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   70 الدائم ناديال

 10مدربات   اجتماع ملخص

 2022/   11/   12السبت 

 :  الحضور 

مالك   العامة  العالقات   + املدربات  الحمايدة   + جميع  م.أنس 

 . املشرف العام للجمعية ر د. العطا مدير الجمعية+ 

 نقاط الحوار: 

 ترحيب وضيافة.  .1

 متابعة كشف إنجاز التفريغ الزمني.  .2

 فقرات الرحلة.  :11/  19الرحلة إلى  .3

 فقرات الحفل.  :11/  26حفل التخريج  .4

 بعث املطلوب من التالوة تسجيل مسبق.  :حوار مفتوح .5

 : متابعة كشف إنجاز التفريغ الزمني: 2

: نماء: السبت: تدريب على الحفل / خالل األسبوع )مراجعة 1

 / انتهاء البرنامج )مرحلة النزاهة(  مع اآلخرين( 

والتجويد:  2 التالوة   : / الطور  بداية  املبدعون:   + املبدعات 

 الفتيات: املدثر. 

 رحلة النادي:  :3

املكان: األغوار ومقامات الصحابة    : 11/    19التاريخ: السبت   .1

 : أبو عبيدة+ ضرار رض ي هللا عنهما. الكرام

مرات فقط+ تسميع+ لقاء   3املطلوب: الحضور واالعتذار   .2

 دربة تحضر قائمة، وتنبه طالبها(. م ولي األمر. )كل 

 اقتراح الفقرات في يوم السبت القادم.  .3

 حفل التخريج:  :4

 : املكان: قاعات الجمعية، الوقت:؟ 11/    26التاريخ: السبت   .1

أسماء    3املطلوب: فقرة من كل مجموعة + ترشيح أفضل   .2

 من كل مجموعة. 

فقرة   .3 الترحيب+  الكريم+  القرآن  امللكي+  السالم  الفقرات: 

الجمعية+   كلمة  البراعم+  األحباب+  الفتيات+  فقرة  فقرة 

املدربات+   تكريم  الفتيان+  فقرة  بالنادي+  تعريف  فيديو 

املبدعات+   املبدعون+  فقرة  فقرة  الراعي+  تكريم  كلمة 

 تكريم الطالب.  الطالبات+

 مميز إناث ذكور  مجموع املجموعة 

 1 3 1 4 األحباب

 5 8 6 14 البراعم 

 1 5 - 5 فتيات

 2 - 6 6 فتيان

 5 - 13 13 مبدعون 

 3 9 - 9 مبدعات 

 18 25 26 51 مجموع

 مالحظات عامة: : 5

ل .1 النبأ/  املطلوب  صفحة  األحباب:  املطلوب:  لتسميع: 

تبارك/   الفتيات:  تبارك/  صفحة  الفتيان:  البراعم: 

تبارك+   املبدعات:  تبارك/  املبدعون:  تبارك/  صفحتين 

 . القلم

والتجويد:   .2 للتالوة  السور  املطلوب  قصار  من  األحباب: 

تبارك   جزء  الفتيان:  الفتيات+  البراعم+  صفحة/ 

جزء   واملبدعات:  املبدعون  األحقاف    26صفحتين/ 

 . صفحتين 

 ختاًما 

 كل الشكر والتقدير لجميع املدربات  

 على تميز األداء وحسن االلتزام 

 

 
           دمتم ساملين

        مجدي العطار فريق د.

 معرفة قيم مهارات 

  

 ملشاهدة ملخص وصور تدريب اليوم من الرابط التالي: 

https://dralatar.com/?p=86975 

https://dralatar.com/?p=86975

