انخطح انفصهيح نًادج انرزتيح االجرًاػيح ٔانٕطُيح نهصف انخايس االساسي نهؼاو انذراسي 8102/8102
انفصم انذراسي األٔل
ذى انرحًيم يٍ يٕلغ األٔائم

انٕحذج األٔنٗ :حمٕق انًٕاطُح
ٔٔاجثاذٓا.

ذرٕلغ يٍ انطانثاخ تؼذ دراسح ْذِ انٕحذج ٔأداء
انًٓاو ٔاالَشطح انٕاردج فيٓا أٌ -:
*ذرؼزف انحمائك ٔانًفاْيى ٔانرؼًيًاخ ٔانُظزياخ
ٔيكرسة انميى ٔاالذجاْاخ ٔانًٓاراخ انٕاردج في
ْذِ انٕحذج .
*ذمارٌ تيٍ انحمٕق انري ذحممٓا انًٕاطُح
ٔٔاجثاذٓا.
* ذحميك انًٕائًح تيٍ حمٕق انًٕاطٍ ٔٔاجثاذّ.
* إتزاس سًاخ انًٕاطٍ انصانح يٍ خالل االفؼال.
* ذؼشيش ليى انٕالء ٔاالَرًاء نذٖ انطهثحٔ ،دٔرْى
انفاػم في ػًهيح انثُاء ٔخذيح انٕطٍ.

انرمٕيى
االسرزاذيجياخ

 -0انًٕاطُح.
 -8انحمٕق ٔانٕاجثاخ.
 -3انًٕاطٍ انصانح.

انرذريس انًثاشز
صٕر ٔأشكال

انرمٕيى انًؼرًذ
ػهٗ االداء

حم انًشكالخ
َصٕص انكراب

لائًح انزصذ
سهى انرمذيز

انمهى ٔانٕرلح
انرؼهى انرؼأَي

أٔراق انؼًم
ٔاألَشطح

األدٔاخ

انًالحظح
انرؼهى يٍ خالل
انُشاط" انهؼة"

انرٕاصم

سهى انرمذيز
انهفظي
اخرثاراخ كراتيح

االنؼاب انرزتٕيح
انرفكيز انُالذ

يزاجؼح انذاخ

أراق ػًم

انرفكيز اإلتذاػي

معلومات ع امة عن الطلبة :
اعداد المعلمين/المعلمات:
Form # QF71-1-47 rev. a

مدير المدرسة /االسم و التوقيع :
المشرف التربوي /االسم و التوقيع :

التاريخ :
التاريخ :

 8112/9/1ولغاية 8112/11/11

يٕضٕػاخ انٕحذج

انُراجاخ انؼايح

انًٕاد ٔانرجٓيشاخ
( يصادر انرؼهى)

اسرزاذيجياخ
انرذريس

انشيٍ

 -0انًزافك انؼايح.
 -8انرؼهيى.
 -3انصحح

معلومات ع امة عن الطلبة :
اعداد المعلمين/المعلمات:
Form # QF71-1-47 rev. a

صٕر ٔأشكال
حم انًشكالخ
َصٕص انكراب

سهى انرمذيز
انمهى ٔانٕرلح

انرؼهى انرؼأَي
أٔراق انؼًم
ٔاالَشطح

انًالحظح
انرؼهى يٍ خالل
انُشاط" انهؼة"

انرٕاصم

سهى انرمذيز
انهفظي
اخرثاراخ كراتيح

االنؼاب انرزتٕيح
انرفكيز انُالذ

يزاجؼح انذاخ

أراق ػًم

انرفكيز اإلتذاػي

مدير المدرسة /االسم و التوقيع :
المشرف التربوي /االسم و التوقيع :

التاريخ :
التاريخ :

 8112/11/18ولغاية 8112/11/18

انٕحذج انثاَيح :انخذياخ في ٔطُي.

ذرٕلغ يٍ انطانثاخ تؼذ دراسح ْذِ انٕحذج ٔأداء
انًٓاو ٔاالَشطح انٕاردج فيٓا أٌ -:
*ذرؼزف انحمائك ٔانًفاْيى ٔانرؼًيًاخ ٔانُظزياخ
ٔيكرسة انميى ٔاالذجاْاخ ٔانًٓاراخ انٕاردج في
ْذِ انٕحذج .
* انرؼزف انٗ انًزافك انؼايح ٔانخذياخ انري ذمذيٓا
انًًهكح األردَيح انٓاشًيح نًٕاظُيٓا ":كانرؼهيى
ٔانصحح ٔاَشاء انًزافك انؼايح.
* ذصًى يخططا ً يفاْيًيا ً نًزاحم انرؼهيى في األردٌ.
* اتزاس انرطٕراخ انري شٓذذٓا انًًهكح األردَيح
انٓاشًيح في يجال انخذياخ انؼايح"انرؼهيى ٔانصحح
ٔغيزْا...
*ذؼشيش دٔر انًٕاطٍ انفؼال في ضزٔرج انحفاظ
ػهٗ انًزافك انؼايح ٔ،احرزاو دٔرْا في خذيح
انٕطٍ.

انرذريس انًثاشز

انرمٕيى انًؼرًذ
ػهٗ االداء

لائًح انزصذ

 -0جالنح انًهك انًؤسس ػثذهللا
األٔل طية هللا ثزاِ.
 -8جالنح انًهك طالل تٍ ػثذ هللا
طية هللا ثزاِ.
 -3جالنح انًهك انحسيٍ تٍ طالل
طية هللا ثزاِ.
 -4جالنح انًهك ػثذ هللا انثاَي تٍ
انحسيٍ حفظّ هللا.

معلومات ع امة عن الطلبة :
اعداد المعلمين/المعلمات:
Form # QF71-1-47 rev. a

صٕر ٔأشكال

حم انًشكالخ

َصٕص انكراب

انرؼهى انرؼأَي

أٔراق انؼًم
ٔاألَشطح

سهى انرمذيز
انمهى ٔانٕرلح
انًالحظح

سهى انرمذيز
انهفظي

انرؼهى يٍ خالل
انُشاط" انهؼة"

انرٕاصم

اخرثاراخ كراتيح

رسانح ػًاٌ

انرفكيز انُالذ

يزاجؼح انذاخ

أراق ػًم

االنؼاب انرزتٕيح

انرفكيز اإلتذاػي

مدير المدرسة /االسم و التوقيع :
المشرف التربوي /االسم و التوقيع :

التاريخ :
التاريخ :

 8112/11/11ولغاية 8112/18/81

انٕحذج انثانثح :انميادج انٓاشًيح:
يسيزج ٔاَجاساخ.

يرٕلغ يٍ انطانثاخ تؼذ دراسح ْذِ انٕحذج ٔأداء
انًٓاو ٔاالَشطح انٕاردج فيٓا أٌ -:
*يرؼزف انحمائك ٔانًفاْيى ٔانرؼًيًاخ ٔانُظزياخ
ٔيكرسة انميى ٔاالذجاْاخ ٔانًٓاراخ انٕاردج في
ْذِ انٕحذج .
* ذرثغ يسيزج انميادج انٓاشًيح يُذ ذأسيس ايارج
شزق األردٌ ٔ،اسرمالل انًًهكح األردَيح انٓاشًيح
حرٗ انٕلد انحاضز.
* ذثيٍ أًْيح انًسيزج انٓاشًيح في تُاء األردٌ
انحذيث َٔٓضرّٔ ،جؼهّ تهذا ً يسٕدِ األيٍ
ٔاالسرمزار.
* ذثزس دٔر انميادج انٓاشًيح في انذفاع ػٍ انمضايا
انؼزتيح ػايحٔ ،انمضيح انفهسطيُيح تشكم خاص.
* ذؼشيش ليى انٕالء ٔاالَرًاء نذٖ انطهثحٔ ،دٔرْى
انفاػم في ػًهيح انثُاء ٔخذيح انٕطٍ.

شجزج انٓاشًيٌٕ

انرذريس انًثاشز

انرمٕيى انًؼرًذ
ػهٗ االداء

لائًح انزصذ

