يف البيئات 
الرتبوية , وذلك بعمل م�سارات وظيفية للمربني , يتم من خاللها ترقية املربي وفق جمموعة من ال�سروط 

االعتبارية التي تكون خا�سعة لكل بيئة على حدة . 
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تهدف هذه الفكرة إلى :
حتفيز املربي للم�ساركة الفاعلة يف املنهج .  	 .

تنظيم االأعمال وتوزيع امل�سوؤوليات ب�سكل وا�سح .  	 .
تقنني ترقية املربي وفق معايري و�سوابط وا�سحة . . 	

ǬǡƸǩƗƞǞǾǑǸǩƗ ǬƽƗǼǞǾǑǸǩƗ ƷƘƾǮǩƗ

.	

ي
ــــــ

ــــــ
ولــ

ي أ
ــــــ

ربــ
م

. %  اأن ال تقل ن�سبة تنفيذه لفعاليات املنهج عن 80	
 . %  اأن ال تقل ن�سبة تقومي زمالءه عن 80	

اأن ي�سهم يف تقدمي برنامج واحد على االأقل من برامج امل�سروع .  	
اأن يقدم م�سروع على كتاب اأو األبوم تربوي متخ�س�ش . 	

 معلمني . اأن يتم تر�سيحه وتزكيته من قبل 		
اأن يبدي تعاماًل جيدًا مع زمالئه ) �سهادة 	 من اأقرانه ( . 	

يبني خطة ملوؤ�س�سته الرتبوية ملدة ف�سل درا�سي كامل . 	
يرجع لثالث مراجع كحد اأدنى يف اأي مادة يقدمها لطالبه .  	

يوظف التقنيات التعليمية يف ثالث برامج كحد اأدنى .  	
يظهر عناية باملرتبني ) �سهادة 	 من املرتبني ( . 	

ينوع يف طرق تقدميه لثالث برامج تربوية على االأقل . 	
ح�سور دورة تدريبية يف جمال تخ�س�سه خالل عام .  	
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ǬǡƸǩƗƞǞǾǑǸǩƗ ǬƽƗǼǞǾǑǸǩƗ ƷƘƾǮǩƗ

.	

ـح
ــــــ

اجـ
ي ن

ــــــ
ربـــ

م

اأن يكون اأم�سى يف املنهج ماال يقل عن �سنة .  	
. %  اأن ال تقل ن�سبة تنفيذه لفعاليات املنهج عن 80	

 % من خالل املالحظة واملعاي�سة .  اأن ال تقل ن�سبة تقومي زمالءه عن 80	
% على االأقل يف تقومي اثنني اأو اأكرث من امل�سرفني الرتبويني من خالل ملف االإجناز اخلا�ش به.  اأن يح�سل على 80	

اأن يبدي تعاماًل جيدًا مع زمالئه ) �سهادة 	 من اأقرانه ( . 	

اأن يتوىل على االأقل ثالث مهام متنوعة من املهام الرتبوية. 	
اأن يكون لديه برنامج قراءة منظم . 	

 كتب تربوية متخ�س�سة . اأن يقراأ ما ال يقل عن 		
اأن ي�سارك يف موقع اأو منتدى تربوي بفاعلية .  	

اأن يبني خطة ملوؤ�س�سته الرتبوية ملدة ف�سل درا�سي كامل . 	
اأن يرجع الأربع مراجع كحد اأدنى يف اأي مادة يقدمها لطالبه . 	

اأن يوظف التقنيات التعليمية يف اأربع برامج كحد اأدنى . 	
اأن ميار�ش مهارات العمل اجلماعي ويتعاون مع االآخرين ) �سهادة 	 من اأقرانه ( . 	

اأن يظهر اهتمامًا ملحوظًا بطالبه ) �سهادة 	 من املرتبني ( . 	
اأن ينوع يف طرق تقدميه الأربع برامج تربوية على االأقل . 	

اأن يح�سر دورتني تدريبيتني يف جمال تخ�س�سه خالل عام . 	

.	

ـــز
يـــ

تم
 م

ي
ــــــ

ربـ
م

. %  اأن ال تقل ن�سبة تنفيذه لفعاليات املنهج عن 	8	
 % من خالل املالحظة واملعاي�سة .  اأن ال تقل ن�سبة تقومي زمالءه عن 	8	

% على االأقل يف تقومي اثنني اأو اأكرث من امل�سرفني الرتبويني من خالل ملف االإجناز اخلا�ش به.  اأن يح�سل على 	8	
اأن يكون اأم�سى يف املنهج �سنتني على االأقل .  	

اأن يكون لديه برنامج قراءة منظم . 	
  كتب متخ�س�سة . اأن يقراأ ما ال يقل عن 8	

اأن يبني خطة ملوؤ�س�سته الرتبوية ملدة عام درا�سي كامل . 	
اأن يرجع خلم�ش مراجع كحد اأدنى يف اأي مادة يقدمها لطالبه . 	

اأن ي�سمم برنامج على االأقل لتنمية وتطوير املرتبني . 	
اأن يقوم بدرا�سة م�سكلة تربوية وحتليلها وتقدمي حلول مقرتحة لها . 	

اأن ينوع يف طرق تقدميه خلم�ش برامج تربوية على االأقل . 	
اأن يح�سر ثالث دورات تدريبية يف جمال تخ�س�سه خالل عام . 	
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ǬǡƸǩƗƞǞǾǑǸǩƗ ǬƽƗǼǞǾǑǸǩƗ ƷƘƾǮǩƗ

.	

ن
ك

تم
 م

ي
رب

م

اأن يكون اأم�سى يف املنهج ثالث �سنوات على االأقل .  	
. %  اأن ال تقل ن�سبة تنفيذه لفعاليات املنهج عن 90	

 % من خالل املالحظة واملعاي�سة .  اأن ال تقل ن�سبة تقومي زمالءه عن 90	
% على االأقل يف تقومي اثنني اأو اأكرث من امل�سرفني الرتبويني من خالل ملف االإجناز اخلا�ش به.  اأن يح�سل على 90	

اأن يكون لديه برنامج قراءة منظم . 	
 كتب متخ�س�سة .  اأن يقراأ ما ال يقل عن 0		

اأن يوظف التقنيات التعليمية يف خم�ش برامج كحد اأدنى . 	
اأن يقوم بدرا�سة خمت�سرة وفق اأ�س�ش علمية ومنهجية وا�سحة حول اأحد الق�سايا واملوا�سيع الرتبوية . 	

اأن ينوع يف طرق تقدميه خلم�ش برامج تربوية على االأقل . 	
اأن يح�سر اأربع دورات تدريبية يف جمال تخ�س�سه خالل عام . 	

اأن ينوع يف طرق تقدميه خلم�ش برامج تربوية على االأقل . 	
اأن يح�سر اأربع دورات تدريبية يف جمال تخ�س�سه خالل عام . 	
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أفكار إضافية يمكن أن يستفيد منها الفرد أو المؤسسة التربوية :

كتابة تقرير عن ق�سية اأو مو�سوع تربوي .  	 .
حتليل �سخ�سية اأو موقع اأو كتاب تربوي , وكتابة املرئيات ال�سخ�سية حوله . 	 .

نقد مقاالت اأو اأطروحات بلغة علمية ر�سينة .  	 .
تلخي�ش درا�سات وبحوث علمية تربوية .  	 .

تنظيم ندوات وملتقيات تربوية متخ�س�سة .  	 .
اإجراء تقرير ميداين حول مو�سوع اأو ظاهرة تربوية .  6 .

ت�سميم منوذج اأو خمطط عمل .  7 .
تعديل اأو تطوير برامج وم�ساريع تربوية .  8 .

ابتكار م�ساريع وبرامج تربوية جديدة .  9 .
الإذاعة ... ( .  اإعداد مادة تربوية كحلقات مت�سل�سلة ) لقناة – . 0	

اإعداد قواعد بيانات تربوية متعددة .  		 .
ت�سميم برامج حا�سوبية ت�ساعد على تنظيم العمليات الرتبوية .  		 .

اإ�سقاط بع�ش االأفكار النظرية اإىل برامج تطبيقية.  		 .
عمل م�سح عام للعناوين والفهار�ش لكتب العلوم االإن�سانية يف املكتبات العامة اأو التجارية ) ب�سكل عام اأو حول مو�سوع متخ�س�ش ( ويف جميع فروع  		 .

العلوم االإن�سانية اأو بع�سها . 
عمل منذجة لتجارب قائمة بحيث ميكن ا�ستن�ساخها يف اأماكن اأخرى . 		 .
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العمل  وطبيعة  تتنا�سب  اأدوات  تربوية  بيئة  كل  وتتطلب  الرتبوي,  والتقومي  القيا�ش  ميدان  يف  امل�ستخدمة  االأدوات  تتنوع 
اأنها  اإحدى االأدوات احلديثة للتقومي الرتبوي, والتي تتمتع بخ�سائ�ش تقييمية عالية, كما  فيها. و�سن�ستعر�ش فيما يلي 
تفيد املربي وامل�سرفني عليه يف عملية االنتقال من جمرد التقييم واإ�سدار االأحكام, اإىل مرحلة البناء والتطوير من خالل 

الر�سد الدقيق الإجنازات املربي واأعماله, ومواطن ال�سعف فيها.
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ملف إنجاز المربي )البورتفوليو(:
   ميكن تعريف ملف اإجناز املربي باأنه ملف لتجميع عينات منتقاة من اأعمال املربي واإجنازاته وتاأمالته املهنية التي تعك�ش منوه املهني واإ�سهاماته خالل 

فرتة معينة )ف�سل/ عام درا�سي/... الخ ( 

مزايا الملف:
�سلوب فعال و�سامل وعملي وحقيقي ) اأ�سيل ( لتقومي املربي . اأ. 6	

ينمي القدرة على التاأمل الفكري وحتليل الذات ونقدها لدى املربي. 	7 .
اأحد اأ�ساليب تنمية االأداء الرتبوي للمربي. 	8 .

ت�سجيع احلوار والتعاون بني املربي وامل�سرف الرتبوي. 	9 .

محتويات الملف:
    تتنوع حمتويات هذا امللف تبعًا للغر�ش منه وا�ستخدامه ولعل من اأبرز تلك املحتويات ما يلي: 

مقدمة متهيدية عن حمتويات احلقيبة. 	 .
�سرية ذاتية خمت�سرة عن املربي ومن بني ما ت�سمله هذه ال�سرية ما يلي: 	 .

•موؤهالته الدرا�سية. 	
•عدد �سنوات اخلربة يف العمل الرتبوي. 	

•املراحل التي اأ�سرف وي�سرف عليها. 	
•الدورات التدريبية التي التحق بها. 	

•االأبحاث واأوراق العمل التي اأجنزها. 	
•اجلوائز التي ح�سل عليها. 	

مقالة خمت�سرة حول فل�سفته واعتقاداته واجتاهاته الرتبوية , واأ�سلوبه يف الرتبية. 	 .
عينة من خطط برامج يومية اأو اأ�سبوعية موزعة على مدار الف�سل / العام الدرا�سي. 	 .
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عينة من اأعمال املرتبني م�سححة: اختبارات, م�ساريع, واجبات منزلية, اأن�سطة, ملخ�سات, اأوراق عمل...الخ. 	 .
عينة من االختبارات واملقايي�ش واالأدوات امل�ستخدمة يف تقومي تعلم املرتبني. 6 .

ن�سخ و�سور من �سهادات التقدير والتميز وخطابات التزكية. 7 .
ن�سخ من التقييم الذاتي موزعة على مدار العام الدرا�سي. 8 .

ن�سخ من تقييمات امل�سرف الرتبوي, الزمالء واملرتبني. 9 .
ن�سخ من اخلطابات املتبادلة مع املرتبني/ اأولياء االأمور. 	0 .
اأعمال اإبداعية قام بها اأو ينوي القيام بها متعلقة بعمله. 		 .

عينه من الو�سائل التعليمة التي قام بتطويرها. 		 .
ال�سخ�سيات الرتبوية البارزة التي اأثرت يف فكره الرتبوي. 		 .

ن�سخ من املقاالت وعناوين الكتب التي اأطلع عليها ذات العالقة بعمله ومرئياته حيالها. 		 .

كيف تستفيد من الملف؟
قبل البدء يف تنفيذ حمتويات املنهج, اأح�سر ملفك اخلا�ش, واكتب بياناتك عليه بالكامل.  	 .

ابداأ منذ اليوم االأول يف بناء ملفك اخلا�ش. بعد كل م�سار تعلم تنفذه, �سع ماميكن من وثائق ترتبط بامل�سار يف ملف اإجنازك: ملخ�ش املو�سوع  	 .
اإن كان مو�سوع تعلم ا�ستمعت اإليه – ن�سخة من حقيبة املتدرب اإن كانت دورة ح�سرتها – مالحظاتك التي دونتها اأثناء نقا�ش القراءة املوجهة – 
خمطط امل�سروع الذي تنوي تنفيذه – �سور من الزيارة التي قمت بها – ن�سخ من اأعمال طالبك التي كلفتهم بها – قر�ش م�سغوط يوثق اأم�سية 

اأقمتها – تو�سيات خرجت بها من ور�سة عمل – ن�سخة من ن�سرة اأعددتها حول مو�سوع تربوي – مالحظاتك حول كفاية تناولتها  ....

ملخ�سات ...( اأو تبعا مل�سارات التعلم  احر�ش على تنظيم ملفك تبعا ملكوناته )تقارير – �سور – . 	

) دورات – مو�سوعات تعلم – قراءة موجهة ...( اأو تبعا للت�سل�سل الزمني 

) حمتويات اليوم االأول بتاريخ      /    /    		هـ( اأو اأي معيار اآخر ينا�سبك.
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وتر�سيح  ملفك  تنظيم  على  �ست�ساعدك  االأ�سئلة  هذه  منه؟  �ست�ستفيد  كيف  حمتوياته؟  هي  ما  العام؟  بنهاية  امللف  يكون  اأن  ترغب  كيف  فكر  	 .
حمتوياته.

للعام  اجلديد  ملفك  يف  وراعها  املالحظات,  تلك  دّون  عليك.  وامل�سرفني  زمالءك  تقييم  واطلب  اإجنازك,  ملف  قيم  الدرا�سي,  العام  من  تنتهي  عندما 
القادم.
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هذه اال�ستمارة �سبيهة با�ستمارة متابعة اأداء املربي ال�سابقة, اإال اأنها تعباأ من قبل املربي نف�سه. تفيد هذه اال�ستمارة املربي 
كثريا, تعرفه بالكفايات التي اأجنزها, وتلك التي مل ينجزها. ي�ستطيع اأن يقيم م�ستوى اإجنازه بنف�سه,  وهو ما مينحه ا�ستب�سارا 
ذاتيا للتعرف على مواطن القوة وال�سعف, وت�ساعده على حماكمة ذاته. وتتيح له الفر�سة التخاذ التو�سيات الالزمة لتعزيز 
تفوقه, اأو تدارك نق�سه. من املهم اأن تتم تعبئتها بعد تنفيذ م�سار التعلم , وقبل البدء يف م�سار جديد؛ حتى حتافظ على قيمتها 

وتوؤدي وظيفتها. 
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نموذج استمارة تقويم ذاتي - السنة األولى – الفصل الدراسي األول

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ƟƘǾǅǸơ ضعيفمتوسطعالي
يعرف كيف يتعامل مع القراآناالأول

الثاين
يقارن بني االأخوة يف اهلل وغريها من العالقات

يقدر دور االأخوة يف احلياة
يو�سح العالقة بني دوره كمربي ودوره كاأخالثالث
ي�ست�سعر اأثر القراآن على حياتهالرابع

يحفز املرتبي على تدبر القراآن ومتثله يف �سلوكهاخلام�ش

ال�ساد�ش
يعرف مكونات الغذاء ال�سحي

يجتنب االأغذية ال�سارة
يعلم املرتبي اأحكام التجويدال�سابع

الثامن
يحر�ش على االأولويات يف تنظيم وقته

يو�سح اآليات اإدارة الوقت
ير�سخ مفاهيم اإدارة الوقت يف بيئته الرتبوية

التا�سع
يبذل جهده يف متثل �سفات املربي الداعية

يجتنب ما ي�سيء ل�سخ�سية الداعية
يحر�ش على التزام هدي و�سمت الدعاة اإىل اهلل

ير�سخ مفاهيم اإدارة الوقت يف بيئته الرتبويةالعا�سر

احلادي ع�سر
ي�ست�سعر لذة العبادة

ر اأهمية التعبد يف حياته وحياة املرتبي يقدِّ
ي�ستوعب املعاين التف�سيلية جلزء عم وتباركالثاين ع�سر

الثالث ع�سر
يدرك منزلة اخللق الفا�سل من الدين

يعطي مناذج من ال�سري على االأخالق الفا�سلة

الرابع ع�سر
يلخ�ش منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف اأ�سماء اهلل و�سفاته

ي�سرح االآثار االإميانية لالأ�سماء وال�سفات
يتمثل معاين اأ�سماء اهلل و�سفاته يف �سلوكه
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استمارة تقويم ذاتي: السنة األولى – الفصل الدراسي الثاني

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ƟƘǾǅǸơ ضعيفمتوسطعالي

االأول
يو�سح مفهوم الرتبية واأنواعها

يتنبه اإىل �سرورة تعلم العلوم االإن�سانية
يحاول دمج مقومات الرتبية مع و�سائل التطبيق

الثاين
يدرك اأ�سول منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف التلقي واال�ستدالل

يحذر من املناهج املخالفة ملنهج اأهل ال�سنة واجلماعة
يطبق منهج اأهل ال�سنة يف التلقي واال�ستدالل على م�سائل خمتارةالثالث

الرابع
يو�سح العالقة بني االإ�سالم والرتبية

ي�ستوعب �سمات الهدي النبوي وخ�سائ�سه يف الرتبية
ي�ست�سعر اأهمية ربط املرتبي مب�سادر الرتبية االإ�سالمية

يوظف خ�سائ�ش الرتبية االإ�سالمية يف منهجه التعليمياخلام�ش
ي�ستوعب املعاين التف�سيلية جلزء عم وتباركال�ساد�ش

ال�سابع
يهتم بدرا�سة املنهج النبوي يف الدعوة

يفهم اأبرز الن�سو�ش ال�سرعية الواردة يف الدعوة
ي�سجع على االإبداع يف بيئته الرتبويةالثامن
يوّلد حلواًل اإبداعية مل�سكالت تربوية خمتارةالتا�سع
يطبق اأ�ساليب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف التعليمالعا�سر

احلادي ع�سر
يلخ�ش منهج اأهل ال�سنة واجلماعة يف اأ�سماء اهلل و�سفاته

ي�سرح االآثار االإميانية لالأ�سماء وال�سفات
يتمثل معاين اأ�سماء اهلل و�سفاته يف �سلوكه

يراعي مقومات الت�سور االإ�سالمي للدعوة يف بيئته الرتبويةالثاين ع�سر

الثالث ع�سر
يو�سح مفهوم االإعالم وجماالته
يبني اأركان الر�سالة االإعالمية

يتبنى املفهوم الوا�سع للعبادةالرابع ع�سر
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استمارة تقويم ذاتي: السنة الثانية – الفصل الدراسي األول

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ƟƘǾǅǸơ
ضعيفمتوسطعالي

االأول
يحرتم الطبيعة الب�سرية يف مفهوم القدوة

يقدر اأهمية القدوات يف بناء االأجيال

الثاين
ي�ستوعب املعاين التف�سيلية جلزء عم وتبارك

يح�سن مهارة ا�ستنباط االأحكام والفوائد من االآيات القراآنية

الثالث
يدرك اأ�س�ش الرتبية االإميانية

ي�ستعر�ش مناذج للرتبية االإميانية

الرابع
يقدر احتياجاته ك�ساب

يدرك مظاهر النمو يف مرحلة ال�سباب

اخلام�ش
ي�ست�سعر دور االأنبياء يف االإ�سالح الرتبوي

يفهم معامل منهج االأنبياء يف الدعوة اإىل اهلل
يدر�ش مناذج من دعوة االأنبياءال�ساد�ش

ال�سابع
يبادر ال�ستغالل موا�سم الطاعة

يهتم بعمل اليوم والليلة

الثامن
يو�سح  فوائد درا�سة علم نف�ش النمو على بيئته الرتبوية
يظهر اهتمامًا بالتفاعل مع مو�سوعات علم نف�ش النمو

يح�سن التعامل مع حتديات مرحلة ال�سبابالتا�سع

العا�سر
يبغ�ش اخللق ال�سيئ واأهله

يدر�ش مناذج خمتلفة من �سوء اخللق
يعالج مظاهر �سوء اخللق يف بيئته الرتبويةاحلادي ع�سر
يعتني ببث روح التطوع لدى املرتبيالثاين ع�سر
يح�سن التعامل  مع املحتويات املختلفة لالإنرتنتالثالث ع�سر

الرابع ع�سر
يفهم املنهجية العلمية يف اتخاذ القرار

يحر�ش على اتخاذ قراراته اخلا�سة
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استمارة تقويم ذاتي: السنة الثانية – الفصل الدراسي الثاني

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ƟƘǾǅǸơ ضعيفمتوسطعالي

االأول
يهتم باتباع االأ�س�ش العلمية يف ممار�سته الرتبوية

يراعي خ�سو�سية موؤ�س�سته الرتبوية اأثناء التطبيق
يدرك املو�سوعات الرئي�سية يف جمال علم النف�ش الرتبوي

يقارن بني املنهج مبفهومه احلديث والقدميالثاين
ي�سمم برناجمًا تربويًا وفقًا للمنهج احلديثالثالث
يربز مفهوم املنهج احلديث يف  بيئته الرتبويةالرابع

ي�سجع جو التفاوؤل يف بيئته الرتبويةاخلام�ش

ال�ساد�ش
ي�سرح مفهوم ال�سيا�سة وعنا�سرها

يقارن بني االأنظمة ال�سيا�سية وموؤ�س�ساتها
يعرف اأهم املفاهيم وامل�سطلحات ال�سيا�سية

يالحظ اأخطاء التفكري ويتعامل معها بوعيال�سابع
ي�سجع املرتبي على مقاومة اأخطائه يف التفكري

ي�ستوعب املعاين التف�سيلية جلزء عم وتباركالثامن
يح�سن مهارة ا�ستنباط االأحكام والفوائد من االآيات القراآنية

يتبنى املنهج العلمي كاأداة للمعرفةالتا�سع
ي�سرح خطوات البحث العلمي

يعدد اأبرز اأخطاء التفكريالعا�سر

احلادي ع�سر
يفهم اأبرز مالمح ع�سره

يعدد �سمات امل�سلم املعا�سر
يدرك اأبعاد العي�ش الفاعل يف ع�سره

يكتب بحثًا علميًا حمددًاالثاين ع�سر
ي�ستفيد من التقنية يف البحث العلمي

الثالث ع�سر
يفهم اأبرز مالمح ع�سره

يعدد �سمات امل�سلم املعا�سر
يدرك اأبعاد العي�ش الفاعل يف ع�سره

يدرك اأثر علم االإدارة الرتبوية على بيئته الرتبويةالرابع ع�سر
يفهم عالقة االإدارة بالرتبية
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استمارة تقويم ذاتي: السنة الثالثة – الفصل الدراسي األول

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ƟƘǾǅǸơ ضعيفمتوسطعالي

يفهم مقا�سد ال�سريعةاالأول

الثاين
يراعي مقا�سد ال�سريعة يف اختياراته

ي�ستفيد من املواقف الرتبوية يف تو�سيح مقا�سد ال�سريعة

الثالث

يلم مبفهوم الرتبية االإعالمية ومقا�سدها
يعدد اأهم مقومات وخ�سائ�ش خرباء الرتبية االإعالمية

يدرك اأهم جماالت الرتبية االإعالمية
يحدد العالقة بني الرتبية االإعالمية والعوملة

يقارن بني و�سائل االإعالم املختلفةالرابع
يو�سح معاين �سعائر اهللاخلام�ش
ي�سارك املرتبي يف ت�سميم م�سروع لتعظيم �سعائر اهللال�ساد�ش

ال�سابع
يفهم فل�سفة االأخالق يف االإ�سالم

يعرف قواعد اكت�ساب االأخالق الفا�سلة
يهتم بالرتبية االأخالقية للمرتبيالثامن

التا�سع
يدرك م�سوؤوليته جتاه بدنه

يو�سح القواعد االأ�سا�سية للربنامج الريا�سي ال�سليم
ميار�ش اأن�سطة حياتية يومية مفيدة للياقتهالعا�سر

احلادي ع�سر

يقدر اأثر جمال علم االجتماع الرتبوي على بيئته الرتبوية
ي�سرح عالقة الرتبية بعلم االجتماع

يف�سر معنى البناء والتنظيم االجتماعي
يتعامل مع ال�سرائح املجتمعية باإيجابية

يقدر اأثر املوؤ�س�سات الرتبوية يف بناء املرتبيالثاين ع�سر
يطبق اأنواع التقومي يف بيئته الرتبويةالثالث ع�سر
يقدر اأثر جمال علم االجتماع الرتبوي على بيئته الرتبويةالرابع ع�سر
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استمارة تقويم ذاتي: السنة الثالثة – الفصل الدراسي الثاني

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ƟƘǾǅǸơ ضعيفمتوسطعالي

االأول
يحر�ش على تطوير مهاراته الدعوية با�ستمرار

ي�سرح اآلية اكت�ساب املهارة الدعوية

الثاين
ي�سرح مفهوم اخلربة

يجيد التعامل مع اأدوات اكت�ساب اخلربة
يعتني بتوجيه املرتبني يف بناء خرباتهم

يهتم بتنمية بع�ش املهارات الدعوية لدى املرتبيالثالث
يجيد التعامل مع م�سكالت املراهقةالرابع

يت�سم بالعاطفة االإميانية ال�سادقةاخلام�ش
يحر�ش على جتديد االإميان يف بيئته الرتبويةال�ساد�ش
يجيد التعامل مع م�سكالت املراهقةال�سابع
يتبنى ن�سر ثقافة القراءة الواعية يف بيئته الرتبويةالثامن
يفهم تاريخ تدوين ال�سرية النبوية و�سوابطهاالتا�سع

العا�سر
ي�ستمع لالآخرين بتفهم

يو�سل اأفكاره لالآخرين بو�سوح
يبدي اهتمامًا بتطوير مهاراته التوا�سلية

احلادي ع�سر
يلم باأحداث ال�سرية النبوية

يلم ب�سمائل النبي �سلى اهلل عليه و�سلم واأخالقه
ي�ستنبط املبادئ والدرو�ش الرتبوية من الهدي النبويالثاين ع�سر
يقارن بني االآثار االإيجابية وال�سلبية لالإعالمالثالث ع�سر
يفهم خ�سائ�ش النمو لدى املراهقنيالرابع ع�سر
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استمارة تقويم ذاتي: السنة الرابعة – الفصل الدراسي األول

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ƟƘǾǅǸơ ضعيفمتوسطعالي
يفرق بني الثوابت واملتغريات يف الدعوةاالأول
يفهم االآداب الرتبوية لتعليم القراآن الكرميالثاين
يتعامل مبرونة مع املتغريات يف العمل الدعويالثالث
ي�ستنبط املبادئ والدرو�ش الرتبوية من الهدي النبويالرابع

يعرف م�سوؤوليته جتاه من حولهاخلام�ش
يعتني باختيار االأ�سلوب املنا�سب للمرتبني يف تدري�ش القراآنال�ساد�ش
يوؤكد على مفهوم امل�سوؤولية يف بيئته الرتبويةال�سابع

الثامن
ي�ست�سعر معاين اجلمال يف احلياة
يحرتم معايري املجتمع يف الذوق

يعزز قيمة اجلمال يف بيئته الرتبويةالتا�سع

العا�سر
يعدد اأبرز احليل النف�سية

يالحظ �سلوك االحتيال لديه
يف�سل مواجهة الواقع على التحايل

ر الورع واأهلهاحلادي ع�سر يقدِّ
ير�سخ مفهوم الورع يف بيئته الرتبويةالثاين ع�سر
يح�سن املرتبي من ال�سبهاتالثالث ع�سر
يو�سح متى ي�سبح الرتخ�ش مذمومًاالرابع ع�سر
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استمارة تقويم ذاتي: السنة الرابعة – الفصل الدراسي الثاني

ǓǸƜƽȁƗƨǭƘǱƸƜǩƗ
ƹƘƪǱȃƗ ƞƩƷƳ

ƟƘǾǅǸơ ضعيفمتوسطعالي
يفهم املعنى االإجمايل الأ�س�ش الرتبية االإ�سالميةاالأول

الثاين
يجيد غر�ش اأ�س�ش الرتبية االإ�سالمية يف نفو�ش املرتبني

ي�ست�سعر اأهمية الرتبية وفق هذه االأ�س�ش
يجيد غر�ش اأ�س�ش الرتبية االإ�سالمية يف نفو�ش املرتبنيالثالث

الرابع
يفهم  نظريات التعلم ومناذجه

يهتم بالتطبيقات العملية ملفاهيم التعلم
يقّوم  براجمه الرتبوية وفقا لقوانني التعلم ومبادئهاخلام�ش

ال�ساد�ش
يعدد القواعد االأ�سا�سية التي تقوم عليها العالقات الدولية

يبني اأنواع ال�سلطات وحدودها وعالقتها باالأنظمة ال�سيا�سية
يلخ�ش املفاهيم االأ�سا�سية للطرق احلديثة يف التعليمال�سابع
يختار طريقة التدري�ش التي تنا�سبه وفق معايري وا�سحةالثامن
يتدرب على اأبرز طرق التدري�ش احلديثةالتا�سع

العا�سر
يفهم العالقة بني العقل والنقل

ر اأثر االنفتاح يف منوه العقلي يقدِّ
يدرك حدود املرونة واالنفتاح العقلي

ياأخذ نف�سه مبعايل االأموراحلادي ع�سر
يو�سح ال�سوابط العامة لالأمر باملعروف والنهي عن املنكرالثاين ع�سر

الثالث ع�سر
ميتلك ح�سانة �سرعية من ال�سبهات

يعرف القواعد ال�سرعية يف التعامل مع ال�سبهات املعا�سرة
يطبق املنهج ال�سرعي يف الرد على �سبهات خمتارةالرابع ع�سر
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تهدف هذه اال�ستمارة اإىل تقومي م�سارات التعلم التي يتلقاها املربي يف املنهج , لي�ساعد ذلك على تدارك االأخطاء 
تقييم  امل�سار,   كفايات  حتقق  مدى  تقييم  لي�سمل  التقومي  تنوع  وقد   , االإيجابية  اجلوانب  وتدعيم   , امل�ستقبل  يف 
حمتوى امل�سار,  وتقييم مقدم امل�سار . قد يكون من ال�سعب اإجراء هذا النوع من التقييم بعد كل م�سار تعلم, ولكن 
-بالتاأكيد-�سيكون من املفيد للمربي ومن ي�سرف عليه اإجراء هذا النوع من التقييم ب�سفة دورية ومل�سارات تعلم 

متنوعة, ل�سمان جودة التنفيذ.
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نموذج استمارة تقويم مسار تعلم

نوع امل�سار : ..................................................................................................................................................
عنوان املادة : ................................................................................................................................................
امللقي : ......................................................................................................................................................

�سع اإ�سارة ) √ (  اأمام كل عن�سر من العنا�سر املدرجة اأدناه ح�سب التقييم املنا�سب :
) 	 اقل درجة – 	 اأعلى درجة (

أوال: كفايات المسار : 

ǫƟƘǽƘǞǦǩƗ
ǴǢǢƮơ ƞƩƷƳ

ƟƘǒƭȆǭ 					
	
	
	
	

ثانيًا : محتوى المسار  :

ǫƴǲƜǩƗ
ǴǢǢƮơ ƞƩƷƳ

ƟƘǒƭȆǭ 					
منا�سبة الكفاية للمرحلة العمرية	
منا�سبة امل�سار للكفاية	
درجة تفاعل امل�ساركني مع امل�سار	
منا�سبة امل�سار للوقت املخ�س�ش له	
قابلية االأفكار املطروحة للتطبيق	
اأثر امل�سار يف تطوير اأداء امل�سارك6



153

ثالثا: مقدم المادة : 

ǫالعن�سرǴǢǢƮơ ƞƩƷƳ
ƟƘǒƭȆǭ 					

منا�سبة عنا�سر املادة للعنوان	

منا�سبة اال�ستدالالت واالأمثلة لبيئة امل�سارك	

اإمكانية تطبيق مفاهيم املادة	

ا�ستخدام امللقي و�سائل العر�ش ب�سكل منا�سب	

متكن امللقي من املادة العلمية	

قدرة امللقي على حتفيز امل�ساركني6

م�ستوى تفاعل امل�ساركني مع امللقي7

و�سوح ال�سوت8

تقومي املادة ب�سكل عام9
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لقاء معه  باعتباره �سيغة منا�سبة ملخاطبة فرد متخ�س�ش يف جمال معني, بغر�ش عقد  امل�ستند  ي�ستفيد من هذا  اأن  للمربي  ميكن 
ب�سفته خبري يف هذا املجال. يت�سمن هذا الطلب املعلومات التالية:

جمال التخ�س�ش للفرد امل�ست�ساف, وذلك تفاديا للخطاأ اأو املعلومات غري الدقيقة حول تخ�س�سه. 	 .
عنوان اللقاء ومو�سوعه. 	 .

الكفاية العامة والكفايات اخلا�سة لتكون مبثابة حماور للقاء. 	 .
موجهات يف تقدمي املحتوى, تقدم للم�ست�ساف ل�سمان التزامه مبحاور املو�سوع. 	 .

عدد امل�ساركني.  تفا�سيل اللقاء: موعده – مكان انعقاده – �ساعات اللقاء بالتحديد – . 	
معلومات االت�سال بامل�سوؤول عن التن�سيق مع امل�ست�ساف.. 6
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نموذج طلب عقد لقاء

حفظه اهلل �سعادة االأ�ستاذ/           
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد:

نظرا ملا مل�سناه من متيزكم يف جمال )..........................( ورغبة منا يف التعلم واال�ستفادة من خرباتكم,  نرجو منكم التكرم بعقد لقاء معنا بعنوان 
)...............................( على اأن يغطي العنا�سر االأ�سا�سية التالية:

ƞǭƘǖǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗƞǅƘƲǩƗ ƟƘǽƘǞǦǩƗǹǸƢƮǮǩƗ ǬǽƴǢơ Ǽǝ ƟƘǶƩǸǭ

علما باأن موعد اللقاء ....... / ......./ 0			هـ, و�سينعقد يف  ................................, وذلك خالل الفرتة من ال�ساعة .................... وحتى 
ال�ساعة ........................, ويبلغ عدد امل�ساركني ..................... تقريبا.

وتقبلوا خال�ش التحيات والتقدير.
مدير اللقاء:        

هاتف للتوا�سل:        
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ميكن للمربي اأن ي�ستفيد من هذا امل�ستند باعتباره �سيغة منا�سبة ملخاطبة مدرب متخ�س�ش يف جمال معني, بغر�ش تقدمي دورة تدريبية. 
يت�سمن هذا الطلب املعلومات التالية:

جمال التخ�س�ش للمدرب وذلك تفاديا للخطاأ اأو املعلومات غري الدقيقة حول تخ�س�سه. 	 .
عنوان الدورة ومو�سوعها. 	 .

الكفاية العامة والكفايات اخلا�سة لتكون مبثابة حماور للدورة. 	 .
موجهات يف تقدمي املحتوى, تقدم للمدرب ل�سمان التزامه مبحاور املو�سوع. 	 .
عدد امل�ساركني.  تفا�سيل الدورة: موعدها – مكان انعقادها – �ساعاتها– . 	

معلومات االت�سال بامل�سوؤول عن التن�سيق مع املدرب. 6 .
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نموذج طلب تقديم دورة تدريبية

حفظه اهلل �سعادة االأ�ستاذ/          

ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد:
نظرا ملا مل�سناه من متيزكم يف جمال )..........................( ورغبة منا يف التعلم واال�ستفادة من خرباتكم,  نرجو منكم التكرم بتقدمي دورة تدريبية 

بعنوان )...............................( على اأن تغطي العنا�سر االأ�سا�سية التالية:

ƞǭƘǖǩƗ ƞǽƘǞǦǩƗƞǅƘƲǩƗ ƟƘǽƘǞǦǩƗǹǸƢƮǮǩƗ ǬǽƴǢơ Ǽǝ ƟƘǶƩǸǭ

علما باأن موعد الدورة  ....... / ......./ 0			هـ, بقاعة ................................, وذلك خالل الفرتة من ال�ساعة .................... وحتى 
ال�ساعة ........................, ويبلغ عدد امل�ساركني ..................... تقريبا.

وتقبلوا خال�ش التحيات والتقدير.
مدير اللقاء:         

هاتف للتوا�سل:         






