
 

 

 
 

  

 
 
 
 
 

الحمد هلل وكفى ، وصلى اهلل وسلم على نبيه المصطفى ، ومن سار على نهجه واقتفى 
 وبعد ،

 نحييكم بتحية اإلسالم ، وبتحية أهل الفردوس : السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
باقات من الورود، وشذرات من الياسمين، ونفحات من العبير ، نرسلها إلى جميع 

منسوبي ومنسوبات مدارسنا، وإلى طالبنا األعزاء ، وأولياء أمورهم األكارم بمناسبة 
بداية العام الدراسي الجديد عّلها تصلهم وهم في غاية السعادة والسرور  والبسين 

 أجمل ثياب الصحة والسالمة.
 

اكتساب نتمنى للجميع عامًا دراسيًا حافاًل بالجد واالجتهاد، غنيًا بالعلم والمعرفة، و
المهارات والخبرات، مزدانًا باألخالق الحميدة،  والسيرة العطرة، وتكون بداية كل 

كما نتوقع أن  .طالب من طالبنا بداية قوية ومشجعة ومتفائلة بمستقبل زاهر بإذن اهلل
يكون جسر التواصل بين المنزل والمدارس عامرًا ومستمرا وفاعالًًً لكي يكون عامنا 

اجحًا ونحقق سويًا األهداف التربوية والتعليمية المرجوة كما نتطلع الدراسي مثمرًا ون
 أن نكون في كل عام خيرًا مما كنا عليه في العام الذي سبق .

 وفق اهلل الجميع لكل خير وإنه الهادي إلى سواء السبيل .
 

 إدارة المدارس
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برنامج "الخدمة و العمل" مكونًا رئيسًا من مكونات برنامج السنوات المتوسطة يشكل 
بمدارس الظهران األهلية ومتطلبًا إلزامًيا من جميع الطالب في هذه المرحلة. يعتبر 

برنامج "الخدمة و العمل" نوعًا من التعلم المستند إلى التطبيق والمرور بتجارب يقوم 
بط حقيقية بين ما يتعلمونه داخل الصف الدراسي وبين الطالب من خاللها ببناء روا

ما يواجهونه في المجتمع من تحديات. من خالل ما يقومون به من أفعال تنشأ عن 
شعورهم بالمسؤولية عن مساعدة المجتمع، يمكن لطالب مدارس الظهران األهلية 

جاح داخل تطوير مالمح متعلم برنامج البكالوريا الدولية، والتي تشكل أساس الن 
الفصل الدراسي وفي الحياة العملية كذلك، كما تمكنهم من إحداث الفارق اإليجابي 

 محلًيا وعالمًيا كما هو منصوصًا عليه في رسالة المدارس.
 

 مشاريع 8باستثناء الصف )  طالب وطالبات الصف السادس إلى الصف العاشر
لعمل. ندعوكم للتواصل ( سيعملون على البرنامج من خالل حصة الخدمة وامجتمعية

مع فريق الخدمة والعمل في حال رغبتم بإعالمنا عن فرص للطالب والطالبات 
 للمشاركة في خدمة للمجتمع.

 الرجاء التواصل مع:
 dossari@das.schs.sa-samia.alأ.سامية الدوسري، إيميل:  قسم البنات:

 ٢٢٠٥/ تحويلة  ٨٩١٤٤٤٤رقم هاتف: 
، رقم هاتف  halla.angawi2@das.sch.saو أ. هال عنقاوي، إيميل: 

 ٢٢٠٤/ تحويلة  ٨٩١٩٤٤٤
رقم هاتف     hy@das.sch.sawalid.allitأ. وليد الليثي، إيميل: قسم البنين:

 ٣٣٤٤/ تحويلة  ٨٩١٩٢٢٢
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نود تذكير السادة أولياء األمور الكرام بخطة انصراف طالب المدارس 
طوال العام وذلك بدًءا من األسبوع الدراسي األول حيث يكون بإذن اهلل 

ائي حتى الصف الخامس دخول وخروج طالبنا من الصف الثالث االبتد
( والطالب من الصف السادس حتى الثالث  3 االبتدائي من بوابة رقم )

( نأمل من الجميع  5 الثانوي سيكون دخولهم وانصرافهم من بوابة رقم )
 .االلتزام بذلك مع الشكر

(  5+  4+  3 ( ظهرًا للصفوف ) 2:35علمًا بأن موعد االنصراف الساعة ) 
 ( ابتداًء من يوم  12 – 6ظهرًا للصفوف ) (  2:45والساعة ) 

 .م1/2019/9هـ الموافق 2/1/1441 األحد

علما بأن الجدول اليومي الزمني للحصص بقسم البنين لجميع المراحل 
واألجندة الخاصة للفصل الدراسي األول والتي تتضمن المواعيد الهامة 

ارس وتم تسليم وفعاليات وأنشطة المدارس بقسم البنين متوفرين بموقع المد
نسخة البنكم مع الحقيبة الخاصة باليوم التمهيدي وسيتم إرسالهما أيضا عبر 

 . اإليميل
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يشكر قسم المحاسبة السادة أولياء األمور الكرام الذين قاموا بتسديد الرسوم 

 . هـ1440/1441الدراسية للعام الحالي 
 بالسداد ونرجو ممن لم يسدد المبادرة

 
 . شاكرين للجميع حسن تفهمهم

 


