
تقرير برنامج 
١٤٤٣ هـ



 برنامج موسمي لتفعيل
ليلة شتوية مختلفة، تهدف

إلى تعزيز قيمة التوازن
لدى الفتاة.   

الطابع العام للبرنامج يتمثل
بهوية قمرية نحقق فيها

تجربة آلة المرصد.



قمراء
 

لجنة برامج الفتيات
 

١٣-١٤/ ٤/ ١٤٤٣
 

جمعية إيراق
 

يومان
 

١٣ - ٢٥ سنة
 

٧٨
 

 ٢٣
 

اسم البرنامج:
 

اللجنة المنفذة:
 

تاريخ التنفيذ:
 

مكان التنفيذ:
 

مدة التنفيذ:
 

الفئة المستهدفة:
 

عدد المسجلين:
 

عدد المنفذين:
 



أهداف البرنامج 

أن تتعرف الفتاة على قيمة التوازن بين رغبة الطموح
وتقبل النقص من خالل جلسة حوارية في البرنامج.

أن تشاهد الفتاة صورة قريبة للقمر من خالل تجربة 
آلة الرصد. 

 

أن تبدع الفتاة بعمل مخرج فني مرتبط بالقمر.

أن تشارك الفتاة بإحدى الفقرات التفاعلية من خالل تقديم
مجموعة فقرات في البرنامج.

 



 االستقبال

 

جلسة حوارية

"عن التوازن"

 

راحة

 

مع القمر

 

٧:٠٠ - ٧:٣٠ 

 

٧:٣٠ - ٨:٣٠

 

 

٨:٣٠ - ٨:٤٥

 

٨:٤٥ - ١٠:٠٠

 

جدول البرنامج



آلية التسجيل:
 مناسب جًدا

 
مقر عقد البرنامج:

مناسب جًدا
 

تاريخ عقد البرنامج:
مناسب جًدا

 
زمن عقد البرنامج:

مناسب جًدا
 

تجربة آلة المرصد
(التليسكوب): 
مناسب جدا 

 
 

تحليل االستبيان

 وجهة نظر النتيجة
القائمين عليه

  
توضيح السياسة، 

والتحويل الكتروني .  
 

 تهيئة المبنى واستعداد 
المقر بما يتناسب مع البرنامج.

 
وقت البرنامج مناسب لألغلبية،
 كما أنه ليس بالطويل المتعب.

 
موافقتها إلجازة نهاية األسبوع. 

 
 

تجربة مبتكرة وجديدة.
 



التزام فريق العمل بالميثاق

األخالقي.

 

تم التركيز أثناء التخطيط بما

يتناسب مع اهتمامات وحاجات

الفئة المستهدفة.

 

تصميم مبتكر ومختلف توافقا

مع فكرة البرنامج.

 

نتيجة سرعة تواصل لجنة

التسجيل مع المشتركات

واإلجابة على االستفسارات.

 

تحليل االستبيان

 وجهة نظر النتيجة
القائمين عليه

حظيت بمعاملة ممتازة 
وراقية من العاملين: 

مناسب جدا
 

طرح المواضيع يتناسب
 مع الفئة المستهدفة:

 مناسب جدا 
 

كانت فكرة اإلعالن عن 
البرنامج جذابة ومبتكرة: 

مناسب جدا 
 

تتسم إجراءات 
التسجيل بالمرونة:

مناسب جدا



تحليل االستبيان

 وجهة نظر النتيجة
القائمين عليه

فقرة المهارية
 (تلوين القاعدات):

مناسب جدا 
 

 معرض مع القمر
 (أقمار الكواكب 

الشمسية ودالالتها):
 مناسب جدا 

 
فكرة التعارف في

االستقبال: 
مناسب جدا 

 
قيمة (التوازن)  في  

الجلسة الحوارية: 
مناسب جدا

نتيجة سهولة وبساطة العمل،

وتوفير المواد وتنوعها مع

تهيئة المكان.

 

 الجمع بين الجانبين الشرعي

والعلمي، عرض فيديو مدعم

بالصوتيات. 

 

قصيرة وسريعة.

 

التجديد في القيمة،

 وإيصالها بشكل سلس،

 واحتياج الفئة المستهدفة لها.



مالحظات وأراء المشتركات

شكر هللا سعيكم وبارك
♥، أول تجربة لي مع فيكم 
إيراق وانبسسسسسطت جًدا
هللا يسعدكم يارب ♥

من أبهى وأمتع التجارب، حضيت بأسعد وأرقى
.. وقّرت عيناي بأصحاب لم أراهم من ٨سنوات أشخاص
وأكثر، ُشكًرا لبذلكم وعطائكم لهذا البرنامج واللقاء
الباهر والمتخلف والمليء بالتجارب الجديدة والفوائد
القيمة.. من دخولي المقر إلى خروجي منه وأنا في
حالة انبهار فاائض! جزاكم هللا عّنا خير الجزاء وبارك
فيكم ورضي عنكم وأرضاكم، شكر هللا سعيكم

. جميًعا آل قمراء األحّباء

شكًرا لكم كان اول لقاء لي في
إيراق وكان لقاء جمييل بكل

معانيه من يجمع من بين المتعه
والفائدة شكًرا لكل القائمين على

البرنامج 



مالحظات وأراء المشتركات

البرنامج ال يووصف يجمع كل االشياء الي
احبها تمنيت لو انه ما ينتهي ممرة

استمتعت وكان ودي اشكر المشرفات الكن
ما كان فيه وقت  بس وهللا مره حبيت

البرنامج ننتظر ابداعاتكم الجاية ان شاء هللا
بس لو تطولون المده الزمنيه افضل الني

احس الوقت مرر بسرعة

فقرة المسرح اللي لما تكلمت عن
االعجاز العلمي بالقران كان 

مؤثر و جميل و ثري بالمعلومات 
مرة  هللا يعطيكم العافيه يوم ُيخّلد في

التاريخ فعال كانت كل 
الفقرات مبهره :)

حسيت اني ابالغ وانا حاطه كل شس اوافق
بشدة بس فعًال! البرنامج رائع جًدا جددًدا وسير

البرنامج كان سلس ولطيف واالفكار رائعة
وجميلة والمعلومات فعًال قيمة واختيار
الوقت رائع ولو ان كان ودي يكون الوقت

اطول



مالحظات وأراء المشتركات

أول شي يا جعلكم بالجّنة استمتعت
استمتعت مررة مرة بشكل خيااالي ما ودي
اليوم يخلص وهللا بقربكم وحفاوتكم آهه
تهبلون انتم وفقراتكم هللا يسعد قلوبكم
وهللا ودنا المرة الجاية يصير الوقت أطول

من كذا �😢� أحبكممم مرة 

ُسعدت جدًدا جدًدا جًدا بالحضور كانت المرة
األولى في برامج إيراق ولكن إن شاء هللا

ماتكون األخيرة ، المركز أول مادخلته حسيت
كأني في بيتنا ُمرييح جًدا وطاقم العمل

لطيفين جًدا، المعلومات واألنشطة فعلًيا كلل
شيء كان خيالي ، هللا يكتب أجركم ويشكر

سعيكم ويجزاكم عّنا خير الجزاء

تمنيت يكون فيه فقرة تأمل للقمر والنجوم لو
يشتغل مقطع مثال عن القمر او التفكر

ونسمعه ونتأمل السماء ، وكمان لو كان فيه
بنص فقرة التوازن نشاط معين او شي يغير

الجو الني تعبت وانا جالسه ، ووقت البرنامج كان
لالسف غيير مناسب بحكم االختبارات ليته كان

باجازة نهاية الترم



مالحظات وأراء المشتركات

تكرار البرنامج-نحتاج مثل هذه البرامج وجدا
وخاصة الموضوع المطروح التوازن -زياده
الوقت ساعة او ساعتين كل شيء كان

سريع سريع وعلى عجل كنا بحاجه للجلوس
مع بعضنا اكثر والتعرف وتبادل الحوارات
وحتى تأخذ فقرة التوازن حقها من الطرح

والمشاركات ايضا 

فقرة المسابقات ما حطيتوها كان رائعة ❤،
أعجبني أيًضا تقسيمكم لنا بحكم عددنا

الكبير فخالنا نرتبط ببعض أكثر + كان أو ما
جاء ببالي بسمرة ليلية وشتاء شّبة ضو
، وافقتدت ذلك مرره، البرنامج وحطب

رهيب خفيف لطيف شكر الشكور
لعطائكم

أعجبتنا مرة األشياء
الرمزية الي أعطيتونا شكرا
من القلب بارك هللا فيكم
وكتب أجركم♥



صور من البرنامج 



صور من البرنامج 



صور من البرنامج 



صور من البرنامج 


