
  

 القدوة  اإلمام برنامج:

  برنامج تدريبي يعنى باألئمة والخطباء لتنمية قدراتهم لتحقيق الرسالة املناطة بهم  :التعريف 》

ً اإلمام والخطيباملساهمة في تكامل بناء شخصية   :الهدف األساس 》
 
الرسالة املطلوبة منه وتحقق ومعرفيا لتحقيق   ومهاريا سلوكيا

 الغاية املنشودة من املسجد الذي يقوم على إمامته وخطابته بما يعود بالنفع الدنيوي واألخروي عليه وعلى حيه وقريته

 ورشة عمل2دورات + 4  :مكونات البرنامج  》

 ساعة تدريبية. 24 ثالثة أيام ) صباحي ومسائي (  :البرنامج مدة 》

ً 30 :املستهدفة الفئة 》
 
 ."إمام وخطيب من الناطقين باللغة العربية"  متدربا

 :البرنامج أهداف 》

 أن يتعلم و يمارس املشارك مهارات إقامة مجالس التدبر القرآني 

 فوائد العملية من السيرة النبويةأن يتعرف املشارك على بعض املواقف و ال. 

 إللقاء وفق خطة استراتيجية متقنةأن ُيحسن املشارك مهارات إعداد الخطبة وإجادة ا. 

  على رسم خطة متكاملة للمناشط التطويرية في مسجده، بالتعاون والعمل 
 
بروح الفريق مع أهل  أن يكون املشارك قادرا

 الحي والجهات الرسمية.

 ويضع خطة لحياته بأهدافها بأسلوب مبسط تطوير ذاته أن ُيجيد املشارك إعداد و تطبيق برنامج في . 

 :البرنامج مبررات 》

 .العدد الكبير من األئمة على املستوى املحلي والعالمي             وأخرًىتجدد االئمة وتغيرهم بين فترة. 

 .تزايد أعداد األئمة نتيجة لتزايد عدد املسلمين واملساجد      .قلة البرامج املهيئة في إعداد الخطيب الناجح واإلمام املميز 

 .إقبال الناس على املساجد ورغبتهم في الخير واملساهمة فيه    ًضعف أداء رسالة املسجد ملا نراه في الواقع
 
 عموما

  املترتب على تطوير األئمة وتدريبهم إلعادة إحياء رسالة املساجد.عظم األثر 

 :البرنامج مميزات 》

 متخصص تدريبي فريق .ً  حضوًر شهادات .ً  قيمة.   جوائز ً الدولية قدوة عضوية في االشتراك 

 :البرنامج وسائل قياس أثر 》

 .استمارة قدوة للمقابالت الشخصّية مع املتدربين                .اختبار قدوة لقياس الجانب املعرفي القبلي والبعدي 

 .استبانة قدوة لقياس الجانب السلوكي القبلي والبعدي          مقارنة تقارير أداء املتدربين في أماكن عملهم قبل وبعد 

  م املتدربين أثناء العملية التدريبية.نموذج قدوة لقياس
ّ
 يوما بعد البرنامج التدريبي. 30متابعة املتدربين ملدة     تعل

  من املتدربين ملخرجات البرنامج.10ضمان تحقيق % 

 


