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التقرير

الـــــــــــــخـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي
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هدفي األول
أن تكــون بالدنــا نموذجــًا ناجحــًا ورائــدًا فــي العالــم علــى كافــة 

األصعــدة وســأعمل معكــم علــى تحقيــق ذلــك
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ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

إن مستقبل المملكة
مبشــر وواعــد - بــإذن اللــه - وتســتحق بالدنــا الغاليــة أكثــر 
مماتحقــق لدينــا قــدرات ســنقوم بمضاعفــة دورهــا وزيــادة 

إســهامها فــي صناعــة هــذا المســتقبل
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ُشـــــكـــــرًا
دعمكم وعطائكم لبرنامج

) مــــلـــــهـــــم  2(



6

بـــرنـــامـــــج 
) مــــلـــــهـــــم  2(

         من  5/9/-1443  2021/12/13

     الى   2022/1/31-1443/6/28
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فكرة البرنامج

ــدى  ــم ل ــز القي ــل لتعزي ــوي متكام ــج ترب برنام
النــشء مــن خــال بيئــة جاذبــة، وامنــة، وهــو 

موجــه للنــشء مــن عمــر -12 18 ســنة. 
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بناء القيم في 
نفوس الطالب

ملء وقت 
النشء بما ينفع

توفير بيئة
امنة

غرس أهمية 
المواطنة للنشء

تعزيز الحصانة 
الفكرية

أهداف 
البرنامج



9

محتوى البرنامج
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أواًل
دورة توظيف االنترنت والجوال ايجابيا

األهداف

التقنيــة  المجــاالت  ـفـي  وامثلــة  نمــاذج 
المتعــددة، وكيفيــة تغييــر ســلوكياتنا ـفـي 

الذكيــة الهواتــف  اســتخدام 

2

ترشــيد الطــاب لاســتخدام االمثــل 
لألجهــزة الذكيــة.

الحديثــة  التقنيــة  مــن  االســتفادة 
الدراســي. التحصيــل  ـفـي 

1
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ثانيًا
دوري الفعال في االسرة

األهداف

بيــان أهميــة الفــرد ـفـي اســرته، والجوانــب 
التــي ينبغــي االهتمــام بهــا 

2

غــرس خلــق التعــاون االســري ـفـي كيف اصبح ذا اثر في اسرتي
المشــاركين الطــاب 

1
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ثالثًا
تحسين الكتابة بالخط العربي

األهداف

الطــرق الصحيحــة لكتابــة الحــروف العربيــة 
بخــط النســخ وكيفيــة تحســين الخــط بطــرق 

حديثــة وجديــدة ومبتكــرة

2

تحسين الخط لدى الطاب 
المشاركين

االعتزاز بالخط العربي

1
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رابعًا
العـــالــم الـجـمـــيــل

األهداف

بــث روح االمــل فــي الحيــاة مــن خــال النظــرة 
التفاؤليــة لألحــداث اليوميــة

2

الطــاب  لــدى  التفائــل  تعزيــز 
كين ر لمشــا ا

ــببها  ــي يس ــلبية الت ــار الس ــان االث بي
اليــأس والقنــوط

1
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خامسًا
البرنامج الثقافي

ودينيــة  تاريخيــة  ثقافيــة  مســابقات  اقامــة 
واجتماعيــة تهــدف لرفــع المســتوى الثقافــي 

ــاب ،  ــدى الط ل

وكان عددها )4 مسابقات(
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سادسًا
البرنامج الرياضي

ــة الرياضــي،  ــم حجــز ملعــب القب    ت
الطــاب  لــدى  الحمــاس  مــن  جــو  لتوفيــر 
المشــاركين، وقــد تــم تنفيــذه مرتيــن خــال 
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الحفل
الختــــــــــامـــــــي
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عــــدد
الدورات

4
مسابقات
ثقـافـیـة

3
عدد الساعات
الـتـدریـبـیـة

27

مــــدة
البرنامج

50
عـــــــدد
املشارکین

19

مخرجات الـــبـــرنـــامــج 
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