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تسعى املدرسة للحصول على ترخيص كمدرسة عاملية من منظمة البكالوريا الدولية. تتشارك  "PYP"مدارس الظهران األهلية مدرسة مرشحة لربنامج السنوات االبتدائية 
 األهلية بأمهيته لطالبنا وطالباتنا"  ارس الظهران املدارس منظمة البكالوريا الدولية فلسفة واحدة وهي االلتزام باجلودة العالية والتحدي يف التعليم، وذلك ما تؤمن مد

 

Dhahran Ahliyya Schools is a candidate school* for the Primary Years Programme. This school is 

pursuing authorization as an IB World School. These are schools that share a common philosophy—a 

commitment to high quality, challenging, international education that Dhahran Ahliyya Schools believes is 

important for our students.  
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 االبتدائية السنوات برنامج

 الّدوليّ  البكالوريا في

 

 تدوم تعلّم رحلة في نشطين ُمتعلِّمين ليكونوا الطالب إعداد :االبتدائيّة السنوات برنامج

 الحياة مدى
 

 الّدوليّة؟ البكالوريا تعليم هو ما

 فريدة عاما 19ّّ و 3بين أعمارهم تتراوح الذين للطالب IB الد ولي ة للبكالوريا الدوليّ  التعليم استمرارية

 دراستهم في ليبرعوا الطالب تحدياتّأمام نضع فنحن ّ.والشخصي ة األكاديمي ة قوتها بفضل نوعها من

هم وفي  بالحماسة يت سم تعل ما الحياة طوال السعيّللتعل م على الحث إلى ونهدف .الشخصيّ  نمو 

 .اآلخرين مع والتعاطف

 يتمي زونّباالستجابة مطلعين طالب تطوير على المدارس مساعدة إلى IB الد ولي ة البكالوريا تطمح

 يناآلخر مع وينضمون القراراتّاألخالقي ة، ويتخذون بهوي اتهم، وواثقين ُمتفتح، وعقل بتفاؤل للتحديات

 وتلك والُمعقدة الواقعي ة المواقف في تعل موه ما وجاهزينّلتطبيق الُمشتركة، اإلنساني ة بسمتنا لالحتفال

 .بها التنبؤ كنميُّ ال التي

 تعليم ويُثرى .قويةّوفعالة رؤية تتقاسم الجودة عالية دولي تعليم برامج IB الد ولي ة البكالوريا تطرح

ّ:وهو الُمتعلِّم مالمح في الموصوفة بالقِيَم الد ولي ة البكالوريا
 

  الد ولي ة البكالوريا برامج - الُمتعلِّمين على يُركِّز IB زّالعالقات الطالب على تُركِّز التي  تُعزِّ

 .ّالشخصيّ  والتحدي األخالقي ة والمسؤولية السليمة

 ر الة أساليب يُطوِّ  تطوير الطالبّعلى تُساعد IB الد ولي ة البكالوريا برامج - والتعل م للتعليم فع 

ّ. المستويين على للنجاح يحتاجونها التي والمهارات المواقف ّوالشخصي   األكاديمي 

 الد ولي ة البكالوريا برامج - العالمي ة السياقات ضمن يعمل IB والثقافاتّاللغات فهم تزيد 

 العالمي ةّ. األهمية ذات والقضايا األفكار وتستكشف

 الد ولي ة البكالوريا برامج - غزىالم ذا المحتوى يستكشف IB ومتواِزنا ّ منهجا ّ تطرح  شاسعاّ 

 .ومترابطا ّ ومفاهيمي ا ّ
 

 مبادئ وذوي وُمفكِّرينّومتواصلين وُمطلعين متسائلين يُصبحوا أن إلى الد ولي ة البكالوريا ُمتعلِّمو يسعى

لينّ ومتواِزنين وُمجازفين ومهتمين العقل ومنفتحي  القدرات من شاسعا ّ نطاقا ّ السمات هذه ثِّلموتُّّ.وُمتأمِّ

ّاألكاديمي والنجاح الفكري النمو تتخط ىّحدود التي اإلنسانية والمسؤوليات

ّ

ّ
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The Primary Years Programme: preparing students to be active participants in 

a lifelong journey of learning 
 

 

What is an IB education? 
The IB continuum of international education for 3 to 19 year olds is unique because of its academic and 

personal rigour. We challenge students to excel in their studies and in their personal growth. We aim to 

inspire a quest for learning throughout life that is marked by 

enthusiasm and empathy.  The IB aspires to help schools develop well-rounded students with 

character who respond to challenges with optimism and an open mind, are confident in their own 

identities, make ethical decisions, join with others in celebrating our common humanity and are 

prepared to apply what they learn in real-world, complex and unpredictable situations. 

 

The IB offers high-quality programmes of international education that share a powerful vision. Informed 

by the values described in the learner profile, an IB education: 

 

• focuses on learners - the IB’s student-centred programmes promote healthy relationships, ethical 

responsibility and personal challenge 

 

• develops effective approaches to teaching and learning – IB programmes help students to develop the 

attitudes and skills they need for both academic and personal success 

 

• works within global contexts - IB programmes increase understanding of languages and cultures, and 

explore globally significant ideas and issues 

 

• explores significant content - IB programmes offer a curriculum that is broad and balanced, conceptual 

and connected.  

 

IB learners strive to become inquirers, knowledgeable, thinkers, communicators, principled, open-

minded, caring, risk-takers, balanced, and reflective. These attributes represent a broad range of human 

capacities and responsibilities that go beyond intellectual development and academic success. 
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 ؟ IB الّدولّية البكالوريا يف االبتدائية السنوات برنامج هو ما

 .عامًا 12 و 3 بني أعمارهم ترتاوح الذين للطالب ُمصمَّم االبتدائّية السنوات برنامج

 .خارجه العامل ويف الدراسّي الصف يف ُمتسائل كشخص ككل الطفل تطوير على وُيركِّز

 ستة من امُلشتقة واملهارات املعرفة ُتستكشف باستخدام عاملّية، أهمية ذات الّدراسّية للمواد ُمتجاوزة حماور ستة ُترشده إطار وهو

  .والتساؤل البحث على قوي تشديد مع الدراسّية، للمواد املتجاوزة إىل املهارات باإلضافة دراسّية، مواد جماالت

 للطالب إعداد أفضل وُيقدِّم احمللّية الوطنّية أو املناهج معظم ُمتطّلبات الستيعاب يكفي مبا مرٌن االبتدائّية السنوات برنامج

 . IBالّدولّية  يف البكالوريا املتوّسطة السنوات برنامج يف لالخنراط

 الّدولّية البكالوريا يف االبتدائية السنوات برنامج

 للطالب والعاطفّية واالجتماعّية األكادميّية والسالمة الرفاهة يتناول 

 تعّلمهم عن املسؤولية وحتّمل استقالليتهم تطوير على الطالب ُيشجِّع 

 مريح بشكل فيه والعمل العامل لفهم الطالب جهود يدعم 

 وتزدهر الّدولّية العقلية عليه ستتطّور كأساس الشخصّية الِقَيم تأسيس على الطالب يساعد 
 

 االبتدائية السنوات برنامج يف الستة الدراسية املواد جماالت

 االجتماعّية الدراسات•               اللغة•

 الفنون•         ّرياضّياتال•

 والبدنّية واالجتماعّية الشخصّية الرتبية•              العلوم•

 
 
 
 
 
 
 

ّ
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What is the IB Primary Years 

Programme (PYP)? 

 
The PYP is designed for students aged 3 to 12. It focuses on the development of the whole child as an 

inquirer, both in the classroom and in the world outside. It is a framework guided by six 

transdisciplinary themes of global significance, explored using knowledge and skills derived from six 

subjects areas, as well as transdisplinary skills, with a powerful emphasis on inquiry. The PYP is 

flexible enough to accommodate the demands of most national or local curriculums and provides the 

best preparation for students to engage in the IB Middle Years Programme. 

 

 

The IB Primary Years Programme 

 
• addresses students’ academic, social and emotional well-being 

• encourages students to develop independence and to take responsibility for their own learning 

• supports students’ efforts to gain understanding of the world and to function comfortably within it 

• helps students establish personal values as a foundation upon which international-mindedness will 

develop and flourish. 

 

 
The six subject areas identified within the IB Primary 

Years Programme: 

 
• language                                           • social studies 

• mathematics                                     • arts 

• science                                              • personal, social and physical education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 االبتدائية السنوات برنامج يف ومتّيزًا أهمية األكثر امليزة هي الّدراسّية للمواد امُلتجاوزة الستة احملاور
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  للطالب وتسمح جاملنه يف والعاملّية احمللّية القضايا لدمج الفرصة الّدولّية البكالوريا عامل مدارس الستة احملاور هذه متنح

 .الدراسّية املواد جماالت ضمن التعّلم حدود وراء ما إىل "باالرتقاء

 َنحن َمن 

 والعالقات والروحّية؛ واالجتماعّية والعقلّية والبدنّية الشخصية والصحة والقيم؛ واملعتقدات الذات، طبيعة يف حبث

 بشرًا نكون أن يعين وماذا واملسؤوليات؛ واحلقوق والثقافات؛ واجملتمعات، واألصدقاء، العائالت فيها مبا اإلنسانّية

 والزمان املكان يف حنن أين 

 البشري، اجلنس واكتشافات والرتحال؛ واألوطان الشخصي؛ وتارخينا والزمان؛ املكان يف توجهنا يف حبث

 وعاملي حملي منظور من املتبادلة، وعالقاتهم باحلضارات األفراد وصلة وهجراته؛ واستكشافاته،

 

 أنفسنا عن رنعّب كيف 

 والطرق والقيم؛ واملعتقدات، والثقافة، والطبيعة، واملشاعر، األفكار، عن بها ونعّب فيها نكتشف اليت الطرق يف حبث

 مجيل هو ملا وتقديرنا بها؛ ونستمتع ونوسعها إبداعاتنا فيها نتأمل اليت

 العامل يعمل كيف 

 وكيف اإلنسانّية؛ واجملتمعات )واحليوي املادي( الطبيعة عامل بني القائم والتفاعل وقوانينها، الطبيعة عامل يف حبث

 والبيئة اجملتمع على والتقنّية العلمّية التطّورات وتأثري العلمّية؛ للمبادئ فهمهم البشر يستخدم

 أنفسنا ننّظم كيف 

 االجتماعّية؛ القرارات وصناعة ووظيفتها؛ املنظمات وهيكل باجملتمعات؛ اإلنسان صنعها اليت األنظمة عالقة يف حبث

 والبيئة البشر على وتأثريها االقتصادّية والنشاطات

 الكوكب نتشارك 

 األخرى؛ واألحياء اآلخرين مع احملدودة الكوكب موارد لتقاسم الدائر البشر صراع يف واملسؤوليات احلقوق يف حبث

 .النزاعات وحّل والسالم الفرص؛ وتكافؤ بينها؛ وفيما داخلها والعالقات واجملتمعات
 

 أربعة في سنواتّينخرطون 5 إلى 3 سن من الطالب.ّ)عام كل منها محور كل الطالب جميع يتناول

 )عام كل محاور

 ابتداءّ  لغة أكثرّمن ليتعل موا االبتدائية السنوات برنامج طالب لكل الفرص تتسنى ذلك، إلى باإلضافة

 .السابعة سن من
ّ

سين الد راسية للمواد الُمتجاوزة المحاور هذه تُساعد  والتساؤالت منّالبحوث برنامج تطوير على الُمدرِّ

دها التي المهمة األفكار في يوالتقصّ  التحقيقات -  من عاليا ّ مستوى الطالب من المدارسّوتتطلب تُحدِّ

قة قويةّومهمة والتساؤالت البحوث هذهّ .االنخراط  .أسابيع لعدة عادة وتدوم وُمتعم 
ّ
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 بطريقة بها ويرتبطون صلتها مدى الطالب يرى المدرسة، خارج بالعالم ترتبط األفكار هذه أنّ  بما

 أدوارهم في التأم ل في يبدؤون الطريقة بهذه يتعل مون الذين الطالب .تحدّ  وفيها لالهتمام مثيرة

 .تعليمهم في بنشاط منخرطين ويصبحون كُمتعلِّمين ومسؤولياتهم
ّ

 سيجمع الُمدرِّس وأنّ  مهمة لفكرة ُمتعم ق استكشاف في تخرطهم البحث وحدة أنّ  الطالب جميع سيُدرك

 الطرق، من بمجموعة العمل بوسعهم سيكون أن ه وسيتوقعونّ .الفكرة لتلك فهمهم مدى على الشواهد

 .ّلهم منفعة أفضل يُحق ق بما بالتعل م لهم تسمح مجموعات، وفي بمفردهم
ّ

 يجعلني االبتدائي ة السنوات برنامج تطرح الد ولي ةّالتي البكالوريا عالم مدارس كإحدى سينيكا بأكاديمي ة االعراف"

سيناّوموظفينا جدا ّ فخورة سوا الذين األمر وأولياء بُمدرِّ  .الحياة مدى ليُصبحواُّمتعل مين طالبنا لمساعدة أنفسهم كر 
مواطنينّ نُنشئ فنحن حولهم، نم العالم وبين الصف في ماّيتعل مونه بين روابط الطالب فيها يُنشئ بيئة بتهيئة

 " .العالم في قيادي ة أدوارّ  لتولّ  جي دا ّ ُمجه زين سيكونون عالمي ين

 األمريكي ة الُمتحدة الواليات سينيكا، أكاديمي ة مدرسة، مديرة كارول، بروك .د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ّ

ّ

 

 

From : http://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/other-languages/pyp-programme-brochure-ar.pdf 

 

The most significant and distinctive feature of the IB Primary 

Years Programme are the six transdisplinary themes 

http://www.ibo.org/globalassets/digital-tookit/other-languages/pyp-programme-brochure-ar.pdf
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These themes provide IB World Schools with the opportunity to incorporate local and global issues into 

the curriculum and effectively allow students to “step up” beyond the confines of learning within subject 

areas. 

 

• Who we are 
Inquiry into the nature of the self; beliefs and values; person, physical, mental, social and spiritual 

health; human relationships including families, friends, communities, and cultures; rights and 

responsibilities; what it means to be human 

• Where we are in place and time 
Inquiry into orientation in place and time; personal histories; homes and journeys; the discoveries, 

explorations and migrations of humankind; the relationship between and the interconnectedness of 

individuals and civilizations, from local and global perspectives 

• How we express ourselves 
Inquiry into the ways in which we discover and express ideas, feelings, nature, culture, beliefs and 

values; the ways in which we reflect on, extend and enjoy our creativity; our appreciation of the 

aesthetic 

• How the world works 
Inquiry into the natural world and its laws, the interaction between the natural world (physical and 

biological) and human societies; how humans use their understanding of scientific principles; the impact 

of scientific and technological advances on society and on the environment. 

 How we organize ourselves 
Inquiry into the interconnectedness of human-made systems 

and communities; the structure and function of organizations; 

societal decision-making; economic activities and their impact on 

humankind and the environment 

 

 •   Sharing the planet 
Inquiry into rights and responsibilities in the struggle to share 

finite resources with other people and other living things; 

communities and the relationship within and between them; 

access to equal opportunities; peace and conflict resolution. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احملاور املتجاوزة للمواد الدراسية
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,ّحيثّسننطلقّمعّأطفالناّّ)الروضة الثانية (نرحبّبانضمامّأطفالكمّلمدارسّالظهرانّاألهليةّ/ّقسمّرياضّاألطفالّ

فيّجوّمنّالمرحّوالشعورّباألمانّليخرجّاألطفالّجميعّطاقاتهمّوقدراتهمّوحبهمّللتعلمّواالكتشافّمنّخاللّتلبيةّ

احتياجاتّكلّطفلّّورغبتهّللمعرفةّوحبّاالستطالعّواإلجابةّعنّاالستفساراتّالتيّتعتبرّمنّخصائصّهذاّالعمرّ

عملناّهذاّالعامّليحققّاألطفالّالتوقعاتّالخاصةّبهذهّالمرحلةّوالتيّتؤهلهمّّ,ّّنوضحّّلكمّبشكلّمختصرّخطة

 لتحقيقّالتوقعاتّفيّالمرحلةّوالتيّبعدهاّوبالتاليّشعورهمّبالنجاحّواإلنجازّ.

وهيّمشتركةّمنّرياضّاألطفالّحتىّنهايةّالصفّالثامنّولكنّالمفاهيمّوالتوقعاتّتختلفّّمحاور 4سيقدمّألطفالناّ

حسبّالمرحلةّالعمرية.ّوتتدرجّ  

 

للمحتوى  واللغة  وسيكون التعليم ثنائي اللغة ملا له من أهمية كربى يف تعلم  اللغة العربيةدمج اللغة اإلجنليزية مع خطة كثفنا هذا العام -

متضمن  12:30حتى الساعة  7:10احملتوى يف مجيع املواد الدراسية / فهم وتقدير الثقافات املتنوعة . برناجمنا اليومي يبدأ من الساعة 

 .لة  تلبية مجيع جماالت النمو  حسب التوقعات لألطفال يف هذه املرح

  المدة المحور الفكرة المركزية المفاهيم خطوط البحث أسئلة البحث المهارات المواقف

 الثقة
 الحماس

 .ستقالليةاال
 

  

 إجتماعية

 .ادارة الذات

 

 أصبحت كيف
  كبيرأ؟

 مع أتواصل كيف 
؟ حولي من   

 تساعدني كيف 
 على الحواس

؟ التعلم  

 هو وما عائلتي أفراد هم من
 دورهم؟

 (  المسؤولية)
 وكيف الخمسة الحواس ماهي
 (الوظيفة)عملها
 وكيفية الجسم أجهزة
 (الوظيفة)عملها

 السالمة في تسهم التي العوامل
 ( التغيير) والمدرسية المنزلية

 

 المسؤلية
 الوظيفة
 التغيير

 

التوازن بين 
أجهزة جسم 

اإلنسان يساهم في 
 الحفاظ على

 والحياة الصحة
 

 من نحن
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 أسابيع

ألول
ي ا

س
صل الدرا

االحترام  الف
 لتزام اإل

 

 اجتماعية
 تواصليلة

 

 
كيف أخدم وطني 

 ؟
 

 الوطن بناء في دورنا
   )الوظيفة(

التأمل)  الوطن منتجات (   
 ) التغيير( وحديثا قديما بالدي

 

 
 الوظيفة 
 التأمل 
 التغيير 

 الحاضر معرفة
 بناء من تمكننا

المستقبل وتطوير  
أين نحن 

في الزمان 
 والمكان
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 أسابيع

 تعاون
 الحماس
 الفضول
 التقدير.

 

 

 التفكير
 البحثية

 تحتاج ماذا
 الحية الكائنات

   لتنمو؟
 تتغير كيف

 عند الحية الكائنات
 نموها
 من تستفيد كيف

 كوكب موارد
؟ األرض  

المحافظة على موارد الكوكب 
 )المسؤولية (
ب على موارد احتواء الكوك

 )السببية (متنوعة 
 .التشارك في الموارد 

  السببية
 األرتباط
 المسؤولية

 والناس الحيوانات
 على يتفاعلون

 في مختلف نحو
المختلفة البيئات المشاركة  

في 
 الكوكب

 
 
 
8 

 أسابيع

ي
ي الثان

س
صل الدرا

 الف

 االبداع
 حترام.اال

 

 

 البحثية 
 صلواالت

 

كيف أبتكر حلول 
تساعدني على 

التغلب على 
 المشاكل؟ 

كيف نعبر عن 
 مشاعرنا؟         
كيف أعرف أن 

لي مشاعر 
 مختلفة؟

 

أعبر عن مشاعري من خالل 
تصميم األشكال )تأمل ( األثر 

الذي تحدثه مشاعرنا على 
األخرين)الشكل(  األسفنج 

 أشكالة واستخداماته)التغيير(
 

 الشكل
 السببية

 وسائل نستخدم
 للتعبير دةدمتع
 مشاعرنا عن

كيف نعبر  أفكارنا
عن 
 أنفسنا

 
 
 
8 

 أسابيع
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We are pleased to welcome you in the Kindergarten section at Dhahran Ahliyya Schools. In a fun and 

safe atmosphere, we are working to help the children exert their energies and discover their potentials, 

curiosity and love for learning. We also answer every child’s questions to fulfill their needs.  

We would like to share with you the summary of 2017/2018 annual plan. This plan will be followed to 

achieve our expectations in every child which qualify him/her to move up to the following grade level. 

 
Attitude Skills Questions of 

inquiry 

Lines of Inquiry Central Idea Theme Duration 

C
o

n
fid

en
ce

 
En

th
u

siasm
 

in
d

e
p

en
d

e
n

ce
 

So
cial skills 

Self-m
an

agem
en

t 

Skills 

1- How did I grow? 
2- How can I 
communicate with 
people around me? 
3- How can my senses 
help me to learn? 

1-Safety measures at school and 
house.(Change) 
2- The five senses and how they 
work. (Function) 
3-The body systems and how they 
work. (Function) 

The balance in 
human body 

system 
contributes to 

the 
maintenance of 

health and 
safety 

 

Who 
We Are 

10 weeks 

 

 

F
irst S

em
ester

 

 

R
esp

ect  
co

m
m

itm
en

t 

C
o

m
m

u
n

icatio
n

 

Skills 

So
cial Skills 

How can I serve my 
country? 

1- Our role in building our 
country(function) 
2- Our  country's products. 
(reflection) 
3- My country in the past, in the 
present. 

Knowing the 
present 

enables us to 
build and 

develop the 
future. 

 

Where 
We Are 
in Place 

and 
Time 

8 weeks 

C
o

o
p

eratio
n

 
En

th
u

siasm
 

C
u

rio
sity 

A
p

p
reciatio

n
 

 

R
esearch

 Skills 

Th
in

kin
g Skills 

1. What do living 
things need to grow? 
2. How do living 
things change as they 
grow? 
3. How do we benefit 
from Earth's 
resources? 
4. What makes Earth 
special from the other 
planets? 

1- Preserving Earth's 
resources(Responsibility) 
2- Our planet contains different 
resources(causation) 
3- Sharing the resources. 

Animals and 
humans 
interact 

differently in 
different 

environments. 

 

Sharing 
the 

Planet 
 
 
 

8 weeks 

 

S
eco

n
d

 S
em

e
ster

 

 

C
reativity 
R

esp
ect 

Fo
rm

 

C
au

satio
n

. 

How do I think of 
solutions to help me 
solve the problems? 
How do we express 
our feelings? 
How do I know I have 
different feelings? 

1- I express my feelings through 
designing shapes. (reflection) 
2- The impact of our feeling on 
others. (form) 
3 -ّ Types sponge and its uses. 
(change) 

We use 
different ways 
to express our 
thoughts and 

feelings. 

 

How 
Do We 
Express 
ourselv

es 

 

8 weeks 

 

 

 

This year, we will work on an intensive plan regarding the dual language program (English/Arabic). 

Our daily school schedule starts from 7:10 AM to 12:30 PM. It includes every field of development 

according to our expectations of the students’ grade level.  
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 املواد الدراسية:

 1( الدين :
دورناّفيّغرسّقيمناّومبادئّدينناّاإلسالميّ.ّيتضمنّالمنهجّالسورّالقرآنيةّالبسيطةّوتدعيمّللمبادئّاإلرشاديةّ

 والتأكيدّعلىّمالمحّالبكالورياّالدوليةّ)ّمؤمنينّ،ّذويّمبادئّ،ّمتآزرين،ّمهتمين(ّ.

 :(اللغة العربية 2

فلّمفرداتّغنيةّلدىّالطتنميةّمهاراتّالتحدثّواالستماعّوبناءّحصيلةّفيّالروضةّالثانيةّعلىّداخلّصفوفناّنركزّّ

مهاراتّاالستعدادّللقراءةّالتيّتشملّبناءّالوعيّالبدءّبتعلمّومنّثمّّمنّخاللّاستماعهّللقصصّواألشعارّ

وشكال ّ وصوتاّ  برنامجّاللغةّالمتوازنّالذيّكلّذلكّمنّخاللّّ،بالصوتياتّلدىّالطفلّوتمييزّالحروفّالهجائيةّأسماّ 

قصصّونصوصّخاللّتعليمّالمهاراتّمنّّحيثّيتمّأنشطةّمتنوعةّومشوقةّتعززّلدىّالطفلّحبّاللغةّ.ّيحويّ

ّّمختارةّوهادفةّتخدمّالتوقعات.
ّسيتمّدمجّخططناّفيّتعليمّالقراءةّفيّالمدارسّبهذاّالبرنامجّلتحقيقّاألهدافّالمرجوةّلطالبناّ.

 برنامج اللغة العربية
ّبرنامجّاللغةّ)ّقصصيّ(

 )ّأريدّانّاقراّقصةّ)ذ

 )ّالدعسوقةّ)ت

 )ّفرفرّوفيفيّ)خ

 )ّاالرانبّفيّخطرّ)أ

 )ّالنملّ)هـ

 )ّأينّالحليبّ)ح

 )ّالسالحفّ)مراجعه

 )شلبيةّعندهاّطاقيةّ)ط 
 

الفصل الدراسي 

 الثاني

 

ّبرنامجّاللغةّ)ّقصصيّ(

 ّتمهيدّعامّللغة 

 ّّدّ(عندماّدخلتّالروضة( 

 ّ)ّّأحسنّأصدقائيّّ)ّب

 ّ)ّّزينةّتقرأّ)ّز

 ّ)ّّالحذاءّالجديدّ)ّم

 ّ)ّّأناّشاديّ)ّش

 ّ)ّّعائلتيّالكبيرةّ)ّن

 ّ)ّّالبطةّشطةّ)ّك
 

الفصل الدراسي 

 األول

 

ّمراجعةّالقصصّالسابقة

 )ّأينّستركبّالقرودّ)ث

 )ّغندورّوالحطاب)ّغ

 )ّالبطةّالصغيرةّ)ص

 )ّهديةّالعيدّ)ع

 )ّأرنوبّيريدّجزرةّ)ق

 )ّاالءّوالدبوسّ)ض

 )ّماذاّتأكلّقطتيّ)ظ

 )الخروفّاليريدّالماءّ)مراجعة 

ّرنامجّاللغةّ)ّقصصيّ(

 ّ)ّّأخيّالمزعجّ)ّو

 ّتعرفّمعّلميسّعلى

ّالسعوديةّ)ّس(ّ

 ّ)ّّجمانةّالجميلةّ)ّج

 ّ)ّّالّبأسّ)ّل

 ّ)ّّبالديّ)ّي

 ّ)ّّاألسدّوالفأرّ)ّر

 ّ)ّمهنةّالمستقبلّ)ّف 

ّفيّإثراءّمهاراتهمّمنّخاللّالرجوعّلهذهّالمواقعّ:يمكنكمّتقديمّالدعمّألطفالكمّ
http://www.osfor.org/ّّموقعّعصافير

ّّta.com-ba-http://www.alefّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّموقعّاّبّتhttp://www.nafham.com/ّموقع                                          

http://kids.jo/main/      ّّّكدزّجو

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

 

Subjects: 

1)Religion: 

http://www.osfor.org/
http://www.osfor.org/
http://www.nafham.com/
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Our role is to instill values and principles of Islam in our children. The curriculum includes Quranic 

surahs/chapters which supports ethical development of a child and targets IB Learners Profile (Faithful, 

Principled, collaborative, caring). 

 

2)Arabic Language: 

In KG2, we focus on developing speaking and listening skills and building rich vocabulary through 

listening to stories, poems and rhymes. Moreover, Teaching  pre-reading skills by building phonemic 

awareness, recognizing Arabic alphabets, names of letter and its sounds are implemented through a 

“Balanced Language Program” which contains a variety of interesting activities that promotes child's 

love for Arabic language. These learning skills are taught through stories/ texts which serve grade level 

expectations. 

Our plans will be integrated in teaching of reading program to achieve the desired goals for our students. 

 

Arabic Language Program 

 رنامج اللغة ) قصصي (

 )أريد ان اقرا قصة )ذ 

 )الدعسوقة )ت 

 )فرفر وفيفي )خ 

 )االرانب في خطر )أ 

 )النمل )هـ 

  الحليب )ح(أين 

 )السالحف )مراجعه 

 )شلبية عندها طاقية )ط Second Semester 
 

 رنامج اللغة ) قصصي (

  تمهيد عام للغة 
 ) عندما دخلت الروضة ) د 
  ) أحسن أصدقائي  ) ب 

  ) زينة تقرأ ) ز 

  ) الحذاء الجديد ) م 

  ) أنا شادي ) ش 

  ) عائلتي الكبيرة ) ن 

  ) البطة شطة ) ك 

 
First 

Semester 
 

 مراجعة القصص السابقة

 )أين ستركب القرود )ث 

 )غندور والحطاب) غ 

 )البطة الصغيرة )ص 

 )هدية العيد )ع 

 )أرنوب يريد جزرة )ق 

 )االء والدبوس )ض 

 )ماذا تأكل قطتي )ظ 

 )الخروف اليريد الماء )مراجعة 

 رنامج اللغة ) قصصي (

  ) أخي المزعج ) و 

  تعرف مع لميس على
 السعودية ) س( 

  ) جمانة الجميلة ) ج 

  ) ال بأس ) ل 

  ) بالدي ) ي 

  ) األسد والفأر ) ر 

  ) مهنة المستقبل ) ف 

 

Please visit the links below to have a general idea about the resources we use:  

http://www.osfor.org/ 

http://www.alef-ba-ta.com/# 

http://www.nafham.com/ 

http://kids.jo/main/ 

 3(الرياضيات:

دخولّالصفّبالمدرسةّوتبدأّبطريقةّعفويةّ.ّعندماّيمرّالطفلّبمحيطهّوهذهّالخبراتّتبدأّالمفاهيمّالرياضيةّعندّ

ويتمّالتركيزّعليهاّ تشكلّأساسّلالكتشافاتّاألولىّفيّالمنطقّوالرياضياتّوفيّمرحلةّالروضةّتصبحّأكثرّتنظيماّ 

ّخاللّاليومّالدراسيّ.

http://www.osfor.org/
http://www.alef-ba-ta.com/
http://www.nafham.com/
http://kids.jo/main/
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ياسّوالبياناتّ،ّالهندسةّ،ّوعندماّيتعودّالطالبّعلىّونبدأّفيّتهيئةّالطالبّلهذهّالمفاهيمّبنشاطاتّتدورّحولّالق

معالجتهاّيستطيعونّبعدّذلكّإلىّاكتشافّمفهومّاألعدادّويعتمدّعلىّالتعلمّالنشطّوالتيّتنطلقّمنهاّمالمحّالبكالورياّ

 فيّمدارسّالظهرانّاألهليةّ.

مبادئ3ّّليميةّتدعمّتفكيره،ّتوجدّباختيارّاستراتيجياتّتع :ّأنّيركزّالطالبّعلىّالتعلمّوذلكالمسوغ المنطقي 

  اساسيةّتوجهّالمعلمّالبنائيّعندّتعليمهمّللرياضياتّحسبّالمنظورّالتربويّمنّأمثالّ

تشجيعّالطالبّأنّيفكرواّبشكلّنشطّفيّأجوبتهمّ.ّّالمبدأ األول :  

كيفّحصلواّعلىّإجابةّلمسألةّّالمبدأ الثاني : تشجيعّالطالبّأنّيفكرواّفيّتفكيرهمّبمعنىّأنّيتصورواّنظرياّ 

 رياضيةّ.ّ

ّتشجيعّالطالبّعلىّتمثيلّتفكيرهمّّبكلماتّأوّصورّأوّرموزّ.ّالمبدأ الثالث :

ّ

 

همّمنّخاللّالرجوعّلهذهّالمواقعّيمكنكمّتقديمّالدعمّألطفالكمّفيّإثراءّمهارات  

 

http://www.k5learning.com/free-preschool-kindergarten-ّworksheets/simple-math 

http://www.kidzone.ws/math/kindergarten.htm 

http://www.education.com/worksheets/kindergarten/math/ 

 

 

 

3-Mathematics: 

 
As soon as the children enter the school, the mathematical concepts are introduced in an indirect and 

random way where variety of opportunities provide them to explore from their surroundings and these 

experiences are the first steps of their discoveries to numbers and logics. Gradually, these concepts 

become more organized while implementing them during the school day. 

 منهج الرياضيات

ّالعدّوالمعدود
 

الفصل الدراسي 

 الثاني

 

 الهندسةالقياسّوّ
 

الفصل الدراسي 

 ولاأل

 

ّ

العملياتّوّالتفكيرّ

 الجبري

 

 العدّوالمعدود

http://www.k5learning.com/free-preschool-kindergarten-worksheets/simple-math
http://www.kidzone.ws/math/kindergarten.htm
http://www.education.com/worksheets/kindergarten/math%20/
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The students are prepared to grasp concepts of measurement, data and geometry  through multiple 

activities, where they discover the concept of numbers and start implementing them independently 

targeting IB learners profile in Dhahran Ahliyyah Schools. 

 

Rationale: the students focus on learning by choosing educational strategies to support their thinking. 

There are three basic principles that guides the teacher while teaching mathematics according to  

educational perspective of Johan Dewey , Piaget 

The first principle: to encourage students to think actively while answering their questions. 

The second principle: to encourage students to think about their thinking, in the sense that they imagine 

as how did they arrive to the answer of a certain question. 

The third principle: to encourage students to model their thinking in words, pictures or symbols. 

 

We use Common Core standards for K-12. 

Mathematics Program  

Counting numbers 

 

Second Semester 

 

 

Geometry and 

measurementsّ 
 

First 

Semester 

 

Operations and 

Algebraic Thinking 

 

Counting numbers 

 

 

You can support your child’s skills by visiting the following links: 

 

http://www.kidzone.ws/math/kindergarten.htmّّّّ 

http://www.k5learning.com/free-preschool-kindergarten-worksheets/simple-math 

http://www.education.com/worksheets/kindergarten/math/ّ 

 

 

 

 

 

 4(العلوم :

الهدفّالرئيسيّمنّوحداتّالعلومّهوّأنّتنقلّلألطفالّبأنّالعالمّمكانّمثيرّيستحقّالبحثّالكثيفّالمسوغ المنطقي :

يحصلونّعلىّخبراتّيوميةّّومنّهناّيتمّتوفيرّلهمّأكبرّعددّممكنّمنّالفرصّليجربواّويتفاعلواّمعّبيئتهمّوبالتالي

http://www.kidzone.ws/math/kindergarten.htm
http://www.k5learning.com/free-preschool-kindergarten-worksheets/simple-math
http://www.education.com/worksheets/kindergarten/math%20/
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تتسمّباألثراءّوالتنوعّفيّالعملياتّالعلميةّالمتمثلةّبالمالحظةّ/ّاالتصالّ/ّومقارنةّتلكّاألشياءّالتيّتشكلّالمادةّ

 الحقيقيةّلعالمّالطفلّوالتيّيتمّبحثهاّبشكلّحسي

ّونعززّفيهاّّ Delawareيتمّاستخدامّمعاييرّّ

ّ.ّّطرحّالطالبّأسئلةّعنّالعالمّمنّحوله .1

ّاستخدمّالحواسّللمالحظةّوالمشاهدةّ.ّ .2

 تقصيّاألشياءّ,ّالموادّوالظواهر.ّ .3

وشروحاتّبشأنّالمفاهيمّالتيّتعلمهاّ. .4  تقديمّأفكاراّ 

 نقلّالتعليمّوتقديمهّ. .5

 5( المفردات: 

ليستطيعّأنّلماذاّالمفرداتّمهمةّللطالبّّكيفّتعلمهاّ؟ّمنّأينّ؟ّيكونّعندّالطفلّمفرداتّ)يتعلمهاّ,ّيستخدمهاّ(ّ

يستوعبّويفهمّويقرأّ.أظهرتّاألبحاثّأنّتعليمّالمفرداتّاألكاديميةّالمناسبةّلمستوىّالصفّيزيدّمنّتحصيلهمّ

اللغويّبغضّالنظرّعنّلغاتهمّوخلفياتهمّاالجتماعيةّوهذهّالمفرداتّتكونّفيّجميعّالمواد)ّالرياضياتّ,ّالعلومّ,ّ

 اللغةّ.....ّ(

ّّ( أنشطة الفن :6

لّعلىّالتعبيرّعنّمشاعرهّباستخدامّطرقّمختلفةّوّتنميهّروحّاإلبداعّّوّاالبتكارّ.ّتقدمّّلهمّأنشطةّفنّتساعدّالطف

 وتندرجّتحتّمالمحّالبكالورياّلمدارسّالظهرانّاألهليةّ.ّحرّيستخدمّبهّالطفلّابداعه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Science: 

 

We use Delaware standards and encourage students to: 

a- ask questions about the world and its surroundings. 
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b- use their five senses to observe and notice. 

c- inquire things, items and * 

d- present their ideas and explanations on concepts learned. 

e- transfer and present the learning. 

 

 

5) Vocabulary: Why vocabulary is important for students to learn? How? From where? The students 

should have vocabulary (to learn, to use) to be able to absorb, understand and read. 

Research has shown that teaching appropriate academic vocabulary to the grade level increases their 

linguistic achievement regardless of their own language and social background and these vocabularies 

are applied in all subjects (Math, science, language.)   

 

6- Art Activities: 

The art activities help the child to express their feelings using different methods to develop a spirit of 

creativity and innovation which is in lined with IB PYP in Dhahran Ahliyyah Schools. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7( طريقة التقويم والتقييم :

التقويمّقبل,ّوأثناء,ّوبعدّالتعلمّبغرضّتحسينّالتعلم.:ّالتقويم التكويني  
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ّقبلّوأثناءّوبعدّالعملّباألنشطةّللمهاراتّالمقدمةّللطالبّ. تكوينياّ   تقويمّاألطفالّتقويماّ 

باإلضافةّإلىّنهايةّتقديمّالوحدةّوعلىّأساسهّّلمعرفةّمدىّإتقانّالطالبّللمهاراتّبهدفّويعطىّللطالبّتغذيةّ

المقدمةّلهّوعلىّأساسهّيتمّتقديمّالدعمّلهّوالتيّيكونّللدعمّالالزمّللطالبّسواءّللتوصلّللمهارةّّراجعةّللمهارات

 أوّإلثراءّاألطفالّللعملّعليهاّ.

الناتجّالنهائيّعندّالطالبّبعدّعملّكلّالتدخالتّالمناسبةّوهناّيكونّالحكمّعلىّالطالبّ.ّالتقييم :  

لمهاراتّمتدرجةّمنّالوعيّبالصوتياتّوتمييزّالحروفّهوّتقييمّللقراءةّواالسالسجل الجاري :  تيعابّيتضمنّقياساّ 

ثمّالمقاطعّّوالكلماتّثمّاالنتقالّلقراءةّنصوصّمنّمستوياتّمتدرجةّبغرضّتحديدّمستوىّالطالبّفيّاللغةّ

 مهاراتّاالستعدادّوالقراءةّالجهريةّواالستيعابّ.

فتراتّوبناءّعلىّمستوىّالطالبّالقرائي5ّّنيةّوالثالثةّعلىّيجرىّالسجلّالجاريّللطالبّفيّمرحلتيّالروضةّالثا

يخططّالتخطيطّلتعلمّمتمايزّوفيّمجموعاتّمتجانسةّبحيثّيقدمّللطالبّالتعلمّفيّمجموعاتّصغيرةّمتجانسةّمنّ

 حيثّالمستوىّ.ّ

 8( دعم األهالي يكون بطريقتين : 

الصفّبناءّعلىّالتغذيةّالراجعةّمنّالمعلمةّ.ّالمنزلّ:ّتفقدّحقيبةّالطفلّومتابعةّتقدمّالطفلّمعّمعلمة-1  

......الخّ(.-2 حضورّاألمّلالجتماعاتّوالبرامجّالمدرسيةّمثلّ)ّأسبوعّالقراءة,ّأناّوأمي,ّنحنّنعملّمعاّ   

هدفها:ّتوعيةّاألمهاتّللمهاراتّالمقدمةّوكيفيةّتقديمهاّوخاصةّمهاراتّاللغةّالعربيةّليتمّمتابعتهاّفيّالمنزلّ

باتساق.وتقديمهاّ  

 9(الغذاء الصحيّ:

يشجعّتناولّاألطفالّالغذاءّالصحيّوخاصةّفيّهذهّالمرحلةّلتغرسّهذهّالعادةّفيّحياتهّمنّالصغرّ,ّوبالتاليّيمنعّ

إحضارّأيّنوعّمنّأنواعّالطعامّأوّالهداياّأليّمناسبةّفيّالمدرسةّإالّمثالّفيّنجمّاألسبوعّ/ّيومّالمولدّإحضارّ

كب كيك بدون كريمةّوسنضطر آسفين إلرجاعه مع الطفل في حال خالف ّماعداّنشاطّأسبوعّالقراءةّإحضارّقصةّ

 فيّحالّالرغبةّ.

 

 

 

 

7)Assessment Tools:  
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Formative Assessments: these assessments are conducted before, after, and during instruction to 
identify areas of strengths and weaknesses. 
 
Submitting the students’ progresses at the end of each unit in order to identify each student’s level and 
whether or not they are properly applying the skills and accordingly a student will receive feedback. 
Based on the results children will be able to know on what to work to improve themselves.  
 
Summative Assessment: this is a final assessment and a grade will be given after the continuous 
formative assessments taken previously. 
 
The Running Record (السجل اجلاري): is an Arabic language assessments for reading and comprehension 

skills includes phonemic awareness, phonic, identification of letters, syllables, and words/letter 
awareness. It also includes assessing the students on grade leveled texts books to determine students’ 
readiness in language and reading. 
 
We use the running record (اجلاري السجل) for students in KG 2 and KG 3. It is conducted 5 times a year. 

Based on the students’ reading level, they will be  divided into groups and  the differentiated plans will 
be provided accordingly.  
 
8)We expect the families to support their children in 2 ways:  
 
1. Home: check the child’s bag daily and follow his progress with the teacher based on the feedback 
given to him/her from the teachers. 
 
2. Attend parents-teachers conferences and school programs regularly as scheduled (such as Reading 
Week, Mommy and I, We Work Together … etc.) 
Purpose: to provide mothers with educational strategies to reinforce the skills of both Arabic and 
English Languages at home. 

 

9)Healthy Food: 
We encourage our children to eat healthy food at a very young age. Thus, for this reason, we do not 
encourage to bring any  kind of gifts or unhealthy foods on any occasion in the school except for the 
Star of Week and Birthdays. For these two occasions, all Kindergarten children are allowed to bring 
cupcakes without cream ONLY. Otherwise, snacks/food will be returned back home with the child. In 
the Reading Week, children can bring a story to share.   

 

 

 

 ( برنامج اللغة اإلنجليزية:10
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المركزيةّفيّبرنامجّاالبتدائيةّالمبكرة،ّّاإلنجليزيةّبقسمّرياضّاألطفالّستغطيّالمحاورّوّالفكرةّالوحداتّفيّاللغة

سنستخدمّمواردّ.ّمنّخاللّّذلكّسيتمّتعليمّالمهاراتّاألساسيةّواالستراتيجياتّخاللّالقراءةّالمشتركةّوّالموجهة

ّ.همّوّحبّالقراءةّعندّاالطفالمختلفةّفيّاألدبّوالنصوصّالمعلوماتيةّوالتيّستطورّالمفرداتّوالف

 (التقييم: 11

ّالمالحظاتّاليومية•ّ

ّ.قائمهّالحروفّوالكلماتّالبصرية•ّ

ّ.التقويمّالتكوينيّالمشتركةّوالختامي•ّ

ّ•DRA2ّّ:ّّّيستخدمّتقييمّالقراءةّالتنموية(DRA2ّDevelopmental Reading Assessment/ّ)ّفيّرياض

لتقييمّاألصواتّاألوليةّوالنهائيةّ،ّعدّعددDRA2ّّّيستخدم.ّتقدمّالطالبّفيّالقراءةاألطفالّوّقسمّاالبتدائيّلمتابعةّ

البصريةّ،ّوتحديدّالحروفّّ\الكلماتّفيّالجملّ،ّوتحديدّوّكتابةّاالسمّاألولّواألخيرّ،ّوّقراءةّالكلماتّالشائعة

يّنهايةّالروضةّ،ّيتوقعّمنّالطالبّف.ّاإلنجليزيةّالكبيرةّوالصغيرةّباالسمّ،ّوإنتاجّاألصواتّوّالكلماتّلكلّمنهم

 .أوّأعلىّمنّتلقاءّنفسهمّوّسردّأحداثّالقصةDRA 3ّقراءةّالكتبّالبسيطةّمستوىّ

 (الواجبات المنزلية  وملفات القصص اإلنجليزية:21

ّالكتب5ّ-3سيحتويّالملفّالقراءةّ.ّسيتمّإرسالّالواجباتّالمنزليةّأسبوعياّلتعزيزّالمهاراتّالتيّتطبقّفيّالصف

يجبّأنّتعادّالملفاتّإلىّ.ّالصغيرةّلتقرأيهاّلطفلكّلتغرسيّفيهّحبّالقراءةّحتىّيكونّمستعداّللقراءةّمنّتلقاءّنفسهّ

 .الصفّفيّالوقتّالمحددّكلّأسبوع

 :موارد اللغة اإلنجليزية

- Sunshine by the Wright Group  

- Wonders by McGraw-Hill 

- Rigby 

- Scholastics 

- Pearson ( D’Nealian Handwriting, Word Analysis and Vocabulary) 

- Writers’ Workshop program by Lucy Calkins 

English: 

In Kindergarten, each unit will cover PYP themes through which we teach essential skills during shared 

and guided reading. We use various resources to build student knowledge in literature and informational 

text that develops vocabulary, comprehension and most importantly a love of reading.  

Assessments: 

 Daily Observations 

 Checklist for letters and sight words 
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 Common Formative & Summative Assessments 

 DRA2: Developmental Reading Assessment 2 (DRA2) is used in Kindergarten and the 

elementary section to follow up with the students' progress in reading. DRA Word Analysis is 

used to assess the rhyming words, initial and final sounds, counting number of words in 

sentences, identifying and writing their first and last name, reading the early emergent sight 

words, identifying upper and lower case letters by name, and producing sounds and words for 

each. At the end of kindergarten, students are expected to read simple books DRA level 3 or 

above on their own and retell main events.  

 

Homework & Reading Files: 

With respect to homework, it will be sent weekly to reinforce skills taught in class and keep up with 

class routines. The reading file will contain 3-5 small books for you to read to your child and instill in 

him/her a love of reading until he/she is ready to read on his/her own. All files must be returned to 

class on time every week. 

Resources: 

- Sunshine by the Wright Group  

- Wonders by McGraw-Hill 

- Rigby 

- Scholastics 

- Pearson ( D’Nealian Handwriting, Word Analysis and Vocabulary) 

- Writers’ Workshop program by Lucy Calkins 

- Raz kids website for leveled books: www.raz-kids.com 

- Starfall www.starfall.com  

 

 

ّ

 

 

 

 

 13( الرياضة :

http://www.raz-kids.com/
http://www.starfall.com/
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ّمنّ ّالفرد ّبالجوانبّالتيّتُعنىّبمصلحة ّفيّبرنامجّالسنواتّاالبتدائية ّوالبدنية ّواالجتماعية ّالشخصية ّالتربية تهتم

ّ.خاللّتعزيزّوتطويرّالمفاهيمّوالمعارفّوالمواقفّوالمهاراتّالتيّتساهمّفيّتحقيقّهذهّالمصلحة

ارتباط اّوثيق اّبكلّجوانبّخبرتهّفيّالمدرسةّوخارجها،ّوهيّتتضمنّالنماء،ّوالصحةّالبدنية،ّترتبطّمصلحةّالطالبّ

والعاطفية،ّوالمعرفية،ّوالروحية،ّواالجتماعية،ّوتساهمّفيّفهمّالذاتّوتنميةّالعالقاتّمعّاآلخرينّوالمحافظةّعليها،ّ

 .معّالمشاركةّفيّأسلوبّحياةّفاعلّوصحي

ّ:ّامجّالتربيةّالبدنيةّعلىّوجهّالتحديدّإلىّخمسّفئاتّرئيسيةيتمّتصنيفّاألنشطةّفيّبرن

ّ.الرياضة.5ّالجمبازّوّ.4ّأنشطةّإيقاعية،ّ.3ّألعابّبسيطة،ّ.2ّاألنشطةّالنمائيةّ،ّ .1

ّ.ّوهذاّالّيتمّإالّبالتعاونّبينّالمدرسةّوأولياءّاألمورّ

 : منّأقوالّالدكتورةّساليّالتركي

يجب علينا أن نفعل ما يمكننا أن نفعل، ويجب علينا أن نُظهر أننا متمكنين يجب علينا أن نمثل ما نؤمن به، و" 

 "مًعا

آملّبتعاونّجميعّأولياءّاألمورّمعنا،ّللقيامّبدورهمّفيّمساعدةّأطفالهمّللتمتعّباللياقةّالصحيةّوالبدنية،ّويشملّذلكّ

ّ.نومّالسليمّلهمتقديمّالغذاءّالمناسبّلألطفالّحسبّالهرمّالغذائي،ّّوتوفيرّقسطّكافّمنّال

ّ.نأملّتعاونكمّمعناّبالتزامّاطفالكمّبالزيّالرياضيّالمدرسيّفيّأيامّاألنشطةّالرياضية

 "ّكلّعامّأفضلّمنّالذيّقبله"سأسعدّبتلقيّاقتراحاتكمّأوّأسئلتكمّالتيّتتعلقّبمادتيّوذلكّلنكونّ

In the PYP, The (PSPE) Personal, Social and Physical Education is concerned with the 

individual's well-being through the promotion and development of concepts, knowledge, attitudes and 

skills that contribute to this well being. Well-being is intrinsically linked to all aspects of a student's 

experience at school and beyond. It encompasses physical, emotional, cognitive, spiritual and social 

health and development, and contributes to an understanding of self, to developing and maintaining 

relationships with others, and to participation in an active, healthy lifestyle.  

The activities in the Physical Education program are specifically classified into five (5) Main 

Categories: 1. Developmental Activities, 2. Simple Games, 3. Rhythmic Activities, 4. Gymnastics 

and 5. Athletic Sports. This can only be made possible with the cooperation of the school and parents. 

Like what Doctor Sally Al Turki says, "We must model what we believe, We must model that we can 

do it, WE must model that TOGETHER we can." So, I am hoping that all of the parents will cooperate 

and do your part to help our kids be physically fit and healthy. These includes giving your child the right 

food based on the "food pyramid", giving enough and proper sleep, and providing them proper PE 

uniform.  I will surely be pleased if you have other questions or suggestions regarding my subject 

because "Each year we will be better than we the year before!" 

 

 

 

 

 14( المكتبة :
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نحنّفريقّالمكتبةّأنّنستقبلّأبنائكمّوهمّأبنائناّأيضاّهذهّالسنةّفيّالمكتبةّونحنّأيضاّمستعدونّلمساعدتهمّّيسعدنا

حتىّيصبحواّمفكرينّوّمتوازنينّوّمتقصينّيحسنواّاستخدامّالمعلوماتّبكلّمسؤوليةّمنّخاللّتنميةّمهاراتهمّ

سوفّيتعلمونّكيفّيبحثونّوّيستخدمونّالمصادرّالبحثيةّ.سيقومّاألطفالّبالحضورّالىّصفّالمكتبةّأسبوعياّوّ

كماّسوفّنعملّوفقّوحداتّالتقصيّمنّخاللّقراءةّوّتحليلّالقصصّالتيّتدعمّعناصرّبرنامجّالسنواتّاالبتدائيةّ

منّحيثّالمعرفةّوّالمهاراتّوّالمواقفّوّاألفعالّوّالمفاهيمّ.يتمّتوفيرّبطاقةّالمكتبةّلكلّطفلّوذلكّحتىّيتمكنّمنّ

اجراءاتّالمكتبةّكماّيتوقعّمنهّّالمحافظةّعلىّاألدواتّالموجودةّفيّالصفّ.وّنتمنىّأنّتستمتعواّأيضاّمعّتطبيقّ

 الطفلّبماّيختارهّّكقصةّمنّالمكتبة.

وسيتمّقراءةّقصةّواستعارةّكتب،ّويجبّإرجاعّالقصةّقبلّموعدّالمكتبةّ تقدمّلألطفالّمرةّواحدةّأسبوعياّ 

إرجاعهّلنّيتمّاستعارةّقصةّجديدة،ّحتةّيتمّإعادةّالقصةّالقديمةّأوّالتواصلّّالمخصصّلصفّطفلك،ّفيّحالّعدم

ّمعّمعلمةّالمكتبةّ.

 تحتفلّالمكتبةّكلّسنةّبأسبوعّالقراءةّوّيستمتعّاألطفالّباألنشطةّالمختلفةّمنّقبلّطالباتّالمرحلةّاالبتدائية.
As librarians and library teachers ,we are thrilled to serve your child this year ! We are looking forward to helping 

them become Critical Thinkers, Balanced, Inquirers and Ethical users of information by developing their research 

skills.  

Students will attend weekly library classes. They will learn how to find and use resources. We will be following 

up with their Units of Inquiry  by reading and analyzing stories to support  the elements of the PYP 

PROGRAMME ( CONCEPTS, SKILLS, KNOWLEDGE ,ATTITUDES and ACTION  ) 

Students will be checking out their favorite books in both English and Arabic languages .They are allowed to keep 

their stories for a week with  the possibility of rechecking them a second time .  

Each child has his / her own card to be used in the library. 

Students will learn to take care of the library materials and they will review the lost and damage material policy.  

We would like you as a parent to enjoy the library materials as well with your child.  

DAS library has its own time of the year to celebrate ! yes celebrate. Throughout the year we will be announcing 

the READING WEEK CELEBRATION. During this week, a lot of enjoyable activities will be held with  your 

children by our amazing  older students.  

Offered to children once a week and will be reading a story and borrow books, and the story must be returned 

before your child's class library dedicated appointment, if there will not be returned to borrow a new story, a piece 

is re-old story or communicate with the library parameter. 

The library team happily serves  all kids and their parents at any time .For more information and inquiries, please 

don’t hesitate to call the library Ext 217 . 

We are looking forward to a wonderful school year full of achievement and learning with our precious students 

 

 

 

 

 

 االجتماعات :
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لألهاليّفكرةّشاملةّعنّبرنامجّالبكالورياّالدوليةّللسنواتّاالبتدائيةّالذيّاالجتماعّالجماعيّالعام:ّيقدمّّ-1

 يطبقّلرياضّاألطفالّوالبرنامجّاليوميّمعّمعرفةّمعاييرّالمرحلةّالخاصةّبكلّفئةّعمريةّ.ّّ..

ّاالجتماعّالفرديّاألولّ:ّيهدفّإلىّأخذّمعلوماتّمنّاألمّلمعلمةّالصفّعنّطفلهاّفيّالنواحيّالتاليةّ)ّ-2

النفسية/ّاالجتماعيةّ/ّالصحيةّ(ّوالنواحيّالتيّيجبّمراعاتهاّعندّالعملّمعهّليستطيعّتحقيقّأكبرّقدرّمنّ

 التفاعلّوالفائدةّمعّبرنامجّالمدرسةّ.

علىّالمستوىّ -3 االجتماعّالفرديّالثانيّ:ّيهدفّإلىّمناقشةّجميعّنواحيّالتطورّاألكاديميّللطفلّبناءاّ 

 الصفي

وري)ّأميّأتعلمّوّاستمتع(ّ:ّتحضرّاألمّبصحبةّطفلهاّإلىّصفهّحسبّالوقتّالمحددّلهاّويتحدثّاالجتماعّالتشاّ-4

خاللهّّالطفلّعنّّبرنامجهّاليوميّواهتماماتهّمنّخاللّالعملّمعهّفيّأركانّالصفّورؤيةّأعمالهّالتيّأنجزهاّفيّ

 حقيبةّالتعلمّالخاصةّبهّوتقديمّالدعمّالمعنويّلهّ

لثالثّ:ّيتمّعندّرغبةّوالدةّالطفلّبعقدّاالجتماعّأوّحاجةّالطفلّإلىّدعمّباالتفاقّالمسبقّمعّاالجتماعّالفرديّاّ-5

 معلمةّالصف.

أوّسلوكيّ* قدّيكونّهناكّأكثرّمنّاجتماعّمعّاألمّعندّحاجةّالطفلّسواءّأكاديمياّ   

Meetings: 

1- Open House Meeting: provides parents with comprehensive information about IB PYP 

(International Baccalaureate Primary Years Programme) and standards of every grade level 

expectations, which we apply it in kindergarten daily schedules.  

2- First Individual Meeting: where teachers receives from the mothers information (psychological / 

social / health) about their child and all important aspects that must be considered when working 

with them to achieve greater interest with the school program.  

3- Second Individual Meeting: It aims to discuss all aspects of the academic development of the 

child based on the grade level expectations. 

4- Consultation Meeting (Mom! I learn and enjoy): The mother accompanies her child to the 

classroom on allotted time. The child gets chance to talks about his daily routine, his interests 

while playing in the classroom centers, and showing his work accomplishments in his personal 

portfolio to receive the moral support from his parents.    

5- Third Individual Meeting: It is held if the child's mother wishes to meet or the child needs support 

on his personal learning agreements which had been discussed in previous meetings. 

* There may be more than one meeting with the mother according to the need to discuss on child's 

academic or behavior 
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 سمات األسرة الفاعلة

تربية أبنائها وبناء اتجاهاتهم نحو التعلم والنجاح ال يخفي على الجميع ما لألسرة من دور فاعل في 

في الحياة. وقد أثبتت األبحاث على مدى السنوات األخيرة أنه بإمكان األهالي تحسين ممارساتهم ، 

 وتطوير أساليبهم ؛ ليصبحوا أكثر فاعلية ونجاحاً في تربية وتعليم أبنائهم .
لسلوكات  اإليجابية التي يمكن لألهل تبنيها؛ لجعل يسرنا أن نضع بين أيديكم بإيجازهم  السمات، و ا

 أبنائهم مسؤولين، وذوي دافعية ذاتية عالية؛ لتحقيق النجاح . 

ّوتكونّ - ّوالثقة، ،ّ ّباألمان ّتشعرهم ّإيجابية، ّبطريقة ّاألبناء ّنفوس ّفي ّالحنيف ّاإلسالمي ّالدين ّقيم غرس

 األساسّلبناءّشخصياتهمّ.
ّ

األسرةّبماّفيهمّاألبناءّمنّخاللّالتحدث،ّواإلصغاءّالنشط،ّوالتفاعلّمعهمّالتواصلّالمستمرّمعّجميعّأفرادّ -

 .ّوالّبدّمنّتخصيصّوقتّللعائلة؛ّللمشاركةّوالتحدثّ)ّوقتّالواجباتّ......(.
 

ّاحترامّ - ّومراعاة ّالصحيح ّبالشكل ّتوجيهها ّمع ّواحترام ّوتفاعل، ّبصدق، ّمشاعرهم، ّاألبناء مشاركة

 خصوصيتهمّوهويتهمّالذاتية.
 

خلقّجوّمنّاأللفة،ّوالثقة،ّواالحترام،ّوالشعورّباألمانّفيّالبيت؛ّلكيّيكتسبّاألبناءّهذهّالمبادئّوتكونّ -

 أسلوبهمّفيّالتعاملّمعّاآلخرين.
 

ّلحلّ - ّمتآزرة ّكوحدة ّلألسرة ّالنظرة ّوتعزيز ّالحاجة، ّعند ّاألسرة ّمنّأفراد ّلكلّفرد ّوالمساندة ّالدعم تقديم

 مشكالتّأفرادهاّ.
 

بناءّعنّتوقعاتّعاليةّلهم)ّبماّيتناسبّمعّقدراتهم(ّومشاركتهمّحلمّالعائلةّبنجاحهمّوتميزهمّفيّالتعبيرّلأل -

 المستقبلّ.
 

ّالذيّ - ّالنموذجّالجيد ّالعملّالجاد،ّوبذلّأقصىّالجهدّكمفتاحّللنجاحّوذلكّمنّخاللّتقديم التأكيدّعلىّمبدأ

 يحتذىّبهّاألبناءّ.
 

فتحميلّاألبناءّبعضّوالمسؤولياتّالتيّتناسبّأعمارهمّوقدراتهمّّإشراكّاألبناءّفيّالمسؤوليةّفيّالبيت، -

 تولدّلديهمّاإلحساسّبالمسؤوليةّواالهتمامّباآلخرينّ.ّ
 

االنفتاحّعلىّالعالمّوفقّضوابطّمعينة،ّوتعويدّاألبناءّعلىّاحترامّاآلخرينّمعّالتمسكّبالثوابتّوالمعتقداتّ -

 األصيلة.
 

خدمةّللفئاتّالمحتاجة)ّالمختلفة(ّفيّالمجتمعّمنّخاللّالنمذجة،ّوغرسّتعويدّاألبناءّعلىّالعطاءّوتقديمّ -

ّاإلحساسّ ّعلى ّيعودهم ّحيث ّوشفاء، ّنماء ّالتطوعي ّالعمل ّففي ّبالدين ّوربطها ّنفوسهم ّفي ّالقيمة هذه

ّبالسعادةّ ّويشعرهم ّفراغهم ّوقت ّويشغل ّوالتقييم، ّوالتنفيذ، ّكالتخطيط، ّالعمل ّمهارات ّويعلمهم باآلخرين

 .الحقيقيةّ

وضعّقوانينّللمنزلّتحافظّعلىّالنظامّوتعودهمّعلىّاالنضباط،ّوتحديدّعواقبّمنطقيةّفيّحالّمخالفتهمّّ -

معّضرورةّالتأكيدّعليهاّومناقشتهاّمعّاألبناء،ّخاصةّأثناءّفتراتّنموهمّالمختلفةّوالعملّعلىّتطويرهاّمنّ

 خاللّأفكارهمّواقتراحاتهمّ..
 

ّاألبناء،ّ - ّواألفكارّحولّسبلّرعاية ّووجهاتّالنظر، ّاآلراء، ّوتبادل ّمعلميّاألبناء، ّمع ّالمستمر التواصل

 وتنميةّسلوكاتهمّوتطويرّقدراتهم.

ّ

ّ

40 Traits of a healthy family” home.earthlink.net 

Enabling an empowering families’ 

The healthy family   
 

http://home.earthlink.net/
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 الذهاب للمدرسة للمرة األولى من أهم التجارب في حياة الطفل 

 :  المدرسة ممكن أن تكون مكان ممتع للطفل* 

حينّيقابلّناسّمختلفينّوجدد،ّولديهّماّيفعلّمنّأشياءّمختلفةّجديدة،ّولديهّماّيفعلّمنّأشياءّمختلفةّ

ّوجديدةّ.

ّأشياءّكثيرةّيراها،ّأشياءّكثيرةّيتعلمها.

الطفلّجاهزّللروضةّستكونّتجربةّرائعة،ّتجعلهّيشعرّنحوّنفسهّشعورّجيد،ّوشعورّجيدّنحوّإذاّكانّ

للتعلم. ّالمدرسة،ّويكونّمتشوقاّ 

ومرتبكا ،ّكلّاألوالدّوالبناتّسيبدانّ للمدرسة،ّسيكونّالطفلّمشوشاّ  ولكنّإذاّلمّيكنّالطفلّجاهزّمهيئاّ 

لواّماّيجبّأنّيفعلوه،ّهذاّممكنّيحدثّإذاّلمّيكنّشعورهّالسيءّنحوّبعضهمّويكرهواّالمدرسة،ّوالّيفع

ّالطفلّفيّمدرسةّمنّقبلّ.

قبلّأنّيبدأّالطفلّالمدرسةّهناكّأشياءّيجبّأنّيعرفوهاّلكيّيعرفواّماّيدورّمنّحولهمّوماذاّيتحدثّ

أشياءّيجبّمعرفتهاّليستطيعواّأنّيتعلمواّأشياءّجديدةّل يكونواّالمعلمونّوالناسّحولّاألشياءّ.ّهناكّأيضاّ 

ّمتعلمينّداخلّالمدرسة،ّالبعضّالّيبدواّأنهّيفعلّالكثيرّفيّالمدرسةّولكنهّمهمّ.

 *أشياء يجب معرفتها قبل أن يبدا المدرسة والبد من مساعدته إذا أمكن :
ّ

 معلومانّحولّنفسه:ّأسمه،ّعمره،ّنوعه،ّرقمّهاتفه،ّعنوانه،ّأوّشارعّبيته. -
 

ة)ّصلةّالقرابة(:ّاألمّ)ّأميّأسمهاّندى(،ّاألب)ّخالد(،ّاألخ)وليد(،ّيعرفّأسماءّوعالقاتهّمعّأفرادّالعائل -

 األخت)جودّهيّأختي(،ّجدتي.
 

 يعرفّأجزاءّجسمهّالمختلفة:ّرأس،ّوجه،ّشعر،ّعيون،ّأنف،ّفم،ّأذنانّ. -
 

 يعرفّأنّيشيرّإلىّأجزاءّجسمه:ّركبه،ّذراع،ّيدان،ّأصابع،ّمعدة،ّظهر،ّأقدام. -
 

 المختلفة:ّمالبسّداخلية،ّمعطف،ّشراب،ّفستان،ّبنطلون.يعرفّأسماءّمالبسهّ -
 

 يعرفّبعضّأسماءّحولّالمنزل:ّسرير،ّباب،ّمخزن،ّمكنسة،ّسلةّالمهمالت،ّكرسي،ّنافذة. -
 

أنّيعرفّأسماءّحيواناتّحديقةّ - يعرفّأسماءّبعضّالحيوانات:ّقطة،ّحصان،ّكلب،ّطير،ّبقرة،ّيمكنّأيضاّ 

 الحيوان.
 

 حليب،ّخبز،ّفواكه،ّخضار،ّجبن،ّبيض.ّيعرفّأسماءّبعضّاألطعمة: -
 

 يعرفّمالمسّبعضّاألشياءّمثل:ّقاسي،ّناعم،ّمبلل،ّجاف،ّثقيل،ّخفيف،ّشائك. -
 

يعرفّبعضّكلماتّاألوقات)الزمن(ّمتىّتحدث:ّاآلن،ّبعد،ّقريب،ّأبدا ،ّدائما ،ّبعضّاألحيان،ّفيّالليل،ّ -

 خاللّاليوم.
 

 يميزّالنقودّالمعدنيةّعنّباقيّاألشياء. -

 أنّالنقودّلشراءّاألشياء.ّيعرف -

ّ

ّ

ّ
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ّ

 !! طـرق لـمـسـاعدة طـفـلـك

 . كيف أساعد طفلي بالمنزل؟ من أكثر األسئلة شيوعاً بين األهالي المهتمين

 عزيزتي  األم....  إليك بعض المقترحات لمساعدة طفلك في المنزل:

وناقشيّالمالحظاتّالمكتوبةّمعّعندّاستالمكّلملفّطفلكّاِطلعيّعلىّمحتواهّمنّاألوراقّوالكتبّالمرفقة،ّ -

طفلك،ّأظهريّلهّاهتماماّحقيقياّأثناءّمناقشةّعمله.ّهذاّالتواصلّيوضحّللطفلّأهميةّالتعليمّويشجعّالطفلّ

 علىّالمثابرةّفيّالمدرسة.
ّ

 تحدثيّمعّطفلكّعنّالمدرسةّوّعنّاألنشطةّاليوميةّالتيّقامّبالعملّومدىّاستمتاعهّبها. -
 

كافياّمنّالنوم،ّوشجعيهّعلىّتناولّالغذاءّالصحي.احرصيّعلىّأنّيأخذّطفل -  كّقسطاّ 
 

راقبيّبرامجّالتلفازّالتيّيشاهدهاّابنكّبحيثّتكونّمناسبةّمنّحيثّالمضمونّوالفترةّالزمنية.ّوناقشيهّفيّ -

 مضمونّالبرنامج،ّاحرصيّعلىّعدمّمشاهدةّابنكّالتلفازّاثناءّتناولّالوجبات.ّ
 

وعدمّتأجيلهاّلفتراتّالليلّالمتأخرة.شجعيّطفلكّعلىّأداءّالواجباتّا -  لمنزليةّمبكراّ 
 

وفريّالجوّالهادئّلطفلك،ّوجهزيّمكاناّمناسباّللدراسةّ)ّمكتبّصغير،ّأقالم،ّمقص،ّصمغ،ّألوان،ّ -

 ( ألخ أوراق،ّمعجمّلألطفال..
 

 أظهريّاهتماماّبأعمالّطفلكّالمدرسية،ّتابعيّمعّابنكّاحتياجاتهّفيّفتراتّالتقييمّالشهري. -
 

اجعيّّمعّطفلكّالمهاراتّالتيّتمّتعلمهاّمنّخاللّعملّتدريباتّمختلفةّمعهّوذلكّكاستعدادّللتقييماتّر -

 الشهريةّالمستمرة.
 

 إذاّواجهّطفلكّصعوباتّفيّفهمّبعضّالمهاراتّقدميّلهّالمساعدة. -
 

 انات..ألخ..(ّّزوديّطفلكّبخبراتّتعليميةّخارجّالمدرسةّمثل:ّ)الحدائق،ّالمتاحف،ّالمكتبات،ّوحديقةّالحيو -
 

 األلعابّالعائليةّتضيفّتعليمّجيدّلألطفال. -
 

 شجعيّطفلكّعلىّالكتابة. -
 

 اقرأيّلطفلكّباستمرارّوشجعيهّعلىّالقراءةّوناقشيهّفيماّقرأه. -
 

ّاحرصيّعلىّأنّيحلّطفلكّواجباتهّفيّمكانّهادئّبعيداّعنّالمشتتات)ّالتلفازّوالمسجلّوالراديو...(. -

ّّ

ّ

 

 

 

 

Teacher Created Materials  مقتبس من

 كتاب
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 :نرحب التواصل معكم واإلجابة على األسئلة الخاصة بك واالستماع إلى اقتراحاتكم من خالل الطرق التالية 

ّ.االجتماعاتّالفرديةّ(1ّّ

ّ:الهاتفّ(2ّّ

8918674ّ:ّالمبنىّالفرعيّ

8919444ّّ:ّالمبنىّالرئيسيّ

ّ.إالّفيّالحاالتّالضروريةّ(ّالمدرسةبعدّانصرافّاألطفالّمنّ)01:00ّ:ّالوقت

ّالبريدّاإللكتروني(3ّّ

ّ.نحنّنسعىّجاهدينّلغرسّالمهاراتّمدىّالحياةّوّالقيمّاإلسالميةّفيّأطفالناّ

 .نتمنى ألطفالنا سنة مثمرة 

We will be glad to communicate with you, answer your questions and listen to your suggestions in the 
following ways: 

1) Individual meetings. 

2) Phone:  

Branch building: 8918674  

Main Building: 8919444 - Ext. 257 

Preferable time: 1:00 PM (after the children leave school) except for necessary cases. 

3) E-mail  

We strive to instill the lifelong skills and the Islamic values in our children.  

 

We wish our children a fruitful year. 
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ّ

 

 

 

تحويلة  البريد األلكتروني

 المدارس

 الوظيفة االسم

MAHA.AL-OMAIR@Das.sch.sa 207 المديرة العامة للمدارس مها العمير 

MUNTAHA.ALBLUWI@Das.sch.sa 215 منتهى البلوي 
 

األطفال والمرحلة مديرة رياض 

 األبتدائية

Rola.AboSaqar@Das.sch.sa 204 روال أبو صقر 
 مديرة المنهاج والتطوير التربوي

 نجاة البلوشي 201 -
  

 مكتب األستقبال 

Alia.alhamooze@Das.sch.sa 240 
 

 عالية الحموز

 

المدارسممرضة   

Ghada.Abouhasira@Das.sch.sa 257 غادة أبوحصيرة 
 

الرئيسي المبنىمراقبة   

Bothina.Al-Romaih@Das.sch.sa - بثينة الرميح 
  

 مراقبة المبنى الفرعي

Rehab.Abubshait@Das.sch.sa - رحاب بوبشيت 
 

 مسوؤلة غرفة المصادر

Nora.AL-Sehly@Das.sch.sa 200 المرشدة الطالبية نورة السهلي 

Khadijah.Alamodi@Das.sch.sa 230 خديجة العمودي 
 

 مشرفة قسم رياض األطفال

 

Dalal.Mashraqi@Das.sch.sa 258 دالل المشرقي 
  

 ميسرة رياض األطفال 

 

MITZILA.SANCHEZ@Das.sch.sa 247 Mitzila Sanchez  مشرفة اللغة األنجليزية 

 

NOUF.AL-SHAMIKH@Das.sch.sa 
 

217 

 

الشامخنوف   

 

 معلمة المكتبة

 

 

Mona.AlOsaimi@Das.sch.sa 

 
 منى العصيمي 

 

Riza.Abarquez@Das.sch.sa 

 

 

 

258 

 

Riza N. Abarquez 

 

 معلمة الرياضة

 

mailto:NOUF.AL-SHAMIKH@Das.sch.sa
mailto:Mona.AlOsaimi@Das.sch.sa
mailto:Riza.Abarquez@Das.sch.sa
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رياض األطفالأسماء معلمات فريق   

 

 حضانة روضة أوىل روضة ثانية روضة ثالثة معلمات اللغة اإلجنليزي

Nazish E.shahbazi أمل عسيري نورة  المشرقي هناء العبدلي نورة المهيدب 

Sereen F.Abughaban أالء العبيد منيرة الحربي هند الغامدي 

 

 سكينة الحمدان

Ilham elalami آل حلزاءليالي  عبير سعيد الدوسري   

 

 فتنة المال
 

Youssra Aljumaily عبير ظافر الدوسري نهى الوهيبي  

 

 أريج النعمان

Leena Altaher أريج العبري مليحة اليامي  
 

 منيرة عسيري

Abir A.Chamseddine هويا القحطاني  وجدان العضاض لطيفة الجميعة 

Zafaran Al.hajri خوجوجود   رزان الحارثي سلمى العامودي  

Reham Aljunaidi  ود خوج  سحر البيشي لطيفة العبيد 

Josephine Mcknight عطاء المعني  فاطمة السعدون ايمان باشراحيل 

 ليلى الفيفي  نورة الملحم سهام الشيباني 

   أسيل الشلفان غادة ابوحصيرة 

  مي العتيبي  ندى صوان 
 

 

 
   في مرداد

 

 
 مريم أبو أحمد

 

 
 

 

 
 القحطانيمها 

 

 

  

 

ّ


