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 7533553350: المدرسي جوال النادي

 .متعلم طموح في مجتمع مدرس ي حيوي مزدهر

 

 العربية السعودية المملكة
 اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة

 مدارس عالمي الممتع
رياض أطفال ـ ابتدائي ـ متوسط -حضانة   

 لنادي المدرسيإدارة ا
 

 رؤيتنا

 

 

 النادي المدرسي "من هنا أبدأ"
 

 ..المكرمون طالبنا وطالباتناأولياء أمور 

الذي يقدم أنشطة متنوعة ثقافية، تربوية،  النادي المدرسي "من هنا أبدأ"يسرنا أن نعلن عن عودة 

 .يفتح أبوابه وبحلّة جديدة. ها هو من داخل المدرسة وخارجها المتعلماتكافة رياضية ليخدم 

 (للمرحلة االبتدائية والمتوسطة) 5:03إلى   2:03كل يوم خميس من الساعة 

 م2/22/2322هـ الموافق 22/2/2301ابتداًءا من يوم الخميس 
 

 أهداف النادي:

 ةواستثمارها مع خلق بيئة تنافسية نؤهلهم من خاللها للمشارك المتعلمين والمتعلماتطالق قدرات إ

ضعت وعليها و، كالمشاركة في األولمبياد الرياضية  والعالمية في الجوائز والمسابقات المحلية

المدرسة العديد من األنشطة المتنوعة والتي تتضمن الفنون اإلبداعية والمسرحية واألنشطة 

طبًقا الحتياجاتهم المتعددة  المتعلمين والمتعلماتالرياضية إلتاحة الفرصة لمشاركة جميع 

 .واهتماماتهم

 األنشطة المتاحة

 

 وفي نعلى فترتييتم تناولها  عصير وماء اتوجبة الغداء عبارة عن بوفيه مفتوح مع مشروب ،

 .لاير( على الرسوم 07يتم إضافة قيمة الوجبة )حالة اإلشتراك في أنشطة ال تشمل الوجبة 

 الغداءوجبة  االشتراك األسبوعي رسوم األنشطة المجال

 - مجاًنا تحفيظ القرآن

 النادي الترفيهي

النادي الترفيهي 
ويشمل: سينما، ألعاب 

، 3Dسوني، ألعاب 

 ألعاب حرة

الوجبة مجانية  لاير 57
عند االشتراك 
في المجاالت 

 لاير 07 صنع بيدي نادي الفنون اإلبداعية الثالث

 لاير 37 وكرة السلةأكرة القدم  النادي الرياضي

 الفنون الرياضية

الوجبة مجانية  لاير 07 تدريب الباليه
عند االشتراك 

أحد الفنون في 
 الرياضية

 لاير 07 تدريب الجمباز

 لاير 07 تدريب السباحة

 - لاير 57 دراما الفنون المسرحية
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 خطة سير األنشطة:

 التنقل فيها للطالبـ/ـةهناك جدول زمني لكل نشاط من هذه األنشطة حسب أهداف النشاط، ويحق 

 القصوى والالزمة للحضور.وهي المدة  -وصالة العصر مع الوجبة- ساعات كاملة 3على أن يتمم 

 وعليه نرجو تعبئة استمارة االشتراك في النادي واسترداها في اليوم التالي لعمل الالزم.

 

 عروض خاصة:

  الملتحق بأنشطة )النادي الترفيهي+ الفنون اإلبداعية+ النادي الرياضي( يمكنه االشتراك

في حال إشتراك فرد لاير لشخصين( مع الحصول على وجبتين  007في جميعها بقيمة )

 داخل المدرسة أو خارجها(.من آخر من أصدقائه أو أقاربه في نفس النشاط )

 (يمكن أن يكون بـ )لاير للفرد( في حال  07التدريب على )الباليه أو الجمباز أو السباحة

 داخل المدرسة أو خارجها(.من إشتراك فرد آخر من أقربائه في نفس النشاط )

 لاير( مع الوجبة 007جالين من الفنون الرياضية بـ) االشتراك للفرد في م 

 ( 057االشتراك الشهري في الفنون المسرحية بـ )لاير 

 

 

 مالحظات هامة:

  ،للراغبين في االشتراك نأمل  تسجيل األسماء مع معلماتهم لحصر األعداد ولتوفير الوجبة

 هـ07/0/0035يوم ، اعتباًرا من في نفس يوم النادي المشاركينونعتذر عن استقبال 

 .للمشاركين في الباليه ضرورة إحضار زي وحذاء الباليه 

 للمشاركين في الجمباز ضرورة إحضار زي رياضي للجمباز 

  للمشاركين في السباحة إحضار مالبس السباحة ووسائل السالمة في حال احتياج

 لذلك. المتدربـ/ـة

 
 

 مديرة النادي المدرسي

 وفاء الحازمي     


