
لجنة التحرير :
أ/ المها المويس 
مجلة شهرية  أ/ منال الغامدي 

مجلة علم وبناء
العدد الثاني ربيع االول 1441

مدرسة علم وبناء االهلية 

منكم وإليكم 



إعداد قادة قادرين على مواجهة تحديات
المستقبل خلقيًا وعلميًا وتكنولوجيًا.

رسالتنا   

فلسفتنا   
إيجاد بيئة تعليمية ثرية وآمنة نفسيا

وجسديا لألطفال. 

الصدق /التميز /العمل بروح الفريق الواحد
/المسئولية االجتماعية .

قيمنا   



@kagschool

تواصلكم
يسعد� 



محتويات
 العدد الثاني 

نصائح ملذاكرة 
أكرث إنتاجية 

مدينة املفكرين 

الراوية الصغرية 
اإلذاعة املمزية 

crazy Hat    الجودة املدرسية



في إستطاعة اإلنسان أن يشتري

ُمجرد جمال الوجه بسهولة، كما

يشتري الزهرة ولكن القلب الوفي

األمين، والنفس الزكية الطاهرة،

والعقل الكبير، وباقي العناصر

التي تُصنع من مالك إن كل هذه

ِسلع ال تُشترى وال تُباع.

مدينة
المفكرين 

يف وحدة املسكن قام مجموعة
من األطفال ببناء منازل جميلة

ومبتكرة من مواد موجودة
حولنا وتحويلها إىل مدينة

جميلة قاموا بتمسيهتا مدينة
املفكرون 

kg3 فصل املفكرون
أ/ ندى املنصور 

 

أنشطتنا
األسبوعية 



في إستطاعة اإلنسان أن يشتري

ُمجرد جمال الوجه بسهولة، كما

يشتري الزهرة ولكن القلب الوفي

األمين، والنفس الزكية الطاهرة،

والعقل الكبير، وباقي العناصر

التي تُصنع من مالك إن كل هذه

ِسلع ال تُشترى وال تُباع.

أنشطتنا
األسبوعية 

 crazy Hat
we have celebrated the

(crazy hats day) on
Thursday. The students

designed and made
their hats with their

families, then they show
it to their friends 



قصة قصيرة 

شراكتنا
المجتمعية 

قسم 
المرحلة

االبتدائية 

تفسير سورة الفيل 
أ/ رحاب الفهد   

أ/ االء الغامدي 



شراكتنا
المجتمعية 

قسم 
المرحلة

االبتدائية 

رحلة ترفيهية 
أ/ مروى العمودي  
أ/ نادية الدوسري   

رسم شجرة الكرز الياباني
أ/ منال الحربي 



االسعافات االولية 
د / إيمان الشمري 

لعبة ترفيهية 
أ/ زياد الكبيسي 

قسم 
المرحلة

االبتدائية 

شراكتنا
المجتمعية 

دورة توعوية بعنوان
 (سرطان الثدي ) 

د/ غادة اليوسف    



قصة قصيرة 
أ/ مريم الملحم      

كيفية بناء منزل 
أ/ منيرة الكثير 

قسم 
رياض

 أطفال 

شراكتنا
المجتمعية 

تنظيف اليدين بطريقة صحيحة 
أ/ فاطمة الجويسم       

تعزيز وحدة المسكن 
أ/ مريم الناصر   



نبارك للمعلمة :
يف الغريري

 فوزها �الذاعة املمزية
فصل/املستكشفون الصغار

ق� االبتدايئ  

إذاعة
  المميزة
االذاعة المدرسية 

بداية يوم ناجح لقادتنا  



نبارك للمعلمة :
ندى املنصور 

 فوزها �الذاعة املمزية
فصل/املفكرون 

ق� ر�ض اطفال 

إذاعة
  المميزة

االذاعة المدرسية 
بداية يوم ناجح لقادتنا  





تصفيات 
الراوية الصغيرة 
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القراءة غذاء العقل و مفتاح النجاح 



فرشاتي
     والمرسم

الفنانة : صبا املنصور 

الفنانة :ملى الوهي� 

الفنان : فهد البليس  الفنانة : �را الكسيح



رحالتنا
المدرسية 

شارك قادة علم وبناء

�لصف الثاين االبتدايئ

(بنات- بنني )

 رحلة لجمعية واعي 

(يوم الطفل ) مبناسبة

فوزهم مبسابقة

 الفصل النظيف 



الجودة
المدرسية 

 
مت عقد لقاء للجودة بعنوان 

( أساسيات الجودة يف العمل ) 
إلقاء أ/ سعاد  محمد الغامدي 

مديرة قياس االداء 
ملنسو�ت املدرسة  فكل الشكر

والتقدير لها عىل هذ اللقاء
حيث فتحت ملا أفقًا واسعًا

للجودة يف العمل .

الجودة مفتاح النجاح 

يوم االربعاء 1441/3/16

لجنة الجودة والتميز 



 

االختبار ات مرحلة أوىل 
لبداية  مشوار النجاح 

فحاول واجهتد لتصل إىل القمة 
 

أنت من يصنع ....النجاح والتفوق

اختباراتي ...
طموحي ...

(اللهم ال سهل إال ماجعلته سهًال
وأنت تجعل الحزن إذا  شئت سهًال )




