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المعرفة ننقلها لكم





خط االبن
سلمان عبدالجبار متعب



المقدمة



5 إخاء لرعاية األيتام

األعمال  بتطوير  المؤسسة  اهتمامات  من  انطالقًا 
والتي  الحياتية  جوانبه  كافة  من  لليتيم  المقدمة 
اإليماني والشرعي، فقد قامت  الجانب  رأسها  على 
المؤسسة بإطالق برنامج )سمو( الذي يهتم بزيادة 
الوعي الديني واإليماني وتكثيف الروحانيات وغرس 
ويستشعر  وجل  عز  باهلل  اليتيم  يرتبط  حتى  القيم 

قيمة حياته ويسعى لرضى ربه ..



ADDIE النموذج العالمي لتصميم التعليم
تم بناء برنامج ) سمو ( باالستفادة من هذا النموذج العالمي لتصميم 
العالم  في  التعليمي  التصميم  نماذج  كل  أساس  يعتبر  الذي  التعليم 
بإطار  المصمم  يزود  التعليم  تصميم  لعملية  نظامي  أسلوب  وهو   ،
في  وكفاءة  فاعلية  ذات  التعليمية  المنتجات  تكون  أْن  يضمن  إجرائي 

تحقيق األهداف.



7 إخاء لرعاية األيتام
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التحليل

التصميم

التطوير - اإلنتاج

التنفيذ

التقويم



سمو



محمد  وقف  بين  بالتعاون  هادف  إيماني  برنامج 
إخاء،  ومؤسسة  اهلل-  -رحمه  الجميح  عبداهلل  بن 
يهتم بتطوير وتعزيز الوعي الشرعي وغرس القيم 
والمعايشة  الممارسة  خالل  من  السلوك  وتهذيب 
البرامج  من  متكاملة  منظومة  في  الواقعية 
تركز على  التي  للقياس  الجاذبة والقابلة  واألنشطة 

الممارسة العملية والتطبيق في سياق الحياة .

سمو

9 إخاء لرعاية األيتام



األهداف



11 إخاء لرعاية األيتام

 بناء برنامج متكامل في الجوانب اإليمانية والسلوكية األساسية . 

الوعي السلوكي بأركان اإليمان.

المحافظة على الصالة جماعة في المسجد.

إتقان أساسيات الطهارة والصالة.

وضع األبناء في سياق سلوك حقيقي لممارسة السلوكيات اإليجابية.

دفع األبناء نحو االندماج مع المجتمع من خالل البرامج التطوعية.
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المستفيدون 



13 إخاء لرعاية األيتام

األيتام الذين ترعاهم مؤسسة إخاء 
من سن 18 إلى 25 عام بالرياض.



آلية عمل البرنامج



15 إخاء لرعاية األيتام

ينقسم البرنامج إلى أربعة مراحل: 

 المرحلة األولى : 

مرحلة التأسيس والتي يركز فيها البرنامج على زيادة الوعي الديني واإليماني وتكثيف الروحانيات وغرس القيم .

 المرحلة الثانية :

 ممارسة القيم المكتسبة والمعززة من المرحلة األولى .

 المرحلة الثالثة :

 التأثير ونقل المعرفة ، حيث يوضع االبن في سياق حقيقي للتطبيق من خالل تبني قيمة أو مجموعة قيم ووضعها 

في برنامج عمل ليقوم بالتأثير فيمن حوله .

 المرحلة الرابعة :

 التقويم والتطوير .

المنفذون: مختصون في المجال التربوي واالجتماعي والنفسي من منسوبي إخاء.



ضمانات
الـنـجــاح



17 إخاء لرعاية األيتام

الرغبة والدافعية واإليمان برسالة البرنامج.

الكفاءة والقدرة والخبرة في التعامل مع األيتام.

وضوح األدوار والمسؤوليات.

التقويم والمتابعة المستمرة ضمن وضع تنظيمي مستمر.



18

مخرجاتعملياتمدخالتالمسمىالمرحلةم

التأسيساألولى1

-اختيار الدراسات المناسبة ) مدى (

- بناء معايير اختيار المؤثرين

- الشراكة مع الجمعية الكشفية

-اختيار القيم المستهدفة وتصنيفها

-بناء خطة البرنامج وتنفيذها

-بناء أدوات المتابعة والتقويم

- برنامج

-التقرير الختامي

الممارسةالثانية2
القيم المكتسبة والمعززة في مشاركته

في البرنامج التأسيسي 

تـنـفـيـذ خـطـة الـمـمـــارسة الشخصية 

للقيم المكتسبة 

- التقويم الخارجي ) مشرف (

- التقويم الذاتي ) االبن (

التأثير ونقل المعرفةالثالثة3
اختيار القيمة أو القيم التي سيبني فيها 

مشروعه للتأثير في اآلخرين 

تنفيذ خطة التأثير في اآلخرين / إخوانه 

والمجتمع المحيط 
التقويم الذاتي / االبن

بناء أدوات التقويم التقويم والتطويرالرابعة4
-فرز المشاريع واختيار األفضل

-وضع معايير للتقويم

- التقرير الختامي

- تكريم المشاريع الفائزة

جدول توضيحي للعمل في المراحل األربع للبرنامج 





الرقم الموحد 920011939


