
تقرير برنامج أريب



بيانات البرنامج

أريب اسم البرنامج

ذو القعده٢٣-٢٢ تاريخ البرنامج

جمعية إيراق مكان التنفيذ

سنة١٢إلى ٩من عمر  الفئة المستهدفة

٤٠ مجموع المستفيدات

لجنة الطفل اللجنة المنفذة 

أهداف البرنامج

التعرف على جوانب اإلعجاز -١
العلمي المختلفة في القرآن 
الكريم واتمام النظر في أسرار 

ومعاني اآليات والتماس الحكمة 
من ذلك

معرفة مفهوم اإلختراع -٢
وقصص أبرز اإلختراعات في 

عالمنا والتعرف على 
المخترعين وتجربة البسيط 

منها 

اع تنمية مهارات االبتكار واإلبد-٣
وتنمية روح المنافسة 

رفع الوعي الصحي من خالل -٤
التعرف على أهمية الغذاء 

الصحي



جدول البرنامج
أحجيةصالةراحةاالبتكاراالختراعاتوفاءإعجاز

4:30-5:005:00-5:305:30-6:056:05-6:406:40-6:556:55-7:057:05-7:40



جدول البرنامج
أحجيةصالةراحةاالبتكاراالختراعاتوفاءإعجاز

4:30-5:005:00-5:305:30-6:056:05-6:406:40-6:556:55-7:057:05-7:40



خطط فرق العمل



لجنة االختراعات
وسائل التحقيقالهدف

معرفة مفهوم االختراع
وأبرز االختراعات في 
عالمنا والتعرف على 

المخترعين

شرح بوربوينت مع الصور 

علميةتحاربتجربة
الواقعأرضعلى

يرها تطبيق التجارب وتفس-
علميا

اليوم 
والتاريخ

/  بيان المهمة
الفقرة

كيفية عرضهامدة المهمة

الجمعة
١١-٢٢

تعريف 
االختراعات 
وماهيتها 
وأهميتها في 

حياتنا

د٣5-٣٠
أنشطة متنوعة

السبت
١١-٢٣

صنع بسيط
مبسط 

الختراعات 
وتجارب علمية

تجارب علمية وعرض د٣5-٣٠
فيديوهات ومعلومات 



لجنة وقاء
وسائل التحقيقالهدف

رفع الوعي الصحي من
خالل معرفة أهمية 
وتأثير الغذاء الصحي

على أجسامنا

عرض مواد مرئية عن -
الغذاء الصحي 

ا جلسة نقاشية نختتمه-
يوم بتصميم نظام غذائي ل

واحد
تجربة إعداد طبق صحي -

لذيذ

منالصحيالوعيرفع
أهميةمعرفخالل

يرهوتأثالبدنيالنشاط
حياتناعلى

تحدي اللياقة البدنية-
عرض مادة توضح آلية -

ا عمل جسم االنسان حركي  
تجربة تمارين رياضية -



اليوم 
والتاريخ

/  بيان المهمة
الفقرة

كيفية عرضهامدة المهمة

اليوم األول
ذي ٢٢

القعدة

تبدأ الفقرة 
بسؤال مفتوح
حول عاداتهم 

الغذائية 

دقائق5
سؤال نقاشي 

عرض فيديو 
الغذاء السليم
سر الصحة 
ومناقشته

دقيقة١٢

مادة مرئية 

الغذاء السليم 
-سر الصحة
YouTube

إعداد طبق 
كرات التمر 

دقيقة١5
نشاط عملي 

تحدي اعداد 
طبق صحي في

المنزل 

يتم طرح التحديدقائق٣
ا ويتم  شفهي 

تذكيرهم به عبر
منصات التواصل

الستوريفي 

مخاطرًالفريق-رابعا ً خطةًإدارًة

اليوم 
والتاريخ

/  بيان المهمة
الفقرة

كيفية عرضهامدة المهمة

ياليوم الثان 
ذي ٢٣

القعدة

ة تحدي اللياق
البدنية

ن تحدي حركي بيدقائق١٠
الفتيات

يجربن فيه 
مجموعة من 

األنشطة 
والتمارين التي
تقيس اللياقة
ط ن) الحركية مثل 

الجلوس–الحبل 
على الحائط  

الحديث حول 
جسم االنسان 
وكيف يتحرك
وكيف نعتني

بأجسامنا 
ك باإلضافة لذل
الحديث عن 
النوم وأهميته

عرض صور دقائق١٠
متحركة لجسم 
االنسان وهو 

العظام ) يتحرك 
(والعضالت 

تحدي حركي 
منزلي

خطوة ١٠٠٠دقائق٣
مشي 

مخاطرًالفريق-رابعا ً خطةًإدارًة

https://www.youtube.com/watch?v=x1E_78mS7cE


اليوم 
والتاريخ

بيان 
المهمة

ةالفقر / 
كيفية عرضهامدة المهمة

الجمعة
١١-٢٢

صنع 
مروحة

د٣5-٣٠
.عرض مقطع فيديو-
.طرح سؤال ومناقشة األطفال-
.تنفيذ العمل اليدوي-

السبت
١١-٢٣

صنع 
سيارة

د٣5-٣٠
.عرض مقطع فيديو-
.طرح سؤال ومناقشة األطفال-
.تنفيذ العمل اليدوي-

الجمعة
١١-٢٩

صنع 
مروحة

.عرض مقطع فيديو-د٣5-٣٠
.طرح سؤال ومناقشة األطفال-
.تنفيذ العمل اليدوي-

السبت
١١-٣٠

صنع 
سيارة

.عرض مقطع فيديو-د٣5-٣٠
.طرح سؤال ومناقشة األطفال-
.تنفيذ العمل اليدوي-

لجنة االبتكار

وسائل التحقيقالهدف

اعي تنمية التفكير اإلبد
.لدى الطفل

تنفيذ أعمال مبتكرة
بمواد مختلفة والسماح

للطفل باإلضافة أو 
ما التعديل على العمل ب

.هو مناسب
معرفة األسس العلمية 
التي تعتمد عليها بعض

.االبتكارات

توضيح بعض األسس
العلمية من خالل 

المشاهدة و التطبيق 
.عليها بأعمال مبتكرة



األثرقياس



أهداف 
البرنامج

لم تحققالهدف

يتحقق

(على تحقق الهدف) الدليل 

التعرف على جوانب اإلعجاز العلمي -١
ظر المختلفة في القرآن الكريم واتمام الن
في أسرار ومعاني اآليات والتماس 

الحكمة من ذلك

جدا قدمت اللجان فقراتها بصورة جميلةنعم

المست األطفال و زرعت في نفوسهم 

.هذه القيم والمهارات

معرفة مفهوم االختراع وقصص أبرز -٢
االختراعات في عالمنا والتعرف على 

المخترعين وتجربة البسيط منها 

جدا قدمت اللجان فقراتها بصورة جميلةنعم

المست األطفال و زرعت في نفوسهم 

.هذه القيم والمهارات

ة تنمية مهارات االبتكار واإلبداع وتنمي-٣
روح المنافسة 

جدا قدمت اللجان فقراتها بصورة جميلةنعم

المست األطفال و زرعت في نفوسهم 

.هذه القيم والمهارات

رفع الوعي الصحي من خالل التعرف -٤
على أهمية الغذاء الصحي

قدمت اللجان فقراتها بصورة جميلة جدانعم

المست األطفال و زرعت في نفوسهم هذه

.القيم والمهارات



فعاليات 
البرنامج

هل كانت فعالة؟الهدف الذي حققتهمدة الفعاليةمسمى الفعالية

التعرف على جوانب اإلعجاز د لكل أسرة٣0إعجاز

العلمي المختلفة في القران

ر الكريم وإنعام النظر في أسرا

ومعاني اآليات والتماس 

.الحكمة من ذلك

نعم

معرفة مفهوم االختراع وقصصد لكل أسرة٣5االختراعات

أبرز االختراعات في عالمنا، 

والتعرف على المخترعين 

تجربة  +خصوصا المسلمين

بعض التجارب العلمية 

إطالق + البسيطة الملهمة

ن خيال األطفال بأفكار يسعو

.لتنفيذها مستقبال

نعم

داعي تنمية مهارات التفكير اإلبد لكل أسرة٣5االبتكار

ل والخيال وحب االبتكار من خال

ابتكار أعمال مثيرة لالهتمام

.ومعرفة األسرار العلمية وراءها

نعم

د لكل ٣5أحجية

أسرة

ال تنمية روح المنافسة لألطف

بالمشاركة في العديد من 

األلعاب والمسابقات التي 

تنمي مهارات حل المشكالت 

وحل والتفكير المنطقي للبحث

.األلغاز

نعم

رفع الوعي الصحي من خالل د لكل أسرة٣0ِوقاء

التعرف على أهمية وتأثير 

ني الغذاء الصحي والنشاط البد

.على حياتنا

نعم



فعاليات 
البرنامج

هل كانت فعالة؟الهدف الذي حققتهمدة الفعاليةمسمى الفعالية

التعرف على جوانب اإلعجاز د لكل أسرة٣0إعجاز

العلمي المختلفة في القران

ر الكريم وإنعام النظر في أسرا

ومعاني اآليات والتماس 

.الحكمة من ذلك

نعم

معرفة مفهوم االختراع وقصصد لكل أسرة٣5االختراعات

أبرز االختراعات في عالمنا، 

والتعرف على المخترعين 

تجربة  +خصوصا المسلمين

بعض التجارب العلمية 

إطالق + البسيطة الملهمة

ن خيال األطفال بأفكار يسعو

.لتنفيذها مستقبال

نعم

داعي تنمية مهارات التفكير اإلبد لكل أسرة٣5االبتكار

ل والخيال وحب االبتكار من خال

ابتكار أعمال مثيرة لالهتمام

.ومعرفة األسرار العلمية وراءها

نعم

د لكل ٣5أحجية

أسرة

ال تنمية روح المنافسة لألطف

بالمشاركة في العديد من 

األلعاب والمسابقات التي 

تنمي مهارات حل المشكالت 

وحل والتفكير المنطقي للبحث

.األلغاز

نعم

رفع الوعي الصحي من خالل د لكل أسرة٣0ِوقاء

التعرف على أهمية وتأثير 

ني الغذاء الصحي والنشاط البد

.على حياتنا

نعم



توصيات 
التطوير

اإلجراءات 

المقترحة 

للتطوير

الجهة المسؤولةيذكيفية التنف

أو الشخص 

المسؤول

ت تزويد المشرفا

ة بالمهام المطلوب

منهم كامله 

بوقت كافي

توضيح كل 

النقاط والمهام 

المطلوبة من 

المشرفات 

بوقت كافي 

اإلدارة 



تم بحمد هللا


