بسم اهلل الرمحن الرحيم

انخطح انفصهٛح نهفصم انذساع ٙاألٔل /نهؼاو انذساع8102/8102 ٙ
انصف/انًغرٕٖ:ـانخايظ انًثحث:ـ انرشتٛح انًُٓٛح

ػُٕاٌ انٕحذج:ـ االعؼافاخ االٔنٛح ػذد انذسٔط:ـ 8ػذد انصفحاخ:ـ  82-7ػذد انحصص:ـ
انفرشج انضيُٛح:ـ (يٍ:ـ  2/0انٗ 2/01

ذى انرحًٛم يٍ يٕلغ األٔائم
انشلى

8 -0

انُراجاخ انؼايح
*ٚرؼشف يفٕٓو اإنغؼاف اأنٕن* ٙ
ٚرؼشف أًْٛح إجشاء اإنغؼافاخ اأنٕنٛح
*ٚزكش انحااند ٔاأنًشاض انر ٙذرطهة
إجشاء اعؼاف أٔنٙ
*ٚغؼف شخصا يصاتا تانغصص ٚصُف
تؼط اإنجشاءاخ انصحٛحح نًؼانجح
انحااند انر ٙذرطهة اعؼاف أنٙ
*ٚجٓض حمٛثح اعؼافاخ أٔنٛح ًَٕرجٛح
*ٚؼذد يحرٕٚاخ حمٛثح اإنغؼافاخ اأنٕنٛح
*ٚمذس أًْٛح ذٕافش حمٛثح اإنغؼافاخ
اأنٕنٛح

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن/المعلمات:

انًٕاد
ٔانرجٓٛضاخ
(يصادس انرؼهى)










انًؼهى
انكراب
انًذسعٙ
انصٕس
انًُارج
صٚاساخ
يٛذاَٛح
انُششاخ
انرهفاص
انحاعٕب
االَرشَد

إعرشاذٛجٛاخ
انرذسٚظ





انرذسٚظ
انًثاشش
انؼًم
انجًاػٙ
انرفكٛش
انُالذ
انرؼهى فٙ
يجًٕػاخ

انرمٕٚى
اإلعرشاذٛجٛح

*انرمٕٚى
انًؼرًذ
ػهٗ األداء

األداج
* عهى
ذمذٚش

* لائًح
* انًالحظح سصذ
* انرٕاصم

*انغجم
انمصصٙ

األَشطح انًشافمح
* جًغ صٕس نثؼط
اإلعؼافاخ األٔنٛح
نشخص يؼّ اخرُاق أٔ
اظطشاب ذشُجٙ
*كراتح ذمشٚش حٕل
انٕحذج

*يشاجؼح
انزاخ

مدٌر المدرسة /االسم و التوقٌع :
المشرف التربوي /االسم و التوقٌع :
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انرأيم انزاذٙ
اشؼش تانشظا
ػٍ.........
............
.............

انرحذٚاخ
..............
..............
.............

يمرشحاخ
انرحغٍٛ
............
...........
............

التارٌخ :
التارٌخ :

بسم اهلل الرمحن الرحيم
ذى انرحًٛم يٍ يٕلغ األٔائم

انخطح انفصهٛح نهفصم انذساع ٙاألٔل /نهؼاو انذساع8102/8102 ٙ
انصف/انًغرٕٖ:ـ ـانخايظ انًثحث:ـ انرشتٛح انًُٓٛح

انشلى

2 -3

انُراجاخ انؼايح
*
ٚرؼشف تؼط اأنذٔاخ انٛذٔٚح انثغٛطح
يثم انفأط ٔانًجشفح ٔانًشػ
ٔانًُكاػ
*ٚغرخذو اأنذٔاخ انٛذٔٚح انثغٛطح
تطشٚمح صحٛحح ٔآيُح *
ٚمذس أًْٛح اأنذٔاخ انٛذٔٚح انثغٛطح فٙ
إَجاص اأنؼًال انضساػٛح
*ٚشاػ ٙإجشاءاخ انصحح ٔانغانًح
انؼايح أثُاء انؼًم

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن/المعلمات:

ػُٕاٌ انٕحذج:ـ االدٔاخ انٛذٔٚح انضساػٛح انثغٛطح ػذد انذسٔط 3:ػذد انصفحاخ:ـ 10-81
انفرشج انضيُٛح:ـ (يٍ:ـ  2/01انٗ 01/7
انًٕاد
ٔانرجٓٛضاخ
(يصادس انرؼهى)










انًؼهى
انكراب
انًذسعٙ
انصٕس
انًُارج
صٚاساخ
يٛذاَٛح
انُششاخ
انرهفاص
انحاعٕب
االَرشَد

إعرشاذٛجٛاخ
انرذسٚظ





انرذسٚظ
انًثاشش
انؼًم
انجًاػٙ
انرفكٛش
انُالذ
انرؼهى فٙ
يجًٕػاخ

انرمٕٚى
اإلعرشاذٛجٛح

*انرمٕٚى
انًؼرًذ
ػهٗ األداء

األداج
* عهى
ذمذٚش

* لائًح
* انًالحظح سصذ
* انرٕاصم

*انغجم
انمصصٙ

األَشطح انًشافمح

جًغ صٕس اأنذٔاخ
انٛذٔٚح انثغٛطح
ٚجٓض لطؼح أسض
نهضساػح
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اشؼش تانشظا
ػٍ.........
............
.............

انرحذٚاخ
..............
..............
.............

يمرشحاخ
انرحغٍٛ

*يشاجؼح
انزاخ

مدٌر المدرسة /االسم و التوقٌع :
المشرف التربوي /االسم و التوقٌع :

انرأيم انزاذٙ

............
...........
............
التارٌخ :
التارٌخ :

بسم اهلل الرمحن الرحيم

انخطح انفصهٛح نهفصم انذساع ٙاألٔل /نهؼاو انذساع8102/8102 ٙ
انصف/انًغرٕٖ:ـ ـانخايظ انًثحث:ـ انرشتٛح انًُٓٛح

انشلى

1 -1

انُراجاخ انؼايح










ٚرؼشف يفٕٓو ذكثٛش انُثاذاخ
ٚزكش غشائك ذكثٛش انُثاذاخ
*ٚجٓض انًكاٌ انًُاعة نضساػح انثزٔس
*ٚضسع تزٔسا نثؼط انُثاذاخ
ٚرؼشف يفٕٓو كم يٍ  :اأنثصال
ٔانذسَاخ
ٚضسع اأنثصال ٔانذسَاخ ف ٙانًكاٌ
انًخصص
*ٚمذس أًْٛح انركثٛش انثزس٘ ٔانخعش٘
نهُثاذاخ
*ٚشاػ ٙإجشاءاخ انغانًح انؼايح أثُاء
انؼًم

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن/المعلمات:

ػُٕاٌ انٕحذج:ـ ذكثٛش انُثاذاخ ػذد انذسٔط 2:ػذد انصفحاخ:ـ 20-10
انفرشج انضيُٛح:ـ (يٍ 01/01:انٗ 00/ 01
انًٕاد
ٔانرجٓٛضاخ
(يصادس انرؼهى)










انًؼهى
انكراب
انًذسعٙ
انصٕس
انًُارج
صٚاساخ
يٛذاَٛح
انُششاخ
انرهفاص
انحاعٕب
االَرشَد

إعرشاذٛجٛاخ
انرذسٚظ





انرذسٚظ
انًثاشش
انؼًم
انجًاػٙ
انرفكٛش
انُالذ
انرؼهى فٙ
يجًٕػاخ

انرمٕٚى
اإلعرشاذٛجٛح

*انرمٕٚى
انًؼرًذ
ػهٗ األداء

األداج
* عهى
ذمذٚش

* لائًح
* انًالحظح سصذ
* انرٕاصم

*انغجم
انمصصٙ

*يشاجؼح
انزاخ

مدٌر المدرسة /االسم و التوقٌع :
المشرف التربوي /االسم و التوقٌع :
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األَشطح انًشافمح
*ػًم نٕحح ذؼهًٛٛح ػٍ
يٕظٕع انٕحذج
جهة حثح تطاغا نٓا
دسَاخ ٔانرطثٛك ػهٓٛا ،
ٔحثح تصم ٔانششح ػهٓٛا

انرأيم انزاذٙ
اشؼش تانشظا
ػٍ.........
............
.............

انرحذٚاخ
..............
..............
.............

*كراتح ذمشٚش حٕل انٕحذج يمرشحاخ
انرحغٍٛ
............
...........
............

التارٌخ :
التارٌخ :

بسم اهلل الرمحن الرحيم

انخطح انفصهٛح نهفصم انذساع ٙاألٔل /نهؼاو انذساع8102/8102ٙ
انصف/انًغرٕٖ:ـ ـانخايظ انًثحث:ـ انرشتٛح انًُٓٛح

انشلى

2 -7

انُراجاخ انؼايح

ٚ رؼشف غشائك ذصُٛف
انًانثظ ف ٙانخضاَح
ٚ* طٕ٘ انًانثظ تطشٚمح
صحٛحح *ٚشذة انًانثظ فٙ
انخضاَح ذثؼا نرصُٛفٓا
ٚ* ذسن أًْٛح انؼُاٚح
تانًانثظ انشخصٛح
ٔذشذٛثٓا

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن/المعلمات:

ػُٕاٌ انٕحذج:ـ انؼُاٚح تانًالتظ ػذد انذسٔط 3:ػذد انصفحاخ:ـ 011-20
انفرشج انضيُٛح:ـ (يٍ:ـ  00/01انٗ 08/7
انًٕاد
ٔانرجٓٛضاخ
(يصادس انرؼهى)










انًؼهى
انكراب
انًذسعٙ
انصٕس
انًُارج
صٚاساخ
يٛذاَٛح
انُششاخ
انرهفاص
انحاعٕب
االَرشَد

إعرشاذٛجٛاخ
انرذسٚظ





انرذسٚظ
انًثاشش
انؼًم
انجًاػٙ
انرفكٛش
انُالذ
انرؼهى فٙ
يجًٕػاخ

انرمٕٚى
اإلعرشاذٛجٛح

*انرمٕٚى
انًؼرًذ
ػهٗ األداء

األداج
* عهى
ذمذٚش

* لائًح
* انًالحظح سصذ
* انرٕاصم

األَشطح انًشافمح

*انغجم
انمصصٙ

اشؼش تانشظا
ػٍ.........

*انرطثٛك انؼًهٙ
نط ٙكم يٍ تهٕصج
ٔتُطال جُٛض
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............
.............

انرحذٚاخ
..............
..............
.............

يمرشحاخ
انرحغٍٛ

*يشاجؼح
انزاخ

مدٌر المدرسة /االسم و التوقٌع :
المشرف التربوي /االسم و التوقٌع :

انرأيم انزاذٙ

............
...........
............
التارٌخ :
التارٌخ :

بسم اهلل الرمحن الرحيم

انخطح انفصهٛح نهفصم انذساع ٙاألٔل /نهؼاو انذساع8102/8102 ٙ
انصف/انًغرٕٖ:ـ ـانخايظ انًثحث:ـ انرشتٛح انًُٓٛح

انشلى

انُراجاخ انؼايح

ٚرؼشف غشٚمح اعرخذاو انًكُغح
 01 - 2انكٓشتائٛح
*ٚغرخذو انًكُغح انكٓشتائٛح ف ٙذُظٛف
انًُضل
ٚذسن أًْٛح اعرخذاو انًكُغح انكٓشتائٛح
ف ٙذٕفٛش انٕلد ٔانجٓذ
*ٚرؼايم يغ انًكُغح انكٓشتائٛح تطشٚمح
آيُح
*ٚرثغ انرؼهًٛاخ نهصحح ٔانغانًح انؼايح
ف ٙأثُاء اعرخذاو اأنجٓضج انكٓشتائٛح
معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن/المعلمات:

ػُٕاٌ انٕحذج:ـ انرؼايم يغ االجٓضِ انكٓشتائ ٙػذد انذسٔط 3:ػذد انصفحاخ:ـ  088-011ػذد انحصص:ـ
انفرشج انضيُٛح:ـ (يٍ:ـ  08/2انٗ َٓاٚح انفصم
انًٕاد
ٔانرجٓٛضاخ
(يصادس انرؼهى)










انًؼهى
انكراب
انًذسعٙ
انصٕس
انًُارج
صٚاساخ
يٛذاَٛح
انُششاخ
انرهفاص
انحاعٕب
االَرشَد

إعرشاذٛجٛاخ
انرذسٚظ





انرذسٚظ
انًثاشش
انؼًم
انجًاػٙ
انرفكٛش
انُالذ
انرؼهى فٙ
يجًٕػاخ

انرمٕٚى
اإلعرشاذٛجٛح

*انرمٕٚى
انًؼرًذ
ػهٗ األداء

األداج
* عهى
ذمذٚش

* لائًح
* انًالحظح سصذ
* انرٕاصم

*انغجم
انمصصٙ

*يشاجؼح
انزاخ

مدٌر المدرسة /االسم و التوقٌع :
المشرف التربوي /االسم و التوقٌع :
5

األَشطح انًشافمح

*ذُظٛف عجادج فٙ
انًذسعح تاعرخذاو
انًكُغح انكٓشتائٛح

انرأيم انزاذٙ
اشؼش تانشظا
ػٍ.........
............
.............

انرحذٚاخ
..............
..............
.............

*كراتح ذمشٚش حٕل ػًم
يمرشحاخ
اأنجٓضج انكٓشتائٛح
انرحغٍٛ
............
...........
............
التارٌخ :
التارٌخ :

Form # QF71-1-47 rev. a

بسم اهلل الرمحن الرحيم

انخطح انفصهٛح نهفصم انذساع ٙاألٔل /نهؼاو انذساع8102/8102 ٙ
انصف/انًغرٕٖ:ـ ـانخايظ انًثحث:ـ انرشتٛح انًُٓٛح

انشلى

01 - 2

انُراجاخ انؼايح



ٌعطً أمثلة على بعض أنواع الشطائر



ٌعد شطٌرة وٌغلفها *



ٌدرك أهمٌة النظافة الشخصٌة ونظافة األدوات
المستخدمة فً إعداد الشطائر والسلطات *



ٌتعرف أنواع السلطات *



ٌحضر الخضراوات والفواكه بطرٌقة صحٌحة )
غسل،تقشٌر،تقطٌع* (



ٌعد أنواعا من السلطات المختلفة )الجزر مع
عصٌر البرتقال،سلطة الفواكه والسلطة العربٌة (
*ٌتناول أنواعا مختلفة من السلطات

ػُٕاٌ انٕحذج:ـ ذحعٛش انطؼاو ػذد انذسٔط 3:ػذد انصفحاخ:ـ  088-011ػذد انحصص:ـ
انفرشج انضيُٛح:ـ (يٍ:ـ  08/2انٗ َٓاٚح انفصم
انًٕاد
ٔانرجٓٛضاخ
(يصادس انرؼهى)










انًؼهى
انكراب
انًذسعٙ
انصٕس
انًُارج
صٚاساخ
يٛذاَٛح
انُششاخ
انرهفاص
انحاعٕب
االَرشَد

إعرشاذٛجٛاخ
انرذسٚظ

انرمٕٚى
اإلعرشاذٛجٛح

 انرذسٚظ *انرمٕٚى
انًثاشش انًؼرًذ
ػهٗ األداء
 انؼًم
انجًاػٙ
 انرفكٛش * انًالحظح
انُالذ
* انرٕاصم
 انرؼهى
فٙ
يجًٕػا *يشاجؼح
انزاخ
خ

6

األداج
* عهى
ذمذٚش
* لائًح
سصذ
*انغجم
انمصصٙ

األَشطح انًشافمح

انرأيم انزاذٙ
اشؼش تانشظا
ػٍ.........

*ُٚؼذ شطٛشج خفٛفح
راخ لًٛح غزائٛح ػانٛح
............
ٔٚغهفٓا) انهثُح يغ
.............
أٔساق انخظ
انرحذٚاخ
* (ذحعٛش عهطح
انفٕاكّ انًشكهح

..............
..............
.............

يمرشحاخ
انرحغٍٛ
............
...........
............

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمٌن/المعلمات:

مدٌر المدرسة /االسم و التوقٌع :
المشرف التربوي /االسم و التوقٌع :
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التارٌخ :
التارٌخ :

