
تقرير برنامج 



 ما هو برنامج هالل؟

" هو برنامج قيمي ترويحي يقام في شهر رمضان
المبارك بهدف تأصيل الجانب التعبدي في نفوس
الصغيرات واستشعار نعمة الطعام من عمر 12-7
سنة عن طريق أنشطة متنوعة من خالل: دروس،

ومسابقات حركية وثقافية، وتطبيقات عملية."



معلومات البرنامج

اسم البرنامج
 
 

اللجنة المنفذة
 
 

 تاريخ التنفيذ
 
 

 مكان التنفيذ 
 
 

مدة التنفيذ
 
 

 الفئة المستهدفة
 
 

 عدد المسجلين بالبرنامج
 
 

 عدد الذين انهوا البرنامج
 
 

 عدد منفذي البرنامج
 

   

929292

   

929292

   

323232

يوم واحديوم واحديوم واحد

   

المرحلة االبتدائيةالمرحلة االبتدائيةالمرحلة االبتدائية    

7-4-20227-4-20227-4-2022

   

جمعية إيراقجمعية إيراقجمعية إيراق

هاللهاللهالل

   

لجنة برامح الطفللجنة برامح الطفللجنة برامح الطفل

   



أهداف البرنامج

أن تربط الطفلة رمضان وتعلقه بالقرآن من خاللأن تربط الطفلة رمضان وتعلقه بالقرآن من خالل
أنشطة وحوارات فعالة .أنشطة وحوارات فعالة .

  

أن تستشعر الطفلة نعمة الطعام وتساهم في إعدادأن تستشعر الطفلة نعمة الطعام وتساهم في إعداد
سلة رمضانية ألسرة محتاجة.سلة رمضانية ألسرة محتاجة.

  

أن تشارك المشتركة في مسابقة حركية وثقافية.أن تشارك المشتركة في مسابقة حركية وثقافية.
  

تربوي يتخلله نشاطاتتربوي يتخلله نشاطات من خالل إقامة درس قيميمن خالل إقامة درس قيمي    
ممتعة ومسلية لألطفال.ممتعة ومسلية لألطفال.  

  

تجهيز مواد وسالل رمضانية يتم ترتيبها وتوزيعها من قبلتجهيز مواد وسالل رمضانية يتم ترتيبها وتوزيعها من قبل
األطفال.األطفال.

من خالل إقامة المسابقات ومشاركة جميع األطفالمن خالل إقامة المسابقات ومشاركة جميع األطفال
فيها.فيها.

ووسائل تحقيقهاووسائل تحقيقها



فعاليات البرنامج

اإلفطار الرمضاني والصالةاإلفطار الرمضاني والصالة
3535 دقيقة دقيقة

  
  

فقرة التطبيقاتفقرة التطبيقات  
4040 دقيقة دقيقة

صالة العشاء والتراويحصالة العشاء والتراويح
2020 دقيقة دقيقة

  

فقرة ألسريفقرة ألسري
3030 دقيقة دقيقة

  

فقرة المسابقاتفقرة المسابقات
4545 دقيقة دقيقة

  







النتيجةالنتيجة
  

وجهة نظر القائمينوجهة نظر القائمين
  على البرنامجعلى البرنامج

-العليا المرحلة األكثر تسجيًلا.  
 

-حسابات إيراق األكثر جذًبا
لألطفال.

-وقت البرنامج كان مناسب جًدا.
 
 

-الفترة الزمنية كانت مناسبة جًدا.
 

-مكان عقد البرنامج مناسب جًدا.
 

-آلية التسجيل كانت مناسبة
جًدا.

 
-تتسم إجراءات التسجيل

بالمرونة .
 

-كانت الفكرة عن اإلعالن جذابة
ومبتكرة.

 

لحاجتهم الماسة لهذه البرامج 
 

لسهولة متابعتها أدى ذلك للوصول
إليه بشكل أسرع

 
وافق يوم خميس وهو بداية إجازة

نهاية األسبوع

تجربة جديدة لألطفال
 

ألن األهالي يأمنون وجودهم في إيراق
 

الموقع كان سهل ويسير وفيه مرونة
وسرعة

 
وافق األغلبية بشدة لسهولة طرق

الدفع االلكترونية
 

وافق األغلبية بشدة لمناسبة األلوان
لألطفال

 

نتائج إستبيان 
الفئة المستفيدةالفئة المستفيدة  



نتائج إستبيان 
الفئة المستفيدةالفئة المستفيدة  

النتيجةالنتيجة
  

وجهة نظر القائمينوجهة نظر القائمين
  على البرنامجعلى البرنامج

  
-طرح المادة تتناسب مع الفئة

المستهدفة.
 

-حظيت بمعاملة ممتازة وراقية من
القائمين على البرنامج.

 
-ساعدني البرنامج على معرفة

رمضان والعبادات المخصصة فيه.
 

-تقييمك لفقرة اإلفطار كانت
ممتازة.

-ساعدني البرنامج على فهم مقاصد
الصيام.

-تقييم فقرة األسري كانت ممتازة.
 

-تقييم فقرة المسابقات كانت
ممتازة.

 
-تقييم إعداد السلة الرمضانية كانت

ممتازة.

وافق األغلبية بشدة لكون المادة
كانت قريبة من عمر األطفال.

 
طبيعة العمل التطوعي تشجع على

ذلك وخاصة مع األطفال.
 

وافق األغلبية بشدة وقد تحقق هدف
البرنامج.

 
إلحساس الطفل بالمشاركة

واإلعداد.
 

وافق األغلبية بشدة لتحقق هدف
البرنامج.

 
لكونه معد من لجنة مختصة وقدم

بشكل يتناسب مع األطفال.
 

لتنوع وحركة المسابقات.
 

فكرة تبث اإلحساس بالخير
والمساعدة

 
 


