
مجلة علم وبناء
العدد االول  صفر1441

أ/ المها المويس 
أ/ منال الغامدي 

مدرسة علم وبناء االهلية مجلة شهرية  

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 االول 

الع� مع طفلك معرض التاجر الصفري 
وكوين سوبر ماما 

رحلة إثراء   اليوم العاملي للر�ضيات 

فرشايت واملرمس  
يوم الجدات  



معرض 
التاجر

الصغير 
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.

مبناسبة أسبوع املهن مت إقامة
معرض التاجر الصغري مبشاركة

القادة ببيع منتجات متنوعة
بطريقة مبدعة ومبتكرة .

 
جميع املعلمات 

1441/2/10
 

أنشطتنا
االسبوعية 



موضي العميرين - ود الدوسري
-سارة الشعوان  صبا القحطاني 

جود الجهيني  
يارا العتيبي  

صباح الدوسري 
ألين البقمي  



داليا العنزي   
رنا بخاري  

سارة السهلي   

روان محمد 

يارا الكسيح  تارا القرني 



حنين الوهيبي - ديم بودي  
ريناد باوزير  

الجوري الدوسري - جويل الجبارة
-هياأباحسين - ساندرا سبحي  

ليان الفهيد - لمى العجاجي  

خالد الشمراني يوسف العبودي -محمد الدوسري 



بدر المرهش  
عبدالعزيز الحسن   

محمد الهديان   

عبدهللا الدوسري   

علي القحطاني  عبدالعزيز العبودي  



صالح الغشام   
سلطان بادغيش 

خليفة الخالدي    

علي الهاجري 

محمد العمري   مشعل السبتي   



ابان الهندي   
سالف الثبيتي 

عبدالعزيز الدليجان     
الجوهرة الغامدي - لتين العسيري

-موضي الفارس  

وجد آل مضحي    فيصل الغامدي    



مشاعل البراك    
منى الدوسري 

منيرة الدوسري      

ريما الصالح  

مشاعل الخنيفر    زينة ابوزيد     



يوم
الجدات   

شراكتنا
المجتمعية 

إىل جدات أطفالنا الغالني الاليت
قدمن املعارف الرثية يف قالب
مهاري ات� �البداع وامتألت

اجواء روضتنا فرحا وسعادة 
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إلی أطهر قلب في العالم 



أمل خشيم    
نبيل العرفج 

فيصل المحمدي       

مرضية وغزيل الهاجري        

تاليا بخرجي  داليا الطرباق        



رغد الرمضان   
معاذ الغامدي 

صالح السليم     

شوق عبد الكريم  عايشة العيد 

عبدالمحسن الملحم 



آدم المؤمن     
المها العجاجي 

حنين الزهراني        

علياء العطيشان 

أروى السهلي         ترف المبيض 



عمر أباحسين 
فيصل وعبد الكريم الحسيني 

فيصل المحمدي       

تركي البلم 

عبدالرحمن القاضي 

 

لينا العتيبي 



عبدالرحمن الشامي 
محمد القاضي 

احمد التيسان     

اهداء الشامي     

تميم السماري        لمى القرني       دانة الدوسري      



أنشطة
 مكتبتنا

وقف الكتاب 
شاركو� يف زكاة القراءة
�عطاء كتاب واحد كوقف

ملكتبة املدرسة 

قارى اليوم ......قائد الغد 



PREPARED  BY
Joseph WIlliams
Adam Hames

وقفات
  تربوية

إعطاء وقتك لطفلك مهم للشعور �لحب
بينكما، فطفلك بحاجة إىل رعايتك و الشعور
�الهمتام والحب، من خالل اللعب معه يف
تمنية قدراته  العقليةوالنفسيةواكسابه
الثقة يف نفسه ،حيث يعترب عامل مهم

لدوام عالقتكما معًا إىل االبد .   

ألع� مع طفلك
وكوين سوبر ماما 



االيام
   العالمية
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4 إعداد : أ/ منال الغامدي 

تم تفعيل يوم الرياضيات

العالمي بتوزيعات

جميلة بمشاركة قادة

 الصف الثاين االبتدايئ

  غذ قلبك بالایات وعقلك بالریاضیات



فرشاتي
     والمرسم

الفنانة : سندس االكل� 

الفنانة : وجدآل مضحي 

الفنانة : رمي العرفج الفنانة : حنني الوهي� 



رحالتنا
المدرسية 

رحلة
 إثراء 

 
شاركت قائدات الصف

الثاني ابتدائي ورشة العمل
الكبرى تعلم ،وراسم ،
واستمتع في  اثراء مع
الفنان "هيرفي توليت "

في جوء من المتعة
والفائدة 

الخميس 
1441/2/18




