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حيثثثن ال اجبااثثثس اإلدادثثثع يةاال ااا ثثثم اجدثثثلاة وثثثب ت ثثثااعل فىلثثثم ةفاجلثثثا  اج ات ثثثم  ثثثع ت اادثثثم 
 اإلندطم ةاجهبا ا  اجتع  رغلبل  ع ت اادتها أثناء تبااعوم باج ات م.

ادته خالل اج ام اجقاةم، جذجك نراب تن كل فاجس أل  حعة  ي ا  ىع نبايم اجنداط اجذى  رغس  ع ت ا
ةجثثب جثثم  هثثن جثثه أى ةاا ثثم بثثه اا تهبثثع ت ثثرة اجرغلثثم  ثثع ت اادثثم اجندثثاط ةدثثتقبم اةاال ااا ثثم اجدثثلاة بتن ثثيم 

 جقاءا  ةتعا لا  ج  يع اجطالة ةديدااكهم  ع اجك تن  رغس تن اج اةل أاضاء ويئم اجتعا س.

 :أواًل: النشاط الذى أرغب فى ممارسته خالل هذا العام هو
 )      ( اجنداط اجبنع. -2 )      ( اجنداط اجر اضع. -1
 )      ( نداط اج باجم. -4 )      ( اجنداط اجثقا ع -3
 )      ( اجنداط االات ااع -6 )      ( نداط اإلدر. -5

 ثانيا ًَ: من خالل النشاط الرياضى أرغب فى ممارسة اللعبة اآلتية:
 كرل اج ىم.  -4 رل اجطائرل.اجه -3 كرل  ع.  -2 كرل قعم.  -1
 كاااتيم.  -8 أج اة قبى. -7 اجعاااا . -6 كرل اج رام.  -5
 اختراق ضاحيم. -12 ك ال أا ام.  -11 ا ع أثقال. -11 جياقم بعنيم. -9

 ثالثًا: من خالل النشاط الفنى أرغب فى ممارسة ما يلى:
 «.... -أكباة بل -بيانب -ابة -ك ال»اج بديقع  -1
 اجهباال. -2

 غناء  رةى. -3

 «.... -تصب ر -ادم -نحت -حبر» نبل تدهيىيم  -4

 «ا قاع -غناء ش لع -صنااا  ش ليم» نبل ش ليم  -5

 رابعًا: من خالل النشاط الثقافى أرغب فى ممارسة ما يلى:
 «اجنعةا  اج ى يم -اجحائط ت ال  -اجزال -اجقصم اجقصيرل -كتابم اجد ر»

 فى ما يلى:خامسًا: من خالل النشاط االجتماعى أرغب 
 «ت ابقا  اجدطرنج -ةةاا  تها حم ايةتال -اج دااكم  ع ايد ا ا  اإلةجيم»

 سادسًا: من خالل نشاط اجلوالة واخلدمة العامة أرغب فى ما يلى:
 اج دااكم  ع ت  هرا  اج  ل ةاجخعتم اج اتم.

 استمارة رغبات ممارسة األنشطة الطالبية
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