
 

 برنامج أندية النشاط لما بعد الدوام المدرسي

، خاصةً األنشطة التي تعمل على تنمية مواهب التعليميةالمدرسة  برامجتشكل األنشطة المدرسية اإلضافية جزءاً هاماً من 
 الطلبة وميولهم.

حتى  03:20من الساعة تتم بعد الدوام المدرسي التي متنوعة النشطة األ منجّا لذا, فقد نظمت إدارة المدرسة برنام

 : تي آلوالتي تشمل ا م 02:20
 

 البنات  البنين

 إسم المعلم اليوم النشاط
قيمة 
 االشتراك

 إسم المعلم اليوم النشاط
قيمة 
 االشتراك

 الثالثاء –األحد  السباحة
 محمد
 كامل
 عمرو
 السيد

 د.ك 00

 األربعاء –األثنين  السباحة

 رشا
 مروة
 لمياء

 د.ك 00
 الثالثاء –األحد  لياقة بدنية وجمباز األربعاء –األثنين  كرة القدم

 األربعاء –األثنين  كرة السلة الثالثاء –األحد  كرة السلة

 الثالثاء –األحد  تنس الطاولة األربعاء –األثنين  كرة السرعة

 د.ك 00 ايمان  األربعاء –األثنين  فنون الطبخ وأشغال فنية د.ك 32 مصطفى األثنين فن التشكيل والحرق على الخشب

 علوم اآلليات:

  لعبتك الذكية بنفسكاصنع 

 دسيةطور مهاراتك الهن 

 انظر كيف تصبح برمجتك حية 

 د.ك 20 فوزية الثالثاء –األحد 

 علوم اآلليات:

  لعبتك الذكية بنفسكاصنع 

 دسيةنطور مهاراتك اله 

  برمجتك حيةانظر كيف تصبح 
 

 د.ك 20 فوزية األربعاء –األثنين 

 نادي العلوم وإعادة التدوير 
 )سفير البيئة(

 د.ك 00 هديل  الثالثاء –األحد 
 نادي العلوم وإعادة التدوير 

 )سفير البيئة(
 د.ك 00 هديل  األربعاء –األثنين 

 حلقات تحفيظ القرآم الكريم

 السبت 
)من الساعة 

حتى  00:00

03:00) 

محفظين 
للقرآن 
منهج 
 المدرسة

 د.ك 00
 حلقات تحفيظ القرآم الكريم

 السبت 
 00:00)من الساعة 

 (03:00حتى 

محفظين 
ومحفظات 
منهج 
 المدرسة

 د.ك 00

  د.ك 00 زكريا األربعاء -االثنين   نادي الكشافة

 مالحظة :

 . يسمح للطالب اختيار أكثر من نشاط 
 في نهاية كل فصل الدراسي للطالب الذي يجتاز الدورة حسب المهارات التي يكتسبها " شهادة "   يمنح. 

 

 تباره بداية إجازة نهاية االسبوعيوم الخميس يوم مميز باع

 مباريات و مسابقات رياضية( –أيام مفتوحة  –مخيمات  –) رحالت ترفيهية مكم بنن  يتم تنظيم لذا يسعدنا إعال 

 للطلبة المتميزين فقط باألنشطة مجانيّابنن األشتراك سيكون علمًا  .... بها لمن يرغب باالشتراك  

******************************** 

 ألي استفسار يمكنكم التواصل معنا عن طريق:

 resla_campرام لألندية واألنشطة المدرسية: صفحة االنستغ   031داخلي:  0220030رقم الهاتف: 
- 



 

After School Activities Program  

After school activities pose a very important part of the school's educational program, especially those that 
develop the students’ talents and inclinations. Therefore, the school’s administration has set a program of 
miscellaneous activities that can be practiced after school beginning from 2:30 to 3:30.Those activities are 
scheduled as follows: 

Girls 

Activity Day Teacher Name Fees 

Swimming Mon. – Wed. 

Rasha 
Marwa 
Lamya 

40 KD 
Fitness and Gymnastics Sun. – Tues. 

Basketball Mon. – Wed. 

Table Tennis Sun. – Tues. 

Art and Cookery Mon. – Wed. Eman  40 KD 
Computer Science: 

 Make your smart game yourself! 

 Improve your IT skills! 
-Learn how to add more life to your programs! 

Sun. – Tues. Fawzeya 50 KD 

Science Club & Recycling 
) Environment Ambassador) 

Mon. – Wed. Hadeel 40 KD 

Memorization of the Holy Quran 
Sat. 

(00:11 00:11) 
Qura’an Memorization 40 KD 

 
Boys 

Activity Day Teacher Name Fees 

Swimming Sun. – Tues. 

Mohammed – Kamel 
Al Sayed - Amro 

04 KD  
Football Mon. – Wed. 

Basketball Sun. – Tues. 

Speedball Mon. – Wed. 

A workshop on the Art of Burning Wood and Carving 
(Boys) 

Mon. Mostafa 35 KD 

Computer Science: 

 Make your smart game yourself! 

 Improve your IT skills! 

 Learn how to add more life to your programs! 

Mon. – Wed. Fawzeya 50 KD 

Science Club & Recycling 
) Environment Ambassador) 

Sun.-Tues. Hadeel  40 KD 

Memorization of the Holy Quran 
Sat. 

(00:11 00:11) 
Qura’an Memorization 40 KD 

 
 
NB 

 Participants may choose more than one activity. 

 Participants will be given certificates on-course completion. 
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