
 وبه نستعينبسم هللا الرحمن الرحيم    

 ( 20)الساعة (: م12/2/1027) السبت(: 9)الاجتماع :  (العطار. د)فريق 
 
 .صباحا

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

 جدول ألاعمال: 

 .تنمية مهارة إلالقاء(: 2)تنمية مهارات التفكير، (: 1: )ألاهداف(: صناديق التفكير)بعنوان : (النادي الشتوي ) عاملبدجمعية اليتيم  .1

 (. د01)الكتاب  استعراض مادة( + د1110)متابعات ( + د1110)اذاعة ( + د31)مسابقات : الصندوق يشمل( .. 3)إلى ( 1)الطالب من الساعة ( .. 12)إلى ( 11)الطالبات من الساعة *

كشف تسميع مبتكر ( .. فريق رهام)سورة لقمان : املستوى الثاني( + فريق صفاء)سورة امللك : املستوى ألاول : مقترح آلالية(: 1)إلى ( 12)من الساعة .. برنامج حفظ القرآن الكريم : اضافي* 

 .(صفاء+رهام)

 (.نقطة 3متابعات +قرآن كل نصف صفحة نقطة+ 12حضور ) :برنامج النقاط  .2

 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)حدائق الحسين   أعمال يدوية  هدية بالمتعابة

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

   أعمال يدوية 
قرآن : د فيديو25]، (أيمن سالم.م: )راعي الحفل مقترحات (قة حمزةحدي –مسرح أصدقاء الطفل : )، املكان(5)إلى ( 3:30: )من: الوقت( 1-1)الخميس : الزمان: حفل التخريج .3

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

 .[تكريمد 5[ + ]د تلخيص فعاليات النادي متلفز25[ + ]د مسرحية متلفز25[ + ]نديم الحسن، نور سعيد، رحمة أبو محفوظ) لقاءتنمية مهارات إلا: محاضر د00]

 .الفيديوهات+ الصور + استالم كشف املدرب  .0

 (.الاستبانات+ الفيديوهات+ الصور + أهم املشاركات+الفعاليات)اعداد التقرير ألاسبوعي + استبدال نشاط الاثنين بأعمال يدوية وأفكار عملية : أفكار ابداعية اضافية .5

 (.م18/2/1027)التاريخ ( 22:30-20)الساعة ( السبت) اليوم  :للقاء القادما .6

 العطارأبو عبيدة . د                                                                                                دمتم ساملين


