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فبراير

ألن طموحهــن عانــق عنــان الســماء حصــدن 
املراكــز األولــى يف أوملبيــاد الروبــوت ، نفخــر 
بالطالبــات : ســدمي النهــدي ، جنــالء اليامــي ، 
ســارة الناصــر حلصولهــن علــى املركــز األول يف 
التصميــم امليكانيكــي ، كمــا نفخــر  بالطالبــات 
ــة املنقــور  ــا وهيل : مــرمي خاشــقجي ، ملــى املهن
حلصولهــن كذلــك علــى املركــز األول ألفضــل 
ــي   ــة الت بحــٍث ابداعــي ضمــن املســابقة الدولي

طالباتنا يعانقَن السماء في « أولمبياد الروبوت » 

 فرصة جديدة من «مبادرات مسك» طالبنا يحصدون الترشيح فيها 

ترشح مجموعة من طالب مدارس الظهران االهلية لٌإلنضمام إلى مؤسسة محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز اخليرية (مسك) ضمن "برنامج الزمالة" الذي يُعنى بتلبية طموحات الطالب 

والطالبات يف االلتحاق بواحدة من أفضل اجلامعات العاملية، من خالل برنامج تأهيلي مكثف 
يرافق الطالب خالل تعليمه يف املرحلة الثانوية ويستمر ملدة سنتني ويقوم البرنامج على أساس 
تعزيز فرص قبول طالب وطالبات املرحلة الثانوية يف نخبة من جامعات العالم تشمل جامعات 
«كولومبيا» و«ستانفورد» يف الواليات املتحدة، و«أكسفورد» و«كامبريدج» يف بريطانيا، بحيث يتم 

إحلاق الطالب والطالبات يف سلسلة من برامج التأهيل املكثف، لبناء الشخصية اجلامعية 
لطالب املرحلة الثانوية، ومتكينه من العبور اآلمن نحو التعليم اجلامعي وبدء حياة أكادميية 

مثمرة يف اجلامعة التي يطمح إلى االلتحاق بها.
وتستهدف املرحلة األولى من برنامج «اإلعداد للمرحلة اجلامعية» طالب الصف األول ثانوي 

بإحلاق الطالب يف صيف السنة األولى يف برنامج تدريبي يحاكي التجربة األكادميية 
املستقبلية داخل واحدة من اجلامعات املرموقة عاملياً، وميتد إلى سبعة أسابيع يعيش الطالب 

خاللها تفاصيل احلياة اجلامعية، وينخرط يف العديد من األنشطة األكادميية داخل أروقة 
اجلامعة ، وقد حازت الطالبات لني املهنا وسالفة الشهري ، لني الفرج ، المار الكاكا ٫ َهال 

القالف ، إيالف اجلهني ، نوفا الدوسري ، رند الناجي وميار احلليلي على االلتحاق فيه .
اجلدير بالذكر أّن برنامج «اإلعداد للمرحلة اجلامعية» يأتي ضمن برامج مبادرة «مسك 

للزمالة والتدريب» ، التي أطلقها مركز «مبادرات مسك» لتهيئة الطالب والطالبات للمستقبل، 
ومتكينهم من االنخراط يف برنامج التنمية الشاملة للمملكة العربية السعودية، عبر إكسابهم 

أحدث املعارف واملهارات على ضوء أهداف رؤية السعودية .

tawasul

القادمــة.  املراحــل  يف  لهــن  نتمنــاه  التوفيــق  جــل   « الروبــوت  أوملبيــاد   » ســنوًيا   تُقــام 
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 مهرجان القراءة السنوي
 منارة ثقافية في
 المنطقة الشرقية

شــكل مهرجــان القــراءة الرابــع عشــر الــذي أُقيــم يف مــدارس الظهــران األهليــة أهميــة ثقافيــة بــدءاً مــن نصــف ينايــر وحتــى 
بدايــة فبرايــر ليــدرج حتــت ضمــن روزنامــة الفعاليــات احملليــة يف املجــال الثقــايف بافتتــاٍح مــن ســعادة الدكتــور ناصــر الشــلعان 
املديــر العــام للتعليــم باملنطقــة الشــرقية ،  واألســتاذ ســعيد القحطانــي مديــر مكتــب التعليــم بالظهــران وبحضــوٍر مــن األســتاذ 
خالــد التركــي و األســتاذ صــالح الزامــل ، فيمــا ذكــر  األســتاذ صــالح الزامــل تعبيــًرا بليًغــا قائــًال يف كلمتــه االفتتاحيــة ( مــن 
ــا بحــرص املــدارس ومــا تبذلــه علــى تعزيــز  أنــت ؟ أنــت مــا تقــرأ )  وعبــر عــن ســعادته البالغــة بحضــوره للمهرجــان ُمعجًب
رســالة القــراءة والشــعور بأهميتهــا لـــ األطفــال واملجتمــع ممــا يســهم يف تعزيــز القيــم والنمــو وألّن نكــون أمــًة فاعلــة مؤثــرة . 
ــدى  ــري ل ــراء احلــراك الفك ــه أســهم يف إث ــل إن ــب واحتضــان دور النشــر، ب ــى قاعــة الكت ــراءة عل ــم يقتصــر مهرجــان الق ول
املجتمــع كونــه شــهد عــدًدا مــن الفعاليــات املختلفــة والنــدوات التثقيفيــة واألمســيات األدبيــة اضافــًة إلــى عــروض الشــخصيات 
و ورش العمــل املتنوعــة ُوجــه بعًضــا منهــا لألهالــي والبعــض اآلخــر للتربويــني واملؤلفــني وبعضهــا لألطفــال الــذي أخــد فيــه 

النصيب األكبر بأجنحة تخصه وفعاليات تأخذ بيديه الى عالم الفكر والثقافة، وُحتلق به وسط الكتب .
واملســتعرض ملســيرة ومراحــل هــذا املهرجــان يــدرك أّن املــدارس ســعت دوًمــا لتفعيــل دور الكتــاب وأهميتــه يف تكويــن ثقافــة 
املجتمــع، قــد تنــوع  احلضــور يف ورش العمــل واحملاضــرات مابــني معلمــني وقــادة ومــدارس ومشــرفات تربويــات مــن أرجــاء 
املنطقــة الشــرقية وبلــغ عددهــم (٣٨٠) كمــا بلــغ عــدد زوار قاعــة الكتــب (١٢١٢ ) طالبــة  وكان عــدد  املــدارس الزائــرة ( ٣٥ ) 

مدرسة ترافقهن (١٠١) معلمة .
نشكر كل من ساهم يف إجناح هذا املهرجان ، وشكر خاص لألمهات املتطوعات من اللجنة الثقافية على عطائهن الالمحدود

زيارة فريق تطوير مناهج الحضانات ورياض األطفال من اإلدارة العامة للطفولة المبكرة في وزارة التعليم

ــة  ــة للطفول ــن اإلدارة العام ــن ٣٦ عضــوة م ــداً م اســتضافت مدارســنا وف
املبكــرة يف وزارة التعليــم واجلمعيــة الوطنيــة األمريكيــة للطفولــة  ، وذلــك 
يــوم األحــد ١٤٤١/٦/١هـــ املوافق ٢٠٢٠/١/٢٦م ضمــن برنامجهم لتطوير 
مناهــج احلضانــات وريــاض األطفــال ،  وقــد ضــم الوفــد مشــرفات عمــوم 
للطفولــة املبكــرة مــن أنحــاء اململكــة ،ومديــرات مراكــز تدريــب، وأســاتذة 
مــن جامعــة امللــك ســعود  يف الريــاض، وجامعــة امللــك عبدالعزيــز يف جــدة 
وممثالت من اللجنة الوطنية األمريكية NAEYC وذلك  ملالحظة البيئة الصفية 
يف احلضانــات  وماحتويهــا مــن أدوات وأركان وكذلــك طريقــة تفاعــل 
إلــى عمــر  بــدًءا مــن عمــر الرضــع  األطفــال خــالل البرنامــج اليومــي 
تُقــدم لألطفــال  التــي  اللغويــة  املهــارات  وقــد مت مالحظــة  الدارجــني  

والروتني اليومي، ومهارات خدمة الذات لألطفال األكبر سنا. 
 ولقــد أبــدى الوفــد إعجابهــم مبــا رأوه يف احلضانــة وصفــوف التمهيــدي ، 
كمــا مت إهــداء مكتبــة مدارســنا كتــاب (املمارســات النمائيــة الصحيحــة 
للرضــع والدارجــني ) وبعــض قصــص األطفــال باللغــة العربيــة   مــن قبــل 

ممثالت اللجنة الوطنية األمريكية للصفوف املبكرة.
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أنشطة الجمعيات للفصل الدراسي الثاني
حتقيقــاً لرســالة مدارســنا التــي تســعى لبنــاء شــخصية 
متكاملــة لطالباتهــا مــن الناحيــة األكادمييــة واالنفعاليــة 
اكتشــاف  يف  منــا  ورغبــة  واالجتماعيــة؛  والوجدانيــة 
وتنميــة مواهــب الطالبــات وقدراتهــّن وإشــباع ميولهــّن 
متــت تلبيــة رغبــات الطالبــات لهــذا الفصــل الدراســي يف 
ثقافيــاً،  املجــاالت:  مختلــف  يف  اجلمعيــات،  أنشــطة 

وعلمياً، وفنياً، ورياضياً، وهي كالتالي : 
طالبــات املرحلــة املتوســطة: نــادي التدويــن البصــري ، 
برنامــج تدريــب مدربــني TOT، جمعيــة قصة إرث ، نادي 
الروبــرت ، نــادي ايقاعــات موســيقية ، نــادي " نحــو ذات 
أفضــل " ، نــادي االعجــاز العلمــي يف القــران الكــرمي ، 

نادي تفاعل 
نــادي رد اجلميــل ، منــوذج  الثانويــة:  طالبــات املرحلــة 
نــادي الكتــاب  نــادي صناعــة الفخــار ،  األمم املتحــدة، 
( أصدقــاء  واعــي  برنامــج   ، نــادي اخلطابــة  الســنوي، 
نــادي   ، أُخــرى  مــدارس  مكتبــات  دعــم   ،  ( املرضــى 
املشــاريع الصغيــرة " بـُـن " ،  نــادي تصميــم لوحــة التخــرج 

للدفعة "٣٥ "، نادي التطريز .

زيارة مديرة مبادرة نظام 
تعليمي للمرحلة االبتدائية 
في وزارة التعليم لمدارسنا

تشرفت مدارسنا بزيارة د.شيرين 
العويف (مديرة مبادرة نظام تعليمي 
للمرحلة االبتدائية يف وزارة التعليم 

) يوم األربعاء    املوافق
٢٠٢٠/١/٣٠م وذلك لالطالع على 

البرنامج املتبع يف املدارس يف 
مرحلة رياض األطفال واملرحلة 

االبتدائية  

ِقــف شــادًيا فربيــُع ضــادك يقتــرب ، اعتــزاًزا واهتماًمــا بلغتنــا 
العربيــة فقــد حصــدت ســتٌة وثالثــون طالبــة مــن مدارســنا علــى 
الترشــيح حلضــور برنامــج ســوق عــكاظ العاشــر ممثــًال بنــادي 
اخلطابــة واإللقــاء ، جــاء ذلــك الترشــيح ملوهبتهــم الشــعرية 
الثالثــاء  يــوم  أقيــم احلفــل   ، وااللقــاء  بــاألدب  والهتمامهــم 
١٤٤١/٦/٣ املوافــق ٢٠/١/٢٨ يف جامعــة اإلمــام عبدالرحمــن 
بأنــواع  ابــن فيصــل وقــد تضمــن احلفــل تصفيــات خاصــة 
الشــعر املتعــددة ( الترانيــم ، قافيــة وبيــت ، ديــوان ، اللقــاء 
واالرجتــال ) كمــا تضمــن عــدًدا مــن املســابقات االرجتاليــة بــني 
طالبــات اجلامعــة مــن عــدة تخصصــات أبــدَي فيهــا احلمــاس 
الضــاد.  بلغــة  والشــغف  والتفاعــل 

سوق عكاظ ِيرشح سًتا وثالثين طالبة من مدارسنا
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يسر املجلس الطالبي أن يعلن عن املعرض الفني األول للمجلس الطالبي و الذي سيعقد من األحد ٩ 
فبراير إلى اخلميس ١٣ فبراير ٢٠٢٠ يف القاعة املتعددة األغراض. سيضم هذا املعرض املواهب 

الفنية للطالب من الصف األول حتى الصف الثاني عشر ، باإلضافة إلى منسوبات مدارس الظهران 
األهلية.

جميع أنواع الفنون موضع ترحيب. آخر موعد لتسليم األعمال هو الثالثاء ٣ فبراير لألستاذة صباح 
فؤاد أو أ. هال عنقاوي.

ال تدعوا هذه الفرصة تفوتكم للمشاركة بأعمالكم الفنية مع املجتمع املدرسي.
الدعوة عامة حلضور املعرض!

one ocean مدارسنا األفضل في
رشــحت شــركة KBR البريطانيــة مدارســنا لتمثيــل املــدارس يف اململكــة العربيــة الســعودية املطبقــة لبرنامجهــم اخلدمــي 
والتوعــوي One Ocean . يف يــوم االثنــني املوفــق ٢٧ ينايــر ٢٠٢٠،  و اســتقبل طالبنــا وطالباتنــا املديــرة العامة للبرنامج ( 
جانــا ســاوندرز ) والتــي عبــرت عــن انبهارهــا واعجابهــا مبســتوى معرفــة طالبنــا عــن مخاطــر التلــوث البيئــي وتفاعلهــم 
يف البرنامج . تعد مبادرة ONE OCEAN التابعة لشركة KBR البيئية مبادرة تتعاون مع املدارس احمللية يف جميع أنحاء 

العالم إليجاد حل هندسي لواحد من أكبر التحديات البيئية - التلوث البالستيكي يف محيطاتنا.
ــول للحــد مــن  ــادة الوعــي عــن قضيــة االحتبــاس احلــراري وتقــدمي احلل يطبــق هــذا البرنامــج يف املــدارس بهــدف زي
التلوث من خالل ١٠ ورشــات وعدد من الرحالت امليدانية خالل العام الدراســي وتعتبر مدارســنا إحدى ثالث مدارس 

مشاركة وبلغ عدد الطالب املشاركني من الصف السابع والتاسع تسعة وعشرين طالب وطالبة.
المشاريع المجتمعية 

يخوض طالب وطالبات الصف الثامن مسيرة 
تعلم وبحث شيقة من خالل استكمال مادة 

"املشاريع املجتمعية" حيث يركز على املجتمع 
واخلدمة املجتمعية. يركز املشروع على 

التوعية، أو املشاركة الفاعلة، أو البحث، أو 
التثقيف، أو االبتكار، أو تغيير سلوكيات، أو 

املناصرة، كما يهدف إلى تعرف الطالب على 
حقهم ومسؤوليتهم يف تنفيذ اخلدمة كنوع من 

العمل يف املجتمع. ستعرض نشرة "تواصل" 
بعض مشاريع طالباتنا على مدى األسابيع 

القادمة.
أشرفت املعلمة هدى ابراهيم على ٤ مشاريع 

وهي:

- التطــوع يف عيــادة بيطريــة وإنشــاء حســاب انســتغرام لعــرض 
احليوانــات للتبنــي والتعريــف بكيفيــة عــالج العيــادة للحيوانــات 

املصابة للطالبات : جود العتيبي، روفانا األحمري .
- التطــوع يف عيــادة بيطريــة وإنشــاء حســاب انســتغرام عــن 
احليوانــات املفقــودة واملنقــذة، وعــرض معلومــات مفيــدة عــن 
احليوانــات للطالبــات : ســارة العــكاس، جنــى اخلــروف، جنــى 

قضماني .
- دعــم مكتبــة املدرســة مــن خــالل تفعيــل األيــام العامليــة وإعــداد 
الكتــب يف املكتبــة واملزيــد للطالبــات : هديــل املســيعيد، فجــر 

البلوشي، نورة العمير 
- إنشــاد كتيــب تعريفــي عــن املدرســة للطالبــات املســتجدات 
ــه العــوض،  ــا الدوســري، دان ــة للزائــرات للطالبــات : دالي ومطوي

لولوة العبداحملسن 




