
  Please check the Schools’ website regularly for any inquiries and appointments  ألي استفسار أو مواعيد دورياً على موقع المدارس االطالعيرجى 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
  
  

 رقم الهاتف

+966-13-8919444 
 

 فاكس

+966-13-8915252 
 

E-Mail: 

girls@das.sch.sa 
 

 موقعنا على االنترنت

www.das.sch.sa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انطالقاً من مبادئ ديننا اإلسالمي، 
فإن رسالة مدارس الظهران األهلية 

 هي:
ًرا تمكين كل  طالب ليكون مفك ِّ

ومتعل ًِّما مدى الحياة، ثنائيَّ اللغة، 
ُمتفاعالً ويُحدِّث فرقًا إيجابيًّا محليَّا 

 وعالميَّا.

 "رؤيتنا"

تعليماً عالمي رؤيتنا هي أن نقدم 
إسالمية ووبهوية عربية  المستوى

من خالل مجتمع تعل مي رائد يتصف 

 .باالستدامة والمسؤولية االجتماعية

 

 
 
 

ةفي مسابقة التهجئ باألبداعتوجنَّ ي  باتنا طال  
  

إّن الذي مأل اللغات حماسًنا ، جعل اجلمال وسّره 
يف الضاِد .. تُعد لغتنا العربية من أقدم اللغات 
السامية واخلالدة، وتزامًنا وابتهاًجا بيوم اللغة 

ديسمرب ُعقدت مسابقة التهجئة  18لعربية ا
 توقد أظهر  االبتدائي لصفوف الرابع واخلامس

بتميزهّن  نوجو وتُ املتسابقات لغتنا أبروع صورها 
وبراعتهن ، جبهوٍد من معلماتنا الفاضالت عامة 

واملعلمة آمال املصري خاصة يف التهيئة 
يل الكرام على ، واألها واملبادرة واالستعداد

 وجلنة األمهات واملعلماتالتشجيع والدعم ، 
 على النشاط واحلماس

  PTA 

 

الدوسري .. مسيرة تفوق محليًا وعالميًاعلي  جنى  

 

مستوى المملكة على للمنافسة تان أروى السقاف ورياحين عبدالجبار تتأهالن الطالب  

 

 نشرة إخبارية تصدر من  قسم البنات

صف الثامن سنة تلَو األخرى ، فقد الدوسري من العلي فخٌر واعتزاز .. وتفوق مستمر للطالبة جىن 
مثلت الوطن عاملًيا ضمن الفريق السعودي ألوملبياد الرايضيات الدويل وأكملت مسرية التفوق حملًيا 

 بتقلدها امليدالية الذهبية يف مسابقة الكاجنارو للرايضيات على مستوى اململكة
قدم املزيد من الت الديها ومعلماهتا متمنني هلمن وا من ساندها لولكلطالبتنا كل التهاين والتربيكات 

 والنجاح

تسةةةةةةتمر الدراسةةةةةةة :  مرحلةةةةةةة رايا األطفةةةةةةال
 الةةةةةةةةةةةةثال  كامةةةةةةةةةةةةل حةةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةةةوم   وبةةةةةةةةةةةدوام

ضةةةة األو  لصةةةفوف الرو م  31/12/2019
م  1/1/2020وليةةةةةةةوم األربعةةةةةةةا  ، والثانيةةةةةةةة 

وسةةةيتم إرسةةةال التقةةةارير فوف التمهيةةةدي لصةةة
 .م2/1/2020يوم اخلميس 

ن ) مةةةةة دراسةةةةةتسةةةةةتمر ال املرحلةةةةة االبتدائيةةةةة:
ا  يةةوم الصةةف الثالةة  ا  الصةةف اخلةةامس   

وسةةةةةةةةةيتم إرسةةةةةةةةةال م 2/1/2020اخلمةةةةةةةةةيس 
   م2/1/2020التقارير يوم اخلميس 

 
للفصةةةةل الدراسةةةةي الثةةةةاين تسةةةةتانف الدراسةةةةة 
، م19/1/2020 األحةةدجلميةةع املراحةةل يةةوم 
سةةةةةيكون االنصةةةةةةراف وفقةةةةةةاً وبةةةةةدوام كامةةةةةةل و 

 .للمعتاد
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 "رسالة مدارسنا"

انطالقاً من مبادئ ديننا اإلسالمي، 
فإن رسالة مدارس الظهران األهلية 

 هي:
ًرا  تمكين كل طالب ليكون مفك ِّ

ومتعل ًِّما مدى الحياة، ثنائيَّ اللغة، 
إيجابيًّا محليَّا ُمتفاعالً ويُحدِّث فرقًا 
 وعالميَّا.

 "رؤيتنا"

تعليماً عالمي رؤيتنا هي أن نقدم 
إسالمية ووبهوية عربية  المستوى

من خالل مجتمع تعل مي رائد يتصف 

 .باالستدامة والمسؤولية االجتماعية

 

 
 
 

مدارسنا تحت إشراف وزارة 
التربية والتعليم ومعتمدة من قبل 

 هيئة االعتماد الدولية 
(NCA-CASI) 

 

اف وبداية الفصل الدراسي خطة االنصر
 الثاني
 

ر العلمي متملكة يف املؤ مستوى املمنافسة على للتان أروى السقاف ورايحني عبداجلبار الطالبأتهلت 
2020 -9201الثال  عشر بقيادة الطلبة   

 السقاف على املركز الثال  أروى  رايحني عبداجلبار على املركز الثاين والطالبة حصلت الطالبة وقد
يف توفيق متمنني هلم ال اإلجنازوألنفسنا هذا  لطالباتناارك ، نب يف اجملال العلميملشاريعهم الوزارية نتاًجا 

 .ل القادمةاملراح
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ب في الوحدة تثري تعلم الطال شرقيةمانة العضو المجلس البلدي أل 

الثةالث  

 

ثرا  إيف بلدي ألمانة الشرقية  عضو اجمللس الالسيدة دنيا اجلرب شاركت
للوحدة  2019ديسمرب  10يوم الثال    طالبات الصف اخلامستعلم 
حملًيا  املنظمات ودورها يف حل املشكالت ماهّية ضمنتثالثة واليت تال

وشرح اهليكل  بتوضيحوعاملًيا ، وكيفية منذجة عمل املنظمة ، كما قامت 
انئب من رئيس اجمللس و  األعضا ظمة وكيفية اختيار التنظيمي للمن

دورها الفعال الذي أسهم يف زايدة الوعي شاكرين هلا ، وغريهم الرئيس   
 

  

 قسم البنات – تصدر من مدارس الظهران األهلية إخبارية.. نشرة تواصل 
 

 االحتفال باألسبوع العالمي للتعليم في القنصلية االمريكية

 

 مل عواد )املستشارة اجلامعية أ األستاذةمبرافقة  طالباتناقامت جمموعة من 
يف مدينة  األمريكيةبزايرة القنصلية   نوف الشامخ )معلمة املكتبة واألستاذة
جمموعة من الطالب وقابلوا  العاملي للتعليم،  األسبوعمبناسبة  الظهران

. األمريكيةالذين درسوا يف خمتلف اجلامعات يف الوالايت املتحدة اخلرجيني و 
 الطاليب لالتباد برانمج خرجييحلقة نقاش بقيادة طالبنا الفرصة حلضور  انتهز

. ألمريكيةاواستمعوا خلرباهتم وجتارهبم اثنا  دراستهم يف الوالايت املتحدة 
الطالب عرا مت إلقا ه من قبل املستشارة الرتبوية يف  حضور إ ابإلضافة 

واليت شرحت هلم طريقة كيفية  القنصلية االمريكية، السيدة/ صفا  السقاف  
  

 

يهدف برانمج البكالوراي الدولية إ  إعداد أفراد يفكرون بعقلية دولية ويسهمون يف خلق عامل أفضل وأكثر سالمًا من خالل 
 الطبيعة اإلنسانية يف تعهد األرا والوصاية عليها.إدراكهم أهنم يشرتكون مع اآلخرين يف 

صباحاً، 9:00عند الساعة  1/1/2020ندعو أمهاتنا ملشاركة أطفاهلن يف نشاط )حنن نعمل معاً  يوم األربعا  ومن هذا املنطلق 
ظهراً والذي يهدف إ  إعطا  فكرة لألمهات لبعض األنشطة اليت تليب مهارات 11:30إ  الساعة  9:15حي  يبدأ النشاط 

 و تدعم طفلك يف املنزل مبا يقدم يف املدرسة ح  هتيئ له فرصة أكرب للتطور والنجاح،  فال استعداداً للقرا ة والكتابةاألط
 مالحظات: 

  يف نفس وقت النشاط.  حضور الطفل مع األم •
 شاطضور مرافقني من اإلخوة إ  النعدم ح •

 

 نشاط ) نحن نعمل معاً (

 لصفوف الروضة الثالثة

 

كما قام الطالب ايضاً ابلتعرف على تفاصيل أكثر بشان متطلبات .  األمريكيةت واجلامعات ومتطلبات التسجيل يف الكليا
عن  عالوة على ذلك، قاموا مبقابلة القنصل العام، راتشنا كرونن، واليت حتدثت مع الطالب. عليهاوكيفية التقدمي  شريةالتا

 إ يف جمتمعاهتم عندما يتخرجون ويعودون  إجيايبأثر  إحداثوعن فرصتهم يف ميزات الدراسة يف الوالايت املتحدة االمريكية 
 اململكة العربية السعودية.

 
 
 
 

 دعوة لمعرض الخدمة والعمل


