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النادي
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األسبوع األول

تعزيز قيمة االبتسامة و التفاؤل و االبتعاد عن السلبية و التشاؤم

القيام بأنشطة و فعاليات مع الطالبات

الحرص عىل تعزيز القيم اإلسالمية و المبادئ الحسنة .
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األسبوع الثاني

صناعة األثر

مناقشة الطالبات حول كيف يصنع الفرد لنفسه 

قيمة في مجتمعه و وطنه وأمته وكيف يرى من لهم 

األثر و النجاح مع الغوص في السمات الشخصية 

للنماذج المؤثرة الناجحة

صديقي الصالح 

تعزيز قيمة الصديق الصالح والفرق بين الجليس الصالح

و جليس السوء

أنشطة و فعاليات و الحرص عىل اختيار صاحب الخير

توجيه الطالبات بالنصح بينهم والسعي إلصالح المخطئ

الصديق الصالح



األسبوع الثالث

قيمة التواصل

فنون التواصل و توعية المشاركات حول التواصل الفعال و الذكي

و دراسة مهاراته و كيفية تحقيق ذلك سلوكياً و تزويد المادة العلمية

بالمقاطع المتعلقة بالموضوع 

تعزيز قيمة االحترام المتبادل 

طرح بعض صور االحترام و من أهمها احترام الذات 

عمل نشاط المكياج و أنه من صور احترام الذات بتحسينها داخلياً و خارجياً

قيمة التواصل
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قيمة التطوع األسبوع

الرابع

�
تعريف التطوع و أثره في بناء المجتمع

تشجيع الطالبات للعمل التطوعي

مشاركة الطالبات مع فريق نادي جمانة في األعمال التطوعية

إنشاء فريق للعمل التطوعي و شارك فيه ععد من الطالبات باسم فرق النقاء

شاركت بعض الطالبات في إطار الصائمين يوم عاشوراء 

التفكير اإلبداعي و توعية الطالبات حول التفكير اإليجابي و استغالل الوقت فيما

ينفع و التعرف عىل الطرق المساعدة في اإلبداع و الموهبة و كيفية ذلك بالممارسة

اليومية و معرفة المشاركات ألنفسهن لتقويتها 

قيمة اإليجابية

األسبوع
الرابع



� األسبوع الخامس

تعزيز القيم

�
تعزيز القيم اإليجابية مثل احترام الجار و إكرام الضيف

و طريقة التعامل مع اآلخرين و حقوق و واجبات
أفراد أسرتك و من حولك في التعامل

أنشطة تطبيقية

عمل الطالبات نشاط الرسم عىل الحجر و تلوينه

مقاطع فيديو

تعزيز هذه القيم بمقاطع فيديو و االستشهاد من
القرآن و السنة



صور من إنجازات الطالبات



حسابات النادي

حسابات الجمعية

0172219595 AmaalosariyahSA580000209608010009552

aljomanah4girls@

aljomanah4girls@

0563779090

0172266606

0502554040www.amaal.org.sa

info@amaal.org.sa


