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http://www.das.sch.sa/

امللــك  ملؤسســة  التدريبــي  البرنامــج  ضمــن 
 " واالبــداع  للموهبــة  ورجالــه  عبدالعزيــز 
موهبــة " والــذي يتضمــن أوملبيــاد الكيميــاء 
أحــرزت  فقــد  والرياضيــات  والفيزيــاء 
الطالبــة : جنــى محمــد عبداملنعــم الســنان 
املكثــف  للتدريــب  الثامــن  الصــف  مــن 
لألوملبيــاد يف مجــال فيمــا انضمــت الطالبــة 
جنــى علــي الدوســري يف مجــال الرياضيــات 
ممــا أهلهمــا لالنضمــام للفــرق املشــاركة يف 
أن   بالذكــر  اجلديــر   ، الدولــي  األوملبيــاد 
يف  الريــاض  مدينــة  يف  أقيــم  البرنامــج 
عبدالرحمــن  بــن  نــورة  األميــرة  جامعــة 
تدريبيــة      ســاعة   ٦٠ وبواقــع 

فكــرة  ُكل  ووراء   ، فكــرة  كتــاب  كل  وراء 
جيــل  تنشــئ  خطــواٌت   .. لألمــام  خطــوة 
ومنفتــح   مطلــع   ، مفكــر   ، ويقــرأ  يقــود 
علــى العالــم . نلتقــي معكــم يف مهرجــان 
القــراءة الســنوي الرابــع عشــر يف مــدارس 
لدينــا  جتــدون  حيــُث  األهليــة  الظهــران 
الكتــب  مــن  ومختــارة  واســعة  مجموعــة 
املســتوى  حســب  املصنفــة  والقصــص 
العمــري والعديــد مــن الفعاليــات والــورش  
الصباحيــة  الفتــرة  وســتكون   ، املختلفــة  
مخصصــة للطــالب والطالبــات يف املــدارس 
. للعوائــل  املســائية  والفتــرة   ،

بكــم  وســعًدا  وأهــًال  ننتظركــم  

مدارسنا تحت إشراف وزارة التعليم 
وُمعتمدة من قبل هيئة االعتماد 

 AdvancED  الدولية

انطالًقا من مبادئ ديننا اإلسالمي ، 
فإّن رسالة مدارس الظهران األهلية 
هي تمكين ُكل طالب ليكون ُمفكًرا 
ومتعلًما مدى الحياة ، ثنائي اللغة ، 
متفاعًال وُيحدث فرًقا إيجابًيا محلًيا 

وعالمًيا .

األول  الصفــني  وطالبــات  طــالب  قــام 
اعــالن  االبتدائــي بحضــور حفــل  والثانــي 
كان  والــذي  الوقــار  تــاج  مســابقة  نتائــج 
اخلطيــب  ابتســام  املعلمــة  اشــراف  حتــت 
بالتعــاون مــع جلنــة األمهــات املتطوعــات ، 
حيــث مت فيــه تســميع الســور املقــررة ضمــن 
اميانيــة  أجــواء  وســط  مرحلــة  كل  منهــج 
اســتمرارية  علــى  للطــالب  وتشــجيع 
حفظهــم ومراجعتهــم لكتــاب اهللا ، ســائلني 
حفظــة  مــن  ويجعلهــم  يوفقهــم  أن  اهللا 

كتابه .

�� � � �� � �� � � � � � �



Please check the Schools website regularly for any inquiries and appointments

يخــوض طــالب وطالبــات الصــف الثامــن مســيرة تعلــم وبحــث شــيقة مــن خــالل اســتكمال مــادة "املشــاريع املجتمعيــة" والتــي ُتركــز 
علــى املجتمــع واخلدمــة املجتمعيــة. وتتنــوع أهدافهــا بــني التوعيــة، و املشــاركة الفاعلــة، أو البحــث، أو التثقيــف، أو االبتــكار، أو 
تغييــر ســلوكيات، أو املناصــرة، ممــا تســاهم يف تعــرف الطــالب علــى حقهــم ومســؤوليتهم يف تنفيــذ اخلدمــة كنــوع مــن العمــل يف 

املجتمع. 
وأشــرفت املعلمــة أمينــة عبدالصمــد علــى العديــد مــن املشــاريع متنوعــة األهــداف والفكــرة ومســتفيدة مــن وســائل التواصــل 
االجتماعــي فتضمنــت : مشــروع نشــر الســعادة مــن خــالل نشــاطات مختلفــة وحســاب انســتغرام للطالبــات نــورة العفالــق، عليــاء 
ليــان  الزاهــد،  للطالبــات جنــا  االبتدائيــة  للمرحلــة  األوليــة  اإلســعافات  عــن  التوعيــة  نشــر  ومشــروع   ، الربيــش  فــرح  التركــي، 
أبوكبــوس، شــهالء احلســني فيمــا قامــت الطالبــات لــني القحطانــي، نــوف اخلريجــي، رامــا آل الطيــب مبشــروع لـــ نشــر الوعــي عــن 
االحتياجــات اخلاصــة وترجمــة ألعــاب تعليميــة لــذوي صعوبــات التعلــم وغيرهــا مــن البرامــج واملشــاريع املجتمعيــة التــي تخــدم 

العديد من الفئات وحتدث فرًقا ايجابيًا محلًيا وعاملًيا 

نحــن نعمــل مًعــا ٫ أحــد أنشــطة " أنــا طفــل قــارئ " لتشــجيع األطفــال علــى القــراءة  والتــي تخــدم معاييــر اللغــة العربيــة ( قــراءة ، مشــاهدة 
وعرض ، حتدث واستماع ، كتابة ) وهي استراتيجيات لتذكر التعلم وربطه باحلياة .

أقيــم النشــاط مبشــاركة األهالــي حتــى يكــون لديهــم فكــرة عــن طريقــة العمــل مــع الطفــل وبالتالــي تطبيقهــا باملنــزل ليكــون هنــاك اتســاق يف 
التعليــم ، والــذي ينعكــس بصــورة جيــدة علــى الطذفــل فكلمــا كان هنــاك شــراكة بــني البيــت واملدرســة كلمــا ســاهم وأثــر ايجابًيــا علــى تطــور 

ومنو الطفل . 
واحتــوى النشــاط علــى  حلقــة كبيــرة يشــارك بهــا األطفــال قــراءة أشــعار باللغــة العربيــة واالجنليزيــة وأنشــطة حركيــة . كمــا تضمــن مشــاركة 
الطفــل بالعمــل مــع والدتــه باحملطــات التعليميــة مبــا فيهــا مــن أنشــطة حركيــة ، فنيــة ، قــراءة وكتابــة باســتخدام اللغتــني ، تكلــل النشــاط 

بالنجاح وسط استمتاع األمهات برفقة أطفالهم 

 مجموعة واسعة ومختارة
 من القصص المصنفة

 حسب المستوى العمري
 تجدونها في مهرجان القراءة

 الرابع عشر في مدارس
الظهران األهلية




