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 تنظيم الزيارات واإلعارة والرتدد الوطين املشاركة يف اإلحتفاء باليوم تنظيم جدول زيارات املعلمات إعداد خطة عمل املركز الفصلية (5استالم عهدة املركز منوذج)

 املشاركة يف اليوم العاملي للمسنني إدخال املرتددات إدخال املرتددات جرد عهدة الكتب وحمتويات املركز جتهيز سجالت املركز

 (كلنا نتعلممسابقة املصادر األسبوعية) ول زيارات الفصولتنظيم جد تدريب الطالبات على استخدام املركز االجتماع جبماعة أصدقاء املركز أرشفة أوراق العام ااملاضي

 باملر الطالبات عمل إذاعة املركز وتعريف املشاركة يف احلفل النمهيدي

 املستجدات باملركز وما

 -- الوطيناملشاركة يف اإلذاعة عن اليوم  ()كلنا نتعلممسابقة املصادر األسبوعية

 إدخال البيانات يف نور إدخال البيانات يف نور  تسجيل البيانات يف نور نات يف نورإدخال البيا متابعة جدول إشغال املركز
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 تنظيم الزيارات واإلعارة والرتدد تنظيم الزيارات واإلعارة والرتدد تنظيم الزيارات واإلعارة والرتدد رات واإلعارة والرتددتنظيم الزيا تنظيم الزيارات واإلعارة والرتدد

 - (لمكلنا نتعمسابقة املصادر األسبوعية) كلنا نتعلم(مسابقة املصادر األسبوعية) تدريب)دورة فن التلخيص للطالبات (كلنا نتعلممسابقة املصادر األسبوعية)

 (ساعد بساعدشراكة مع ولية أمر ) تدريب دورة البوربوينت )للطالبات( تنفيذ إذاعة عن حسن اخللق (كلنا نتعلممسابقة املصادر األسبوعية) متابعة جدول إشغال املركز

 املشاركة يف اإلذاعة عن صحةاألسنان - (معلماتدورة ملف اإلجناز اإللكرتوني ) فرز امساء الفائزات يف املسابقة.  إذاعة عن األمن الفكري

 إدخال البيانات يف نور إدخال البيانات يف نور إدخال البيانات يف نور إدخال البيانات يف نور إدخال البيانات يف نور
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 البدء يف اجلرد الفصلي تنظيم الزيارات واإلعارة والرتدد تنظيم الزيارات واإلعارة والرتدد تنظيم الزيارات واإلعارة والرتدد تنظيم الزيارات واإلعارة والرتدد

عمل برنامج إذاعي عن النظافة  كلنا نتعلم(مسابقة املصادر األسبوعية)
 الشخصية

 لغة العربيةالالمشاركة في يوم  كتابة التقرير الفصلي ال ملف النشاطإستكم

 كلنا نتعلم(مسابقة املصادر األسبوعية) تعريف الطالبات بموقع بوابة عين
 تسليم المركز لإلدارة. تكريم طالبات المصادر مستخرجات نظام نور

  إدخال البيانات يف نور  نورإدخال البيانات يف إدخال البيانات يف نور إدخال البيانات يف نور

    4 /22ـــ  4/ 11 (16)األسبوع 

 

 

 

  

   4/ 29ـــ  4/ 25 (12)األسبوع  إختبارات الفصل الدراسي األول

 قائدة المدرسة/ شريفة الشمراني أمينة المصادر/ علوه الشمراني 

 هـ0440 -هـ 0441ة العامة لمركز مصادر التعلم للعام توزيع الخطة الفصلي         



 

 


