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االصطفاف  
 بشكل مناسب 

بداية الطابور  المديرة    
 الصباحي

أشرف مع المعلمات   الطلبة 
على اصطفاف الطلبة 

 وتفقد حضورهم.

أن يصطف 
الطلبة في ساحة  
 المرسة بانتظام. 
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ظهور 
ممارسة  
التمارين 
 الرياضية 

متابعة 
اصطفاف  

الطلبة 
 وتفقدهم

تكليف  
معلمة 
 أخرى

مشرفة   مسجل  تأخر الطلبة
التربية 

 الرياضية 

أكلف الطلبة ممارسة   الطلبة  
التمرينات من قبل معلمة  

 الرياضة.

أن يمارس  
التمرينات 
الرياضية 
 الصباحية 
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ظهور 
 متهيئين 

مالحظة 
أسلوب  

 أدائهم

تكليف  
 اإلداريات 

غياب معلمة  
 الرياضة

العلم,مسجل,  
كاسيت السالم  

 الملكي

أطلب التهيؤ عند  الطلبة   
سماعهم السالم الملكي  

والكلمات والقرآن 
 الكريم. 

أن يتهيأ الطلبة 
عند سماعهم  

السالم الملكي  
 والقرآن.
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قدرة الطلبة 
النشيد  على 

 الجماعي 

مالحظة 
النشيد 

والسالم 
 الملكي

االستعاضة 
ببعض  
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د يالطلبة بالنش  أكلف     
 الجماعي )عاش المليك(

أن ينشد الطالب  
السالم الملكي  

وفي النهاية 
 نشيد موطني.
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تكليف    
معلمة 
 أخرى

غياب  
 القارىء 

مشرفة اللغة   ميكروفون
العربية 

والتربية 
 االسالمية

أكلف معلمة التربية   
اإلسالمية باختيار الطلبة  

المجيدين بالتالوة في 
برنامج اإلذاعة  

 المدرسية. 

أن يتلو بعض 
الطلبة سور من  

القرآن الكريم  
تالوة جهرية 

 سليمة.
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قيام الطلبة 
بكتابة  

األحاديث  
ومشاركتهم  
 في اإلذاعة 

مالحظة 
 التالوة 

أكلف الطلبة بقراءة        
 األحاديث الشريفة.

أن يقرأ الطلبة 
حديثا نبويا 

 شريفا. 
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مالحظة 
قراءة الطابة 
ومشاركتهم  
في اإلذاعة  

 المدرسية 

التمهيد للكلمات حسب         
 المناسبات 

اإلعداد للكلملت  
اإلذاعية في  

حينها وحسب  
 المناسبات.
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مشاركة  
الطلبة في 

الكتابة 
لمختلف 

 المناسبات

تسجيل  
الكلمات في  

االذاعة  
وتفصيله 

جيدا والعمل  
على  

المالحظة 
والمتابعة  

 جيدا

تكليف  
معلمة 
 أخرى

غياب بعض 
المشرفات  

 على األنشطة 

لوحات  
,ألوان,كرتون,  
 االذاعة,مسجل 

مشرفات  
 النشاط

تحديد الفترات  
الزمنية 

والمكانية  
لالحتفاالت 
 المدرسية. 

الطلبة ضمن 
النشاطات  
 المختصة.

بة كتابة الطلب من الطل
الكلمات الصباحية 

لالشتراك في  
االحتفاالت المدرسية  

لمختلف المناسبات 
 أينية,الوطنية,القومية. 

أن يعد الطلبة 
الكلمات 

الصباحية في 
أوقات مناسبتها 

 مسبقا.
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تحسن أداء  
ذاعة  لجنة اإل
وسالمة 

المواد التي 
 يستخدمونها

مالحظة 
ومتابعة  

لجنة 
اإلذاعة  

المدرسية  
واألجهزة 

من مسجل  
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 آخرين 
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 الطلبة 

مسجل االذاعة  
 األشرطة 

مشرفة  
اإلذاعة  

 المدرسية 

الطلبة لجنة  
اإلذاعة  
)مجلس  
 الطلبة( 

اختار معلمة من  
المعلمات في المدرسة  

لتكون مسؤولة عن  
اإلذاعة المدرسية  

,طالبة وبرفقتها طالب 
أو أكثر لمساعدتها في  

برنامج اإلذاعة مع  
توفير المسجل وأشرطة  

أن يشارك  
الطلبة في إدارة  
برنامج اإلذاعة  

 المدرسية. 
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وأشرطة  
ومكبرات 

 الصوت 

القرآن والسالم الملكي  
 واألناشيد.

ظهور دالئل  
حسنة في  
سلوكيات 

 الطلبة 

المتابعة  
والمالحظة 

لدخول  
الطلبة 

والتزامهم 
 بالنظام

الشراف   
 والمتابعة 

عدم انتظام  
 بعض الطلبة 

المناوبة  
ومسؤولة 

مجلس  
 الطلبة 

الطابور 
الصباحي 

 وفي الفرصة
 )االستراحة( 

أطلب من المعلمة   الطلبة 
المناوبة ومساعديها 

تنظيم دخول الطالب  
إلى صفوفهم وفي 
االستراحة وتوفير  

الراحة والسالمة أثناء  
 دوامهم.

أن يشارك  
الطلبة في تنظيم 

الطلبة  دخول 
إلى صفوفهم 

 بهدوء وانتظام. 
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المسؤولين 
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 المطلوب.
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أطلب من المعلمات  
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على ادارة بعض  
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كالمقصف,مياه الشرب,  
المكتبة, المختبر,  

الحديقة, مكب النفايات 
 الحمامات. 

أن يشارك  
الطابة في إدارة  
بعض المرافق 

 المدرسية. 
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 مشرفة االذاعة المدرسية

 


