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Activity Club Week Activity Club Week 

 ثانوي   قدم كرة“ الرياضي  الدوري بداية 

Beginning of High school Football League 
Sports Club الرياضي 
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 التمهيدي األسبوع

Pre-School activity week 
Sports Club الرياضي 
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 الطلبة  أوائل مسابقة

Excellent Student Competition. 
Cultural Club   الثقافي 

 اجتماع لوضع الخطة 

Meeting for choosing group members 
Cultural Club   الثقافي 

 العالمي  الغذاء  يوم

World food day 
Science Club  العلمي 

 األول  الدراسي الفصل  بخطة الطالب  وإخبار  صفية زيارة 

Visiting The Classes And Tell The Students About Our First Semester Plan   
Science Club  العلمي 

 السلمي فارس . أ  اللقاء مقدم  السميري سعد الطالب  مع التميز  لقاء

Excellence meeting with student Saad Al-Sumairi, presenter Mr. Faris 

Intellectual Awareness  

 الفكرية   التوعية

 الخطة  لوضع  اجتماع

Meeting to make a plan 

Intellectual Awareness  

 الفكرية   التوعية

    2 الخامات  باستخدام تعبيري موضوع

Subject expressions use of raw materials2 
Plastic Club  التشكيلي 

 الخطة  لوضع  اجتماع

Meeting to make a plan 
Plastic Club  التشكيلي 

 للا  مع األدب  عن محاضرة 

A lecture on literature with God . 
Social Club  االجتماعي 

 الخطة  لوضع  اجتماع

Meeting to make a plan 
Social Club  االجتماعي 

 ابتدائي -الجوائز  وتوزيع  القدم كرة  دوري نهائي

Football League Final - primary 
Sports Club الرياضي 

6
 S

ix
th

 

 الخطة  لوضع  اجتماع

Meeting for choosing group members e 
Sports Club الرياضي 
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   قصيرة قصة  أو  كتاب  تلخيص مسابقة  عن اإلعالن

Announcement “A Book Review ” 
Cultural Club   الثقافي 

 "  وسلم  عليه للا  صلى   النبي أخالق  من" بعنوان مطوية 

Pamphlet “Prophet’s Ethics”." secondary 
Cultural Club   الثقافي 

 المخلفات  تدوير  شركة  – وموائلها   لألسماك المختلفة  األنواع  على  للتعرف  المركزي  السمك سوق- العلوم  واحة:  إلى  مقترحة  رحالت 

Field trip to: Science oasis. Fish market to identify the different kinds of fishes and their habitat. 

Recycling company . 

Science Club  العلمي 

International Day for the prevention of Ozone layer  

 العلمي  Science Club األوزون   طبقة من  للوقاية  العالمي  اليوم 

 والثانوي  للمتوسط للا  تعظيم عن محاضرة 

A lecture on maximizing God 

Intellectual Awareness  

 الفكرية   التوعية

 "  القرآن تتدبرون   أفال"   بعنوان محاضرة 

A lecture on the mistakes of some worshipers. 

Intellectual Awareness  

 الفكرية   التوعية

 1 الجلد  أشغال

Leather works 1 
Plastic Club  التشكيلي 

 بالصلصال بارزة    مالمس 1

Prominent Touching clay1 
Plastic Club  التشكيلي 

 . المثالي الطالب  مسابقة

 “Ideal Student” Competition 
Social Club  االجتماعي 

 التطوعي  العمل  عن محاضرة 

 A talk on Volunteer Work 
Social Club  االجتماعي 

 وثانوي متوسط– اليد كرة دوري  بداية 

Beginning of Handball League Intermediate and Secondary Stage 
Sports Club الرياضي 
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 االبتدائية   للمرحلة  قدم كرة الرياضي  الدوري بداية 

Beginning of Elementary School Football League 
Sports Club الرياضي 
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 العامة   المعلومات   في مسابقة

General Information Contest 
Cultural Club   الثقافي 

 الشعر  تأليف  مسابقة  عن اإلعالن

Announcement “poetry Writing Competition” 
Cultural Club   الثقافي 

 2019-10-10 إلى   10-4 من  العالمي  الفضاء أسبوع

World  Space Week : begins Friday, October 4 ends Thursday, October 10 
Science Club  العلمي 

 الفصل  مجلة عمل

A magazine in each class 
Science Club  العلمي 

 المراحل  لجميع النبوية األحاديث  مسابقة

Hadith competition for all stages 

Intellectual Awareness  

 الفكرية   التوعية

 المراحل  جميع في الكريم  القرآن مسابقة

Holy Quran competition at all stages 

Intellectual Awareness  

 الفكرية   التوعية

 2 الجلد  أشغال

Leather works 2 
Plastic Club  التشكيلي 

 بارزة بالصلصال   مالمس 2

Prominent Touching clay2 
Plastic Club  التشكيلي 

 ( المدرسة فناء تنظيف)  تطوعي  عمل

Voluntary work (cleaning the schoolyard ) 
Social Club  االجتماعي 

 التعاون  فضائل  عن محاضرة 

A lecture about cooperation 
Social Club  االجتماعي 

   والثانوي  المتوسط– القدم كرة  دوري نهائي

Football League Final - Stage intermediate and secondary 
Sports Club الرياضي 
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 متوسط   قدم كرة الرياضي  الدوري بداية 

Beginning of Intermediate School Football League 
Sports Club الرياضي 
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   العلم طلب  عن مطوية   

Pamphlet “Seeking Knowledge .” 
Cultural Club   الثقافي 

 قصيرة  قصص تأليف  مسابقة  عن اإلعالن

Announcement “short story- Writing Competition 
Cultural Club   الثقافي 

 التدوير  إعادة  مشاريع مسابقة

Recycling projects competition    
Science Club  العلمي 

 األولية  باإلسعافات   التوعية

First aids awareness 
Science Club  العلمي 

    المراحل لجميع  الصالة كيفية عن محاضرة 

A Lecture on how to pray for all stages 

Intellectual Awareness  

 الفكرية   التوعية

 محفوظ  محمد.  أ  يلقيها عاشوراء يوم عن محاضرة 

A lecture on the Ashura day by Mr. Mohammed Mahfouz 

Intellectual Awareness  

 الفكرية   التوعية

 االستنسل  طباعة

Printing stencil 
Plastic Club  التشكيلي 

       1 الخامات  باستخدام تعبيري موضوع

Subject expressions use of raw materials1 
Plastic Club  التشكيلي 

 للوطن  االنتماء عن محاضرة 

A talk on “Love of Home Land ” 
Social Club  االجتماعي 

 الوالدين  بر عن محاضرة 

A talk on “Parents Honoring ” 
Social Club  االجتماعي 
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Activity Club Week Activity Club Week 

 عربي  ومسار دولي  مسار المتوسط القسم بين  لقاء

Football match between middle school students an international track and path Arabic 

Sports Club الرياضي 
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 ابتدائي -  السرعة كرة دوري  بداية 

Elementary School Speedball League 

Sports Club الرياضي 
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 البصر   غض عن مطوية 

Pamphlet “Don’t Star at People” - prep . 

Cultural Club   الفائزين أسماء  وإعالن الطالب  من المؤلفة  األشعار جمع الثقافي 

Declaring winners in the Poetry Competition 

Cultural Club   الثقافي 

 أرامكو  شركة إلى رحلة

Field trip  to: Armco company 

Science Club  السكر  لمرضى  العالمي  اليوم  العلمي 

World Diabetes Day 

Science Club  العلمي 

 المراحل   لجميع اليومية  األذكار  مسابقة

 Azkar daily for all stages of the competition 

Intellectual Awareness  

 الفكرية   التوعية

 يوسف  إبراهيم األستاذ-  الحي مسجد  تنظيف في  الثانوي لطالب  ميداني  عمل

Field work for secondary students in cleaning up the neighborhood mosque - Mr. Ibrahim Youssef 

Intellectual Awareness 

 الفكرية   التوعية

 الزجاج   على رسم

Glass painting  2 

Plastic Club  االستنسل طباعة متابعة التشكيلي       

 Printing stencil  2  

Plastic Club  التشكيلي 

 الشخصية  بناء عن محاضرة 

A lecture on personality 

Social Club  المهني   المستقبل اختيار  ضوابط  عن محاضرة  االجتماعي 

A lecture on career choice 

Social Club  االجتماعي 

 الطاولة  تنس   دوري نهائي

Final Table tennis League secondary section 

Sports Club الرياضي 
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 رياضي  ويوم   اليد كرة  دوري نهائي

Final Handball League athlete and sports Day 

Sports Club الرياضي 
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 العربي  األدب  رواد عن محاضرة 

A Lecture on the pioneers of Arabic literature 

Cultural Club   الفائزين  أسماء وإعالن  الطالب  من  المؤلفة  القصص تجميع الثقافي 

Declaring winners in the Short Story Competition 

Cultural Club   الثقافي 

 للتربة  العالمي  اليوم 

World Soil Day 

Science Club  األجهزة  على  للتدريب  جلسات  العلمي 

Appliances fixing training session 

Science Club  العلمي 

   المراحل  لجميع"   الرسول سيرة  من  نماذج"  عن محاضرة 

 A lecture on "models of the biography of the Prophet" for all stages 

Intellectual Awareness  

 الفكرية   التوعية

 المراحل  لجميع  التسامح عن محاضرة 

A lecture on forgiving all stages 

Intellectual Awareness 

 الفكرية   التوعية

 إسالمي  زخرفي موضوع

Drawing the subject of Islamic decorative . 

Plastic Club  1 المملكة عن تعبيري موضوع التشكيلي   

Expressive Drawing on the Kingdom 1 

Plastic Club  التشكيلي 

 Social Club  وتكريمه   عامل أفضل استبيان  مسابقة االجتماعي 

Choosing the ideal worker 

Social Club  االجتماعي 

 والثانوي   المتوسط بين  السوبر  كأس

Super Cup between the intermediate and secondary 

Sports Club الرياضي 
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 السرعة  كرة  دوري نهائي

Speed League football final 

Sports Club الرياضي 
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 الثقافي  النشاط   في الفائزين الطالب  تكريم 

Awards for members of the cultural-club 

Cultural Club   الطالب  من  البحوث  تجميع الثقافي 

Declaring winners in the research Competition 

Cultural Club   الثقافي 

 الكيميائية  التفاعالت  أنواع  عن الكشف

Types of chemical reactions 

Science Club  ممتعة   علمية مسابقات  العلمي 

The best(funny ) experiment competition    

Science Club  العلمي 

 المراحل   جميع في عليها  وما   مالها االجتماعي التواصل  وسائل  عن ندوة

A lecture on The means of social communication - prep . 

Intellectual Awareness  

 الفكرية   التوعية

 أحمد  عادل  األستاذ - لالبتدائي  للطالب  المنزل في  الصالة متابعة مسابقة

Follow-up prayer at home Competition for elementary students–Mr. Adel Ahmed 

Intellectual Awareness  

 الفكرية   التوعية

حر  موضوع   

Free Subject           

Plastic Club  2 المملكة عن تعبيري موضوع التشكيلي   

Expressive Drawing on the Kingdom 2 

Plastic Club  التشكيلي 

 . األصدقاء تختار  كيف  عن محاضرة 

A lecture on “How to choose friends .” 

Social Club  الطاعة  عن محاضرة  االجتماعي 

A lecture on obedience 

Social Club  االجتماعي 

                                      يوم مفتوح 

    Open Day 

Sports Club الرياضي 
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 وثانوي  متوسط- طاولة  تنس دوري 

Table tennis League Intermediate and Secondary Stage 
Sports Club الرياضي 
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                                          يوم مفتوح 

Open Day 

Cultural Club   الفائزين  أسماء  وإعالن الطالب  من التلخيصات تجميع الثقافي 

Declaring winners in the Review Competition 
Cultural Club   الثقافي 

                                      مفتوح يوم  

Open Day 

Science Club  علمية  ألعاب  العلمي 

Science play 
Science Club  العلمي 

                                      يوم مفتوح 

Open Day 

Intellectual Awareness  

 الفكرية   التوعية

 محفوظ  محمد  لألستاذ  العمال من المحتاجين إطعام في المتوسطة  لطالب تطوعي عمل

Volunteer work for middle students in feeding the needy - Mr. Mohamed Mahfouz 
Intellectual Awareness  

 الفكرية   التوعية

                                      يوم مفتوح 

Open Day 

Plastic Club  الزجاج  على   رسم التشكيلي 

Glass painting 
Plastic Club  التشكيلي 

                                      يوم مفتوح 

Open Day 

Social Club  واإلخالص   الوالء عن  محاضرة االجتماعي 

A lecture on loyalty 
Social Club  االجتماعي 

 


