
والخدمات املرافق

قسم االرشاد التربوي

اھتمام المدرسة بالحالة النفسیة للطالب ال تقل أھمیة عن اھتمامھا بالحالة الجسدية له، لذا يوجد مرشدة

اجتماعیة في المدرسة طوال ساعات الدوام، تعمل المرشدة على التواصل مع الطلبة والحرص على معالجة

المشاكل والصعوبات التي قد يواجھھا الطالب ومساعدتھم في وضع الخطط الدراسیة .

كما تنظم حصص ارشاد جماعي لصفوف المرحلة اإلعدادية وتنظیم محاضرات توعوية تتناسب مع المراحل

العمرية المستھدفة. 

المختبرات العلمیة

يتوفر في المدرسة 3 مختبرات علیمة لمواد الفیزياء واالحیاء والكیمیاء يستخدمھا الطلبة من كافة المراحل

للقیام بالتجارب العلمیة

مختبرات الحاسوب

قسم الحاسوب يعتبر قسم متطور تكنولوجیا في المدرسة حیث يوجد في المدرسة مختبرين حاسوب

محدثین بأحدث االجھزة، ويشرف علیھا فني مختبرات كما يوجد في المدرسة شبكة داخلیة تربط أقسام

المدرسة كاملة ببعضھا البعض. 

مرسم الفن والمھني
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نحن من

يتوفر 3 مراسم يستخدمھا الطلبة لتصمیم وتنفیذ المشاريع الفنیة والمھنیة فیھا.

غرفة الموسیقى

يتوفر غرفة لحصص الموسیقى

المسرح

يتوفر مسرح مجھز بأحدث األجھزة الصوتیة واضوئیة تتسع لما يقارب 155 شخصا، يتم تقديم المحاضرات

والمسرحیات والحفالت المدرسیة فیھا.

العیادة

يوجد في المدرسة ممرضة مقیمة طوال ساعات الدوام لخدمة الطلبة في حال المرض أو اإلصابة ال سمح

هللا، ويستدعى طبیب أو يتم ارسال الطلبة الى المستشفى في حال الطوارئ، علما أن كامل الطلبة في

المدرسة مؤمنین ضد الحوادث داخل المدرسة وخالل ساعات الدوام المدرسي.

المكتبة

يوجد في المدرسة  مكتبة مفتوحة أما الطلبة في أي وقت لالستعارة والمطالعة تشرف علیھا أمینة المكتبة.

المالعب الرياضیة والساحات

يتوفر  3 مالعب، الملعب العشبي لحصص الرياضة وكرة القدم، ساحة الطابور ويستخدم كملعب لكرة السلة

والطائرة، والساحة العلوية للقدم والجري وألواح كرة السلة ومقاعد للراحة.

الكافتیريا

يتوفر كافتیريا في المدرسة لبیع الساندويشات والمأكوالت الصحیة والعصائر خالل الفرص، يقوم علیھا عاملین

مرخصین من وزارة الصحة.

قسم الصیانة

يتوفر طاقم للصیانة طوال ساعات الدوام في المدرسة. 
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التعليمية املراحل

املدرسية االنشطة

والتسجيل القبول

البيان ∠∠نشأة

التعليمي ∠∠النظام

والرسالة ∠∠الرؤية

العام املدير ∠∠كلمة

والتعليمية العامة ∠∠االدارة

∠∠شركاؤنا

التنظيمي ∠∠الهيكل

∠

∠∠

االبتدائية ∠∠املرحلة

االعدادية ∠∠املرحلة

الثانوية ∠∠املرحلة

املصادر ∠∠غرفة

∠

الطالبية ∠∠االندية

∠∠الرياضة

∠∠الكورال

والشعر املوسيقى ∠∠مهرجات

∠∠مسرحيات

املهن ∠∠يوم

التعليمية ∠∠الزيارات

∠∠الرحالت

التطوعي العمل ∠∠برنامج

والطلبة االمور اولياء ∠∠مجالس

∠

القبول ∠∠سياسة

املطلوبة ∠∠االوراق
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االخبار منبر

∠∠الرسوم

∠∠االقساط

املنح ∠∠برنامج
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∠∠االخبار

∠∠فعاليات

الصور ∠∠البوم
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