
صناعة القدوات مشروع   

 صيف  2020

  2020/  7/  1المشروع  تدشين

 حفل تدشين المشروع
بحضور نخبة من   2020لكترونية لصيف حفل تدشين مشروعات كنوز اإل

القدوات الرائدة وبمشاركة السادة أولياء أمور المشاركين بالبرامج  

. قسم الفعاليات بأكاديمية كنوز للتربية القيادية  وبتنظيم منالمختلفة   

ويعرض مشروع صناعة القدوات محاور عمله ومخططه الزمني  

بإدارته وفريق المشرفين  عرف وأهدافه العامة والتفصيلية كما ي  

 والمشرفات الرائعين.

  

 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 
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استمرار  
تجهيز  

 المشروع 

استمرار  
تجهيز  

 المشروع 

استمرار  
تجهيز  

 المشروع 

استمرار  
تجهيز  

 المشروع 

اإلعالن عن  
 المشروع 
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14 15 16 17 18 19 20 

 
استبانات  
وطلبات  
 القبول 

استبانات  
وطلبات  
 القبول 

استبانات  
وطلبات  
 القبول 

استبانات  
وطلبات  
 القبول 

استبانات  
وطلبات  
 القبول 

استبانات  
وطلبات  
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     .  
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 1يوليو
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لقاء تدشين    
البرنامج بحضور 

أولياء األمور  
 والمشاركين 

الكتيب 
التعريفي  

والفيديوهات  
 التعريفية  

 

إستبانة  
 إلكترونية 

 

 

  األول اللقاء
  القدوة بعنوان

حياتي  في  



 

 

 

 

؟القدوة لماذا وكيف  
 المرحلة التأسيسية للمشروع 

2020/  7/  10:  4األسبوع األول   

2020/  7/  17:  11األسبوع الثاني   

؟وكيف القدوة لماذا  
من أبرز األسابيع التي يمر بها المشاركون حيث يعقد    اناألسبوع نهذا

لهم لقاء حول أهمية ومفهوم القدوة، يتناول حياة رسول هللا كقدوة  

وم القدوة  هيتناول عديد األفكار التي تحيط بمعني ومف  كماوأسوة عامة 

عقد للمشاركين لقاء أنا القدوة وبه العديد من  ثم ي  ، الناسفي حياة 

يسية التي يحتاج إليها اليافعين لبناء الفهم الصحيح،  التأس المنطلقات

باإلضافة   داخل وخارج اللقاء  تمارين عملخالل تطبيق ذلك من و

  األولى هملخطوات المشاركين  كتابةمالحظة مع للنقاشات الجادة 

. مؤثر قدوة  إلى لالنتقال  

 

 

 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

   1 2 3 4 

   

   

اللقاء األول  
بعنوان 

القدوة في  
 حياتي

5 6 7 8 9 10 11 

ورد المحاسبة 
 القيادي

الواجب 

العملي 
 للمشاركين

مقهى 
 القدوات

مبادرة 
 األسبوع

متابعة 
 المشرف

تنفيذ الواجبات 
 العملية

رفع تقارير 

األداء لألسبوع 
 األول

 اللقاء الثاني 
 أنا قدوة

12 13 14 15 16 17 18 

ورد المحاسبة 

 القيادي

الواجب 

العملي 
 للمشاركين

مقهى 

 القدوات

مبادرة 

 األسبوع

متابعة 

 المشرف

تنفيذ الواجبات 
 العملية

رفع تقارير 

األداء لألسبوع 
 الثاني

 

 

 



 

 

 من أنا وماذا أريد؟
للمشروع  التطبيقيةالمرحلة   

2020/  7/  24:  21 الرابعاألسبوع                     2020/  7/  20:  18 الثالثاألسبوع   

  2020/  8/  3:  1 السادساألسبوع                  2020/  7/  31:  25 األسبوع الخامس 

   2020/  8/  7:  4 السابعاألسبوع 

؟من أنا وماذا أريد  

المشروع حيث ننطلق فيها في  قلبتعد تلك األسابيع الخمسة 

التي تحكم أداء المشارك، الرئيسية لبناء القيم غرس المفاهيم 

عرف على الذات والتي تؤهل لعملية بناء تويتلو ذلك تمارين ال

.المشاركين ألولويات الرئيسية التي تحكم حياةا  

ويقدم البرنامج في األسبوع السادس والسابع منهجية اختيار 

سنوات لكل مشارك،  3لمدة حياة المجال المناسب ووضع خطة 

وكل هذه البرامج عبارة عن اختبارات وقياسات واستبانات  

ارك أمام نفسه وحقيقتها وبناء القيم شتضع المومقاييس علمية 

له مسار الحياة المناسب والمتميز.ضح تووتركيز األولويات و  
 

 

 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

      18 

اللقاء الثالث        
قيمي في 

+  الحياة
 استبانة 

19 20 21 22 23 24 25 

ورد المحاسبة  
 القيادي 

الواجب العملي 
 للمشاركين 

اللقاء الرابع  
 أعرف نفسي 

 العملي الواجب
 للمشاركين 

 متابعة المشرف 

تنفيذ الواجبات  
 العملية

رفع تقارير األداء  
الثالث  لألسبوع 

 والرابع 

 اللقاء الخامس  
 قوة التوازن

26 27 28 29 30 31 1 

ورد المحاسبة  
 القيادي 

الواجب العملي 
 للمشاركين 

 مبادرة األسبوع مقهى القدوات 

 متابعة المشرف 

تنفيذ الواجبات  
 العملية

رفع تقارير األداء  
لألسبوع 
 الخامس 

 اللقاء السادس 

مجالي في  
 الحياة 

2 

المحاسبة  ورد 
 القيادي 

3 

الواجب العملي 
 للمشاركين 

4 

اللقاء السابع  
خطتي في  

 الحياة 

5 

 العملي لواجبا
 للمشاركين 

6 

متابعة المشرف  
تنفيذ الواجبات  

 العملية

7 

رفع تقارير األداء  
لألسبوعين 
السادس 
 والسابع 

 

8 

 

 



 

 

؟كيف أكون قدوة نجم  
للمشروع  النهائيةالمرحلة   

2020/  8/  17:  15األسبوع التاسع                       2020/  7/  14:  8 الثامناألسبوع   

2020/  8/  22تقديم المبادرات بتاريخ                    2020/  7/  21:  18 العاشراألسبوع   

؟كيف أكون قدوة نجم  

هذه الثالث أسابيع تعد الخاتمة الموضوعية والنتيجة المأمولة 

مهارات النجومية على فيها المشاركون  يتدربحيث ، للمشروع

ويلتقون بقدواتهم التي تتناسب مع اتجاهاتهم   ،االجتماعية

وميولهم المهنية والتي بدورها ستسهم في تنمية صفاتهم 

االنسانية وتكسبهم الطابع الشخصي في التلقي من تلك 

القدوات المختارة، ثم يطلب إلي المشاركين تقديم مبادراتهم 

الختامية ومشروعاتهم الدالة على فهم واستيعاب وتنفيذ أهداف 

، ويسبق ذلك تدريب المشاركين على صياغة المبادرات المشروع

 اإلجتماعية التي تتميز بالريادة والفعالية.

 

 

 

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

      1 

       

2 3 4 5 6 7 8 

      

 اللقاء الثامن 
 أنا النجم

9 10 11 12 13 14 15 

ورد 
المحاسبة 

 القيادي

الواجب 
العملي 

 للمشاركين

اللقاء التاسع 
وجهاً لوحه 
 مع القدوة

الواجب 
العملي 

 للمشاركين

متابعة 
 المشرف

تنفيذ 
الواجبات 

 العملية

رفع تقارير 

األداء 
لألسبوع 

الثامن 
 والتاسع

 اللقاء العاشر 
 مشروعي

16 17 18 19 20 21 22 

تجهيز  
المشروعات 

 والمبادرات 

تجهيز  
المشروعات 

 والمبادرات 

تجهيز  
المشروعات 

 والمبادرات 

تجهيز  
المشروعات 

 والمبادرات 

استبانات  
المشاركين  

عن 
 المشروع 

رفع تقارير 
المشرفين  
عن كامل  
 المشروع 

  استقبال
 كامل

 مشروعات
 المشاركين 

23 24 25 26 27 28 29 

  تحكيم بدء

 المبادرات

تجهيز تقارير  
المشرفين  
 عن الطالب

تجهيز جوائز  
المشاركين  
 والمتميزين 

    



 


