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 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم 

(280) 
 اإلدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة 

  دارة نشاط الطالباتإ



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 مالحظــــات  رقم الصفحــة المــوضـــوع م
   .محتويات سجل االذاعة المدرسية 1
   المدرسية.اهمية االذاعة  2
   االول.سية للفصل الدراسي الخطة الزمنية لالذاعة المدر 3
   الثاني.الخطة الزمنية لالذاعة المدرسية للفصل الدراسي  4
   المدرسية اإلذاعةتقييم  5
   المدرسية.جدول متابعه االذاعة  6
   المدرسية. باإلذاعةالمسابقات الخاصة  7
   المدرسية.تكريم الطالبات المتميزات باإلذاعة  8
   المتميزات.تكريم المعلمات  9

   .اذاعة على مستوى برامج النشاط أفضل 10
   الدراسية.اذاعة على مستوى الصفوف  أفضل 11

 محتويات سجل االذاعة المدرسية



 

 
 

 وتوجيهات.ت الديين والصحي واالجتماعي والسلوكي عن طريق ما يتم تقدميه من تعليما الوعي مستوىتوعية وإرشاد حيث تعمل على رفع تعترب اإلذاعة املدرسية منرب  •

 اإللقاء.باجملتمع املدرسي وتقوية ملكة اخلطابة وجودة  تثقيف الطالبات وربطهن •

 واالنطواء.تساعد اإلذاعة املدرسية على إكساب الطالبة الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة املواقف والبعد عن اخلجل  •

 املفيدة.ع اخلارجي والقراءات تزويد الطالبات باملعلومات الثقافية والعلمية وتشجيعهن على االطال •

 النفس(.التعبري عن  الرتفيه، االنطالق، النشاط، )احلماس،تبث اإلذاعة الصباحية يف الطالبات  •

 اإلجيابي.تساعد على ممارسة القيادة وحتمل املسؤولية اليت ميكن حتقيقها من خالل التفاعل  •

 اجملتمع.ات النفسية اإلجيابية اليت حيرص عليها تعزيز األمناط السلوكية املقبولة وتشجيع القيم واالجتاه •
 

 تعليمات عند تنفيذ اإلذاعة المدرسية
 اإلذاعي.البعد عن املخالفات الشرعية وااللتزام بضوابط الربنامج  •

 اللغة.التأكيد على مشرفات الربامج بشأن ضرورة تدريب الطالبات على اإللقاء اجليد وسالمة  •

 للطالبة.اإلذاعة متناسبة مع املرحلة العمرية أن تكون الفقرات املقدمة يف  •

 وقدراتهن.أعمارهن  فقرات تناسبف املبكرة يعرض أهمية إشراك مجيع الطالبات املدرسة بصفة دورية يف اإلذاعة املدرسية حتقيقًا للعدل يف توزيع األدوار مع إتاحة الفرصة لطالبات الصفو •

 الطالبات.علمية( وتساهم يف توعية  ثقافية، أدبية، )دينية،ة أن تكون برامج اإلذاعة مشوقة ومبتكرة ومتنوع •

 واإلبداع.وضع حوافز مادية ومعنوية لتشجيع الطالبات على املشاركة  •

 اإلذاعة.تنوع أساليب تقديم وتنفيذ  •

 احملددة.االلتزام باخلطة الزمنية  •

 لإلذاعة.االلتزام بالوقت احملدد  •

 اخل(.............. ثقافية، أدبية، فنية، )علمية،از وتطوير مواهب الطالبات املختلفة احلرص على أن يكون لإلذاعة دور يف إبر •

 اآلية.الفقرات املقدمة ماعدا اآليات القرآنية فيشار إىل السورة ورقم  تسجيل مجيعيتم  •

 احملدد.احلرص على العناية باملادة اإلذاعية وتسليمها يف الوقت  •

 
 
 
 

 أهمية اإلذاعة المدرسية



 

 
 

 
 الصف المجال  التاريخ اليوم  الصف المجال  التاريخ  اليوم  لصفا المجال  التاريخ اليوم
    االثنين   ه14...../..../.... االربعاء   هـ14...../..../.... االحد
    الثالثاء   ه14...../..../.... الخميس   ه14...../..../.... االثنين
    االربعاء   ه14...../..../.... االحد   ه14...../..../.... الثالثاء
    الخميس   ه14...../..../.... االثنين   ه14...../..../.... االربعاء
    االحد   ه14...../..../.... الثالثاء   ه14...../..../.... الخميس
    االثنين   ه14...../..../.... االربعاء   ه14...../..../.... االحد
    الثالثاء   ه14...../..../.... يسالخم   ه14...../..../.... االثنين
    االربعاء   ه14...../..../.... االحد   ه14...../..../.... الثالثاء
    الخميس   ه14...../..../.... االثنين   ه14...../..../.... االربعاء
    االحد   ه14...../..../.... الثالثاء   ه14...../..../.... الخميس
    االثنين   ه14...../..../.... االربعاء   ه14..../..../..... االحد
    الثالثاء   ه14...../..../.... الخميس   ه14...../..../.... االثنين
    االربعاء   ه14...../..../.... االحد   ه14...../..../.... الثالثاء
    الخميس   ه14...../..../.... االثنين   ه14...../..../.... االربعاء
    االحد   ه14...../..../.... الثالثاء   ه14...../..../.... الخميس
    االثنين   ه14...../..../.... االربعاء   ه14...../..../.... االحد
    الثالثاء   ه14...../..../.... الخميس   ه14...../..../.... االثنين
    االربعاء   ه14..../..../..... االحد   ه14...../..../.... الثالثاء
    الخميس   ه14...../..../.... االثنين   ه14...../..../.... االربعاء
    االحد   ه14...../..../.... ءاالثالث   ه14...../..../.... الخميس
    االثنين   ه14...../..../.... االربعاء   ه14...../..../.... االحد
    االثنين   ه14...../..../.... الخميس   ه14../........./.. االثنين
    الثالثاء   ه14...../..../.... االحد   ه14...../..../.... الثالثاء

 
 
 
 

هـ / 14لعام .....الخطة الزمنية لإلذاعة المدرسية للفصل الدراسي ).................( 
 هـ14.....



 

 
 
 

 الصف المجال  التاريخ اليوم  الصف المجال  التاريخ  اليوم  الصف المجال   التاريخ اليوم
    االثنين   ه14../..../....... االربعاء   ه14...../..../.... االحد
    الثالثاء   ه14...../..../.... الخميس   ه14...../..../.... االثنين
    االربعاء   ه14...../..../.... االحد   ه14...../..../.... الثالثاء
    الخميس   ه14...../..../.... االثنين   ه14...../..../.... االربعاء
    االحد   ه14...../..../.... الثالثاء   ه14./........./... الخميس
    االثنين   ه14...../..../.... االربعاء   ه14...../..../.... االحد
    الثالثاء   ه14...../..../.... الخميس   ه14...../..../.... االثنين
    االربعاء   ه14...../..../.... االحد   ه14...../..../.... الثالثاء
    الخميس   ه14...../..../.... االثنين   ه14...../..../.... االربعاء
    االحد   ه14...../..../.... الثالثاء   ه14...../..../.... الخميس
    االثنين   ه14...../..../.... االربعاء   ه14...../..../.... االحد
    الثالثاء   ه14../........./.. الخميس   ه14...../..../.... االثنين
    االربعاء   ه14...../..../.... االحد   ه14...../..../.... الثالثاء
    الخميس   ه14...../..../.... االثنين   ه14...../..../.... االربعاء
    االحد   ه14...../..../.... الثالثاء   ه14...../..../.... الخميس
    االثنين   ه14...../..../.... االربعاء   ه14...../..../.... االحد
    الثالثاء   ه14...../..../.... الخميس   ه14...../..../.... االثنين
    االربعاء   ه14...../..../.... االحد   ه14...../..../.... الثالثاء
    الخميس   ه14...../..../.... االثنين   ه14...../..../.... االربعاء
    االحد   ه14...../..../.... ءاالثالث   ه14...../..../.... الخميس
    االثنين   ه14...../..../.... االربعاء   ه14...../..../.... االحد
    االثنين   ه14...../..../.... الخميس   ه14...../..../.... االثنين
    الثالثاء   ه14......./..../.. االحد   ه14...../..../.... الثالثاء

 
 
 
 

هـ / 14لعام .....الخطة الزمنية لإلذاعة المدرسية للفصل الدراسي ).................( 
 هـ14.....



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مالحظات مقبول جيد جيد جدا   ممتاز بنود التقييم م
      بجدول اإلذاعة االلتزام  1
      بالوقت االلتزام  2
      حسن األداء وجودة اإللقاء 3
      االلتزام باللغة العربية 4
      مناسبة الموضوعات للمجال المعد 5
      االحتواء على فقرة تربوية هادفة 6
      تغطية المناسبات 7
      تنوع الفقرات 8
      االبتكار والتجديد 9
      تنوع الطالبات المقدمات لإلذاعة 10
      تنظيم الطالبات أثناء التقديم                               11
      االلتزام بتسليم برنامج اإلذاعة 12

 استــمارة تقييم اإلذاعة المدرسية

 هـ     المجال ) ....................  (14...../...../..... التاريخ:اليوم :) .................. (                 
 ....................................... الطالبة ).................................( ....................................... الطالبة ).................................(

 ....................................... الطالبة ).................................(

 ....................................... الطالبة ).................................(

 ............................................................................................................................................................................................................................المؤثرات:

 ............................. البرنامج:مشرفة  ............................. اإلذاعة:مشرفة 

 تقييم اإلذاعة المدرسية

 التقييم مرفق بها الموضوعات المتميزة فقط. مالحظات:       

 ....... الطالبة ).................................(................................

 ..... الطالبة ).................................(..................................

 ....................................... الطالبة ).................................(

 ...... الطالبة ).................................(.................................

 ....................................... الطالبة ).................................(

 ....................................... الطالبة ).................................(

 ....................................... الطالبة ).................................( ........ الطالبة ).................................(...............................



 

 
 (       ................جدول متابعة االذاعة المدرسية الفصل الدراسي )    

 

 لم ينفذ نفذ مالحظات المعلمة المسؤولة التقييم التنفيذ اليوم الصف المجال   التاريخ اليوم
         ه14...../..../.... األحد
         ه14....../..../... اإلثنين
         ه14...../..../.... الثالثاء
         ه14...../..../.... االربعاء
         ه14...../..../.... الخميس
         ه14...../..../.... األحد
         ه14...../..../.... اإلثنين
         ه14...../..../.... الثالثاء
         ه14...../..../.... االربعاء
         ه14...../..../.... الخميس
         ه14...../..../.... األحد
         ه14...../..../.... اإلثنين
         ه14...../..../.... الثالثاء
         ه14...../..../.... االربعاء
         ه14...../..../.... الخميس
         ه14...../..../.... األحد
         ه14...../..../.... اإلثنين
         ه14...../..../.... الثالثاء
         ه14...../..../.... االربعاء
         ه14...../..../.... الخميس
         ه14...../..../.... األحد
         ه14...../..../.... اإلثنين
         ه14...../..../.... الثالثاء

         ه14...../..../.... الربعاءا
         ه14...../..../.... الخميس

 
 
 
 



 

 
 هـ14...../14..:    للعام الدراسي المدرسية باإلذاعةالمسابقات الخاصة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 مالحظــــــــات  اسم الفائزات  وقت التنفيذ نوع المسابقة م
 اليوم التاريخ

    هـ14...../...../.....  

    هـ14../...../........  

    هـ14...../...../.....  

    هـ14...../...../.....  

    هـ14...../...../.....  

    هـ14...../...../.....  

    هـ14...../...../.....  

    هـ14...../...../.....  

    هـ14...../...../.....  

    هـ14...../...../.....  

    هـ14..../........../.  

    هـ14...../...../.....  

    هـ14...../...../.....  

    هـ14...../...../.....  



 

 
 هـ14....../14لعام :..... (  ............    )  /المدرسية خالل الفصل الدراسياإلذاعة تكريم الطالبات المتميزات في 

 
 

 
 

 اتــــــــــــــــــــــــــــــــــمالحظ كريمــــــنوع الت فــــــــــالص ةـــــــــــــــــاسم الطالب م

  ........./.........   

  ........./.........   

  ........./.........   

  ........./.........   

  ........./.........   

  ........./.........   

  ........./.........   

  ........./.........   

  ........./.........   

  ........./.........   

  ........./.........   

  ........./.........   

  ........./.........   

  ........./.........   

  ........./.........   



 

 هـ14هـ/.....14......لعام: مدرسيةالاإلذاعة  المتميزات فيتكريم المعلمات 
 

 
 

 
 

 الصف  المجال   اسم المعلمة م
 مالحظات  نوع التكريم  المشرفه عليه

   ........./.........   

   ........./.........   

   ........./.........   

   ........./.........   

   ........./.........   

   ......./...........   

   ........./.........   

   ........./.........   

   ........./.........   

   ........./.........   

   ........./.........   

   ........./.........   

   ........./.........   

   ........./.........   



 

 
 هـ14....../14......... عام:النشاط( لمستوى برامج  اذاعة )على أفضل

 
 

 
الفصل 
 الدراسي

 مالحظات  اسماء الطالبات المشاركات   اسم المعلمة المشرفه عليه اسم البرنامج

صل الدراسي االول 
الف

     
    
    
    
    
    

صل الدراسي الثاني 
الف

     
    
    
    
    
    

 
 



 

 (     ...................الدراسي )   الدراسية( الفصلمستوى الصفوف  )علىافضل اذاعة       

 مالحظات  اسماء الطالبات المشاركات ة الصفرائد الصف الشهر

 
........./.........    
........./.........    

 
........./.........    
........./.........    

 
........./.........    
........./.........    

 
........./.........    
........./.........    

 
................/..    

........./.........    

 
........./.........    
........./.........    

 
........./.........    
........./.........    


