مركز الدعم التعليمي – ماتيا شرقي القدس
بيانات المدرسة(بروفيل)
للسنة الدراسية 2102/2102
اسم المدرسة____________:

اسم المدير/ة___________:

رمز المدرسة____________:

البريد االلكتروني للمدرسة_____________________________:ع.طالب ماتيا الكلي________:

اسم مرشد ماتيا___________:

_________________________________:E-MAIL

رقم الهاتف_______________:

رقم الهاتف____________:

رقم الفاكس__________:

أوالً :معلمو ماتيا:
( _________________)0رقم الهاتف( __________________:E-MAIL ____________:ع .س ______:).المصدر______:
( _________________)2رقم الهاتف( __________________:E-MAIL ____________:ع .س ______:).المصدر______:
( _________________)2رقم الهاتف( __________________:E-MAIL ____________:ع .س ______:).المصدر______:
( _________________)4رقم الهاتف( __________________:E-MAIL ____________:ع .س ______:).المصدر______:
( _________________)5رقم الهاتف( __________________:E-MAIL ____________:ع .س ______:).المصدر______:
( _________________)6رقم الهاتف( __________________:E-MAIL ____________:ع .س ______:).المصدر______:
( _________________)7رقم الهاتف( __________________:E-MAIL ____________:ع .س ______:).المصدر______:

ثانياً :األخصائيون المهنيون:
( )0معالج نطق:
اسم المعالج ________________:رقم الهاتف_______________________________:E-MAIL ______________:
ع.س ___________________:.أيام العمل _______________:الفئة المنتفِعة (الصف الخاص /ماتيا) __________________
( )2معالج وظيفي:
اسم المعالج ________________:رقم الهاتف_______________________________:E-MAIL ______________:
ع.س ___________________:.أيام العمل _______________:الفئة المنتفِعة (الصف الخاص /ماتيا) __________________
( )2أخصائي نفسي:
اسم األخصائي ________________:رقم الهاتف_____________________________:E-MAIL ______________:
ع.س ___________________:.أيام العمل _______________:الفئة المنتفِعة (الصف الخاص /ماتيا) __________________
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ثالثاً :معلم ماتيا داعم لمشاكل النظر :

()0اسم المعلم _________________:رقم الهاتف( _____________________:E-MAIL _____________:ع .س______:).
الطالب المنتفِعون:
 -0اسم الطالب _________:الصف _______:رقم الهوية _________:تاريخ الميالد _ ______:ع.س ____:.تاريخ لجنة
الدمج________:
اليوم
توزيع الحصص

السبت

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

 -2اسم الطالب _________:الصف _______:رقم الهوية _________:تاريخ الميالد _ ______:ع.س ____:.تاريخ لجنة
الدمج________:
اليوم
توزيع الحصص

السبت

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

()2اسم المعلم _________________:رقم الهاتف( _____________________:E-MAIL _____________:ع .س______:).
الطالب المنتفِعون:
 -0اسم الطالب _________:الصف _______:رقم الهوية _________:تاريخ الميالد _ ______:ع.س ____:.تاريخ لجنة
الدمج________:
اليوم
توزيع الحصص

السبت

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

 -2اسم الطالب _________:الصف _______:رقم الهوية _________:تاريخ الميالد _ ______:ع.س ____:.تاريخ لجنة
الدمج________:
اليوم
توزيع الحصص
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السبت

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

رابعاً :معلم ماتيا داعم لمشاكل السمع:

()0اسم المعلم _________________:رقم الهاتف( _____________________:E-MAIL _____________:ع .س______:).
الطالب المنتفِعون:
 -0اسم الطالب _______________:الصف _______:رقم الهوية _______________:تاريخ الميالد ______________:ع.س____:.
اليوم
توزيع الحصص

السبت

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

 -2اسم الطالب _______________:الصف _______:رقم الهوية _______________:تاريخ الميالد ______________:ع.س____:.
اليوم
توزيع الحصص

السبت

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

()0اسم المعلم _________________:رقم الهاتف( _____________________:E-MAIL _____________:ع .س______:).
الطالب المنتفِعون:
 -0اسم الطالب _______________:الصف _______:رقم الهوية _______________:تاريخ الميالد ______________:ع.س____:.
اليوم
توزيع الحصص

السبت

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

 -2اسم الطالب _______________:الصف _______:رقم الهوية _______________:تاريخ الميالد ______________:ع.س____:.
اليوم
توزيع الحصص
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السبت

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

رابعاً :مساعدة شخصية:
()0اسم المساعِدة_________________:

رقم الهاتف_____________:

(ع .س___________:).

اسم الطالب _________:الصف _______:رقم الهوية _________:تاريخ الميالد _________:تاريخ اللجنة___________:
المشكلة التي يعاني منها الطالب_______________________________________________________________:
توزيع ساعات المساعِدة:
اليوم
توزيع الساعات

السبت

()2اسم المساعِدة_________________:

االثنين

الثالثاء

رقم الهاتف_____________:

االربعاء

الخميس

(ع .س_________:).

اسم الطالب _________:الصف _______:رقم الهوية _________:تاريخ الميالد _________:تاريخ اللجنة___________:
المشكلة التي يعاني منها الطالب_______________________________________________________________:
توزيع ساعات المساعِدة:
اليوم
توزيع الساعات

السبت

()2اسم المساعِدة_________________:

االثنين

الثالثاء

رقم الهاتف_____________:

االربعاء

الخميس

(ع .س_________:).

اسم الطالب _________:الصف _______:رقم الهوية _________:تاريخ الميالد _________:تاريخ اللجنة___________:
المشكلة التي يعاني منها الطالب_______________________________________________________________:
توزيع ساعات المساعِدة:
اليوم
توزيع الساعات

السبت

()4اسم المساعِدة_________________:

االثنين

الثالثاء

رقم الهاتف_____________:

االربعاء

الخميس

(ع .س_________:).

اسم الطالب _________:الصف _______:رقم الهوية _________:تاريخ الميالد _________:تاريخ اللجنة___________:
المشكلة التي يعاني منها الطالب_______________________________________________________________:
توزيع ساعات المساعِدة:
السبت
اليوم
مايتا شرقي القدس
التعليمي –
الساعات
مركز الدعمتوزيع

االثنين

الثالثاء

االربعاء

الخميس

خامساً :الصفوف الخاصة:
()0اسم مربي الصف_________________:

رقم الهاتف_____________:

المرحلة_________________________:

_______________________________________:E-MAIL






عدد الطالب_______________:
الفجوة بين سنوات ميالد الطالب)______\______( :
) ________________:
عدد الطالب الذين هم بحاجة العادة النقاش(
)___________________:
عدد الطالب الذين هم بحاجة لالنتقال الى مرحلة تعليمية اعلى (

()2اسم مربي الصف_________________:

رقم الهاتف_____________:

المرحلة_________________________:

_______________________________________:E-MAIL






عدد الطالب_______________:
الفجوة بين سنوات ميالد الطالب)______\______( :
) ________________:
عدد الطالب الذين هم بحاجة العادة النقاش(
)___________________:
عدد الطالب الذين هم بحاجة لالنتقال الى مرحلة تعليمية اعلى (

()2اسم مربي الصف_________________:

رقم الهاتف_____________:

المرحلة_________________________:

_______________________________________:E-MAIL






عدد الطالب_______________:
الفجوة بين سنوات ميالد الطالب)______\______( :
) ________________:
عدد الطالب الذين هم بحاجة العادة النقاش(
)___________________:
عدد الطالب الذين هم بحاجة لالنتقال الى مرحلة تعليمية اعلى (

()4اسم مربي الصف_________________:

رقم الهاتف_____________:

المرحلة_________________________:

_______________________________________:E-MAIL






عدد الطالب_______________:
الفجوة بين سنوات ميالد الطالب)______\______( :
) ________________:
عدد الطالب الذين هم بحاجة العادة النقاش(
)___________________:
عدد الطالب الذين هم بحاجة لالنتقال الى مرحلة تعليمية اعلى (
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