
تقرير برنامج 



فكرة البرنامج 
يوم قائم على الترويح عن النفس يهدف إلى تطوير الجانب االجتماعي للفتاة من خالل فقرات 

متنوعة تقام في مقر الجمعية بداية البرنامج ونهايته ويتخللها رحلة ترفيهية خارج المقر 
لتعزيز العالقات االجتماعية بين الفتيات.

أهداف البرنامج 
١-أن تروح الفتاة عن نفسها من خالل زيارة خارج الجمعية ألحد غرف األلعاب القائمة على حل 

لغز محدد للخروج من منها.
٢-أن تحاكي الفتاة مفهومًا واحدًا من تعامالت النبي صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه من خالل 

أحد الفقرات المقامة داخل مقر الجمعية.
٣-أن تتعاون الفتاة مع فريقها على عمل شيء يساهم في تعزيز الجانب االجتماعي لها.



                                                        اسم البرنامج : 

                           اللجنة المنفذة :        لجنة برامج الفتيات 

              عدد المسجلين :              ٨١  فتاة

                  عدد المنفذين :                ٢٦ متطوعة 

معلومات عامة عن البرنامج 



معلومات عامة عن برنامج 

المرحلة المتوسطة والثانوية .

مركز إيراق ولعبة الساعة األخيرة . 

األحد واإلثنين والثالثاء 
10 – 11 – 12 / 8 / 1443 هـ . 

 الـفترة األولـى       الـفترة الـثانـية 
١٥ :٢ -٤٥ : ٦ م .      ٤٥ :٣ -٠٥ :٨ م. 



جدول البرنامج 
الفـترة األولـى



جدول البرنامج 
الفـترة الـثـانـية



تحليل االستبيان 
وجهة نظر  القائمين عليه  السؤال

األغلب على معرفته من حسابات إيراق ،وأشعر أن 
اإلعالن كان كبير جدًا وكثير من الفتيات ليسوا من فتيات 

إيراق المسجلين دائمًا .
علمت عن برنامج إيراق

الكثير كان على أنه مناسب جدًا، ولكني أرى لو كان في 
عطلة أقصر من هذه لكان عدد المسجلين أكثر لقلة 

المسافرين.
وقت عقد البرنامج

األغلب على أنه مناسب جدًا ، وأنا كذلك أرى أنها رائعة 
وتعطي مجال أكبر في اختيار األنسب للمشاركة.

فكرة تقسيم البرنامج لفترات

 ثمة تقارب بين أنه مناسب وأنه مناسب جدًا ، وأرى أنه
.كان هناك تنوع في األماكن واختيار مناسب لكل فقرة

األماكن الخاصة بالفعاليات

 األغلب على أنها مناسبه جدًا ، أرى أنها رائعة وسهلة
.وواضحة

آلية التسجيل

 تفاوت واضح جدًا في النتيجة ، وأرى أنها غير مناسبة
 وكثيرة جدًا ألن البرنامج قائم على يوم واحد والفترة

.قصيرة

آلية دفع الرسوم

ثمة تفاوت بالنتائج ولكن األغلب على أنه موافق، وارى 
كونها جديدة على المشتركات قد ترى بعض الصعوبة 

ولكنها مرنة وسهلة وواضحة.

تتسم إجراءات التسجيل بالمرونة



تحليل االستبيان 
وجهة نظر  القائمين عليه  السؤال

األغلب على الموافقة بشدة ، وأرى أن جميع الفريق كان 
يسعى لعكس صورة رائعة وترك أثر جميل.

حظيت بمعاملة ممتازة وراقية من القائمين على البرنامج

األغلب على الموافقة بشدة ، أرى ذلك ألن ثمة وقت 
مخصص إليصال بعض تعامالت النبي صلى هللا عليه 

وسلم مع أصحابه .
استطاع  البرنامج أن يوصل بعض تعامالت النبي مع 

أصحابه

األغلب على الموافقة بشدة، وأرى ذلك ايضًا كانت 
الديكورات هادية ورائعة وتتناسب مع فكرة البرنامج 

وطبيعته، واما االستقبال فأرى االهتمام في 
المشتركات منذ دخولهم المقر.

كان االستقبال والديكورات جميلة
 واعطت صورة أولية للبرنامج.

 كانت النتائج بين مناسب ومناسب جدًا ، وأرى أنها رائعة
 ولكن تحتاج إلى جهد أكبر في تحديد المكان المناسب

. والمواصالت وضبط الجدول

كون احدى الفقرات خارج مقر الجمعية.

 تساوت النتيجة بين الموافقة والموافقة بشدة ، وأرى
.أن الفقرات كانت متنوع وتتناولت جوانب مختلفة

يشمل البرنامج على فقرات مختلفة تتناسب مع 
اهتماماتي



آراء المشتركات :



آراء المشتركات :








