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برنامج سفراء الصالة

اسم المشروع
سفراء الصالة

تعريف
فرق تطوعية من طالب الثانوية يتم تأهيلهم في فنون الحوار والتأثير على زمالئهم في المدرسة ومن ثم يتم تدريبهم عمليا
في المدرسة من خالل البرامج الصباحية والدورات التدريبية واألنشطة المسائية من أجل تعزيز قيمة الصالة عند الطالب.

المبررات
تم وضع هذا المشروع انطالقا من نقاط أساسية وهي كما يلي:

.1
.2
.3
.4
.5

للضعف الشديد بين بعض الطالب في اقامة الصالة واالهتمام بها.
أهمية وجود برامج تأهيلية مؤصلة.
الحاجة إلى برامج تخصصية في قضايا الشباب ومعالجتها.
أهمية صناعة نماذج مقيمة للصالة بين الطالب ليتقدى بهم.
الحاجة إلى برامج دعوية عملية للطالب في المدارس.

نطاق المشروع
الشريحة المستهدفة
يستهدف المشروع نخبة من طالب المرحلة الثانوية.

مدة المشروع
ينفذ المشروع خالل فصل دراسي كامل ( 15أسبوع).

المنطقة الجغرافية
ست مدارس ثانوية في الدمام.
وهي:
المدرسة
ثانوية الجهاد
ثانوية سعود بن نايف
ثانوية المدينة
ثانوية سعود الكبير
متوسطة النعمان بن مقرن

م
1
2
3
4
5

موضوع المبادرات
 .1التأهيل المنتهي بالتطبيق
 .2تعزيز القيم

المعلم المشرف
مساعد القحطاني
جميل الغامدي
محمد بن صليم القحطاني
بندر القحطاني
محمد المبرد – عبد الرحمن الحربي

األهداف العامة
األثر المستهدف
تأهيل  90سفيراً (قدوة) من الطالب بواقع  15طالب من كل مدارس.

اآلثار بعيدة المدى
يتوقع بعد تنفيذ المشروع – بإذن هللا -ما يلي:
.1
.2
.3
.4

إيجاد نماذج مقيمة للصالة في المدرسة لالقتداء بهم ،وتأهيلهم للتأثير على أقرانهم.
التأثير على الطالب بإصالح عالقتهم باهلل بأعظم صلة وهي الصالة من خالل سفراء الصالة.
تأهيل وتدريب عملي لعدد من الطالب الذين يحتذى بهم.
تعزيز قيمة الصالة لدى الطالب.

نقاط المعالجة
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

مهارات الحوار األقران.
فن اإلقناع.
االحتساب.
مهارات تغيير السلوك.
فن التعامل مع األقران.
صفة الوضوء والصالة.
روح الصالة.

القيم المستهدفة للتعزيز
تستهدف كل دورة من دورات المشروع إلى تعزيز قيمة معينة حسب اآلتي:
 .1اقامة الصالة الصحيحة.
 .2تعظيم هللا ومراقبته.
 .3التواصي على الخير.
 .4لذة الطاعة.

معايير اختيار السفراء
يتم ترشيح السفراء واختيارهم بناء على معايير محددة كالتالي:
المعيار
أن يكون مصل
تحمل مسؤولية البرنامج
صانع عالقات بأسلوبه وتعامله وسمعته وكثرة أصدقائه
قوي ومؤثر على أقرانه
اجتماعي ومخالط للشباب غير الملتزم

نوع المعيار
أساسي
أساسي
مفاضلة
مفاضلة
مفاضلة

مميزات
البرنامج

الحوار المباشر مع الطالب
تجربة سابقة ناجحة
نطاق البرنامج شامل للدمام فقط
دورة تدربية لكل الطالب
أسلوب حواري حديث
وجود آلية لربط الشباب بالمساجد والرفقة الصالحة
وجود معلم في كل مدرسة وجعله قريبا ً من سفراء الصالة
تأهيل عدد من الطالب إلقامة الصالة وتدريبهم عمليا ً للدعوة إليها .

تنفيذ البرنامج في المدارس وهي البيئة الحاضنة للشاب المراهق .
اإلشراف من إدارة التوعية اإلسالمية بإدارة التربية والتعليم .

جدول تفصيلي للتنفيذ المشروع
األسبوع
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اللقاء بالمعلمين المشرفين  +اختيار
الطالب

مدارسة الكتاب
مفاتيح إقامة الصالة للدكتور  /خالد الالحم بواقع  20جلسة خالل الفصل الدراسي
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البرنامج
الصباحي

البرامج المصاحبة

دورة سفراء الصالة ماذا؟ ولماذا؟

دورة فقه الطهارة والصالة

نشاط

دورة كيف أكون سفيراً؟

كيف أكون سفيراً؟

الزمن
صباحي
يوم الثالثاء 4/11
8:00ص 12:00 -م
أ .عبد الواحد شبير
تفريغ  5أيام بواقع يوم
واحد كل مدرسة
8:00ص 12:00-م
مشرف المدرسة
يوم الثالثاء 4/25
8:00ص 12:00-م
صباحي
استراحة لمدة خمسة أيام
بواقع يوم لكل مدرسة
8:00ص 12:00-م
محمد العاطف
االثنين - 5/9الثالثاء
5/10
في فندق قصر الظهران
8:00ص 12:00-م
طالل أبا ذراع
يوم األربعاء 5/21
8:00ص 12:00-م
في قاعة قصر السلطان

إجازة
مجموعات سفراء الصالة

نشاط

أ .ياسر العضل
 5أيام
بواقع يوم لكل مدرسة
8:00ص 12:00-م
مسائي
يوم الثالثاء 6/8
باستراحة خارجية

6/13 11
6/20 12

دورة بعنوان (كن فاعال)

6/27 13

رحلة العمرة للمتميزين
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7/5

الحفل الختامي (المنارات)

الدكتور  /خالد السعدي
(منارات العطاء)
يوم اإلثنين  6/21صباحا
في فندق خارجي
من يوم األربعاء –السبت
7/4 - 7/1
يوم األربعاء 7/8
8:00م 9:00 -م
في فندق قصر الظهران
بحضور مدير التربية
والتعليم ومدير التوعية

