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 مقدمة
 : الحمد هللا رب العالمين وبه نستعين

ة نــشطالــصيفي هــو مجموعــة مــن األنــشطة التربويــة الهادفــة والمتنوعــة يــتم تنفيــذها خــالل اإلجــازة الــصيفية فــي مراكــز األ      النــادي 
بـالنفع والفائـدة تحـت إشـراف معلمـين مـؤهلين       علـيهم    بمـا يعـود   الطـالب حتياجـات ورغبـات  الفراغ وتلبية اال وذلك الستثمار    الطالبية

 .تربوياً 
 

 :األهداف
 . بناء الشخصية المتوازنة للطالب في ضوء العقيدة اإلسالمية السمحة -١
 . دعم انتماء الطالب لهذه البالد وقادتها وعلمائها ومجتمعهم ، وتعريفهم بمؤسسات الوطن ومرافقه ، وتنمية روح المحافظة عليها-٢
 ف المواهب لدى الطالب وصقلها وتدعيم خبراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة اكتشا-٣
 . توجيه االنفعاالت السلوكية لدى الطالب وطاقاتهم الفكرية والحركية الوجهة السليمة اإليجابية -٤
 . حماية الطالب من آثار الفراغ السلبية واستثماره بالبرامج المفيدة -٥
 .مسئولية والمشاركة االجتماعية  تدريب الطالب على تحمل ال-٦
 . خدمة البيئة المحيطة ، وتفعيل دور المؤسسة التربوية كمركز  إشعاع في الحي -٧
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 مهام اللجان اإلشرافية
 

 مسئول لجنة اإلعالمية/ ٣ مسئول لجنة العالقات العامة/ ٢ إدارة القسم/ ١
 الثقافيةمسئول لجنة / ٦ مسئول الرياضية/ ٥ مسئول االجتماعية/ ٤



 : أو المساعدقسمالمهام مدير 
 )مسئولي اللجان والرواد( لقاء أسبوعي متابعة الخطة األسبوعية  والتفعيلمتابعة أعمال اللجان

 مجلس إدارة النادي الموازنة المالية جوالت إشرافية


 :لجنة العالقات العامة
 استئذان الطالب النظام زيارةال- للنادي:متابعة النقل

 بطاقات الطالب الحضور اليومي بعة توفير الجوائزمتا


 :األسرجنة ل
 الفواتيرمتابعة مالية لألسر عهد تسليم  )الرواد والنواب(متابعة األسر  توزيع األسرومتابعة التسجيل 

 مثالي األسر تقييم األسر الحضور اليومي
 

 :مهام اللجنة اإلعالمية
 ر الجوائز وعددهاحص الصور التوجيهية مرئي وصورة: توثيق

 الحضور اليومي صحيفة األخبار الصحيفة الحائطية
  مسابقات اللجنة مشاهدات تربوية مستمرة



٤ 
 



 :مهام اللجنة الثقافية
 إقامة برامج جماهيرية مسابقات اللجنة إعدادها وتنفيذها متابعة البرنامج األسري

 حصر الجوائز وعددها انتقاء متن صحيفة األخبار
 الحضور اليومي مثالي األسرة أسبوعية نسيق الدوراتمتابعة ت

   كلمات الصالة 
 :مهام اللجنة االجتماعية
 برامج جماهيرية) ٣(إقامة  بوفيه األسبوعي زيارة أسبوعية

 حصر الجوائز وعددها الضيافة اليومية-عين النظافة متابعة المقرات يومية
 الحضور اليومي كشتات صحيفة األخبار

 زياراتوجبة ال  لوجبة الرائعةأطباق ا


 :اللجنة الرياضية
 حصر الجوائز وعددها التنس والفريرة-دوري األبطال-الدوري العام صحيفة األخبار

  الحضور اليومي برامج جماهيرية) ٣(إقامة 
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 املاليةوازنة  امل
 :احتياجات اللجان
 القيمة االحتياج القيمة االحتياج

 ٢٠٠٠ اللجنة الرياضية ٢٠٠٠ اللجنة اإلعالمية
 ٢٠٠٠ الجوائز ١٠٠٠ لجنة العالقات العامة
 ٣٠٠٠ األسر ٢٠٠٠ اللجنة الثقافية
 ١٧,٠٠٠ المجموع ٥٠٠٠ اللجنة االجتماعية

 
 :)المكافئات لغير المعلمين (احتياجات  اإلشراف

 المجموع ٢ لجنة العالقات العامة
 ٢ اللجنة اإلعالمية

 ٢ افيةاللجنة الثق
 ٢ اللجنة االجتماعية
 ٢ اللجنة الرياضية

 ٨ األسررواد 

٧٠٠ 
١٢,٦٠٠ 

 :األعداد

 ٢٠,٠٠٠: المجموع ٢٠٠:رسم االشتراك طالباً ١٠٠ المرحلة المتوسطة
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 ةمج العامالربا

 املشاركة الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرح نوعه الربنامج م
الثقافية األنشطة 

 أسري/فردي حفظ سورة الملك ثقافـي المنجية ١
 أسري/فردي ..لوحة إلقائية-شعر-خطبة-قصة-مقال(وعلى المنبر تخرج اإلبداعات ثقافـي فرسان اإللقاء ٢
 فردي تكشف اإلبداعات لدى الطالب وتخرج اإلمكانات المدفونة ثقافـي المنشد ٣
 أسري/فردي  طالب يحضر مبكراً قد تكون مرئية٣٠مسابقة يومية سريع ألول  ثقافـي تربح.. بكر ٤
 أسري/فردي مسابقة على اللقاء- تربوية أسبوعية يلقيها أحد الفضالءكلمة ثقافـي لقاء تربوي ٥
 أسري ..-الحظ-حروف(أسبوعية  ثقافـي منافسات أسرية ٦
 أسري/فردي فائدة٢٠يطرح موضوع ويستخرج منها  ثقافي فائدة٢٠ ٧
 أسري/فردي ةكل يوم كلم ثقافـي كلمات الصالة ٨

 ثقافـي دورات ٩
اإلسعاف -مقدمة في الطهارة-كشفية-النجاح-حدد صديقك-حاسوبية

-الذكاء-إدارة الوقت-القيادة-كيف تعد مجلة-صفة الصالة-القهوة-األولي
 )مسابقة على التدوين(

 أسري/فردي

 أسري حفل إبداعي لألسر ثقافـي على المسرح ١٠
 أسري عمل إبتكاري ثقافـي عمالمسابقة األ ١١
 فردي صاحب الخلق والمنضبط والمشارك الفعال أسبوعياً: من كل أسر يخرج ثقافي )٤(مثالي األسرة عدد  ١٢
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 أسري ) الجنة -من أنت-اإلحسان-وبالوالدين-صالتي(لكل أسبوع شعار ثقافي شعار األسبوع ١٣
 أسري/فردي  شعار األسبوعحول موضوع ثقافـي ندوات طالبية ١٤
 أسري/فردي بحث المسائل ثقافـي من بطون الكتب ١٥
 أسري/فردي شخصية مشرقة تعرف عليها ثقافـي من هو؟ ١٦
 أسري/فردي أذكار مهمة ثقافـي حفظ متن منتقاه ١٧
 أسري/فردي إبتكارية-فنية-أعمال ثقافية: ومن بداية النادي ثقافـي مقر للمعرض الدائم ١٨
 أسري/فردي مواضيع مناسبة في األخالق ثقافـي مسابقة البحوث ١٩
 أسري/فردي استضافة منشدين متميزين ثقافـي ملتقى إنشادي ٢٠
 أسري/فردي -المعالي(إحدى المجموعات  ثقافي مجموعة ترفيهية ٢١
 - لوضع أخبار ومسابقات اللجنة إعالمي صحيفة األخبار ٢٢

األنشطة  االجتماعية

-حلى-معجنات(كل أسبوع يوزع على كل أسرة أحد المجاالت التالية اجتماعي يه الرائعالبوف ١
 أسري/فردي ربع ساعة) مثلجات-عصائر

 أسري/فردي شركة المراعي-نادي التربية-فيوتشر الند-القبة الفلكية-واحة العلوم اجتماعي زيارات ٢
 أسري/فردي من إعداد الطالب اجتماعي الطباخ الماهر ٣
 أسري/فردي مشاركات منزلية اجتماعي طباق الوجبة الرائعةأ ٤
 أسري مرتان اجتماعي أفضل مقر ٥
 أسري في النزهات والترفيه اجتماعي كشتات ٦



٨ 
 

 أسري إكساب مهارة البيع والشراء اجتماعي دكاكين ٧
 أسري النظافة جميلة اجتماعي عين النظافة ٨
  بقات اللجنةلوضع أخبار ومسا إعالمي صحيفة األخبار ٩

األنشطة   الرياضية
 أسري )٨ أو ٤(بين األسر بحسب العدد رياضي دوري األسر العام ١
 فردي  سباعيات ومنافسات-دوري بين فرق غير األسر  رياضي دوري األبطال ٢
 فردي بين أفراد النادي رياضي دوري أبطال التنس والفريرة ٣
 أسري/فردي ..-منوع-قوى-الملعب الصابوني-العجيبةالسيارات  رياضي ألعاب رياضية رياضي ٤
 أسري/فردي يقيم تجميل السيارة-بين أفراد النادي رياضي مسابقة سيارة عن بعد ٥
 أسري/فردي بين األفراد واألسر رياضي ألعب مائية ٦
 - لوضع أخبار ومسابقات اللجنة إعالمي صحيفة األخبار ٧

األنشطة اإلعالمية

-وبالوالدين-صالتي(من إعداد الطالب وهي أسبوعية ولكل أسبوع شعار إعالمي م١×٢: ةصحيفة حائطي ١
 أسري/فردي فلكس فيس)   الجنة -من أنت-اإلحسان

 أسري تقرير مصور إعالمي نشرة أسبوعية ٢
 أسري/فردي يحقق شعار األسبوع إعالمي إذاعة صوتية ٣
 أسري/فردي جميع أعمال األسبوع إعالمي توثيق ٤
 أسري )فلكس فيس(يتم وضع اإلعالنات وكذلك النتائج والتنبيهات  إعالمي إعالنات لألسر: لوحة حائطية ٦
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 أسري/فردي )حاسوبي-زيتي-ريشة(يبدع الطالب من خالل الرسم  إعالمي أروع الرسومات: مسابقة ٧
 أسري/رديف بعد ذلك يكتب الطالب عن ذلك من خالل تفكيره..صورة معبرة إعالمي تأمل وعلق ٨
٩  أسري/فردي لتعزيز حب الخط إعالمي 
 فردي تطرح مسابقة وإلعداد عروض هادفة عن طريق الباوربوينت وغيرها ثقافـي إبداعات مرئية وعروض طالبية ١٠

ب صورة تعلق لتغرس عند الطالب قيمة وي كتب فيها عبارة بسيطة أو اليكت إعالمي الصورة التوجيهية ١١
 أسري/فردي )تحقق الشعار وغيره(شيء 

 - لوضع أخبار ومسابقات اللجنة إعالمي صحيفة األخبار ١٢
 أسري ..-حوادث-كون -الحقد األبيض(مشاهد تربوية مناسبة وفالشات إعالمي مشاهد تربوية ١٣
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  لقسم الفرسان بنادي األسبوعي الربنامج

 البرنامجنوع  الزمن البرنامج الفترة اليوم
 رياضي/المقر-بوفيه/الصحيفة-المنجية/بكر تربح ٤,٣٠ د، جأسري/ أ،برياضي ١العصر
 رياضي/المقر-بوفيه/الصحيفة-المنجية ٥,٣٠ د، جرياضي/ب، أأسري ٢العصر
 ربويةلقاء ئ ٧,٠٠ ثقافي المغرب

السبت
 

 دوري ٨,٣٠ منوع العشاء
 رياضي/المقر-بوفيه/الصحيفة-المنجية/ربحبكر ت ٤,٣٠ د،أسري ج/رياضي أ،ب ١العصر
 رياضي/المقر-بوفيه/الصحيفة-المنجية ٥,٣٠ د،رياضي ج/ب،أسري أ ٢العصر
 )٢(ألعاب رياضية  / دوري ٧,٠٠ رياضي المغرب

األحد
 

  شعبياتدكاكين / كشتات  / أطباق الوجبة الرائعة ٨,٣٠ اجتماعي العشاء
 شركة المراعي -نادي التربية-فيوتشر الند-ة الفلكيةالقب: وحتى الغداءصباحية زيارة  االثنين

 رياضي/المقر-بوفيه/الصحيفة-قصة تربوية/بكر تربح ٤,٣٠ د،أسري ج/رياضي أ،ب ١العصر
 رياضي/المقر-بوفيه/الصحيفة-قصة تربوية ٥,٣٠ د،رياضي ج/ب،أسري أ ٢العصر
 -المنشد-عيحفل إبدا-فرسان اإللقاء:منافسات ٧,٠٠ ثقافي المغرب

الثالثاء
 

صفة -القهوة-اإلسعاف األولي-مقدمة في الطهارة-كشفية-النجاح-حدد صديقك-حاسوبية ٨,٣٠ دورة العشاء
 )مسابقة على التدوين(-الذكاء-إدارة الوقت-القيادة-كيف تعد مجلة-الصالة

 رياضي/المقر-بوفيه/الصحيفة-المنجية/بكر تربح ٤,٣٠ د،أسري ج/رياضي أ،ب ١العصر
 رياضي/المقر-بوفيه/الصحيفة-المنجية ٥,٣٠ د،رياضي ج/ب،أسري أ ٢العصر

األربعاء
 

 منافسات ٧,٠٠ ثقافي المغرب
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صفة -القهوة-اإلسعاف األولي-مقدمة في الطهارة-كشفية-النجاح-حدد صديقك-حاسوبية ٨,٣٠ دورة العشاء
 )مسابقة على التدوين(-الذكاء-إدارة الوقت-القيادة-كيف تعد مجلة-الصالة
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 مقدمة
 : الحمد هللا رب العالمين وبه نستعين

ة نــشطالــصيفي هــو مجموعــة مــن األنــشطة التربويــة الهادفــة والمتنوعــة يــتم تنفيــذها خــالل اإلجــازة الــصيفية فــي مراكــز األ      النــادي 
لنفع والفائـدة تحـت إشـراف معلمـين مـؤهلين      علـيهم بـا    بمـا يعـود   الطـالب حتياجـات ورغبـات  الفراغ وتلبية اال وذلك الستثمار    الطالبية

 .تربوياً 
 

 :األهداف
 . بناء الشخصية المتوازنة للطالب في ضوء العقيدة اإلسالمية السمحة -١
 . دعم انتماء الطالب لهذه البالد وقادتها وعلمائها ومجتمعهم ، وتعريفهم بمؤسسات الوطن ومرافقه ، وتنمية روح المحافظة عليها-٢
 المواهب لدى الطالب وصقلها وتدعيم خبراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة اكتشاف -٣
 . توجيه االنفعاالت السلوكية لدى الطالب وطاقاتهم الفكرية والحركية الوجهة السليمة اإليجابية -٤
 . حماية الطالب من آثار الفراغ السلبية واستثماره بالبرامج المفيدة -٥
 .ئولية والمشاركة االجتماعية  تدريب الطالب على تحمل المس-٦
 . خدمة البيئة المحيطة ، وتفعيل دور المؤسسة التربوية كمركز  إشعاع في الحي -٧
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 مهام اللجان اإلشرافية
 

 مسئول لجنة اإلعالمية/ ٣ مسئول لجنة العالقات العامة/ ٢ إدارة القسم/ ١
 ثقافيةمسئول لجنة ال/ ٦ مسئول الرياضية/ ٥ مسئول االجتماعية/ ٤



 : أو المساعدقسمالمهام مدير 
 )مسئولي اللجان والرواد( لقاء أسبوعي متابعة الخطة األسبوعية متابعة أعمال اللجان والتفعيل

 مجلس إدارة النادي الموازنة المالية جوالت إشرافية


 :لجنة العالقات العامة
 استئذان الطالب النظام زيارةال- للنادي:متابعة النقل

 بطاقات الطالب الحضور اليومي ة توفير الجوائزمتابع


 :األسرجنة ل
 الفواتيرمتابعة مالية لألسر عهد تسليم  )الرواد والنواب(متابعة األسر  توزيع األسرومتابعة التسجيل 

 مثالي األسر تقييم األسر الحضور اليومي
 

 :مهام اللجنة اإلعالمية
 الجوائز وعددهاحصر  الصور التوجيهية مرئي وصورة: توثيق

 الحضور اليومي صحيفة األخبار الصحيفة الحائطية



٤ 
 

  مسابقات اللجنة مشاهدات تربوية مستمرة


 :مهام اللجنة الثقافية
 إقامة برامج جماهيرية مسابقات اللجنة إعدادها وتنفيذها متابعة البرنامج األسري

 حصر الجوائز وعددها انتقاء متن صحيفة األخبار
 الحضور اليومي مثالي األسرة أسبوعية يق الدوراتمتابعة تنس

   كلمات الصالة 
 :مهام اللجنة االجتماعية
 برامج جماهيرية) ٣(إقامة  بوفيه األسبوعي زيارة أسبوعية

 حصر الجوائز وعددها الضيافة اليومية-عين النظافة متابعة المقرات يومية
 الحضور اليومي كشتات صحيفة األخبار

 زياراتوجبة ال  جبة الرائعةأطباق الو


 :اللجنة الرياضية
 حصر الجوائز وعددها التنس والفريرة-دوري األبطال-الدوري العام صحيفة األخبار

  الحضور اليومي برامج جماهيرية) ٣(إقامة 
 
 



٥ 
 

 املاليةوازنة  امل
 :احتياجات اللجان
 القيمة االحتياج القيمة االحتياج

 ٢٠٠٠ لجنة الرياضيةال ٢٠٠٠ اللجنة اإلعالمية
 ٢٠٠٠ الجوائز ١٠٠٠ لجنة العالقات العامة
 ٣٠٠٠ األسر ٢٠٠٠ اللجنة الثقافية
 ١٧,٠٠٠ المجموع ٥٠٠٠ اللجنة االجتماعية

 
 :)المكافئات لغير المعلمين (احتياجات  اإلشراف

 المجموع ٢ لجنة العالقات العامة
 ٢ اللجنة اإلعالمية
 ٢ ةاللجنة الثقافي

 ٢ اللجنة االجتماعية
 ٢ اللجنة الرياضية

 ٨ رواد األسر

١٢,٦٠٠ ٧٠٠ 

 :األعداد

 ٣٧,٥٠٠: المجموع ٢٥٠:رسم االشتراك طالباً ١٥٠  االبتدائيةالمرحلة

 



٦ 
 

 
 

 
 
 
 
 

١٨٥٠٠ 

٣٩٣٠٠   

 البرنامج التفصيلي العام
 حالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر نوعه البرنامج م

 ثقافي
 ..)-الصباح والمساء-بعد الصالة (وحفظ أذكار منتقاة-حفظ سورة الكهف ثقافـي الحافظ ١
 ..لوحة إلقائية -شعر-خطبة-قصة( وعلى المنبر تخرج اإلبداعات ثقافـي فرسان اإللقاء ٢

إبداعات مرئية  ٣
 تطرح مسابقة وإلعداد عروض هادفة عن طريق الباوربوينت ثقافـي وعروض طالبية

 تكشف اإلبداعات لدى الطالب وتخرج اإلمكانات المدفونة ثقافـي المنشد ٤
  طالب يحضر مبكرا١٥ًمسابقة يومية سريع ألول  ثقافـي سباق السيارات ٥
 أسبوعية يلقيها أحد المشرفينلقاء تربوي  ثقافـي قصة األسبوع ٦



٧ 
 

 تطرح كل أسبوع ويعلق أفضل ثالث ثقافـي لون وأحفظ ٧
 ..-الحظ-حروف(أسبوع مسابقة جماهيرية بين األسر كل  ثقافـي منافسات أسرية ٨
 ) خالل الناديةمر(  فائدة٢٠يطرح قصة ويستخرج منها  ثقافـي عشرون فائدة ٩
 ةكل يوم كلم ثقافـي كلمات الصالة ١٠
 ..-رسوم متحركة-اليتم عماد-الحقد األبيض(ة مشاهد تربوي ثقافـي مشاهد تربوية ١١
 )المسكين أخي-صاحبي-المسكين -أمي وأبي-صالتي( لكل أسبوع شعار ثقافي شعار األسبوع ١٢
 صاحب الخلق والمنضبط والمشارك الفعال أسبوعياً: من كل أسر يخرج ثقافي مثالي األسر ١٣

مع -كراتيه-اللغة اإلنجليزية- الحاسب اآللي- ربيأصلي كما يحب/ كل مجموعة لها دورة ثقافـي دورات ١٤
 علوم رجال-أنا طاهر-الس فرة

 االجتماعي
 )مرتين خالل النادي( حفل إبداعي لألسر ثقافـي على المسرح ١
 )مرتين خالل النادي (لتجميل وتحسين المقر اجتماعي أفضل مقر ٢

أطباق الوجبة  ٤
 الرائعة

 )عصائر-حلى-معجنات-شعبي(أسرة أحد المجاالت التاليةكل أسبوع يوزع على كل  اجتماعي

 ..حديقة الحيوان-ألعاب السدحان-فيوتشر الند-نادي التربية اجتماعي زيارات ٥
 الرياضي

 )ب-أ( من كل أسرة فريقين بين األسر رياضي دوري األسر العام ١
 )خروج المغلوب(سباعيات  رياضي دوري الشجعان ٢



٨ 
 

دوري أبطال التنس  ٣
 بين أفراد النادي رياضي والفريرة

 سباق الدراجات-ةمنوعألعاب -الملعب الصابوني-)سيارة التحكم عن بعد(سباق التحدي رياضي ألعاب رياضية ٤
 اإلعالمي

صحيفة  ١
 )المسكينأخي -صاحبي-أبي وأمي-صالتي( من إعداد الطالب وهي أسبوعية ولكل أسبوع شعار إعالمي م١*٢: حائطية

 أسبوعيا تقرير عن أنشطة األسبوع مقروءاً إعالمي مرئيتقرير  ٢
 )فوتغرافي-فيديو(تصوير  إعالمي توثيق مرئي ٣

 الفتيانقسم -البرنامج األسبوعي

 نوع البرنامج الزمن البرنامج الفترة اليوم
 حيفةالص-أجمل مقر-الحافظ-)مسابقة سريعة(سباق السيارات:تنفيذ برامج األسر ٤,٣٠ أسري ١العصر
 قصة تربوية-منافسات أسرية-المنشد-فرسان اإللقاء:تنفيذ ٥,٣٠ ثقافي ٢العصر

السبت
 

 أبطال التنس والفريرة-دوري الشجعان-دوري األسر العام:تنفيذ ٧,٠٠ رياضي المغرب
 )حديقة الحيوان-ألعاب السدحان-فيوتشر الند-نادي التربية( وجبة غداء+ زيارة صباحية  األحد

 الصحيفة-أجمل مقر-الحافظ-)مسابقة سريعة(سباق السيارات:تنفيذ برامج األسر ٤,٣٠ أسري ١العصر
 أبطال التنس والفريرة-دوري الشجعان-دوري األسر العام:تنفيذ ٥,٣٠ رياضي ٢العصر

االثنين
 

 أطباق الوجبة الرائعة ٧,٠٠ اجتماعي المغرب



٩ 
 

 الصحيفة-أجمل مقر-الحافظ-)مسابقة سريعة(راتسباق السيا:تنفيذ برامج األسر ٤,٣٠ أسري ١العصر

أنا -مع الس فرة-كراتيه-اللغة اإلنجليزية-الحاسب اآللي-أصلي كما يحب ربي:تنفيذ الدورات ٥,٣٠ دورة ٢العصر
 علوم رجال-طاهر

الثالثاء
 

 سباق الدراجات-ألعاب منوعة-الملعب الصابوني-)سيارة التحكم(سباق التحدي:تنفيذ ٧,٠٠ رياضي المغرب
 قصة تربوية-منافسات أسرية-المنشد-فرسان اإللقاء:تنفيذ ٤,٣٠ ثقافي ١العصر
ا علوم رجال-أنا طاهر-مع الس فرة-كراتيه-اللغة اإلنجليزية-الحاسب اآللي-أصلي كما يحب ربي: تنفيذ الدورات ٥,٣٠ دورة ٢العصر

ألربعاء
 

 /ال التنس والفريرةأبط-دوري الشجعان-دوري األسر العام:تنفيذ ٧,٠٠ رياضي المغرب
 


