
 وبه نستعينبسم هللا الرحمن الرحيم    

 ( 0)الساعة (: م82/0/8107) السبت(: 01)الاجتماع :  (العطار. د)فريق 
 
 ظهرا

 

  عروب: الاعتذار( .. عروب+أسماء+رهام): املجموعة الثانية+  (شهيرة+ رزان +صفاء: )املجموعة ألاول + العطار . د    :الحضور. 

 

 جدول ألاعمال: 

نشاط حديقة /  صندوق مهنتي دراستي / ألاعمال اليدوية يوم الاثنين / صندوق عائلتي: )مراجعة ما تم انجازه من ألاسبوع الثاني للنادي الشتوي : (النادي الشتوي ) عاملبدجمعية اليتيم  .1

 (.حمزة –الطيور 

 .املبدعاتمسرحية املبدعين ومسرحية (: 2)تعريف باملبدعين واملبدعات، (: 1: )تصوير للحفل الختامي .2

 (.111)مجموع النقاط ( 11)عدد املبدعات (+ 55)مجموع النقاط ( 13)عدد املبدعين ( .. نقطة 3متابعات +قرآن كل نصف صفحة نقطة+ 12حضور ) :برنامج النقاط  .3

 .تحضير ألاسبوع الثالث وألاخير .4

 األربعاء الثالثاء االثنين األحد األسبوع

1 
 الحديقة المرورية (نشاط داخلي) 1-11 يا رب؟ (2صندوق ) 1-11 من أنا؟ (1صندوق ) 1-11 (مسابقات+ تعارف ) 11-1

     يا رب متابعات اذاعة مسابقات من أنا؟ متابعات اذاعة مسابقات الكتاب اذاعة مسابقات تعارف

2 
 تصوير المسرحيات (نشاط خارجي)1-21 مهنتي دراستي (2صندوق )1-22  (مسابقات)1-23 عائلتي (3صندوق )22-1

 (2-11) حديقة الطيور  أعمال يدوية  

3 
 (تحضير التخريج) 2-1 تمييز األصدقاء (1صندوق )1-31 (مسابقات)1-31 اكتشف هوايتك (1صندوق )22-1

   صحة أو بيئة: استقبال ضيف من أمانة عمان  
+ قرآن : د فيديو05]، (أيمن سالم.م: )راعي الحفل مقترحات (قة حمزةحدي –مسرح أصدقاء الطفل : )، املكان(5)إلى ( 1:::: )من: الوقت( 8-8)الخميس : الزمان: حفل التخريج .5

 د01]+  [.. (معلومة تدريبية، أنا املدربة ) صورة العملتعريف بفريق .. + ـه /هذا ما تعلمته في النادي الشتوي، أنا املبدع: معلومة ثم يقول )تعريف بالطالب + تعريف بالجمعية 

 (.صفاء: عريف الحفل) .. [تكريمد 5[ + ]د تلخيص فعاليات النادي متلفز05[ + ]د مسرحية متلفز05+ ] (رحمة أبو محفوظ: املدربة الدولية) لقاءتنمية مهارات إلا: محاضر

قهوة سادة : الضيافة+ (الدكتور ) اخراج الفيديوهات: )نتاتيش الحفل( .. قيم تكريم مدارس+ تجمعات الدعوية+ واتس وفيس: الكتروني+ اعالن ورقي : الاعالن وحشد الجمهور )

ة مغلف وعبارة تربوي+ (شهيرة)وكمبيوتر وصوتيات  داتاشو + (أسماء)ادارة املسرح + (رزان) فريق النظام والاستقبال+ (رهام وأم عصام) وماء كاسات وكعك مغلف وفاين

مسرحية أو / محاضر / فيديو تعريف باملدربات والطالب / وفيديو تقديمي والجمعية والنادي والصدقات / مقدمة (: صفاء)عرافة + (عروب)وفيديو توضيحي  وصندوق التبرعات

    .وعبيدة( عروب) تصوير فوتو وفيديو+ ( رهام)والباجات  تحضير الهدايا والشهادات( + تكريم/ فيديو تلخيص النادي /  8محاضر 

 (.م0/8/8107)التاريخ ( 1::8-0)الساعة ( السبت) اليوم  :للقاء القادما .6

 



 دمتم ساملين

 أبو عبيدة العطار. د


