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 مبادرة 

 

  : الحقيبة التدريبية لبرنامج

 2030صناعة املبادرات وفق رؤية 

 

 إعداد 

 وليد بن صالح بوبشيت
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 الفهرس

 يعين الرمز م

1 

 

 محاضرة

2 

 

 نشاط جماعي

3 

 

 مشغل تدريبي 

4 

 

 تعليق المدرب 

5 

 

 عصف ذهني

6 

 

 نشاط فردي 

7 

 

 حلقة نقاش

8 

 

 نشاط ثنائي

9 

 

 دراسة حالة 

10 

 

 تطبيق عملي
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 الصفحة املوضوع طوةاخل

 

 

 مقدمات

  المقدمة 

  الفهرس

  دليل البرنامج

  :   اليوم التدريبي األول 

 

 الجلسة

 األولى

 

  عرض عام عن الجلسة األولى 

  مفهوم المبادرات 

  أهداف المبادرات

  سمات المبادرات

 

 الجلسة

 الثانية

  

  أنواع المبادرات

  المبادراتعوامل نجاح 

  معايير بناء المبادرات
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 الصفحة املوضوع طوةاخل

  اليوم التدريبي الثاني :  

 

 الجلسة

 األولى

 

  مراحل المبادرات

  تجزئة البيئة( –المرحلة األولى: تخطيط المبادرة )ابتكار الفكرة 

  المرحلة الثانية: تنظيم المبادرة 

  المرحلة الثالثة: تنفيذ المبادرة

 

 الجلسة

 الثانية

  

  المرحلة الرابعة: تقييم المبادرة

  منهجية صياغة المبادرة 

  بناء المبادرة تإجراءا

  نماذج لمبادرات

  المراجع 
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 احلمد هلل وحده ، والصالة والسالم على من ال نيب بعده ، أما بعد : 

 التوجهات الرؤية رمست وقد والتنموي، االقتصادي للعمل طريق السعودية العربية اململكة تبنت

 يف ورائًدا ناجًحا منوذًجا الوطن ليكون بها، اخلاّصة وااللتزامات واألهداف للمملكة، العاّمة

 االسرتاتيجية، األهداف من عدد على ٢٠٣٠ اململكة رؤية احتوتو ،األصعدة كافة على العامل

 يف يشرتك واليت احملاور، من بعدد اخلاصة وااللتزامات األداء، قياس ومؤشرات واملستهدفات،

 االقتصادية الشؤون جملس عمل وقد الرحبي، وغري واخلاص العام القطاع من كل حتقيقها

 برامج إىل الرؤية هذه ترمجة بهدف ومتكامل فّعال حوكمة منوذج تأسيس على والتنمية

 الربامج تلك وتعتمد للرؤية، العامة والتوجهات االسرتاتيجية األهداف حتقق متعددة تنفيذية

 بالرؤية واملرتبطة املشرتكة الوطنية األهداف كل متطلبات تناسب جديدة عمل آليات على

 اَلوصو الالزمة للمتطلبات وفًقا عًاتبا الربامج هذه وُتطَلق زمنًيا، حمددة ملستهدفات وفًقا

مجيع على املتطلبات من املبادرات  وتعد » 2030 السعودية العربية اململكة رؤية قلتحقي

ومتطلباتها فكان الزما العمل على املساهمة يف نشر الوعي باملبادرات وأهميتها القطاعات 

 .ومعايريها وأساليب وطرق تصميمها

 

 

 .العملأسأل هللا أن يبارك في هذه 
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 دليل الربنامج التدرييب :

 م2030صناعة املبادرات وفق رؤية  أسم الربنامج

 اهلدف

 العام

عمليات )بناء  وتسهيل وتقنن باملبادرات وجتويدالتعريف  املساهمة يف

 املنظمة واهداف اجملتمعية وفق رؤية صناعة املبادرات وتصميم وتوليد(

  2030 اململكة اهداف رؤية حتقق اليت ةاالسرتاتيجي

 

 األهداف

 التفصيلية

 

 

 : يتوقع من املشارك أن الربنامج نهاية يف

 املبادرات.يبني مفهوم صناعة  -1

 يتعرف على أهداف املبادرات وأهميتها. -2

 حيدد معايري ومواصفات املبادرات. -3

 يذكر مراحل بناء املبادرات.  -4

 يطبق خطوات وأدوات بناء املبادرات. -5

 يعد ويصمم مبادرة حسب املعايري واملواصفات العلمية. -6

 يقيم مبادرة قائمة وفق املعايري العلمية للمبادرات. -7
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الوسائل

واألدوات

حاسب 

آلي

سبورة 

ورقية

قرطاسية

طاوالت 

للمشاركة

جهاز 

عرض

 ساعات( 10يومان بواقع مخس ساعات يوميًا مبجموع إمجالي ) الربنامجمدة 

مجيع منسوبي التعليم املهتمون باملبادرات وممن له رغبة يف املساهمة  املستهدفون 

 باملبادرات.
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 واألنشطة :  واألساليب
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 :للمدرب تعليمات

، التقيد جتهيز األنشطة ،بالتالي: )قراءة املادة العلميةاالستعداد اجليد للدورة  -1

  (خطط وطور بالوقت، 

باملشاركني، عرض اتفاقية التزم بالوقت، الرتحيب : ) التالية اتهاراملأدر الدورة ب -2

جتاوز، توزيع املتدربني وفق آلية ، تنويع نربة الصوت، وزع األنشطةتالربنامج، 

 (.، نوع أساليب املشاركة، استمع للمشاركة بعناية، حمددة

االهتمام، التفاعل، استخدم مهاراتك: )العرض، الصوت، االبتسامة، االستماع،  -3

  (، التقبلالتشجيع والتحفيز، األساليبالتجول، 

 

 

 ك للمشار تعليمات

 التالي:ولتحقيق ذلك نؤكد على  جناح الربنامج جناح لنا مجيعًا: املشارك عزيزي

/  شارك بآرائك وخرباتكتدوين الفوائد / راء / املشاركة الفاعلة / تقبل اآلالتقيد بالوقت / 

 تابع باهتمام.
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 منهاج احلقيبة:

 

 

 

 

 :اليوم التدريبي األول

 العنوان
 

 الجلسة
 الموضوعات

 :  الهدف التدريبي

 : أن بنهاية البرنامج يتوقع من المشارك
 الزمن

مفهوم 

 المبادرات

وأهدافها 

 وسماتها 

 

 األولى

 

 20 والمحبةتكوين جو من األلفة  الترحيب والتعارف

 35 يكتب المتدرب تعريف المبادرات بأسلوبه مفهوم المبادرات

 45 يذكر أهداف المبادرات أهداف المبادرات

 45 يحدد سمات المبادرات الناجحة سمات المبادرات

 30 استراحة

أنواع 

المبادرات 

وعوامل 

ومعايير  

 نجاحها 

 

 الثانية 

 

 35 يعدد أنواع المبادرات أنواع المبادرات

 45 يرتب عوامل نجاح المبادرات عوامل نجاح المبادرات

 45 يطبق معايير بناء المبادرات معايير بناء المبادرات

 300 المجموع
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 الثاني:اليوم التدريبي 

 العنوان
 

 الجلسة
 الموضوعات

 :  -الهدف التدريبي

 : أن بنهاية البرنامج يتوقع من المشارك
 الزمن

مراحل 

 المبادرات 

 

 األولى

 

 30 يعدد مراحل بناء المبادرات مراحل المبادرات

المرحلة األولى: تخطيط 

المبادرة )ابتكار الفكرة 

 تجزئة البيئة( –

 يبتكر فكرة لمبادرة وفق نموذج محدد

 يحدد البيئة المستهدفة من المبادرة
40 

المرحلة الثانية: تنظيم 

 المبادرة 
 40 ينظم خطوات المبادر

المرحلة الثالثة: تنفيذ 

 المبادرة
 40 المبادرةيرسم خطة تنفيذ 

 30 استراحة

مراحل 

 المبادرات

 

 الثانية 

 

 30 يقيم مبادرة وفق نموذج مقترح المرحلة الرابعة: تقييم المبادرة

 30 يصوغ مبادرة وفق منهجية. منهجية صياغة المبادرة 

يرتب خطوات اإلجراءات النظامية  بناء المبادرة تإجراءا

 للمبادرة
30 

 30 يميز بين نماذج المبادرات. للمبادراتنماذج 

 300 المجموع

 600  المجموع الكلي
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 دقيقة (150)الزمن :  عنوان الجلسة : مفهوم المبادرات وأهدافها وسماتها              ( :           1الجلسة ) 

  :بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن    اجللسة  : هدف

 .يكتب المتدرب تعريف المبادرات بأسلوبه -1

 .يذكر أهداف المبادرات -2

  .يحدد سمات المبادرات الناجحة -3

 

 الزمن األدوات وسيلة العرض  األسلوب  خطوات التنفيذ م

 10 بطاقات ملونة شريحة عرض  القراءة المعبرة الترحيب   1

 10 أسئلة المتدربين شريحة عرض  المقابلة  التعارف  2

 5 -- شريحة  محاضرة قصيرة مقدمة البرنامج 3

  1/1/1نشاط  4

 مفهوم المبادرات
جماعي /  نشاط 

 تلخيص المفهوم
 شريحة + مقال 

أقالم وصحيفة حائطية  

 وشريط الصق
35 

 عرض 5
 أهداف المبادرات

 45 جهاز الحاسب  شريحة   الحوار والمناقشة

 1/1/2نشاط  6
 البحث  سمات المبادرات

 عرض فيديو

 شريحة 

جهاز ذكي 

 )جوال.أيباد ...( 
20 

7 
 عرض معرفي
 25 جهاز الحاسب  شريحة  محاضرة نشطة سمات المبادرات

 

 الجلسة األولى خطة سير تنفيذ 
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 الترحيب  

بالمشاركين، ثم يقوم المشاركون باستخدام بطاقات مكتوب فيها عبارات ترحيب 

 قراءة معبرة عما هو مكتوب فيها.بسحب البطاقة بصورة عشوائية وقراءتها 

 

 التعارف 

زميله الشخصية بين المتدربين بطرح ثالث أسئلة فقط على يكون عن طريق المقابلة 

  لتعارف
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 ثم أكتب تعريفاً للمبادرة بأسلوبك الخاصعزيزي المتدرب أقرأ المقال التالي 

المبادرة عندما خلق هللا سبحانه وتعالى المخلوقات، أودع في كل مخلوٍق طاقًة تُساعده على أن يمضي في الحياة 

ويقوم بواجباته فيها، وميّز اإلنسان عن باقي مخلوقاته بأن أعطاه العقل والطاقة المعنوية التي تُعطيه روح المبادرة 

التي تدفع الشخص للتفوق والتميز ألنها تُمسك بيديه وتجعل منه أول  للقيام بمختلف األعمال، فالمبادرة من األشياء

من يقوم بفعل شيء، وأول من يُبادر، وأول من يُنفذ، وهذا يجعل منه شخصاً متميزاً ورائداً وصاحب سبٍق في أداء 

خرين على أن يخطو الفعل. تُعطي المبادرة لصاحبها ميزة التفّرد، ألنها تضعه في أول الصف، وتدفعه ألن يُشجع اآل

خطواته وأن يقلدوه، فتجعل من صاحبها قدوةً لغيره، فمن يُبادر أوالً يحظى بان يكون اسمه مذكوراً في كل المبادرات 

التي تأتي بعده، لهذا يجب على كل شخٍص أن يُعّود نفسه على أن يكون مبادراً لكل ما هو خير وجميل. ال تقتصر 

فقط، فهي كلمٌة صغيرة تنطوي على الكثير من األشياء األخرى، فقد يُبادر اإلنسان المبادرة على األفعال المادية 

بالسالم على اآلخرين، وقد يبادر باالعتراف بالحب ألهله وأصدقائه، وقد يُبادر ألن يبدأ بالحديث مع شخٍص معين أو 

، فإنها تُعتبر من عالمًة على أمام أشخاٍص كثيرين، ومهما كان الموقف الذي يستخدم فيه اإلنسان روح المبادرة

الجرأة والقوة والشخصية المتنفذة. من األشياء الجميلة في المبادرة أن هللا سبحانه وتعالى أمرنا فيها وجعلها سنًة 

حسنة بين العباد، وأمرنا أن نكون مبادرين بفعل الخيرات دائماً لننال األجر العظيم، فقد يُبادر اإلنسان بالصدقة أو 

اآلخرين أو بطلب المغفرة أو بفعل أي شيٍء من األفعال التي تنال رضى هللا تعالى، ويقول عليه الصالة بمساعدة 

والسالم في الحث على المبادرة: "بادروا باألعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا، هل تنتظرون إال فقًرا منسيًا؟ 

واضح على أنها تختصر الكثير من الوقت على صاحبها وتوفر عليها أو ِغنًى ُمطغيًا؟ أو مرًضا مفسًدا؟"، وهذا دليٌل 

الكثير من ساعات االنتظار. المبادرة عكس التردد، فالتردد يُضيع الكثير من الفرص ويجعل الشخص يقع في حيرٍة 

س التردد الذي كبيرٍة من أمره، أما المبادرة فهي من الصفات اإليجابية التي يتميز بها األشخاص اإليجابيون فقط، بعك

يجعل من الشخص سلبياً ال يعرف ماذا يُريد، كما أن المبادرة تُساهم في تطور األوطان ورفعة األمم ونجاح صاحبها 

أيضاً، فهي تُساهم في تطوير العلم واكتشاف الكثير من المكتشفات والخبرات، كما أنها تُشعل روح المنافسة التي 

 .ألمام، وتُخرج األفكار من داخل العقول إلى حيز النورتدفع بعجلة الثقافة والمعرفة إلى ا

 مفهوم المبادرات الموضوع

 15 الزمن .يكتب المتدرب تعريف المبادرات بأسلوبه الهدف 

 1/1/1 رقم النشاط : فردي نوع النشاط
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 سمات المبادرات الموضوع

 20 الزمن .يحدد سمات المبادرات الناجحة الهدف

  1/1/2 :النشاط رقم جماعي نوع النشاط

 

 ابحث عن سمات المبادرات الناجحة واعمل بها خريطة ذهنيةعزيزي المتدرب: 
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 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واالبتعاث  التدريب  إدارة                                                         هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة  

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 ( األولالتدريبي )اليوم 

 دقيقة ( 150) الزمن :  أنواع المبادرات وعوامل نجاحها ومعايير بنائها      عنوان الجلسة : ( :   2الجلسة )

  :بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن    اجللسة: هدف

 .يعدد أنواع المبادرات -1

 .يرتب عوامل نجاح المبادرات -2

 .يطبق معايير بناء المبادرات -3

 

 الزمن األدوات وسيلة العرض  األسلوب  خطوات التنفيذ م

 1/2/1نشاط  1
 شريحة  أكتب فائدة

أوراق الصقة  

 وأقالم 
10 

 عرض  2

 أنواع المبادرات
 35 جهاز حاسب  شريحة  العصف الذهني 

3 
 1/2/2نشاط 

عوامل نجاح  
 المبادرات

 شريحة  خريطة مفاهيم 
 صحيفة حائطية 

 وأقالم ملونة
15 

عرض عوامل  4

 النجاح 
 شريحة  محاضرة نشطة

جهاز حاسب  

 وعرض 
20 

5 
 1/2/3نشاط 

معايير بناء 

 المبادرات

 قراءة ذاتية

 وتطبيق 
 شريحة 

 مادة علمية

ونموذج لتطبيق 

 المعايير

25 

6 
 عرض معرفي

 شريحة  محاضرة نشطة المبادراتمعايير بناء 
جهاز حاسب  

 وعرض
15 

 الثانيةخطة سير تنفيذ الجلسة 



 

 واالبتعاث  التدريب  إدارة                                                         هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة  

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 مراجعة للفترة األولى الموضوع

 10 الزمن يستذكر ما سبق من فوائد الجلسة األولى الهدف 

 1/2/1 رقم النشاط : فردي نوع النشاط

 

لوح الفلين الخاص في الجلسة السابقة في ورق ملون وثبته في  اكتسبتهاالفوائد التي دون عزيزي المتدرب: 

 بالمجموعة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واالبتعاث  التدريب  إدارة                                                         هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة  

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 معايير بناء المبادرات الموضوع

 10 الزمن معايير بناء المبادرات يشرح الهدف :

 1/2/3رقم النشاط :  ثنائي نوع النشاط

 

عزيزي المتدرب: تأمل معايير بناء المبادرات واختر واحداً من تلك المعايير واشرحه بطريقتك واستعن بما تشاء 

 .مصادرمن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واالبتعاث  التدريب  إدارة                                                         هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة  

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واالبتعاث  التدريب  إدارة                                                         هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة  

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 ( الثاني التدريبي )اليوم 

 دقيقة ( 150) الزمن :     )التخطيط، التنظيم، التنفيذ(مراحل المبادرة عنوان الجلسة : ( :           1الجلسة )

  :بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن    اجللسة: هدف

 يعدد مراحل بناء المبادرات. -1

 .يبتكر فكرة لمبادرة وفق نموذج محدد -2

 يحدد البيئة المستهدفة من المبادرة  -3

 ينظم خطوات المبادرة. -4

 يرسم خطة تنفيذ المبادرة. -5

. 

 الزمن األدوات وسيلة العرض  األسلوب  خطوات التنفيذ م

 نشاط استفتاحي 1

2/1/1 

 كتابة سؤاالا 

 فيما سبق
 10 جهاز ذكي )جوال(  حائط الكتروني 

 10 جهاز حاسب   شريحة  الحوار والمناقشة  المبادرات مراحل  2

 مراحل المبادرات عرض 3
 10 جهاز حاسب   شريحة  محاضرة نشطة

4 
المرحلة األولى: تخطيط 

المبادرة )ابتكار الفكرة 

 تجزئة البيئة( –
 شريحة  محاضرة نشطة

جهاز حاسب  

 وعرض
15 

 نشاط ابتكار فكرة 5

2/1/2 
 25 لتوليد فكرةنموذج  شريحة  عصف ذهني

6 

 عرض معرفي

المرحلة الثانية: تنظيم 

 المبادرة

 40 جهاز حاسب وعرض شريحة  الحوار والمناقشة 

 نشاط تنظيم المبادرة  7

2/1 /3 
 40  شريحة   تعاوني

 

 الثانيةخطة سير تنفيذ الجلسة 



 

 واالبتعاث  التدريب  إدارة                                                         هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة  

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 مراجعة اليوم التدريبي األول الموضوع

 10 الزمن يكتب المتدرب سؤاالً فيما ذكر في اليوم األول الهدف :

 2/1/1 رقم النشاط : فردي النشاطنوع 

 

 padlet.comافتح موقع عزيزي المتدرب: 

 فيما ذكر اليوم األول واكتب سؤاالً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واالبتعاث  التدريب  إدارة                                                         هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة  

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 ابتكار فكرة الموضوع

 10 الزمن .يبتكر فكرة لمبادرة وفق نموذج محدد الهدف :

 2/1/2 رقم النشاط : ثنائي نوع النشاط

 اكتب ما خيطر ببالك( ثم قم بربط عمودين أو أكثر )عزيزي املتدرب ابتكر فكرة ملبادرة من خالل النموذج التالي 

 

 

 

 



 

 واالبتعاث  التدريب  إدارة                                                         هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة  

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 

 

 

 

 

 



 

 واالبتعاث  التدريب  إدارة                                                         هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة  

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 ( الثاني اليوم التدريبي )

                                              وصياغتها وفق منهجية علمية وإجراءات المبادرة النظاميةتقييم المبادرة  عنوان الجلسة : ( :2الجلسة )

 دقيقة ( 150) الزمن : 

  :بنهاية الجلسة التدريبية يتوقع من المشارك أن    اجللسة: هدف

 .يقيم مبادرة وفق نموذج مقترح -1

 يصوغ مبادرة وفق منهجية. -2

 يرتب خطوات اإلجراءات النظامية للمبادرة -3

 يميز بين نماذج المبادرات. -4

 الزمن األدوات وسيلة العرض  األسلوب  خطوات التنفيذ م.

 15 جهاز حاسب   عرض فيديو الحوار والمناقشة  عرض مشهد 1

 نشاط 2

 10 أقالم وورق شريحة  تعاوني 2/2/1 تقييم المبادرة

عرض لمراحل   3
 تقييم المبادرة

 10 جهاز عرض شريحة  المناقشة النشطة 

4 
 عرض

 شريحة  المحاضرة النشطة  منهجية صياغة المبادرة
جهاز حاسب  

 عرض
15 

 2/2/2نشاط  5

 تصميم نموذج للمبادرة
 15 أوراق وقلم شريحة  ثنائي

 عرض  6

 بناء المبادرة تإجراءا
 30 جهاز عرض شريحة  محاضرة قصيرة

7 
 للمبادراتعرض نماذج 

 30 جهاز عرض شريحة الحوار والمناقشة

 

 الثانيةخطة سير تنفيذ الجلسة 



 

 واالبتعاث  التدريب  إدارة                                                         هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة  

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 تقييم المبادرة الموضوع

 10 الزمن يقيم مبادرة وفق نموذج مقترح الهدف :

 2/2/1 رقم النشاط : تعاوني نوع النشاط

 ييم املبادرة وفق النموذج التالي:تدرب احبث عن مبادرة ثم قم بتقعزيزي امل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واالبتعاث  التدريب  إدارة                                                         هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة  

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 منوذج )مقرتح( لتقييم املبادرات

 البيانات العام

  اسم صاحب املبادرة  اسم املبادرة

  جهة العمل  جماهلا

  اجلوال  مدتها

  اإلمييل  التاريخ

 واملعايري:البنود 

 املعيار قاطالن البند م
 املخصص

 الدعم املقرتح
 كتسبملا نقاطال

 30 اإلعداد 1

   5 مهحتديد املستفيدين وعدد

   10 )مسارت( هدافوضوح األ

   5 صلة املبادرة باألهداف العامة للجهة

   5 واالجتماعيةيخ القيم الدينية والوطنية ستر

   5 )تفصيليًا(حتديد الزمن 

 30 احملتوى 2

   10 باألهداف النتائجارتباط 

   5 وضوح نقاط القوة

   5 وضوح فرص التحسني

   5 واملعلومات توفري البيانات

   5 االستفادة من اإلمكانيات وفرص التحسني

3 
 املنهجية

 وآلية العمل
20 

   5 ءات املتبعةمالءمة اآلليات واإلجرا

   5 وضوح عناصر ومكونات املبادرة

   5 يد أدوار املشاركنيحتد

   5 توفري نظام للمتابعة والتقويم

4 
التصميم 

 اإلخراجو
20 

   5 مناسبة التصميم للمبادرة

   5 وقتوالالتسلسل يف املواضيع 

   5 ات واألشكال التوضيحيةاستخدام الرسوم

   5 ة(إلخراج من األخطاء )اللغوية اسالم

 

 

 



 

 واالبتعاث  التدريب  إدارة                                                         هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة  

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 تصميم نموذج للمبادرة الموضوع
 10 الزمن يصوغ مبادرة وفق منهجية. الهدف

 2/2/2 رقم النشاط ثنائي نوع النشاط

 

 صغ مبادرة وفق المنهجية التالية:كل ما تم تقديمه من خالل  :المتدربعزيزي 

 مبادرة تصميممنوذج 

 اهلدف العام املستهدفون نطاق املبادرة نوع املبادرة اسم املبادرة

     

 

 

 املخرجات املنفذ الزمن املؤشرات الوسائل اإلجراءات األهداف  احملور

        

        

 

 التاريخ اجلهة املنفذة اجلهة املشرفة الفريق صاحب املبادرة

     



 

 واالبتعاث  التدريب  إدارة                                                         هـ1442

 

 بمحافظة األحساء  للتعليماإلدارة العامة  

 الشؤون التعليمية )بنين( 

 واالبتعاثإدارة التدريب  

 المراجع والمصادر:

 

 سنة النشر  المؤلف المرجع  م

1 
دليل المبادرات البرنامج الوطني 

 لتطوير المدراس

مشروع  تطوير 

الملك عبدهللا بن 

 عبدالعزيز 

1435- 

1436 

 منهجية صناعة المبادرات 2
 الحلم والدة شركة

 التجارية 
 

3 
إضاءات حول صناعة المبادرات 

 الدعوية
 2018 طريق اإلسالم 

 لبرنامج التحول الوطني الخطة التنفيذية 4

برنامج التحول  

الوطني لرؤية 

2030 

2018  – 

2020 

 والمشاريع الشبابية درات المبا 5
يوسف سعادة و 

 محمد الجيوسي
2018 

 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 


