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ؽُ١
اٌشؽّٓ ّ
غُ هللاِ
اٌش ِ
ث ِ
ِ
رؾٍِ ً١ؾزِ ٜٛبدح اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
اٌـصــف  :اٌخبِظ
اٌٛؽذح األٌٝٚ
اٌصفؾبد  9:صفؾبد
ػٕٛاْ اٌٛؽذح  :اٌزفى١ش ف ٟاٌؼ ٛالت /عٛسح اٌّذصش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌّؾزٜٛ
اٌدددددددددذسط :عدددددددددٛسح
اٌجشٚط
اٌمشاءح االعزّبع اٌّؾبدصخ اٌّفدددددددددددددددددددددددددددشدادٚاٌزشاو١ت
 اٌزذس٠جبد اٌىزبثخ اٌزؼج١ش اإلِالء ألٛاي ِأصٛسح اٌّؾفٛظبد-اٌخط

تم التحميل من موقع األوائل

اٌـّـفــب٘ــ١ــُ
 اٌّذصش أدثش أعفش ٔز٠ش ِغزٕفشح لغٛسح االفؼبي اٌخّغخاٌفؼً اٌّجٌٍّٕٟغٛٙي

ِٙبساد
االعزّبعاٌمددددددددددددددددددددددددددشاءحاالعدددددددددددددددددددز١ؼبةاٌىزبثدددددددددددددددددددددددددددخاٌزؼج١دددددددددددددددددددددددددددشاألداء-اٌؾٛاس

اٌؾمبئك ٚاٌزؼّّ١بد

أفىبس  ٚرؼّّ١بد

اٌمٚ ُ١االرغب٘بد

االفؼبي اٌخّغخ هي -هللا رؼبٌ ٝالغُ ثبٌغدّبء رذثش اال٠بد اٌىشّ٠خ
اٌؼًّ ٌ َٛ١االخشح
كل فعل اتصل به ٚاٌ َٛ١اٌّٛػٛد
ٚاٌؼّددً ثّددب عددبء فددٟ
ألف االثنيه مع
 اٌغفددددددٛس اٌددددددٛدٚد اال٠بد اٌىشّ٠خالنون  ،أو واو
اٌّغ١ذ ِدٓ اعدّبء
الجماعه مع
اٌخشددٛع أصٕددبء لددشاءح
هللا اٌؾغٕٝ
النون أو ياء
اٌمشاْ
-

المخاطبه مع
النون

 اٌفؼً اٌّجٌٍّٕٟغٛٙي ٘ ٛاٌفؼً
اٌز ٞالٔؼٍُ فبػٍٗ
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اٌــــخــــطـــــخ اٌـــفـــصـــٍـــ١ــــــــــــخ

اٌــــّـجـؾــــش  :اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
ػذد اٌؾصص 9 :ؽصص

اٌفصً اٌذساع : ٟاألٚي
اٌصف  /اٌّغز : ٜٛاٌخبِظ
اٌـصـفـؾــــــــبد  9 :صفؾبد
ػٕـــــــٛاْ اٌٛؽذح  :اٌزفى١ش ف ٟاٌؼٛالت /عٛسح اٌّذصش
اٌــزــمـــــــــ٠ٛــــُ

إٌزبعبد اٌؼبِخ

اٌـّـــــــٛاد ٚاٌزغ١ٙضاد اعزشار١غ١بد
(ِصــــــــــبدس اٌزؼٍُ ) اٌزـــذس٠ـــظ االعزشار١غ١بد
_اٌىزبة اٌّذسعٟ

ٔ-رمشأ اال٠بد صبِزخ فبّ٘خ
ٕ-رمدددددددددشأ اٌطبٌدددددددددت اال٠دددددددددبد لدددددددددشاءح عٙشّ٠دددددددددخ
ِشاػ١ددددخ أِددددبوٓ اٌٛصددددً  ٚاٌٛلددددف فدددد ٟاٌددددّٕص
_ اٌغجٛسح
ٖ-رفغدددددددش دالالد األٌفدددددددبظ  ٚاٌزشاو١دددددددت اٌغذ٠دددددددذح
ٗ-رغزخٍص األفىبس اٌشئ١غخ ٚاٌفشػ١خ ف ٟإٌص
_اٌذفزش  ٚاٌمٍُ
٘٠ -زؼددددددددددددددددددددددش االفؼددددددددددددددددددددددبي اٌخّغددددددددددددددددددددددخ
٠ -ٙزؼدددددش اٌفؼدددددً اٌّجٕدددددٌٍّ ٟغٙدددددٛي ٠ٚصدددددٗ ٛ
_اٌطجبش١ش
-7رصغٌٍّ ٟغّٛع ٚرغ١ت ػٓ أعئٍزٗ
٠-8زذثش األلٛاي اٌّأصٛسح ٚرٍزضَ ثّب ثٙب ِٓ لُ١
-9رىزت ِب  ٍّٝ٠ػٍٙ١ب وزبثخ صؾ١ؾخ
ٓٔ – ٠مدددشأ اٌّؾفٛظدددبد لدددشاءح صدددؾ١ؾخ ٠ٚزؼدددش
اٌفىشح ٍ٠ٚمٙ١ب ١جب ثصٛد عًّ١
ٓٔ-رىزت فمشح اٌخط وزبثخ صؾ١ؾخ ِشرجخ
ٔٔ٠-مشأ اٌمشاْ ٠ٚزؼع ثٗ

_ اٌّؼغُ اٌٛع١ط

معلو مات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمين  /المعلمات:

تم التحميل من موقع األوائل

اٌزّذس٠ظ
اٌّجبشش

اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّذ
ػٍ ٝاألداء

ؽً اٌّشىالد ٚ
االعزمصبء

اٌمٍُ  ٚاٌٛسق

أٔشطـــخ ِشافمخ
األدٚاد

عٍُّ اٌزمذ٠ش

أعدددئٍخ اٌىزدددبة اٌّذسعددد _ ٟأشددددددؼش ثبٌشّ ددددددب
ػدددددددددددددددددددددددددددددددددددددٓ:
أعدددددددددددددددئٍخ ِمزشؽدددددددددددددددخ
اٌٛاعجددددددددددددبد اٌج١ز١ددددددددددددخ

اٌّالؽظخ
اٌزفى١ش إٌبلذ

اٌزأًِ اٌزارٟ
ؽٛي اٌٛؽذح

اٌزّٛاصً

_ اٌزّؾدددددددددددددددددددذ٠بد:

أٔشطخ ِخزٍفخ
_ ِمزشؽددددددددددددددددددددبد
اٌزّؾغددددددددددددددددددددددددد:ٓ١

مديرة المدرسة /االسم و التوقيع :
المشرف التربوي /االسم و التوقيع :
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التاريخ :

تم التحميل مه موقع األوائل

اٌشؽُ١
ؽّٓ ّ
ثغُ هللاِ ّ
ِ
اٌش ِ
رؾٍِ ً١ؾزِ ٜٛبدح اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
اٌـصــف  :اٌخبِظ األعبعٟ
اٌــّـجــؾــــــش  :اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
اٌصفؾبد ٕٔ:
ػٕٛاْ اٌٛؽذح ٌ:غخ اٌضبد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌّؾزٜٛ

اٌـّـفــب٘ــ١ــُ

ٌغخ اٌضبد
ٌّ
اٌّىبٔٗ
لشآٟٔ
ٔص
ٌّ
اٌزشاو١تُ ٚاألعبٌ١ت ع٘ٛش٠خ
اعز١ؼبة
اٌٍّغّ٠ٛخ

تم التحميل من موقع األوائل

ِٙبساد
االعزّبع
اٌمشاءح
االعز١ؼبة
اٌىزبثخ
اٌزّؼج١ش
األداء

لُ١
االػزضاص
ثبٌٍغخ
اٌؼشث١خ
الٔٙب ٌغخ
اٌمشاْ

أفىبس  ٚرؼّّ١بد

اٌزّز ّٚق األدثٟ

لضب٠ب ٌٍّٕبلشخ

لّ١خ اٌٍخ اٌؼشث١خ
اْ اٌٍغخ اٌؼشث١خ لّ١خ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
ِٓ الذَ اٌٍغبد ف ٟاٌّؼشفخ
ع٘ٛش٠خ ٌِ ٟٕٙغخ
اإلعالِ١خ
اٌزضٛاصً ٚاٌزفبُ٘ ث ٓ١اٌزِ ٟب صاٌذ
رزّزغ ثّضا٠ب٘ب ٚاٌؾضبسح
اثٕبء االِخ اٌؼشث١خ
ِٓ اٌفبظ ِٚؼبْ اإلٔغبٔ١خ
 ِٓ ٟ٘ٚػٛاًِ
ٚلذسرٙب ػٍٝ
اٌٛؽذح اٌؼشث١خ
اعز١ؼبة وً ِب
٘ ٛعذ٠ذ ِٓ
ػٍَٛ
ِٚخزشػبد
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اٌــــخــــطـــــخ اٌـفـــصـــٍـــ١ــــــــــــخ
اٌصف  /اٌّغز :ٜٛاٌخبِظ األعبعٟ
ػٕـــــــٛاْ اٌٛؽذحٌ:غخ اٌضبد

اٌــــّـجـؾــــش :اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
اٌفصً اٌذساع:ٟاألٚي
ػذد اٌؾصص9:ؽصص
اٌـصـفـؾــــــــبدٕٔ:
اٌفزشح اٌضِٕ١خ 9-ٔ:ِٓ :ئٌ9-ٔ7 :ٝ
اٌــزــمـــــــــ٠ٛــــُ

إٌزبعبد اٌؼـبِّخ
رزٛلّغ ِٓ ّ
ت أْ ٠ى ْٛلبدساػٍ:ٝ
اٌطبٌ ِ
ٔ -رمشأ لشاءح عٙشّ٠خ عٍّ١خ ِؼجّشح ِزمٕب
رّٙبس ِح اٌز ّ
فش٠ك ث ٓ١اٌالّ َِ اٌ ّ
شّغدّ١خ ٚ
ِ
اٌالّ َِ اٌمّشّ٠خ
ٕ٠ -زّّ١ددددض ّ
اٌطبٌددددت األفؼددددبي( اٌّب ددددٟ
اٌّضدددددددددبسع األِدددددددددش) اٌؾدددددددددشٚ
ٚاألعّبء
ٖ -رزؾذّس اٌطبٌت شفّ٠ٛب ػدٓ ٌغدخ اٌضدبد
ص ُّ  ّ ٛ٠ؼ أّ٘١زُٗ وّب روش ف ٟا٠٢خ
ٗ-
ّ
٘ -رّّ١دددض اٌطبٌدددت ثددد ٓ١إٌددد ْٛاٌغدددبوٕخ ٚ
اٌزّٕددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٓ٠ٛ
٠ -ٙىزت ِب  ٍّٝ٠ػٍِٗ ١

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمين  /المعلمات:
تم التحميل من موقع األوائل

اٌـّـــــــٛاد ٚاٌزغ١ٙضاد اعزشار١غ١بد
(ِصــــــــــبدس اٌزؼٍُ ) اٌزـــذس٠ـــظ االعزشار١غ١بد
-

اٌىزبة اٌّذسعٟ
اٌمشآْ اٌىشُ٠
وزت اٌزفغ١ش
دٌ ً١اٌّؼٍُّ
ّ
اٌطجبش١ش
اٌغّجٛسح
اٌذّفزش  ٚاٌمٍُ

اٌزّذس٠ظ
اٌّجبشش

اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّذ
ػٍ ٝاألداء

ؽً اٌّشىالد
 ٚاالعزمصبء

اٌمٍُ  ٚاٌٛسق

أٔشطـــخ ِشافمخ
األدٚاد

أعددددددددددددئٍخ اٌىزددددددددددددبة  -أشدددؼش ثبٌشّ دددب
اٌّذسعدددددددددددددددددددددددددددددددد ٟػدددددددددددددددددددددددددددددددٓ:
عٍُّ
اٌزمذ٠ش

اٌّالؽظخ
اٌزفى١ش إٌبلذ

اٌزأًِ اٌزارٟ
ؽٛي اٌٛؽذح

أعئٍخ ِمزشؽخ
اٌٛاعجبد اٌج١زّ١خ

 -اٌزّؾدددددددددددددذ٠بد:

اٌزّٛاصً
 ِمزشؽدددددددددددددددبداٌزّؾغدددددددددددددددددد:ٓ١

مديرة المدرسة /االسم و التوقيع :
المشرف التربوي /االسم و التوقيع :
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التاريخ :
التاريخ :

تم التحميل مه موقع األوائل

اٌشؽُ١
ؽّٓ ّ
ثغُ هللاِ ّ
ِ
اٌش ِ
رؾٍِ ً١ؾزِ ٜٛبدح اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ

اٌـصــف  :اٌخبِظ األعبعٟ
اٌــّـجــؾــــــش  :اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
اٌصفؾبد ٕٔ:صفؾخ
ػٕٛاْ اٌٛؽذح  :ف ٟاٌؼّ ًِ ؽ١بح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌّؾزٜٛ
فدددددد ٟاٌؼّدددددد ًِ ؽ١ددددددبح
ُ
ؽجّدددددددددددددددخ اٌمّدددددددددددددددؼِ
اٌّدددددددز ّوش  ٚاٌّإّٔدددددددش
وٍّدددبد فٙ١دددب ؽدددشٚ
رُٕطددددددددك ٚال رُىزددددددددت
اٌزٕ١خ اٌؾّمــــــــــبء

تم التحميل من موقع األوائل

اٌـّـفــب٘ــ١ــُ
اٌّإٔٚخ
إٌّغً
ِ
اٌّزساح
ِ
ثبعمخ
اعزضَّٙب
٠غخٛ

ِٙبساد
االعزّــــــــــــــبع
اٌمددددددددددددددددددددددددددددشاءح
االعدددددددددددددددددددددز١ؼبة
اٌىزبثددددددددددددددددددددددددددددددخ
اٌزّؼج١دددددددددددددددددددددددددددددش
األداء

لُ١

أفىبس  ٚرؼّّ١بد

اٌزّزٚق األدثٟ

اٌؼاللدددددددددخ ثدددددددددِ ٓ١ددب سأ٠ددده فددٌ ٟمدددت
ٌى ًّ شٟءٍ فٟ
٘زٖ اٌؾ١بح لّ١خُ اٌ ّ
اٌّددددددددددبء
لطددددددددددشح
دّبء  ٚاألس
ِ
غد ِ
(اٌّب ُء  ٚاٌضسع) اٌصدددددددغ١شح ثأٔٙدددددددب
 ٚفبئذحُ ٌٛ ٚ
ددددددددددش
وبْ ش١ئب
لطدددددددددددشحُ ِطد ٍ
ِزىجّددددددددددددددددددددددددددددشح
ثغ١طب
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لضب٠ب ٌٍّٕبلشخ
اٌؼاللدددددددخ ثدددددددٓ١
اٌّطددش  ٚاٌددضسعِ
ػاللدددددخ ردددددشٞٚ
ٚرُؾ ٟاألس

تم التحميل مه موقع األوائل

اٌــــخــــطـــــخ اٌـــفـــصـــٍـــ١ــــــــــــخ
اٌصف  /اٌّغز: ٜٛاٌخبِظ
ػٕـــــــٛاْ اٌٛؽذح  :ف ٟاٌؼّ ًِ ؽ١بح

اٌفصً اٌذساع : ٟاألٚي
اٌـصـفـؾــــــــبد ٔٓ:صفؾبد
اٌفزشح اٌضِٕ١خ  9 /ٔ7 : ِٓ :ئٌ9/ٕ8 : ٝ

اٌــــّـجـؾــــش  :اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
ػذد اٌؾصص 9 :ؽصص

اٌــزــمـــــــــ٠ٛــــُ

إٌزبعبد اٌؼبِخ

اٌـّـــــــٛاد ٚاٌزغ١ٙضاد اعزشار١غ١بد
(ِصــــــــــبدس اٌزؼٍُ ) اٌزـــذس٠ـــظ االعزشار١غ١بد

رزٛلّدددغ ِدددٓ اٌطبٌدددت أْ ٠ىددد ْٛلدددبدسا ػٍددد_ :ٝاٌىزبة اٌّذسعٟ
ٔ -رمدشأ ّ
اٌطبٌددت لددشاءح عٙشّ٠ددخ عددٍّ١خ ِؼجددشح
_ دٌ ً١اٌّؼٍُ
ِشاػ١ددب اٌؾددش ٚاٌزدد ٟرٕطددك ٌىٕٙددب ال رُىزددت
_ اٌّؼغُ
ّ
اٌطبٌددت دالالد األٌفدبظ  ٚاٌزّشاو١ددت
ٕ -رزؼدشّ
_اٌطجبش١ش
اٌ غذ٠ددددددذح  ٚرٛظفٙددددددب فدددددد ٟعّددددددً ِف١ددددددذح
_اٌغجٛسح
ٖ-رزؾذّس اٌ ّ
طبٌت شدفّ٠ٛب ػدٓ فبئدذح ودً شدٟء
_اٌذّفزش  ٚاٌمٍُ
فددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ٟاٌؾ١دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبح
ٗ-رّّ١ددددددددض ّ
اٌطبٌددددددددت اٌّددددددددزوش  ٚاٌّإّٔددددددددش
٘ -رىزُددت ّ
اٌطبٌددت ِددب ٍُّ٠دد ٝػٍ١د ِٗ ٍِ ّّددب ثمبػددذ ِح
اٌؾش ٚاٌز ٟرُٕطك ٚال رىزت

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمين  /المعلمات:
تم التحميل من موقع األوائل

اٌزّذس٠ظ
اٌّجبشش

أٔشطـــخ ِشافمخ
األدٚاد

اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّذ لبئّخ
اٌشّ صذ
ػٍ ٝاألداء

اٌزأًِ اٌزارٟ
ؽٛي اٌٛؽذح

أعددددددددددددئٍخ اٌىزددددددددددددبة _ أشددؼش ثبٌشّ ددب
اٌّذسعدددددددددددددددددددددددددددددد ٟػدددددددددددددددددددددددددددددددٓ:

اٌمٍُ  ٚاٌٛسق
ؽً اٌّشىالد
 ٚاالعزمصبء

اٌّالؽظخ

اٌزفى١ش إٌبلذ

اٌزٛاصً

عٍُ
اٌزمذ٠ش

ِشاعؼخ اٌزّاد

مديرة المدرسة /االسم و التوقيع :
المشرف التربوي /االسم و التوقيع :
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أعدددددددددئٍخ ِمزشؽدددددددددخ

_ اٌزّؾددددددددددددذ٠بد:

اٌٛاعجدددددددبد اٌج١زّ١دددددددخ
_ ِمزشؽددددددددددددددبد
اٌزّؾغدددددددددددددددددد:ٓ١

التاريخ :
التاريخ :

تم التحميل مه موقع األوائل

اٌشؽُ١
ؽّٓ ّ
ثغُ هللاِ ّ
ِ
اٌش ِ
رؾٍِ ً١ؾزِ ٜٛبدح اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ

اٌـصــف  :اٌخبِظ
اٌــّـجــؾــــــش  :اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
ُ
اٌصفؾبد ٕٔ:صفؾخ
غبْ
ػٕٛاْ اٌٛؽذح :
ؽفع اٌٍّ ِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌّؾزٜٛ

اٌـّـفــب٘ــ١ــُ

ُ
غبْ
ؽفع اٌٍّ ِ
اٌّ١بِددددددخُ  ٚاٌ ّ
صدددددد١بد
اٌغٍّدددددددخ االعدددددددّّ١خ
اٌّددذ فدد ٟأ ّٚي االعد ِدُ ٚ
ٚعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددطٗ
ِؽىددددددددددددُ شددددددددددددؼشّ٠خ

ِغددددددددددددددددددددددززشح
اٌّىددددددددددددددددددددددددٓ١
٘دددددددددددددددددددددددددددددددددد ُّ
ؽددددددددددددددددددددددددددددددددبَ
صدددددددددددددددددددددددددد ْٛة
دٔددددددددددددددددددددددددددددددددددب
شدددددددددددددددددددددددددددب ِٚسْ
رٕدددددددددددددددددددددددزمص

تم التحميل من موقع األوائل

ِٙبساد
االعزّبع
اٌمشاءح
االعز١ؼبة
اٌىزبثخ
اٌزؼج١ش
األداء
اٌؾٛاس

لُ١

أفىبس  ٚرؼّّ١بد

أساد اٌشبػش فدّ ٟ
أْ اإلٔغددبْ ٠غددزطُ ١غ
٘دددددزٖ اٌمصددددد١ذح أْ ٠ددزؾ ّىُ فددٔ ٟفغ د ِٗ
إٌصددددؼ ٌددددجؼ ِ ئرا ِدددددب رؾ ّىدددددُ فدددددٟ
إٌّبط ثبعدزخذاَ ػمٍددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ِٗ
اٌؾٛ١أددددددددددددددددبد
وشِددٛص ٌزٛصددً١
إٌصدد١ؾخ ٌٍٕددبط
ٚد أْ رى٘ ْٛذٖ
إٌّصدد١ؾخ ِٕفّددشح
ٌإلٔغبْ
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اٌزّزٚق األدثٟ

لضب٠ب ٌٍّٕبلشخ

ُ
(ٍِىدذ ٚلٛع اٌّ١بِخ فدٟ
ر١ ٛؼ ِؼّٕٝ
ٔفغددددددٌ ٟددددددٍِ ٛىدددددد ُ
ذ لجضددددخ اٌغددددىٓ١
ِ ْٕطمدددددددددددددددددددددددددددددددددددٔ )ٟز١غددددخ اٌؾّبلددددخ
ِٛ ٛ٘ٚػظدخ ٌىدً
ئٔغدددبْ ال ٠ؾغدددت
خطٛارددددد ِٗ ٠ٚف ّىدددددش
األٚاْ
د
لجً فٛا ِ
ِ

تم التحميل مه موقع األوائل

اٌــــخــــطـــــخ اٌـــفـــصـــٍـــ١ــــــــــــخ
اٌصف  /اٌّغز : ٜٛاٌخبِظ
غبْ
ػٕـــــــٛاْ اٌٛؽذح :ؽفع اٌٍّ ِ

اٌفصً اٌذساع: ٟاألٚي
اٌـصـفـؾــــــــبد ٕٔ:صفؾبد
اٌفزشح اٌضِٕ١خ 9/ٕ8: ِٓ :

اٌــــّـجـؾــــش :اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
ػذد اٌؾصص ٔٓ:ؽصص
ئٌٔٓ / ٔٔ : ٝ

اٌــزــمـــــــــ٠ٛــــُ

إٌزبعبد اٌؼبِّخ

اٌـّـــــــٛاد ٚاٌزغ١ٙضاد اعزشار١غ١بد
(ِصــــــــــبدس اٌزؼٍُ ) اٌزـــذس٠ـــظ االعزشار١غ١بد

٠زٛلدددغ ِدددٓ اٌطبٌدددت أْ ٠ىددد ْٛلدددبدسا ػٍددد_ :ٝاٌىزبة اٌّذسعٟ
ٔ -رمددشأ اٌ دّٕص لددشاءح عٙشّ٠ددخ عددٍّ١خ ِؼجّددشح
_ اٌّؼغُ اٌٛع١ط
دددددددددددف ف١ددددددددددددٗ
ِشاػ١ددددددددددددب ِددددددددددددٛا ٓ اٌٛلد
ِ
ٕ -رغددددزخٍص اٌطبٌددددت األفىددددبس اٌشئ١غددددّ١خ ٚ
_ اٌغجٛسح
اٌفشػّ١ددددددددددددخ اٌددددددددددددٛاسدح فدددددددددددد ٟاٌددددددددددددّٕص
ٖ -رّّ١دددددض اٌطبٌدددددت ثددددد ٓ١اٌّجزدددددذأ  ٚاٌخجدددددش
_ دٌ ً١اٌّؼٍُ
ددٟ
ٗ -رّّ١دددض اٌطبٌدددت ثدددّ٘ ٓ١دددض ِح اٌّدددذّ ّ٘ٚضرد ْ
"اٌٛصدددددددددددددددددددددددددددددددددً  ٚاٌمطدددددددددددددددددددددددددددددددددغ"
ّ
_اٌطجبش١ش
٘-رزؾدددذّس ّ
اٌطبٌدددت شدددفّ٠ٛب ؽدددٛي اٌّ١بِدددخ ٚ
اٌصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددّ١بد
_ اٌذفزش ٚاٌمٍُ
 -ٙرىزددددددددددددددت ِددددددددددددددب ٍُّ٠دددددددددددددد ٝػٍ١ددددددددددددددٗ

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمين  /المعلمات:

تم التحميل من موقع األوائل

اٌزّذس٠ظ
اٌّجبشش

اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّذ
ػٍ ٝاألداء

ؽً اٌّشىالد
 ٚاالعزمصبء

اٌمٍُ ٚاٌٛسق

اٌزّفى١ش إٌّبلذ

اٌّالؽظخ
اٌزّٛاصً

أٔشطـــخ ِشافمخ
األدٚاد
لبئّخ
اٌشّ صذ

عٍُّ
اٌزّمذ٠ش

ِشاعؼخ اٌزّاد

مديرة المدرسة /االسم و التوقيع :
المشرف التربوي /االسم و التوقيع :
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أعئٍخ اٌىزبة
اٌّذسعٟ

أعئٍخ ِمزشؽخ

اٌزأًِ اٌزارٟ
ؽٛي اٌٛؽذح
_ أشددؼش ثبٌشّ ددب
ػدددددددددددددددددددددددددددددددٓ:

_ اٌزّؾددددددددددددذ٠بد:

اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ
_ ِمزشؽددددددددددددددبد
اٌزّؾغدددددددددددددددددد:ٓ١

التاريخ :
التاريخ :

تم التحميل مه موقع األوائل

اٌشؽُ١
ؽّٓ ّ
ثغُ هللاِ ّ
ِ
اٌش ِ
رؾٍِ ً١ؾزِ ٜٛبدح اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
اٌـصــف  :اٌخبِظ
اٌــّـجــؾــــــش  :اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
اٌصفؾبد ٔٓ:صفؾخ
ػٕٛاْ اٌٛؽذح :أ َّ اٌّذاسط
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌّؾزٜٛ
اٌّذاسط
أ َُّ
ِ
ٍّط
ِذسعخُ اٌغ ِ
اٌضّبّٔ٠ٛخ
ِشاعؼخ (ألغبَ
اٌىالَ اٌّز ّوش ٚ
اٌّإّٔش  ٚاٌغٍّ ِخ
االعّّ١خ  ٚاٌفؼٍّ١خ)
ِشاعؼخ ( إٌْٛ
اٌغّبوٕخ ٚ
اٌزّٕ٘ ٓ٠ٛضح اٌّذّ
 ٚاٌؾش ٚاٌّزٟ
رُٕطك  ٚالرُىزت)

تم التحميل من موقع األوائل

اٌـّـفــب٘ــ١ــُ
شبِخخ
اٌؼش٠مخ
صشؽب
ْ
ؽظ١ذ
لجّشح
ٔبعْ١ذ

ِٙبساد
االعزّبع
اٌمشاءح
االعز١ؼبة
اٌىزبثخ
اٌزّؼج١ش
األداء
اٌؾٛاس

لُ١
اٌغٍّط ( ؽضبسرٙب
أّ٘١زٙب)
افززبػ ِذسعخ
اٌغٍط اٌضبٔ٠ٛخ
ػٍِ ٠ ٝذ اٌٍّه
اٌّإعظ ػجذ هللا
األٚي اث ُٓ اٌؾغٓ١

أفىبس  ٚرؼّّ١بد

أّ٘١خ ِذسعخ
اٌغٍّط اٌضبٔ٠ٛخ
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اٌز ّز ّٚق األدثٟ
رفغ١ش اال٘زّبَ
اٌىج١ش ثٙزٖ
اٌّذسعخ

لضب٠ب ٌٍّٕبلشخ
ٌّبرا عزجم٘ ٝزٖ
اٌّذسعخ فٟ
ٚعذاْ األسدّٔٓ١
ِ

تم التحميل مه موقع األوائل

اٌــــخــــطـــــخ اٌـفـــصـــٍـــ١ــــــــــــخ
اٌصف  /اٌّغز : ٜٛاٌخبِظ
ػٕـــــــٛاْ اٌٛؽذح :أ َّ اٌّذاسط

إٌّزبعبد اٌؼبِّخ

اٌــــّـجـؾــــش  :اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
اٌفصً اٌذساع: ٟاألٚي
ػذد اٌؾصص 9:ؽصص
اٌـصـفـؾــــــــبد ٕٔ:
ئٌٔٓ/ٕٕ: ٝ
اٌفزشح اٌضِٕ١خ ٔٓ /ٔٔ : ِٓ :
اٌـّـــــــٛاد ٚاٌزغ١ٙضاد اعزشار١غ١بد
(ِصــــــــــبدس اٌزؼٍُ ) اٌزـــذس٠ـــظ االعزشار١غ١بد

٠زٛلّدددغ ِددددٓ اٌطبٌدددت أْ ٠ىدددد ْٛلدددبدسا ػٍدددد_ :ٝاٌىزبة اٌّذسعٟ
ٔ_رمشأ ّ
اٌطبٌدت اٌدّٕص لدشاءح عٙشّ٠دخ عدٍّ١خ
_ اٌّؼغُ اٌٛع١ط
ٕ_ رّّ١دددددددددض ا ّ
ٌطبٌدددددددددت (ألغدددددددددبَ اٌىدددددددددالَ)
ٖ -رّّ١دددددددض ّ
اٌطبٌدددددددت (اٌّدددددددزوش  ٚاٌّإٔدددددددش)
_ اٌغجٛسح
ّٗ١ّ٠ -ددددددددض اٌطبٌددددددددت (اٌّجزددددددددذأ  ٚاٌخجددددددددش)
٘_رزؾددددذّس اٌطبٌددددت شددددفّ٠ٛب ػددددٓ اٌغددددٍط ٚ
_ اٌطجبش١ش
ؽضدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبسرٙب
 _ٙرؼجّددش ّ
اٌطبٌ دت وزبثّ١ددب ػددٓ ؽضددبسح اٌغددٍط
_ اٌغجٛسح
 _7رٍُُ ّ
اٌطبٌت ثمٛاػدذ (ألغدبَ اٌىدالَ اٌّدزوش
 ٚاٌّإٔدددددددددددددددش اٌغٍّدددددددددددددددخ االعدددددددددددددددّّ١خ)
_ اٌذفزش  ٚاٌمٍُ
 -8رزؼدددشّ اٌطبٌدددت ػٍددد ٝلبئدددً لصددد١ذح "أَ
اٌّددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذاسط
٠-9ؾفدددددع اٌطبٌدددددت اٌدددددٕص اٌشدددددؼش١ ٞجدددددب
معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمين  /المعلمات:

تم التحميل من موقع األوائل

اٌــزــمـــــــــ٠ٛــــُ

اٌزّذس٠ظ
اٌّجبشش

أٔشطـــخ ِشافمخ
األدٚاد

اٌزّم ُ٠ٛاٌّؼزّذ لبئّخ
اٌشصذ
ػٍ ٝاألداء
اٌمٍُ  ٚاٌٛسق

عٍُّ
اٌزمذ٠ش

اٌّالؽظخ
ؽً اٌّشىالد
 ٚاالعزمصبء

اٌزأًِ اٌزارٟ
ؽٛي اٌٛؽذح

اٌزّٛاصً

أعددددددددددددئٍخ اٌىزددددددددددددبة
اٌّذسعدددددددددددددددددددددددددددددددد _ ٟأشددؼش ثبٌشّ ددب
ػدددددددددددددددددددددددددددددددٓ:
أعددددددددددئٍخ ِمزشؽددددددددددخ
اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

_ اٌزّؾددددددددددددذ٠بد:

اٌزفى١ش إٌبلذ
اٌزّفى١ش إٌّبلذ

مديرة المدرسة /االسم و التوقيع :
المشرف التربوي /االسم و التوقيع :
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_ ِمزشؽددددددددددددددبد
اٌزّؾغدددددددددددددددددد:ٓ١

التاريخ :
التاريخ :

تم التحميل مه موقع األوائل

اٌشؽُ١
ثغُ هللا
اٌشؽّٓ ّ
ِ
ِ
رؾٍِ ً١ؾزِ ٜٛبدح اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ

اٌـصــف :اٌخبِظ
اٌــّـجــؾــــــش  :اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
ػٕٛاْ اٌٛؽذح  :ف ٟاالرّؾب ِد ل ّٛحُ
اٌصفؾبد ٕٔ:صفؾخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌّؾزٜٛ
فدد ٟاالرّؾددب ِد لدد ّٛح
أُ ُ
وٍدددذ ٠ددد َٛأُودددً
اٌضّدددٛس األثددد١
اٌغٍّخ اٌفؼٍ١خ
وزبثدددددددخ األٌدددددددف
اٌّمصددددددددددٛسح ٚ
اٌّّدددددذٚدح فدددددٟ
األعددددددددددددددددّبء ٚ
األفؼبي اٌضّالصّ١خ

تم التحميل من موقع األوائل

اٌـّـفــب٘ــ١ــُ
٠ف ِزه
ُِجزغبٖ
٠غٍتُ
إًٌْ١
اػزصّٛا
شفب
اٌجّٕ١بد

ِٙبساد

لُ١

االعددددددددددددددددددددددددددددددددددزّبع اٌّىش ٚ
اٌمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددشاءح اٌخذاع ثٓ١
االعددددددددددددددددددددددددددددددددز١ؼبة اٌؾٛ١أبد
اٌىزبثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددخ
اٌزّؼج١ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددش
األداء
اٌؾٛاس
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أفىبس  ٚرؼّّ١بد

اٌزّزٚق األدثٟ

لضب٠ب
ٌٍّٕبلشخ

اٌصدددددددذالخ وٕدددددددض ٘ددددً ع١ؾصددددً اٌّمبسٔددددخ ثددددٓ١
اٌٛفددددددددددددددددبء ٚ
ػظددددددددد٠ ُ١غدددددددددت ِضدددددددددً ٘دددددددددزٖ
ِ
اٌّؾبفظدددخ ػٍ١دددٗ اٌمصدددددددخ فددددددد ٟاٌخ١بٔددددددددددددددددددخ
اٌؾ١دددددددددددددددددددددددبح
اٌجششّ٠خ

تم التحميل مه موقع األوائل

اٌــــخــــطـــــخ اٌـــفـــصـــٍـــ١ــــــــــــخ
اٌصف  /اٌّغز : ٜٛاٌخبِظ
ػٕـــــــٛاْ اٌٛؽذح  :ف ٟاالرّؾب ِد ل ّٛح

اٌــــّـجـؾــــش  :اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
ػذد اٌؾصص ٔٓ :ؽصص

اٌفصً اٌذساع : ٟاألٚي
اٌـصـفـؾــــــــبد ٕٔ:صفؾخ
اٌفزشح اٌضِٕ١خ  ٔٓ / ٕٕ : ِٓ :ئٌٔٓ / ٕ9 : ٝ
اٌــزــمـــــــــ٠ٛــــُ

إٌزبعبد اٌؼبِخ

اٌـّـــــــٛاد ٚاٌزغ١ٙضاد اعزشار١غ١بد
(ِصــــــــــبدس اٌزؼٍُ ) اٌزـــذس٠ـــظ االعزشار١غ١بد

٠زٛلّدددغ ِددددٓ ّ
اٌطبٌدددت أْ ٠ىدددد ْٛلدددبدسا ػٍدددد_ :ٝاٌىزبة اٌّذسعٟ
ٔ_رمددشأ اٌطبٌددت اٌ دّٕص لددشاءح عٙشّ٠ددخ ِؼجددشح
_ دٌ ً١اٌّؼٍُّ
ِّّ١ددددددضا ثدددددد ٓ١األٌددددددف اٌّّددددددذٚدح  ٚاألٌددددددف
اٌّمصددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٛسح
_اٌّؼغُ اٌٛع١ط
ٕ_رغدددزخٍص ّ
اٌطبٌدددت األفىددددبس اٌدددٛاسدح فددددٟ
اٌدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددّٕص
_ اٌغجٛسح
ٖ_رزؼشّ اٌطبٌت ػٍ ٝألغبَ اٌغٍّدخ اٌفؼٍ١دخ
ٗ_ رزؾددددددذّس ّ
اٌطبٌددددددت شددددددفّ٠ٛب ػددددددٓ ل ّ
صددددددخ _ ّ
اٌطجبش١ش
اٌؾٛ١أدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددبد
٘_ رىزُدددت اٌ ّ
طبٌدددت أعدددئٍخ إلعبثدددبد ِؾدددذّدح
_اٌغّجٛسح
 _ٙرىزددت ّ
اٌطبٌ دت ِددب ٍُّ٠دد ٝػٍ ١د ِٗ ِٕزجٙددب ئٌددٝ
األٌددددددددددددددف اٌّّددددددددددددددذٚدح  ٚاٌّمصددددددددددددددٛسح
_اٌذفزش  ٚاٌمٍُ
 -7رؾفع إٌص دػٛح اٌ ٝاٌٛؽذح ١جب
معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمين  /المعلمات:

تم التحميل من موقع األوائل

اٌزّذس٠ظ
اٌ ُّجبشش

اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّذ
ػٍ ٝاألداء

ؽً اٌّشىالد اٌمٍُ  ٚاٌٛسق
 ٚاالعزمصبء
اٌّالؽظخ
اٌزفى١ش إٌبلذ
ّ
اٌزٛاصً

أٔشطـــخ ِشافمخ
األدٚاد
لبئّخ
اٌشّ صذ
عٍُ
اٌزّمذ٠ش

ِشاعؼخ اٌزّاد

مديرة المدرسة /االسم و التوقيع :
المشرف التربوي /االسم و التوقيع :
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اٌزأًِ اٌزارٟ
ؽٛي اٌٛؽذح

أعددددددددددددئٍخ اٌىزددددددددددددبة _ أشددؼش ثبٌشّ ددب
اٌّذسعدددددددددددددددددددددددددددددددد ٟػدددددددددددددددددددددددددددددددٓ:

أعددددددددددئٍخ ِمزشؽددددددددددخ _ اٌزّؾددددددددددددذ٠بد:

اٌٛاعجدددددددبد اٌج١ز١دددددددخ

_ ِمزشؽددددددددددددددبد
اٌزّؾغدددددددددددددددددد:ٓ١

التاريخ :
التاريخ :

تم التحميل مه موقع األوائل

اٌشؽُ١
ؽّٓ ّ
ثغُ هللاِ ّ
ِ
اٌش ِ
رؾٍِ ً١ؾزِ ٜٛبدح اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ

اٌـصــف :اٌخبِظ
اٌــّـجــؾــــــش  :اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
اٌصفؾبد ٕٔ:صفؾبد
ػٕٛاْ اٌٛؽذح  :ػٍ ُُ ٚػٍّبء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌّؾزٜٛ
اٌّبء
عذسٞ
ِ
ُّ
ُ
اثددددددددددددٓ عدددددددددددددٕ١ب
ئػددددددددشاة اٌفؼددددددددً
اٌزدددبء اٌّشث ٛدددخ ٚ
اٌٙددددبء اٌّشث ٛددددخ
اٌؼٍُ

تم التحميل من موقع األوائل

اٌـّـفــب٘ــ١ــُ
دسا٠خ
ِشِٛلخ
ص١زٗ
اٌجشاػخ
اٌٛاٌٟ
اٌّؼبٌٟ
ٚاظت
ٌٛٚػب
رٍك
ِ

ِٙبساد
االعزّبع
اٌمشاءح
االعز١ؼبة
اٌىزبثخ
اٌزؼج١ش
األداء
اٌؾٛاس

لُ١

أفىبس  ٚرؼّّ١بد

اٌزّز ّٚق األدثٟ

أّّ٘١ددددخ اٌطددددت فدددد ٟاٌطت ػٍ ُُ ٚاع ُغ ٌٗ ٌددُ ٌمددت عددٍطبْ
اٌمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددذَ أّ٘١دددددددددددخ وج١دددددددددددشح ِذٕ٠دددد ِخ ثُخددددبسٜ
دددش
ٚػظّ١ددددددددددددددددددددددددددددددخ اثددددٓ ثددددـ" وج١د ِ
دبء اٌ ّ
غددٍطٕخ
أ جّد ِ
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لضب٠ب ٌٍّٕبلشخ
لذُ٠
ً٘ وبْ فِ ٟ
ّ
ددددبْ اٌطدددددتّ
اٌضِد ِ
عدددددددددددددددددددددددددٙال
٘ٚددد ًْ ودددبْ ِدددٓ
٠ش٠دددذُ أْ ٠ذخٍدددٗ
٠ذخٍُٗ ث١غش

تم التحميل مه موقع األوائل

اٌــــخــــطـــــخ اٌـــفـــصـــٍـــ١ــــــــــــخ
اٌصف  /اٌّغز : ٜٛاٌخبِظ
ػٕـــــــٛاْ اٌٛؽذح  :ػٍ ُُ ٚػٍّبء

اٌفصً اٌذساع : ٟاألٚي
اٌـصـفـؾــــــــبد  ٕٔ :صفؾخ
اٌفزشح اٌضِٕ١خ ٔٓ/ٕ9 : ِٓ :

اٌــــّـجـؾــــش  :اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
ػذد اٌؾصص  ٕٔ :ؽصص
ئٌٔٔ/٘ : ٝ

اٌــزــمـــــــــ٠ٛــــُ

إٌزبعبد اٌؼبِّخ

اٌـّـــــــٛاد ٚاٌزغ١ٙضاد اعزشار١غ١بد
(ِصــــــــــبدس اٌزؼٍُ ) اٌزـــذس٠ـــظ االعزشار١غ١بد

٠زٛلّدددغ ِددددٓ ّ
اٌطبٌدددت أْ ٠ىدددد ْٛلدددبدسا ػٍدددد_ :ٝاٌىزبة اٌّذسعٟ
ٔ_رمددشأ ّ
اٌطبٌددت اٌ دّٕص لددشاءح عٙشّ٠ددخ ِؼجددشح
_ اٌّؼغُ اٌٛع١ط
ِشاػ١دددددددددددددددددددب ِٛا دددددددددددددددددددغ اٌٛلدددددددددددددددددددف
ٕ_ رفغّش ّ
اٌطبٌت دالالد األٌفبظ ٛ٠ ٚظفٙب فٟ
_دٌ ً١اٌّؼٍُ
عّدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ًٍ ِف١ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذح
ّ
اٌطبٌدددددددددددددددددددت ػٍدددددددددددددددددددٝ
ٖ_رزؼدددددددددددددددددددشّ
_ اٌغجٛسح
اٌفؼً(ِب ِ ٟضددددددددددددددددددددددبسع أِددددددددددددددددددددددش)
٘_ رزؾددددذّس ّ
اٌطبٌددددت شددددفّ٠ٛب ػددددٓ اٌطددددت ٚ
_ اٌطجبش١ش
أّ٘١زٗ ٚرطٛسٖ
_ٙرّّ١ض ّ
اٌطبٌت ثد ٓ١اٌزدبء اٌّشث ٛدخ  ٚاٌٙدبء
_اٌذفزش ٚاٌمٍُ
اٌّشث ٛددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددخ
 -7رىزددددددددددددددت ِددددددددددددددب ٍُّ٠دددددددددددددد ٝػٍ١دددددددددددددد ِٗ
 -8رزؼشّ ػٍ ٝاٌؼٍُ  ٚش٠ك اٌؼٍُ
معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمين  /المعلمات:
تم التحميل من موقع األوائل

أٔشطـــخ ِشافمخ
األدٚاد

اٌزّذس٠ظ
اٌّجبشش

اٌزم ُ٠ٛاٌّزّذ
ػٍ ٝاألداء

لبئّخ
اٌشصذ

أعئٍخ اٌىزبة
اٌّذسعٟ

ؽً اٌّشىالد
 ٚاالعزمصبء

اٌمٍُ  ٚاٌٛسق

عٍُ
اٌزمذ٠ش

أعئٍخ ِمزشؽخ

اٌزّفى١ش إٌّبلذ

اٌّالؽظخ

_ أشددؼش ثبٌشّ ددب
ػدددددددددددددددددددددددددددددددٓ:

_ اٌزّؾددددددددددددذ٠بد:

اٌزّٛاصً
ِشاعؼخ اٌزّاد

مديرة المدرسة /االسم و التوقيع :
المشرف التربوي /االسم و التوقيع :
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اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

اٌزأًِ اٌزارٟ
ؽٛي اٌٛؽذح

_ ِمزشؽددددددددددددددبد
اٌزّؾغدددددددددددددددددد:ٓ١

التاريخ :
التاريخ :

تم التحميل مه موقع األوائل

اٌشؽُ١
ؽّٓ ّ
ثغُ هللاِ ّ
ِ
اٌش ِ
رؾٍِ ً١ؾزِ ٜٛبدح اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
اٌـصــف  :اٌخبِظ
اٌــّـجــؾــــــش  :اٌٍغخ اٌؼشث١خ
اٌصفؾبد ٕٔ:
ػٕٛاْ اٌٛؽذح  :ثطٛالد خبٌذح
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌّؾزٜٛ

اٌـّـفــب٘ــ١ــُ

ثطدددددددددددددٛالد خبٌدددددددددددددذح
ُ
ػمجدددددددددخ ثدددددددددٓ ٔدددددددددبفغ
اٌفبػددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددً
اٌزدددبء اٌّفزٛؽدددخ  ٚاٌزدددبء
اٌّشث ٛددددددددددددددددددددددددددددددددددددخ
|ػٍددددددددددددد ٝاٌ١شِدددددددددددددٛن

ِىبٔددددددددددددددخ ِشِٛلددددددددددددددخ
رفبٔ١ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ِٗ
اٌدددددددددددددددذ ٓ٠اٌؾٕ١دددددددددددددددف
صدددددددددددددددِ ٛٙح عدددددددددددددددٛدا ِٖ
ٚسػددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب
ٚالددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددشا
ّ٘١غدددددددددددددددذ اٌغشاِدددددددددددددددب
دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفبفٗ
ُّ
اٌضؤاِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب
اٌٍُّٙبِدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب

تم التحميل من موقع األوائل

ِٙبساد

االعزّبع
اٌمشاءح
االعز١ؼبة
اٌىزبثخ
اٌزؼج١ش
األداء
اٌؾٛاس

لُ١

أفىبس ٚ
رؼّّ١بد

لدددددد ّٛاد اٌزددددددبس ٠و١فّ١ددددددخ ٔشددددددش
اٌددددددددددددددددددددددددذٓ٠
اإلعدددددددددددددالِٚ ٟ
ِ
ددددددددددددالِٟ
ِىدددددددددددددددددددبٔز ُٙاإلعد
ّ
ٚدٚس٘ددددددُ فدددددد ٟأّ٘١دددددددددددددددددددددددخ
اٌمشآْ ِىدددددبسَ
ٔشش اإلعالَ
ِ
األخددددددددددددددددالق
ِ
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اٌزّز ّٚق األدثٟ

لضب٠ب
ٌٍّٕبلشخ

ِب سأُ٠ه فُ ٟ
ػمجدخ ٔزدددددددددددددددبئظ ٚ
أعدددددددددددددددجبة:
ثٓ ٔبفغ
ٚصددب٠ب ػمجددخ
ثددددددددٓ ٔددددددددبفغ
ألٚالد ِٖ:
ٔ-ردددددددددددددددددشن
اٌمددددددددددددددددشآْ
ٕ -األخددددددددددددز
دالَ اٌٍج١ددت
ثىد ِ
ٖ -اٌ دذَّ ٓ٠ر ٌّي

تم التحميل مه موقع األوائل

اٌــــخــــطـــــخ اٌـفـــصـــٍـــ١ــــــــــــخ
اٌفصً اٌذساع: ٟاألٚي
اٌـصـفـؾــــــــبد ٕٔ:
اٌفزشح اٌضِٕ١خ ٔٔ/٘ : ِٓ :

اٌصف  /اٌّغز : ٜٛاٌخبِظ
ػٕـــــــٛاْ اٌٛؽذح  :ثطٛالد خبٌذح

اٌــــّـجـؾــــش  :اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
ػذد اٌؾصص 9:ؽصص
ئٌٔٔ/ٔ8: ٝ

اٌــزــمـــــــــ٠ٛــــُ

إٌزبعبد اٌؼبِخ

اٌـّـــــــٛاد ٚاٌزغ١ٙضاد اعزشار١غ١بد
(ِصــــــــــبدس اٌزؼٍُ ) اٌزـــذس٠ـــظ االعزشار١غ١بد

٠ز ّٛلدددغ ِددددٓ ّ
اٌطبٌدددت أْ ٠ىدددد ْٛلدددبدسا ػٍدددد_ :ٝاٌىزبة اٌّذسعٟ
ٔ -رمدددددش اٌطبٌدددددت اٌدددددّٕص لدددددشاءح عٙشّ٠دددددخ
_ اٌّؼغُ اٌٛع١ط
ٕ -رشاػدددددد ٟأِددددددبوٓ اٌٛلددددددف فدددددد ٟاٌددددددّٕص
ٖ-رغددددزخٍص اٌطبٌددددت األفىددددبس اٌددددٛاسدح فددددٟ
_ دٌ ً١اٌّؼٍُ
اٌدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددّٕص
ٗ -ر ُّّ١دددض ّ
اٌطبٌدددت اٌفبػدددً ٚدٚس ِٖ فددد ٟاٌغٍّددد ِخ
_ اٌغجٛسح
اٌفؼٍّ١دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددخ
اٌزدددددبء
دددددبء اٌّشث ٛددددد ِخ ٚ
ِ
٘ -رّّ١دددددض ثددددد ٓ١اٌز ّ ِ
_اٌذفزش ٚاٌمٍُ
اٌّفزٛؽخ
 -ٙرىزددددددددددددددت ِددددددددددددددب ٍُّ٠دددددددددددددد ٝػٍ١دددددددددددددد ِٗ
 -7رزؼددددش ػٍدددد ٝلبئددددً اٌمصدددد١ذح اٌشددددؼشّ٠خ
 -8رزؾدددذس شدددفّ٠ٛب ػدددٓ ِؼشودددخ اٌ١شِدددٛن ٚ
أثطبٌٙددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددب
 -9رؾفددددددددددع اٌددددددددددّٕص اٌشددددددددددؼش١ ٞجددددددددددب
معلومات عامة عن الطلبة :
تم التحميل من موقع األوائل

اٌزّذس٠ظ
اٌّجبشش
ؽً اٌّشىالد

أٔشطـــخ ِشافمخ
األدٚاد

اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّذ لبئّخ
اٌشّ صذ
ػٍ ٝاألداء
اٌمٍُ  ٚاٌٛسق

اٌزأًِ اٌزارٟ
ؽٛي اٌٛؽذح

عٍُ
اٌزمذ٠ش

اٌّالؽظخ

 ٚاالعزمصبء

أعددددددددددددئٍخ اٌىزددددددددددددبة
اٌّذسعدددددددددددددددددددددددددددددددد _ ٟأشددؼش ثبٌشّ ددب
ّ
ػدددددددددددددددددددددددددددددددٓ:
أعددددددددددئٍخ ِمزشؽددددددددددخ
اٌٛاعجبد اٌج١ز١خ

_ اٌزّؾددددددددددددذ٠بد:

اٌزٛاصً
اٌزفى١ش إٌبلذ

ِشاعؼخ اٌزاد
_ ِمزشؽددددددددددددددبد
اٌز ّؾغدددددددددددددددددد:ٓ١

مديرة المدرسة /االسم و التوقيع :
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التاريخ :

تم التحميل مه موقع األوائل
اعداد المعلمين  /المعلمات:

المشرف التربوي /االسم و التوقيع :

التاريخ :

ؽُ١
اٌشؽّٓ ّ
ثغُ هللاِ
اٌش ِ
ِ
ِ
رؾٍِ ً١ؾزِ ٜٛبدح اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
اٌـصــف  :اٌخبِظ
اٌــّـجــؾــــــش :اٌٍغخ اٌؼشث١خ
ػٕٛاْ اٌٛؽذح  :رؾمُ ١
اٌصفؾبد  ٕٔ :صفؾخ
ك األؽالَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اٌّؾزٜٛ
اٌشعدددددددددً ٚعدددددددددشح
اٌؼغً
أؽالَ سٔذح
اٌّفؼٛي ثٗ
ِشاعؼخ(األٌف
اٌّّددددددددددددددددددددذٚدح ٚ
اٌّمصٛسح
اٌزددددددبء اٌّشث ٛددددددخ
ٚاٌٙدددددددددددددددددددددددددددددددبء
اٌزددددددبء اٌّفزٛؽددددددخ
اٌؼّّبي

تم التحميل من موقع األوائل

اٌـّـفــب٘ــ١ــُ
رٍ ّٛػ
فخُ
٘ٛا٘ب
اصداْ
رٙذّي
وذًّا
٠جبة
عٕبة
اسر١بد
داة

ِٙبساد

لُ١

ػٍٕ١ب اٌغّؼٟ
االعزّبع
األؽالَ ٚ
اٌمدددددددددددددددددددددددشاءح ٚساء
ِ
االعددددددددددددددددز١ؼبة األ٘ذا وٟ
اٌىزبثدددددددددددددددددددددددددخ ٔؾممٙب
اٌزؼج١ددددددددددددددددددددددددش
األداء
اٌؾٛاس
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لضب٠ب
اٌزّزٚق األدثٟ
أفىبس  ٚرؼّّ١بد
ٌٍّٕبلشخ
األؽدددددددددددددددالَ ٚ
االعزٙدددبد ٌزؾم١دددك ِدددب
ٔش٠ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذ شخصددددّ١خ سٔددددذح  ٚاأل٘دددددددددددددددددذا
اٌّّّ ٙددددددخ فددددددٟ
أِٙب
اٌغدددؼٚ ٟساء اٌٙددددذ ِ ِ
اٌؾ١دددددددددددددددبح ٚ
 ٚاٌطّددددددددددددددددددددددددددٛػِ
اٌغؼٚ ٟساء٘ب
ٌزؾم١مٙب

تم التحميل مه موقع األوائل

اٌــــخــــطـــــخ اٌـــفـــصـــٍـــ١ــــــــــــخ
اٌصف  /اٌّغز : ٜٛاٌخبِظ
ػٕـــــــٛاْ اٌٛؽذح  :رؾمُ ١
ك األؽالَ

اٌفصً اٌذساع : ٟاألٚي
اٌـصـفـؾــــــــبد  ٔٓ :صفؾبد
اٌفزشح اٌضِٕ١خ ٔٔ/ٔ9: ِٓ :

اٌــــّـجـؾــــش  :اٌٍّغخ اٌؼشثّ١خ
ػذد اٌؾصص ٔٓ :ؽصص

ئٌٙٔ : ٝب٠خ اٌفصً

اٌــزــمـــــــــ٠ٛــــُ

إٌزبعبد اٌؼبِخ

اٌـّـــــــٛاد ٚاٌزغ١ٙضاد اعزشار١غ١بد
(ِصــــــــــبدس اٌزؼٍُ ) اٌزـــذس٠ـــظ االعزشار١غ١بد

٠زٛلّدددغ ِددددٓ ّ
اٌطبٌدددت أْ ٠ىدددد ْٛلدددبدسا ػٍدددد_ :ٝاٌىزبة اٌّذسعٟ
ٔ_رمدددددشأ اٌطبٌدددددت اٌدددددّٕص لدددددشاءح عٙشّ٠دددددخ
_ اٌّؼغُ اٌٛع١ط
ٕ_ ِشاػ١دددب أِدددبوٓ اٌٛصدددً  ٚاٌٛلدددف فدددٟ
اٌدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددّٕص
_دٌ ً١اٌّؼٍُ
غدددش ّ
ٖ _ رف ّ
اٌطبٌدددت دالالد األٌفدددبظ  ٚاٌزشاو١دددت
اٌغذ٠ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذح
_ اٌغجٛسح
ٗ_رزؼددددشّ ػٍدددد ٝاٌّفؼددددٛي ثدددد ِٗ ٚدٚس ِٖ فددددٟ
اٌغٍّ ِخ اٌفؼٍّ١خ
_اٌذفزش  ٚاٌمٍُ
األٌف(ِّددددددذٚدح أَ
ِ
٘_رّّ١ددددددض ثدددددد ٓ١أٔددددددٛاعِ
ِمصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددٛسح)
_اٌطجبش١ش
 _ٙرّّ١ددددض ثدددد ٓ١اٌزددددبء اٌّشث ٛددددخ  ٚاٌٙددددبء)
 _7رّّ١ض ث ٓ١اٌزبء اٌّشث ٛخ  ٚاٌّفزٛؽخ

معلومات عامة عن الطلبة :
اعداد المعلمين  /المعلمات:
تم التحميل من موقع األوائل

اٌزذس٠ظ
اٌّجبشش

أٔشطـــخ ِشافمخ
األدٚاد

اٌزم ُ٠ٛاٌّؼزّذ لبئّخ
اٌشّ صذ
ػٍ ٝاألداء

ؽً اٌّشىالد
 ٚاالعزمصبء

اٌمٍُ ٚاٌٛسق

عٍُ
اٌزّمذ٠ش

اٌّالؽظخ
اٌزفى١ش إٌبلذ

أعددددددددددددئٍخ اٌىزددددددددددددبة _ أشددؼش ثبٌشّ ددب
اٌّذسعدددددددددددددددددددددددددددددددد ٟػدددددددددددددددددددددددددددددددٓ:
أعددددددددددئٍخ ِمزشؽددددددددددخ
اٌٛاعجددددددددبد اٌج١ز١ددددددددخ _ اٌزّؾددددددددددددذ٠بد:

اٌزّٛاصً
ِشاعؼخ اٌزّاد

مديرة المدرسة /االسم و التوقيع :
المشرف التربوي /االسم و التوقيع :
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اٌزأًِ اٌزارٟ
ؽٛي اٌٛؽذح

_ ِمزشؽددددددددددددددبد
اٌزّؾغدددددددددددددددددد:ٓ١

التاريخ :
التاريخ :

تم التحميل مه موقع األوائل

تم التحميل من موقع األوائل
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