
   
 

 

 

 
 
 
 

 

 25/8/2022التاريخ: 

 اإلخوة واألخوات أولياء أمور طلبة مدارس موسوعة العلوم                                         املحترمين 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته,

تهديكم مدارسكم مدارس موسوعة العلوم عاطر التحية وتقدر لكم ثقتكم باختيارها مكانا لتعليم أبنائكم وبناتكم، )لتكون طريق 

 ( 2030النجاح لهم ليكونوا جيل تحقيق رؤية اململكة

 بالتقدم م2023 /2022ويسرنا أن نهنئكم بمطلع العام الدراس ي 
ً

 والنجاح لجميع طالبنا وطالباتنا . والذي نتطلع فيه أن يكون عاًما حافال

وذلك من  ،وسيتفاعلون مع معلماتهم وزمالئهم ليحققوا نواتج التعلم املأمولة منهم في كافة املواد ، سيلتحق أبنائنا بمقاعدهم الدراسية 

 خالل عمل كوادرنا املؤهلة . 

ة تربوية تعليمية مميزة ألبنائنا وبناتنا نستعرض لكم بعض ويطيب لنا مع هذه االطاللة الجديدة وحرصا منا على االنطالق معا في رحل

 ما سيتم وتفخر مدارسنا بتقديمه:

 تاريخ االلتحاق: -1

 م2022/  8/  28هـ واملوافق : 1444/  2/  1سيلتحق الطلبة في املدارس بتاريخ :  

 وستكون مواعيد الدوام كالتالي:

 البوابات مواعيد الدوام األيام

(  بنات وبنينسيكون دخول الطلبة )  1:30وحتى :  6:15من الساعة :  من األحد إلى األربعاء 

 11:20وحتى :  6:30من الساعة :  يوم الخميس ( 5البوابة رقم ) 

 

 الحضور واالنضباط : -2

  : حيث سيبدأ الطابور الصباحي واألنشطة الرياضية اليومية    6:15حضور الطلبة للمدرسة الساعة 

  : لذا نرجو منكم الحرص على الحضور في الوقت املحدد حيث إن تأخير الطلبة يحرمهم العديد من  6:30تبدأ الحصة األولى الساعة

 املهارات واألنشطة التعليمية الهامة في بناء املفاهيم لديهم. وستطبق املدرسة سياسة الحضور املعتمدة لديها تجاه الطلبة املتأخرين.

 تبليغ خطي مسبق سياسة االستئذان 

 . كما ال يسمح باالستئذان في نفس اللحظة كما ال يسمح للطلبة اصطحاب الهواتف املحمولة للمدرسة 
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 التعلم والتعليم :  -3

عنى ببناء شخصية أبنائها بحزمة من اإلجراءات العلمية املدروسة املواكبة ألحدث الطرق 
ُ
أعدت املدارس خططا وبرامج تعليمية التي ت

 : , حسب التوزيع التاليالتعليمية والتربوية

 األسبوع األول:

 كما سيتم توزيع الحقائب . صف يبدأ جميع الطلبة من يوم األحد االلتحاق بالفصول الدراسية حسب الجداول الخاصة بكل

التعليمية لجميع الطلبة وسيرفق معها بعض املطبوعات التعريفية كما سيتم التعرف على املعلمات ومرافق املدرسة )للطلبة 

 املستجدين(

  في نهاية العام املاض ي من الصف الثالث وحتى الثالث ثانوي وذلك في يوم الخميس بمسرح  حفل تكريم للمتفوقينوسيكون هناك

 املدارس.
 

 األسبوع الثاني:

  سيتم تطبيق اختبارات تشخيصية لتحديد مستويات الطلبة باملهارات األساسية للتعلم وذلك ملا له من أثر فعال في تحسين التخطيط

يتطلب أي تحضير أو استذكار مسبق ملهارات معينة كما أنه لن يتم احتساب نتائجها ضمن تقييم للعملية التعليمية علًما بأنه ال 

 الطلبة باملواد . 

 . سيتم إعداد الخطط الفردية والدعم األكاديمي بعد تحليل ودراسة النتائج 

 . سيتم إعالم ولي األمر في حال كان الطالب بحاجة ملزيد من الدعم في أحد املواد الدراسية 
 

 األسبوع الثالث :

املوافق للتعريف بالسياسات التعليمية  للمدارس) سيصلكم  م12/9/2022سيكون هناك لقاء تعريفي ألولياء األمور يوم االثنين املوافق 

 خطاب بالتفاصيل  (.

 الخطة التعليمية : -4

 مصادر التعلم: -5

  ( وسيتم إكمال أي نقص في الكتب الدراسية خالل األسبوع  الكتب اإلضافية –سيتم توزيع الكتب الدراسية على الطلبة ) الكتب الوزارية

 األول والثاني . 

  وفرت املدارس مصادر الكترونية خاصة بالكتب املطبقةMcGraw-Hill  بات الخاصة بها  خالل األسبوع الثاني.اوسيزود الطلبة بالحس 

  سترسل الحسابات الخاصة بالطلبة وأولياء أمورهم باملنصة االلكترونية الخاصة باملدارس الحقا من خالل الرسائل النصية القصيرة. كما

 سيتم تدريب الطلبة على منصة التعلم والتأكد من جاهزيتهم خالل األيام الثالث األولى ، وستوفر املدارس الدعم لألهل والطلبة على مدار

 خالل األسبوع األول .الساعة 

 املواد الدراسية 

القسم 

 الوطني

 –مهارات حياتية وأسرية  -االجتماعيات –الدراسات اإلسالمية  –العلوم  –الرياضيات  –اللغة العربية 

 دراما  –لبيب  -  English – Math- Scienceحاسب آلي  –الفنية 
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 IT@ESS.edu.sa  :البريد اإللكتروني عن طريق  للتواصل مع الدعم الفني

 :الفسح خالل اليوم الدراس ي -6

  زمالئهم وذلك لتعزيز العالقات االجتماعية بين سيقوم الطلبة خالل فترة االستراحات بتناول وجبات غذائية صحية يتشاركون بها مع

 الطلبة.

  لتأدية فريضة الظهر . باإلضافة إلى وقت قصيرسيحظى الطلبة بفترتين استراحة خالل وقت الدوام 

 الزي املدرس ي: -7

  تم التعاقد مع  : ) شركة الزي املحترف ( لتوفير الزي املعتمد حسب سياسات املدرسة واعتماداتها 

 بإذن هللا آلية شراء الزي بخطاب مستقلبمواعيد و  لكم خطابسيص. 

 التواصل مع أولياء األمور :  -8

 تحقيًقا لالستجابة السريعة الهادفة خصصت املدارس آلية للتواصل مع أولياء األمور وذلك حسب الوسائل التالية :

  : ساعة . 24حيث يتم تلقي املالحظة من قبل املساعد اإلداري مع الحرص على متابعتها خالل  البريد اإللكتروني 

 

 

 

 

  (0552201086)  : التواصل على رقم هاتف القسم الوطني التالي 

 : أيًضا أتاحت املدارس قنوات تواصل أخرى مثل 

 . )التواصل اليومي بين املعلمة وولية االمر من خالل املنصة الخاصة باملدارس)ناتج 

 .التقارير الفصلية وتقارير التقدم والخطة األسبوعية 

 .لقاءات أولياء األمور بأعضاء هيئة التدريس 

 . االجتماعات التوجيهية الفردية ألولياء األمور 

  يرجى عدم التردد بالتواصل مع املدرسة في حال أي استفسار أو مالحظة. وحرصا منا على خدمتكم بأفضل طريقة يرجى التنسيق من

 خالل االتصال على الرقم لتحديد مواعيد زيارة املدرسة ومقابلة الشخص املعني بخدمتكم .

 كم دعمكم واهتمامكم وتقبلوا ا خالص تحياتنا ..لنشكركم ونقدر 

 مديرة القسم                                                                                                  

 عهود السهلي                                                                                            

 املرحلة الدراسية البريد

N.Admin1@ess.edu.sa  ( بنين 3-2-1الصفوف )  

N.Admin2@ess.edu.sa  ( بنات 6-5-4-3-2-1الصفوف )  

N.Admin3@ess.edu.sa املرحلتين املتوسطة والثانوية 
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