برامج النشاط العلمي املتوقع تنفيذها يف الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي
6341 -6341هـ
م

اسم األوملبياد

املكان

التاريخ املتوقع

6

اجتماع اللجنة الفنية للمسابقات العلمية

داخلي

األسبوع األول

2

التحضري مللتقى الروبوت

داخلي

األسبوع األول

4

تدريب طالب األوملبياد علوم ابتدائي

داخلي

األسبوع 5 -2

3

تدريب طالب األوملبياد رياضيات ابتدائي

داخلي

األسبوع 5 -2

5

تدريب طالب األوملبياد علوم متوسط

داخلي

األسبوع 5 -2

1

تدريب طالب األوملبياد رياضيات متوسط

داخلي

األسبوع 5 -2

1

تدريب طالب األوملبياد فيزياء ثانوي

داخلي

األسبوع 5 -2

8

تدريب طالب األوملبياد كيمياء ثانوي

داخلي

األسبوع 5 -2

9

تدريب طالب األوملبياد رياضيات ثانوي

داخلي

األسبوع 5 -2

66

برنامج إثرائي يف أندية احلي بالتعاون مع قسم املوهوبني

داخلي

حيدد الحقاً

62

أوملبياد العلوم للمرحلة االبتدائية

خارجي

األسبوع اخلامس

64

أوملبياد الرياضيات للمرحلة االبتدائية

خارجي

األسبوع اخلامس
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63

أوملبياد العلوم للمرحلة املتوسطة

خارجي

األسبوع اخلامس

65

أوملبياد الرياضيات للمرحلة املتوسطة

خارجي

األسبوع اخلامس

61

أوملبياد الفيزياء للمرحلة الثانوية

خارجي

األسبوع اخلامس

61

أوملبياد الكيمياء للمرحلة الثانوية

خارجي

األسبوع اخلامس

68

أوملبياد الرياضيات للمرحلة الثانوية

خارجي

األسبوع اخلامس

69

لقاء مدربي الروبوت للمرحلة املتوسطة

داخلي

األسبوع 5

22

لقاء مدربي الروبوت للمرحلة الثانوية

داخلي

األسبوع 1

26

دورة تدريبية عن الروبوت لطالب املرحلة املتوسطة

داخلي

األسبوع 1

22

دورة تدريبية عن الروبوت لطالب املرحلة الثانوية

داخلي

األسبوع 1

24

ملتقى عنيزة للروبو ملدة  5أيام

داخلي

األسبوع 66

23

األوملبياد الوطين للروبوت ( بايلويد )

خارجي

حيدد من قبل الوزارة

25

تدريب الطالب يف جمال بايلويد

داخلي

طوال الفصل الدراسي

21

األوملبياد الوطين للروبوت (روبوكب)

خارجي

حيدد من قبل الوزارة

21

تدريب الطالب يف جمال روبوكب

داخلي

طوال الفصل الدراسي

28

األوملبياد الوطين للروبوت ( سومو )

خارجي

حيدد من قبل الوزارة

29

تدريب الطالب يف جمال سومو

داخلي

طوال الفصل الدراسي
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42

األوملبياد الوطين للروبوت ( ستيم )

خارجي

حيدد من قبل الوزارة

46

تدريب الطالب يف جمال ستيم

داخلي

طوال الفصل الدراسي

42

دورات الروبوت للمدارس

داخلي

طوال الفصل الدراسي

44

امللتقى الوطين للعلوم والتقنية

داخلي

طوال الفصل الدراسي

43

امللتقى الوطين للعلوم والتقنية

خارجي

حيدد من قبل الوزارة

45

املؤمتر العلمي بقيادة الطلبة

داخلي

طوال الفصل الدراسي

41

املؤمتر العلمي بقيادة الطلبة

خارجي

حيدد من قبل الوزارة

41

برنامج جلوب

داخلي

طوال الفصل الدراسي

48

برنامج جلوب

خارجي

حيدد من قبل الوزارة

49

مبادرة أرامكو

داخلي

طوال الفصل الدراسي

32

العمل التطوعي

داخلي

طوال الفصل الدراسي
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الربنامج الزمين خلطة النشاط الطالبي الثقايف للعام الدراسي 6341هـ 6341 -هـ ( الفصل الدراسي الثاني )

بيانات الربنامج
م

6

2

الربنامج

املستهدفون

مشاركة اإلدارة باملنافسات

العدد

تاريخ التنفيذ

تاريخ التنفيذ يف

يف املدارس

اإلدارة

مكان التنفيذ

اإلشراف
الرئيسية

املساندة

حفل جائزة الذكري /

الطالب

املتفوقني

املتفوقون

 641طالبا

----

األسبوع 5

مركز امللك
فهد احلضاري

اإلرشاد

وسكن
الثقايف

املشاركة يف الفعاليات
4

الثقافية يف جناح الوزارة

وسكن

باجلنادرية
3

املنافسات املسرحية

م/ث
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 65طالب

من األسبوع 6

 /مدرسة

إىل األسبوع 1

األسبوع 61
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اختيار وتدريب

حجوزات وتذاكر

املشاركة يف العرض املسرحي

حيدد الحقاً

متطلبات التنفيذ
حجوزات وتذاكر

املشاركة يف املنافسات املسرحية باملنطقة الشرقية ( املرحلة النهائية )

املسرحية

فعاليات /إجراءات

الثقايف

املدرسة

جتهيزمسرح
وصوتيات

5

مهرجان اإلنشاد

م/ث

1

مسابقة اإللقاء

ب

1

مسابقة التأليف املسرحي

8

احلفل اخلتامي لألنشطة

9

مشروع حتدي القراءة العربي

طالب
/مدرسة
طالب
/مدرسة

طوال الفصل

األسبوع 9

طوال الفصل

األسبوع 9

مسرح جممع
العليان التعليمي
مسرح جممع
العليان التعليمي

الثقايف

املدرسة

الثقايف

املدرسة

معلمون وطالب

من بداية الفصل الدراسي الثاني حتى تاريخ  6341 /5/65هـ (مسابقة دولية )
من األسبوع 6
ب/م/ث

املكرمون

إىل األسبوع

األسبوع 62

حيدد الحقاً

الثقايف

املدرسة

مسرح وجتهيزاته

66
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يبدأ من شهر سبتمرب  2165م وينتهي بشهر مايو  2161م (مسابقة دولية )
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مجيع املراحل
الدراسية

برامج النشاط الرياضي
خالل الفصل الدراسي الثاني 6341/6341هـ
م

الربنامج

بدايته

مدته

مكان التنفيذ

6

بطولة كرة الطائرة للمرحلة الثانوية

6341/3/29

أسبوعان

ثانوية الشبيلي

2

تنظيم ندوة حول الرياضة يف حمافظة عنيزة

6341/5/1

يوم

مسرح اإلدارة

6341/5/21

 5أيام

املدارس

مل حيدد

 5أيام

الرياض

مل حيدد

 5أيام

اإلحساء

مل حيدد

 5أيام

جده

مل حيدد

 5أيام

جده

4
3
5
1
1

استضافة وتنظيم املهرجان األول للرياضة
املدرسية للصغار
مشاركة منتخب اإلدارة يف بطولة كرة
القدم للمرحلة املتوسطة
مشاركة منتخب اإلدارة يف بطولة كرة
القدم للمرحلة الثانوية
مشاركة منتخب اإلدارة يف بطولة كرة
السلة للمرحلة الثانوية
مشاركة منتخب اإلدارة يف بطولة كرة
اليد للمرحلة الثانوية
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الربنامج الزمني لشعبة النشاط الكشفي ومركز التدريب الكشفي الفصل الدراسي الثاني  7341هـ
م

اسم الربنامج

تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

املستفيدون

6

نادي العرفاء

كامل الفصل

نادي أبي عبيدة

فتيان

2

نادي العرفاء

كامل الفصل

مركز التدريب الكشفي

متقدم

4

اجتماع األول للقيادت الكشفية

6341 /3 / 9هـ

مركز التدريب الكشفي

قادة

3

مسابقة رسل السالم للتميز الكشفي

كامل الفصل

املدارس

مجيع املراحل

5

مسابقة الرسومات للرياضات اجلوية

6341/3/25 -62هـ

املدارس

مجيع املراحل

1

خميم محاية البيئة التطوعي

6341/3/66هـ

متنزهات الغضا

مجيع املراحل

1

دراسة مفوض تنمية القيادات

6341/3/68 -63هـ

الرياض

قادة

بيوت الشباب

8

دراسة مساعد مفوض خدمة اجملتمع

6341/3/25 -26هـ

ينبع

قادة

اهليئة امللكية

9

دراسة مفوض تنمية املراحل

6341/3/25 -26هـ

الرياض

قادة

بيوت الشباب

62

دورة اهلوايات الكشفية

6341/5/8 -1

مركز التدريب الكشفي

كشافة

66

الدراسة املتقدمة لقادة الوحدات الكشفية

حيدد الحقاً

القريات

قادة

62

اجتماع القيادات الكشفية

6341/1/22هـ

مركز التدريب الكشفي

قادة
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مالحظات

64

معسكر عام للمتقدم

6341/5/6هـ

مركز التدريب الكشفي

متقدم

63

معسكر عام األشبال

6341/5/64هـ

مركز التدريب الكشفي

أشبال

65

معسكر عام الفتيان

6341/5/24هـ

مركز التدريب الكشفي

فتيان

61

دورة يف أعمال الدفاع املدني أثناء الكوارث

حيدد الحقاً

مركز تديب الدفاع املدني

قادة

68

مهرجان الرتبية الكشفية متقدم

6341/1/5هـ

املدينة

متقدم

69

الدراسة التأسيسية لقادة الوحدات الكشفية

حيدد الحقاً

عفيف

قادة

22

الرحلة التكرميية للفرق املتميزة

6341/1/1هـ

الرياض

كشافة

26

مهرجان الرتبية الكشفية فتيان

6341/1/5هـ

املدينة املنورة

فتيان

22

دورة يف أعمال الدفاع املدني

حيدد الحقاً

عنيزة

فتيان

24

دورة يف أعمال الدفاع املدني

حيدد الحقاً

عنيزة

متقدم

23

برنامج الزيارات للوحدات الكشفية

6341/1/26هـ

حيدد الحقاً

فتيان

25

برنامج الرحلة التكرميية للكشافة

6341/1/26هـ

حيدد الحقاً

متقدم

21

برنامج الزيارات التبادلية للقيادات الكشفية

6341/1/26هـ

املدينة املنورة

قادة

21

حفل ختام األنشطة الكشفية

6321 /1/21هـ

مركز التدريب الكشفي

اجلميع
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مركزي

مركزي

الربامج اليت تنفذها املدرسة لقسم النشاط الفين العام الدراسي للفصل الدراسي الثاني 6341/6341هـ
م

اسم الربنامج

املرحلة

التاريخ

مكان التنفيذ

6

دورة التدريب للرتبية الفنية – ((التحبري))

معلمي االبتدائي واملتوسط

6341/3/24هـ

مدرسة

2

اللقاء الفصلي ملعلمي الرتبية الفنية الثاني

معلمي االبتدائي واملتوسط

6341/1/63ه

إدارة الرتبية والتعليم

4

املرسم احلر للمتوسط

طالب متوسط

6341/1/21هـ

متحف تراثي

3

املعرض املشرتك ملنتجات الرتبية الفنية الرابع

طالب ابتدائي ومتوسط

6341/1/66هـ

حيدد الحقاً

5

املسابقات الواردة من الوزارة

ــــــــــــــــــــــ

تعمم يف وقتها

ـــــــــــــــــــــ

البرنامج الزمني للفصل الدراسي الثاني 6341 / 6341

( شعبة البرامج العامة والتدريب )

م
1
2
3
4
5

اسم البرنامج
برنامج التجمع للمدارس قليلة العدد
التجمع التدريبي األول ( ابتدائي )
التجمع التدريبي الثاني ( متوسط )
التجمع التدريبي الثالث ( ثانوي )
اليوم التدريبي الكامل ( ابتدائي )

تاريخ التنفيذ
االسبوع 2
األسبوع 4
األسبوع 7
األسبوع 11
األسبوع 14

مكان التنفيذ
مركز التدريب الكشفي
مدرسة ابتدائية
مدرسة متوسطة
مدرسة ثانوية
مركز التدريب الطالبي

المستفيدون
المدارس االبتدائية
طالب ابتدائي
طالب متوسط
طالب ثانوي
طالب ابتدائي

6

فعاليات اليوم المفتوح

مفتوح

جميع المدارس

جميع الطالب
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التنفيذ
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ملحوظات
من الساعة 12 - 8
يخصص مدرسة واحدة
يخصص مدرسة واحدة
يخصص مدرسة واحدة
من الساعة 4 - 8
يحدد من قبل المدرسة ويتم اشعارنا
بالموعد المحدد

خطة شعبة النشاط االجتماعي 6341/6341هـ
الفصل الدراسي الثاني
م

اسم الربنامج

تاريخ التنفيذ

مكان التنفيذ

املستفيدون

6

مشروع فينا خري

طوال العام

مدارس املشروع

اجملتمع واملدرسة

2

لقاء رواد النشاط املفرغني

بداية الفصل الدراسي الثاني

بيت الطالب

رواد النشاط املفرغني

4

دورة اإلبداع يف النشاط

األسبوع 4

مركز التدريب

رواد النشاط املفرغني

3

برنامج نظافة املنتزهات واملرافق

األسبوع 3

املنتزهات الربية واحلدائق العامة

اجملتمع واملدارس

األسبوع 62

مدارس حمددة

رواد النشاط املفرغني

1

أسبوع العمل التطوعي

األسبوع الـ 64

املدارس واألحياء

اجملتمع واملدارس

1

الربنامج الرتوحيي

ااألسبوع 63

املعسكر الكشفي

بعض املدارس

طوال العام

مجيع املدارس

اجملتمع واملدارس

5

8
9
62

برنامج تبادل الزيارات الثاني لرواد
النشاط

املشاركة يف الربامج واملناسبات الوطنية
واالجتماعية والتطوعية
برنامج الزيارات والرحالت واملعسكرات
الطالبية
استمرار محلة استزراع الغضا التطوعية
onaizahedu.gov.sa

طوال العام
طوال العام

املناطق واحملافظات ومرافق النشاط واملعامل
السياحية

املنتزهات الربية
sca@onaizahedu.gov.sa

الطالب

اجملتمع واملدارس

sca@onaizahedu.gov.sa
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