
 

 

  

 النادي الصيفي الرقمي 

8/8/0202حتى   4/7في الفترة من   



 

 النادي الصيفي الرقمي 

 صيفك معنا

2019 /2020 

 

 مقدمة:

عندما قالت نملة لمعشر النمل:" يأيها النمل ادخلوا مساكنكم" كان ذلك من         

منطلق الحب لهم، والشفقة عليهم، وحمايتهم، والحرص على بقائهم واستمرار 

عافيتهم، ودلَّ ذلك على أنها نملة مسؤولٌة بحق . . تحلَّت بإيجابية عالية، فبادرت، 

مثل هذه الصفات ينبغي أن يتحلى أفراد أي مجتمع وَسَعْت، ونصحت لمملكة النمل، وب

وكياناته؛ حتى يحافظوا على مجتمعهم وقومهم وعالمهم، فال تحطمه جائحة، والتغلبه 

أزمة، وال تذهب بريحه نازلة، وإنما يحسن التعامل مع العاصفة، حتى تمر بسالم، وتنجو 

 السفينة، ثم تستوي على الُجوِديِّ بإذن ربها.

 

 الفكرة:

وانطالًقا مما سبق، َيُسرُّ" مركزتربية رواد الغد" أن يتقدم بهذه المبادرة، وهي        

استثمار أوقات أبنائنا الطالب والطالبات، والمربين، أثناء الفترة الصيفية، من خالل 

برنامج متكامل، يجمع بين الفائدة والمتعة، ويشمل جميع المجاالت: اإليمانية والخلقية 

مهارية والصحية والترفيهية، وذلك عبر بعض المنصات الرقمية، التي فتحت والثقافية وال

أبواًبا ونوافذ واسعة ُيِطلُّ الناس من خاللها بعضهم على بعض، تعارًفا وتفاهًما وتفاعًلا 

وتعلًُّما، رغم أبواب بيوتنا ونوافذها المغلقة، راجين أن تكون مساهمة جادة، وَلِبنًة نافعة 

 بلد الطيب. في بنيان هذا ال



 

 المنطلقات:  

 الحجر المنزلي المستمر في ظل جائحة كورونا. •

 اتساع أوقات الفراغ لدى أبنائنا الطلبة، بعد نهاية العام الدراسي. •

حاجة أبنائنا وبناتنا إلى برامج نافعة ومفيدة، في أجواء من التسلية والمتعة  •

 والترويح عن النفس.

وتأهيل تربوي، يساعدهم في أداء دورهم، حاجة المربين إلى دعم فني،  •

 والقيام بمسؤولياتهم.

التوسع الالفت في استخدام وسائل التواصل الرقمية في حمالت التوعية  •

 والتدريب والتعليم.

 

 األهداف:

 االستثمار التربوي الفاعل ألوقات الفراغ الناجمة عن الحجر المنزلي. -1

 تقديم خدمة تربوية رقمية متميزة. -2

 التواصل التربوي الفعال مع الطلبة خالل اإلجازة الصيفية. -3

 تعزيز ثقافة البديل الرقمي القيمي المهاري لدى الناشئة. -4

 .توجيه الطلبة إلى التعامل اإليجابي البناء مع وسائل التواصل الرقمية -5

 

 الفئات المستهدفة:

 ثانوية(.ال –اإلعدادية  –الطالب والطالبات من جميع المراحل) االبتدائية  -1

 أولياء األمور(. –المربون) المعلمون  -2

 

 



 

 الوسائل:

 مسابقات تربوية. -1

 تدريب تربوي. -2

 تدريب مهاري خاص بالبنين. -3

 تدريب مهاري خاص بالبنات. -4

 أمسيات ثقافية وتربوية. -5

 تربية إيمانية. -6

 تربية بدنية. -7

 إرشاد صحي. -8

 برنامج موهوب. -9

 قراءة في كتاب. -10

 اإللكترونية.توظيف تربوي لأللعاب  -11

 طرائف ومنوعات. -12

 

 آليات العمل: 

 تخصيص ساعتين كاملتين يوميًّا لتنفيذ البرنامج. -1

 تنظيم جميع الفعاليات من خالل جدول زمني لكل فئة. -2

 اشتمال البرنامج اليومي على أنشطة متنوعة؛ دفًعا للملل والسآمة. -3

 االستفادة من المحاضرين والمدربين من ذوي الخبرة والكفاءة. -4

إلعالن عن أنشطة النادي، والترويج له من خالل وسائل التواصل ا -5

 المختلفة.

 إدارة النادي عن طريق فريق من ذوي الخبرة والكفاءة. -6



 

 

 أهم المهارات: 

 مهارة الذكاء الوجداني. •

 مهارة الطبخ للبنات. •

 مهارات الصحة والجمال للبنات. •

 مهارات األشغال الفنية المنزلية للبنات. •

 صناعة الدمى للبنات.مهارة  •

 مهارة التصوير. •

 مهارات اإللقاء والخطابة. •

 مهارة التصميم الجرافيكي. •

 مهارة التركيب واللعب بالليجو. •

 اإلتيكيت. •

 مهارات االتصال الفعال. •

 عادات صحية. •

 مهارات رياضية. •

 مهارات العمل التطوعي. •

 عرض مهارات ومواهب الطلبة. •

 

 

 

 

 



 

 

 التربوية والثقافية:أهم الموضوعات 

 الوالدية الرقمية. -

 فنيات تعديل السلوك عند األطفال والمراهقين. -

 الريادة المجتمعية. -

 أبناؤنا كنوز. -

 بيوتنا ونفحات الدهر. -

 .EDUQالذكاء التربوي  -

 تهيئة عقلية المربي المعاصر. -

 رحلة إلى مهن المستقبل. -

 قياس مؤشرات الذكاءات المتعددة. -

 األبناء والطلبة.مهارات تحفيز  -

 التوظيف اإليجابي للتطبيقات اإللكترونية. -

 صحتي مسؤوليتي. -

 . EQالذكاء الوجداني   -

 بوصلة الحياة الطيبة. -

 

 الفترة الزمنية:

 .2020/ 8/ 8إلى   7/ 4من        

 

 المنصات الرقمية:

 منصة زووم. -

 منصة تيمز. -

 واهلُل َوِليُّ التَّْوفيق.



 

   ناديالأنشطة خطة 
 الرقم   الصيف 

ة من    الفتر
 
 2020/ 8/ 8إىل  7/ 4ف

 

 المرحلة اإلعدادية والثانوية) بنات(

 الساعة التاري    خ اليوم

 الموضوع 

  / المحاض 
 المدرب

الفئة 
 المنصة  العمرية 

 الفقرة األوىل 
 دقائق( 10)

 الفقرة الثانية
 )  ) ساعة ويتخللها فاصل قصتر

 الفقرة الثالثة 
 د(   35)

 الفقرة الرابعة 
(15) 

   ترحيب وافتتاحية  زووم 6إىل 4 4/7/2020 السبت
 مهارة الذكاء الوجدان 

اختباربسيط )أنماط 
 الشخصيات( 

طرائف  
 ومنوعات 

ة البابا أ/   منير
ثانوي + 
 إعدادي 

 زووم م 6إىل 4 6/7/2020 االثنير  
لعبة أجب تحت 

 الضغط
  الحياة 

 أرسار النجاح ف 
   
كيف أترصف ف 
 المواقف التالية

طرائف  
 ومنوعات 

 نرمير  األبيض أ. 
ثانوي + 
 إعدادي 

 زووم م 6إىل 4 8/7/2020 األربعاء 
ترحيب ومسابقة 

ونية   إلكير
  
 التصوير الفوتوغراف 

اإلعالن عن مسابقة 
 أفضل صورة 

طرائف  
 ومنوعات 

  أ. 
 أمير  كمون 

ثانوي + 
 إعدادي 

 الطبخ فن وافتتاحية ترحيب  زووم م 6إىل 4 11/7/2020 السبت
طرائف  
 ومنوعات 

  أ/ عبير 
 الرسيس  

ثانوي + 
 إعدادي 

 حلقة نقاشية  مهارات االتصال الفعال  اختبار الذكاءات زووم م 6إىل 4 13/7/2020 االثنير  
طرائف  
 ومنوعات 

 أ. رنا صالح 
ثانوي + 
 إعدادي 

 المونتاج عن طريق الهاتفمهارة  عرض فيديو بسيط  زووم م 6إىل 4 15/7/2020 األربعاء 
طرائف  
 ومنوعات 

أ. إسالم 
  
 كمون 

ثانوي + 
 إعدادي 

 فن صناعة الدم  لعبة البحث عن الكي    زووم م 6إىل 4 18/7/2020 السبت
  محتوى  

مسابقة ف 
 الورشة

طرائف  
 ومنوعات 

 أ.لميس يحير 
ثانوي + 
 إعدادي 



 

 

 

 

 

 المرحلة اإلعدادية والثانوية) بنات(يتبع   

 الساعة التاري    خ اليوم

 الموضوع 

  / المحاض 
 المدرب

الفئة 
 المنصة  العمرية 

 الفقرة األوىل 
 دقائق( 10)

 الفقرة الثانية
 )  ) ساعة ويتخللها فاصل قصتر

 الفقرة الثالثة 
 د(   35)

 الفقرة الرابعة 
(15) 

 العمل التطوع  وأثره لعبة  زووم م 6إىل 4 20/7/2020 االثنير  
حرص أماكن العمل 
  الدوحة،  

التطوع  ف 
 والتعريف بها

طرائف  
 ومنوعات 

م. بشار  
 الحراك  

 ثانوي 

 22/7/2020 األربعاء 
إىل 4

 م 5,45
 خاطرة  زووم

ة األوائل  نفحات ربانية) العرسر
 من ذي الحجة( 

ح + ذكر   برنامج مقير
طرائف  
 ومنوعات 

د/هاجر 
ي   صير

ثانوي + 
 إعدادي 

 27/7/2020 االثنير  
إىل 4

 م 5,45
 وقفات إيمانية) توظيف البنات(  زووم

طرائف  
 ومنوعات 

 عابدين   يثار إ أ. 
ثانوي + 
 إعدادي 

 29/7/2020 األربعاء 
إىل 4

 م 5,45
 ) التقديم والعرض( لعيدإتيكيت مائدة ا زووم

طرائف  
 ومنوعات 

أ.عبير  
 الساريس  

ثانوي + 
 إعدادي 

 1/8/2020 السبت
إىل 4

 م  5,45
 توزيعات العيد  العيد حفل  ترحيب وتهنئة بالعيد  زووم

مجموعة  
 مدربات 

 إعدادي 

 خاطرة عن األخوة  زووم م 6إىل 4 8/8/2020 السبت
حفل ختام األنشطة) متعدد 

 الفقرات( 
 عرض منتجات البنات 

تقييم أنشطة 
 النادي

أ.آية هللا   -
 الجوهري 

أ.آالء   -
 المرصي 

ثانوي + 
 إعدادي 



 

 

 المرحلة االبتدائية) بنات(

 تدريب عمل   الصحة والجمال تعارف بشكل لعبة زووم م 6إىل 4 4/7/2020 السبت
طرح فكرة 
 مسابقة القراءة 

   دجر ماجدأ. 
 ابتدان 

 حوار ونقاش  خصائص المرحلة المقبلة  لعبة كرس جمود  زووم م 6إىل 4 6/7/2020 االثنير  
طرائف  
 ومنوعات 

   أ.رنا نسيم  
 ابتدان 

 زووم م 6إىل 4 8/7/2020 األربعاء 
ترحيب ومسابقة 

ونية   إلكير
  
 التصوير الفوتوغراف 

اإلعالن عن مسابقة 
 أفضل صورة 

طرائف  
 ومنوعات 

  
   أ.أمير  كمون 

 ابتدان 

لية  رياضة ولعبة زووم م 6إىل 4 11/7/2020 السبت  أشغال فنية مي  
نماذج فنية من صنع 
 المدرب والمتدربات

طرائف  
 ومنوعات 

   أ/زينب محمد 
 ابتدان 

 مهارة المونتاج عن طريق الهاتف عرض فيديو بسيط  زووم م 6إىل 4 15/7/2020 األربعاء 
طرائف  
 ومنوعات 

  
   أ. إسالم كمون 

 ابتدان 

 زووم م 6إىل 4 18/7/2020 السبت
ترحيب عن طريق  

 المواقف
  المواقف 

كيف أترصف ف 
 التالية

 مناقشات 
طرائف  
 ومنوعات 

   أ. أروى فؤاد 
 ابتدان 

 22/7/2020 األربعاء 
إىل 4

 م 5,30
 خاطرة  زووم

ة األوائل  نفحات ربانية) العرسر
 من ذي الحجة( 

ح + ذكر   برنامج مقير
طرائف  
 ومنوعات 

   أ.كاميليا العرنر  
 ابتدان 

 25/7/2020 السبت
إىل 4

 م 5,30
 خروف العيد) تهيئة(  زووم

 قصة سيدنا إبراهيم 
 " فن الورق" 

  ورقية 
 لوحير

طرائف  
 ومنوعات 

   السيد أ. سالم 
 ابتدان 

 27/7/2020 االثنير  
إىل 4

 م 5,30
 زووم

ترحيب ومتابعة  
 لحلقة نفحات 

  الحماية من اإل 
ون   طرق العالج دمان اإللكير

طرائف  
 ومنوعات 

   إيثار عابدين أ. 
 ابتدان 

 1/8/2020 السبت
إىل 4

 م 5,30
 توزيعات العيد  حفل العيد  ترحيب وتهنئة بالعيد  زووم

مجموعة  
 مدربات 

  
 ابتدان 

 خاطرة عن األخوة  زووم م 6إىل 4 5/8/2020 األربعاء 
حفل ختام األنشطة) متعدد 

 الفقرات( 
 عرض منتجات البنات 

تقييم أنشطة 
 النادي

أ.آية هللا   -
 الجوهري 

 أ.آالء المرصي  -
  
 ابتدان 



 

 

)  المرحلة اإلعدادية والثانوية) بنير 

 مسابقة القراءة  االتصال اإليجانر   جمود ترحيب+ كرس  زووم م 6إىل 4 5/7/2020 األحد 
 الخط العرنر  
 أ.محمد غنام

ممدوح  . أ/ 
 إعدادي  الشمس  

 تصميم الجرافيك  ترحيب+ طرح موارد زووم م 6إىل 4 7/7/2020 الثالثاء
طرائف  
 ومنوعات 

أمير    أ/ 

  
 كمون 

ثانوي 
 وإعدادي 

ا ترحيب وتعارف  زووم م 6إىل 4 9/7/2020 الخميس 
ً
 مراهق

ُ
 حلقات نقاش  لست

 الخط العرنر  
 أ.محمد غنام

أ. ممدوح  
 الشمس  

ثانوي 
 وإعدادي 

ىل   ترحيب ورياضة  زووم م 6إىل 4 12/7/2020 األحد 
 الجيم المي  

لية   تمارين مي  
 

 الخط العرنر  
 أ.محمد غنام

المدرب مازن  
 الشيخ عمار 

 

ثانوي 
 وإعدادي 

   ترحيب وتهيئة  زووم م 6إىل 4 14/7/2020 الثالثاء
  صحير

 مسؤوليير
  أهم 

قوي ت األغذية الير
 البنية

طرائف  
 ومنوعات 

د/ خالد  
 السعيد 

ثانوي 
 وإعدادي 

 عرض نماذج وتقييمها  فن اإللقاء  ترحيب وعرض فيديو  زووم م 6إىل 4 16/7/2020 الخميس 
 الخط العرنر  
 أ.محمد غنام

أ.أحمد  
 المالك  

ثانوي 
 وإعدادي 

 زووم م 6إىل 4 19/7/2020 األحد 
متابعة  ترحيب + 
 السابق 

 نافذة عل العالم –جولة سياحية 
 الخط العرنر  
 أ.محمد غنام

 إعدادي  وليد رشاد  أ. 

 زووم م 6إىل 4 21/7/2020 الثالثاء
تعارف ترحيب + 

 مجال الدراسة و 
 حلقات نقاش  رحلة إىل مهن المستقبل 

طرائف  
 ومنوعات 

بهاء    أ.يارس 
 الدين 

ثانوي 
 وإعدادي 

 23/7/2020 الخميس 
إىل 4

 م 5,30
 ترحيب وتذكير  زووم

ة األوائل  نفحات ربانية) العرسر
 من ذي الحجة( 

بوستات الذكر + برامج  
 نفحات الدهر 

طرائف  
 ومنوعات 

حذيفة  أ/ 
 اللوح

ثانوي 
 وإعدادي 

 26/7/2020 األحد 
إىل 4

 م 5,30
 العمل التطوع   الذبيح) تهيئة(  زووم

 الخط العرنر  
 أ.محمد غنام

م/ بشار  
 الحراك  

ثانوي 
 وإعدادي 

 خاطرة عن األخوة  زووم م 6إىل 4 6/8/2020 الخميس 
حفل ختام األنشطة) متعدد 

 الفقرات( 
 عرض منتجات الطالب 

تقييم أنشطة 
 النادي

 أ.أحمد موس 
ثانوي 
 وإعدادي 



 

 

)  المرحلة االبتدائية) بنير 

 الحماية من األخطار ترحيب+ تعارف  زووم م 6إىل 4 5/7/2020 األحد 
حلقة نقاش) كيف  

 أترصف؟( 
طرائف  
 ومنوعات 

أ. خالد  
  
 الكيالن 

  
 ابتدان 

ىل   ترحيب ورياضة  زووم م 6إىل 4 7/7/2020 الثالثاء
 الجيم المي  

  محيط 
لية ف   تمارين مي  
ل  المي  

طرائف  
 ومنوعات 

المدرب مازن  
 الشيخ عمار 

  
 ابتدان 

 زووم م 6إىل 4 9/7/2020 الخميس 
ترحيب ومسابقة 

ونية   إلكير
  
 مسابقة أفضل صورة  أسس التصوير الفوتوغراف 

طرائف  
 ومنوعات 

  أ. 
   أمير  كمون 

 ابتدان 

 مهارة المونتاج عن طريق الهاتف عرض فيديو بسيط  زووم م 6إىل 4 12/7/2020 األحد 
طرائف  
 ومنوعات 

أ. إسالم 
  
 كمون 

  
 ابتدان 

 زووم م 6إىل 4 14/7/2020 الثالثاء
ترحيب عن طريق  

 المواقف
 ( نافذة عل العالم جولة سياحية) 

طرائف  
 ومنوعات 

 وليد رشاد 
  
 أ/أمير  كمون 

  
 ابتدان 

 زووم م 6إىل 4 19/7/2020 األحد 
ترحيب ومسابقة 

ونية   إلكير
 أرسار النجاح

ح أللعاب +   مقير
 تساؤالت

طرائف  
 ومنوعات 

أ/ نرمير   
 األبيض 

  
 ابتدان 

 21/7/2020 الثالثاء
إىل  4

 م 5,30
  تقوي البنية  ترحيب وتهيئة  زووم

  + أهم األغذية الير
  مسؤوليير

 صحير
طرائف  
 ومنوعات 

أ د/ خالد  
 السعيد / 

  
 ابتدان 

 23/7/2020 الخميس 
إىل  4

 م 5,30
 خاطرة  زووم

ة  األوائل نفحات ربانية) العرسر
 من ذي الحجة( 

  ورقية 
 لوحير

طرائف  
 ومنوعات 

أ/حسير    أ 
 فؤاد

  
 ابتدان 

 26/7/2020 األحد 
إىل  4

 م 5,30
 زووم

ترحيب ومتابعة لحلقة  
 نفحات 

 صناعة توزيعات  التواصل مع اآلخرين 
طرائف  
 ومنوعات 

أ/ ممدوح  
 الشمس  

  
 ابتدان 

 28/7/2020 الثالثاء
إىل  4

 م 5,30
 قصة سيدنا إبراهيم  تهيئة( خروف العيد)  زووم

ات  برنامج + بوسير
 الذكر 

طرائف  
 ومنوعات 

د/ خالد  
 إبراهيم 

  
 ابتدان 

 2/8/2020 األحد 
إىل  4

 م 5,30
 أفكار من قبل الطالب  فرحة العيد  ترحيب وتهنئة بالعيد  زووم

طرائف  
 ومنوعات 

   أ.أحمد موس 
 ابتدان 



 

 

 

 

 

 األمسيات

/ المدرب الموضوع المنصة الوقت التاري    خ  اليوم  الفئة  المحاض 

 كبار  د. شوكت طه  الوالدية الرقمية  زووم م 9إىل  8من  6/7/2020 االثنير  

 شباب ثانوي  فؤاد علوان األستاذ  الريادة المجتمعية  زووم م 9إىل  8من  8/7/2020 ألربعاء ا

 كبار  األستاذ يارس بركات  فنيات تعديل السلوك عند األطفال والمراهقير   زووم م 9إىل  8من  13/7/2020 االثنير  

 فتيات ثانوي  فؤاد علوان األستاذ  الريادة المجتمعية  زووم م 9إىل  8من  15/7/2020 األربعاء 

 كبار  األستاذ صالح اليافع   أبناؤنا كنوز  زووم م 9إىل  8من  20/7/2020 االثنير  

 شباب ثانوي  األستاذ حذيفة اللوح  حوار مع الشباب  زووم م 9إىل  8من  22/7/2020 األربعاء 

 كبار  األستاذ خالد حمدي  بيوتنا ونفحات الدهر  زووم م 9إىل  8من  27/7/2020 االثنير  



 

 

 

 

 

 . المبارك  ، لتجنب التداخل مع إجازة عيد األضحى 2020/ 8/ 8بعد تاريخ   ستعقد موعد الدورة األخيرة   مالحظة: 

 الدورات التدريبية 

 الفئة المحاضر/ المدرب الموضوع المنصة الوقت التاريخ اليوم

 ثالثاءالثنين واال
 خميسالربعاء واألو

 ة سن  18  – 14 د / رضا الحديثي  (  1برنامج موهوب دفعة )  زووم م 5:15 – 4:00 2020/  7/  9 – 6

 المربون  أ / صالح اليافعي  دورة قياس مؤشرات الذكاءات المتعددة  زووم 9:00 – 8:00 2020/  7/  9 ، 7 خميسالثالثاء وال

ثالثاء الثنين واال
 ربعاءاألو

13 – 15  /7  /
2020 

 المربون  د / عالء حسني  فنون التربية باللعب والمرح  زووم م 6:30 – 4:30

 ثالثاءالثنين واال
 ربعاءاألو

20 – 22  /7  /
2020 

 المربون  د / أيوب األيوب  مهارات تحفيز األبناء والطلبة  زووم م 6:00 – 4:00

 حداألسبت وال
 ثالثاءالثنين واالو

 ة سن  18  – 14 د / رضا الحديثي  (  2برنامج موهوب دفعة )  زووم م 5:15 – 4:00 2020/  7/  28 - 25

 المربون  أ / صالح اليافعي  EQدورة الذكاء العاطفي  زووم 9:00 – 8:00 2020/  8 /5 ، 4 ربعاءاألثالثاء وال

ثالثاء الثنين واال
 ربعاءاألو

10 – 12 / 8  /
2020 

 المربون  أ / ميس األمبر  تهيئة عقلية المربي المعاصر  زووم م 6:00 – 4:00



 

 النادي الصيفي الرقمينظام التحفيز في 

 األهداف:

 التعزيز المعنوي للطلبة. -1

 حث المشاركين على التفاعل واإليجابية.  -2

 حث المشاركين على االلتزام بالحضور، واالنضباط العام. -3

 معايير التحفيز:

 االلتزام بتعليمات النادي. -1

 االلتزام بالحضور. -2

 التفاعل مع المحاضر أو المدرب. -3

 بالتطبيقات واألنشطة العملية.االلتزام  -4

 المشاركة في المسابقات الفورية والمسابقة العامة. -5

 طريقة التنفيذ:

عندما يلتزم المشارك بأحد المعايير يحصل على ريال) افتراضي(، يضاف إلى  -

 رصيده.

 يتم عرض تلك األرصدة كل نشاط حسب أسماء المشاركين في نهاية كل يوم.  -

 عة ممارسات المشاركين، وتحديث بيان التحفيز يوميًّا.يقوم مشرف النشاط بمتاب  -

 تحسب الرياالت االفتراضية بنظام تراكمي إلى نهاية فترة النادي الصيفي. -

 يحصل أعلى خمسة أرصدة على هدايا عينية.  -



 

 نموذج تقييم أنشطة النادي الصيفي

 ) نموذج المشاركين(

 ..... ....................................... الصف:  .................      ..............................................................................................................اسم المشارك: 

 ........ ..................................... التاريخ:       .................................................................... ...................... .................................... عنوان الورشة:  

 ................................................................................................... ............................................................................................. .....اسم المدرب:  

 المواد التي قدمت في الورشة التدريبية:  – 1

 ممتاز)   (     جيد)   (         مقبول)    (         ضعيف)    ( 

 تنوع وسائل وأنشطة الورشة التدريبية:  - 2

 جيد)   (         مقبول)    (         ضعيف)    (     ممتاز)   ( 

 تواصل المدرب مع المشاركين وتحفيزهم:  - 3

 ممتاز)   (     جيد)   (         مقبول)    (         ضعيف)    ( 

 المواقف العملية واألنشطة: -4

 ممتاز)   (     جيد)   (         مقبول)    (         ضعيف)    ( 

 لصوت والصورة: وضوح ا -5

 ممتاز)   (     جيد)   (         مقبول)    (         ضعيف)    ( 

 المدة الزمنية للورشة التدريبية: - 6

 ممتاز)   (     جيد)   (         مقبول)    (         ضعيف)    ( 

 مدى االستفادة من الورشة التدريبية:  – 7

 (         ضعيف)    (    ممتاز)   (     جيد)   (         مقبول)  

 اقتراحات:  -8

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

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

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



 

 نموذج تقييم أنشطة النادي الصيفي

 المشرفين() نموذج 

 ............................................. التاريخ:  ..  ............................................................................................................................. اسم المشرف:  

 .. ...................... عدد المشاركين: .................. ............................................................................................................ عنوان الورشة:  

 .................................................................................... ............................................................................................................ .....اسم المدرب:  

 مناسبة المادة التدريبية للفئة المستهدفة:  – 1

 ممتاز)   (     جيد)   (         مقبول)    (         ضعيف)    ( 

 إلمام المدرب بموضوع الورشة التدريبية: – 2

 جيد)   (         مقبول)    (         ضعيف)    ( ممتاز)   (     

 طريقة تقديم المدرب للورشة التدريبية:   -3

 ممتاز)   (     جيد)   (         مقبول)    (         ضعيف)    ( 

 التجهيزات والوسائل المستخدمة:  – 4

 ممتاز)   (     جيد)   (         مقبول)    (         ضعيف)    ( 

 ى تفاعل المشاركين:   مستو -5

 ممتاز)   (     جيد)   (         مقبول)    (         ضعيف)    ( 

 مدى انضباط المشاركين: -6

 ممتاز)   (     جيد)   (         مقبول)    (         ضعيف)    ( 

 تحقق أهداف الورشة التدريبة: –  7 

 ضعيف)    (  ممتاز)   (     جيد)   (         مقبول)    (         

 المستوى العام للورشة التدريبية: – 8

 ممتاز)   (     جيد)   (         مقبول)    (         ضعيف)    ( 

  



 

 نماذج من البوسترات اإلعالمية

 البوسترات الرئيسية 

  



 

 بوسترات النشاط الطالبي 

 

  



 

 بوسترات األمسيات التربوية  

 ) سيكون هناك بوست لكل أمسية (  

 هذا نموذج ألمسية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بوسترات الدورات التدريبية 

 ) سيكون هناك بوستات لكل دورة (  

 هذا نموذج لدورة  

 

 


