
 

 

 برنامج بناء

 فكرة البرنامج :

وأيضاً تطوير الطالب عن طريق طرح  والخبرات,من التجارب  واالستفادةمبسط لتطوير المشرفين عبارة عن برنامج 

 والمشرف.القضايا التربوية ومناقشتها وإيجاد حلول للعقبات التي يواجهها الطالب 

 أهداف البرنامج:

 تقوية الترابط األخوي بين المشرفين .. -

 بناء الثقافة والفكر  وكسب حب القراءة . -

 زيادة الثقافة الشرعية واالهتمام بالبناء الروحي. -

عن طريق المناقشة والحوار حول المواضيع األساسية التي تواجه ير )ليس بالمكثف( للمشرف تربوياً تطو -

 .المشرف في مسيرته اإلشرافية

وحصر نقاط الضعف وبذل الجهد التربوي  لتنميتها,حصر نقاط التميز للطالب ووضع األساليب التربوية  -

 .األسماءعلى جميع  المرورمفتوحة يتم فيها  نقاشيخالل جلسة  منمنها للتخلص 

  المختلفة.أو الدراسية  االجتماعيةالتجارب والمهارات  االساللقاء: -

 جدول اللقاءات : 

 البرنامج  األسبوع 
 تطويري( 1)لقاء  

تطويري + مناقشة حول  ( 2)لقاء 
 .التربوية السلوكية و المالحظات 

  ( استضافة3اللقاء) 

 

 : ساعة كاملة . مدة اللقاء

 برنامج اللقاء :

 اللقاء األول:  تطويري:  -

دقيقة عرض للتجارب والخبرات )في الحياة , مع األهل , في الدراسة , في اإلشراف ,في التعامل مع الناس 20 -1

 دقائق للعرض  10لكل مشرف  2رفين ( لمشالخ,في اإلقتصاد,في تطوير الذات ..

.أو ألبوم وكتيب ,, أو وكتيب.كتاب  بانتقاءبقية المشرفين )الذين لن يشاركوا في عرض التجارب ( يقومون  -2

 كتاب وثالثة أشرطة ,, ويستمع أو يقرأ للكتاب ثم في نهاية اللقاء يعرض انطباعه عن الكتاب او الشريط .

 اللقاء الثاني تطويري+جلسة المناقشة لمالحظات السلوكية للطالب . -

 اللقاء الثالث استضافة تربوية *حوارية... -

 :  لتطويري الدوريالبرنامج ا

 اإلجتماع: -

 دقائق . 5مقدمة من مسؤول اإلجتماع)تربوية,إيمانية,تطويرية للذات ...إلخ(  -1

 دقائق . 10قبل اإلجتماع والمناقشة حولها لمدة  المع أومقال تربوي  أوقراءة لوحة من كتاب لوحات تربوية  -2

درس اسبوعي..)الشيخ ناصر العمر مغرب األحد , عبدالعزيز الطريفي عشاء الثالثاء تفسير آيات األحكام  -

 ( الشيخ ,

 

 



 

 

 

 الكتب الموجودة : 

 المؤلف الكتاب
 جمع أبوعبدهللا الفهري  -رحمه هللا–سبل السالم شرح نواقض اإلسالم إلبن باز 

  -رحمه هللا-الشيخ محمد ابن عثيمين شرح األصول الثالثة 

  -رحمه هللا –الشيخ محمد ابن عثيمين  شرح األربعون نووية 

  -رحمه هللا –الشيخ محمد ابن عثيمين  تفسير جزء عم 

 -رحمه هللا-الشيخ محمد ابن عثيمين فقه العبادات

 صفي الرحمن المباركفوري  الرحيق المختوم

 د.سليمان العريني سيد العلماء في زمانه  -رحمه هللا–اإلمام أيوب السختياني 

 ابن القيم  الفوائد 

 ابن الجوزي بستان الواعظين ورياض السامعين 

 د. عبدالكريم بكار  في اشراقة آية 

 د. عبدالكريم بكار . تكوين المفكر 

 د. عبدالكريم بكار . طفل يقرأ 

 سالم البطاطي . التربية الجماعية 

 بكر أبو زيد  حلية طالب العلم

 أبو الحسن الندوي  ماذا خسر العالم بإنحطاط المسلمين 

 عبدالكريم عبدهللا با عبدهللا  سرج 

 محمد بن صالح المنجد  األساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 

 محمد هالل  مهارات إدارة الضغوط

 د.أحمد عثمان المزيد  الدليل العملي للحوار البناء 

 النغيمشي المراهقون

 بكر أبوزيد التعالم

 ابن عثيمين شرح حلية طالب العلم

 د.اكرم رضا مراهقة بال ازمة)ترويض العاصفة(

 علي الصالبي  السيرة النبوبة 

 شاتليه)ترجمة حب الدين الخطيب( الغارة على العالم اإلسالمي

 طارق السويدان التدريب والتدريس اإلبداعي

 ابن عثيمين رحمه هللا  اإلسالمية ضوابط وتوجيهاتالصحوة 

 د.عبدالكريم بكار شمعة إلضاءة  دروبكم 50

 وليد الهويريني تحوالت اإلسالميين من لهيب سبتمبر الى ربيع الثورات

 محمد العبدة أيعيد التاريخ نفسه

 عبدالعزيز مصطفى كامل  معركة الثوابت بين اإلسالم والليبرالية

  -رحمه هللا–عمر سليمان األشقر  صفحات من حياتي 

 -رحمه هللا-د.ابراهيم الفقي العمل الجماعي

 محمد بن صال الخزيم صفة الصالة بالدليل والتعليل 

 ً  محمد بن صالح المنجد كيف تقرأكتابا

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الكتيبات :

 المؤلف الكتيب
 أبو حمزة الغامدي  كيف تدرك أجر خمسين من الصحابة ؟

 الشيخ صالح الفوزان اإلجتهاد 

 سلمان العودة  من يملك حق اإلجتهاد ؟

 سلمان العودة  دعاة في البيوت 

 سلمان العودة   نسيم الحجاز في سيرة اإلمام ابن باز

 الشيخ محمد المنجد سبباً للخشوع في الصالة 33

المريض كيفية صالة النبي صلى هللا عليه وسلم وأحكام 
 وطهارته

 -رحمه هللا-ابن باز

 د.محمد العبدة حتى ال تستلب الجهود اإلسالمية

 مجموعة من التربويين المراهقون كيف نفهمهم وكيف نتعامل معه

 عبدالودود يوسف )جالل العالم( قادة الغرب يقولون :دمروا اإلسالم أبيدوا اهله

 محمد موسى الشريف.. , العالج.. ظاهر التهاون بالمواعيد : األسباب , المشكالت

 محمد موسى الشريف  التقارب والتعايش مع غير المسلمين

 محمد بن صالح المنجد نظرات في القصص والروايات

 األشرطة : 

 ,أو الدكتورالشيخ  العنوان
 الشيخ  محمد ابن عثيمين  أشرطة  9ألبوم فقه العبادات 

 الشيخ خالد بن عثمان السبت  أشرطة 3ألبوم تأمالت في سورة الحشر 

 د.عبدالرحمن العايد. الدعوة الفردية

 د.عبدالرحمن العايد أخطاؤنا في التربية

 محمد بن صالح المنجد  شريط مسائل فقهية يكثر السؤال عنها 

 محمد المنجد صور من بر السلف بوالديهم

 خالد السبت وصيتي لكل محزون 

 عمر العيد اإلستقامة مداخل الشيطان على أهل 

 خالد السبت  ادع الى سبيل ربك 

 عبدالعزيز الطريفي  صالة النبي صلى هللا عليه وسلم ووضوءه كأنك تراه 

 محمد المنجد التحريش 

 محمد المنجد  سبق المسلمين الى مهارات التفكير 

 محمد العريفي  مسؤولية الرجل في اسرته 

 د.ناصر العمر  والسماء ذات الحبك 

 ناصر العمر  إنه كان صادق الوعد 

 الشيخ عبدالكريم الخضير  معالم في طريق طلب العلم 

 محمد المنجد كيف تقرأ كتاباً 

 خالد السبت  إلى من اسرته األوهام 

 للمنجد  الدين ليس مظهراً فقط 

 محمد المنجد  ماذا يحدث تحت األرض 

 محمد المنجد  فاعتبروا  ياأولي األبصار 

 محمد الحسيني  أبو بكر وحفيده 

 خالد السبت  سمات العلم النافع 

 خالد السبت  وإنه لكتاب عزيز 

 خالد السبت  ماذئبان جائعان 

 د. ناصر األحمد  معاوية بن أبي سفيان 

 محمد الدويش  تربية األسرة على هدي الشريعة 

لاير ,,وسيضعها في صندوق  30منه في اللقاء سيدفع مخالفة قيمتها من يتخلف عن تنفيذ المطلوب :  تنبيه مهم

 .  أو دعم للحلقة المخالفات , ريع الصندوق سيصب في أحد الجمعيات الخيرية

 يجب عليهم اقتناء الكتب والكتيبات واألشرطة من اآلن .  التجارب غير المشاركين في عرض -


