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 ( املرحلة االبتدائيةلطالب )  4305643هاتف ،  هجر االبتدائيةمبدرسة  :اإلبداعاملوهبة ونادي  -1

 .موهبة  -رياضيات  –ابتكار –اإللكترونيات  –الحساب الذهني  –الروبوت  :لتدريب الطالب يف اجملاالت التالية 

 (لطالب املرحلتني املتوسطة والثانوية  )  9545543 مبدرسة جند املتوسطة ، هاتف :نادي املوهبة واإلبداع -2
 " .رياضيات ، كيمياء ، فيزياء"األولمبيادات العلمية –الذهني الحساب –الروبوت :  لتدريب الطالب يف اجملاالت التالية

علوم  يفلتدريب الطالب  (واملتوسطة  االبتدائيةلطالب املرحلتني )  4308888هاتف  االبتدائية ، مبدرسة اإلمام عاصم: احلاسب اآليل نادي-3

 .  الحاسب اآللي
 . ( واملتوسطة  االبتدائيةلطالب املرحلتني )   4301506  هاتف  ، جند االبتدائية مبدرسة : اللغة اإلجنليزيةنادي   -4
 .مهارات اللغة االنجليزيةيف لتدريب الطالب  

   (مساًء  0.33عصراً حتى  3.33النادي خالل فترة العمل المسائي من الساعة في مقر  فقطالتسجيل )  : نادي ألعاب الدفاع عن النفس-5

ون الدفاع عن الننس   مهارات فنعلى الطالب  لتدريب ( واملتوسطة  االبتدائيةلطالب املرحلتني )  4083668هاتف   االبتدائية جلمودةمبدرسة 

 (.التايكوندو الكاراتيه و)

  (التأسيسية -الموهوبين في كرة القدم من طالب المرحلة االبتدائية خاص ب) :  املوهوبنادي الرياضي -0

 .     4380661هاتف -مبدرسة الدانة االبتدائية 

 

 . برتشيح من املدرسة ( وموهبة " رياضيات ، كيمياء ، فيزياء"األوملبيادات العلمية ) التسجيل يف  *

 .الطالب االلتحاق به   يرغبألمر ألخذ فكرة عن األندية واختيار ما االستمارة لولي ا النبذة معهذه ترسل *

 . مساًء0.66 – 4346، من الساعة هن  1345/ 3/  44 املوافق األحديوم مبشيئة اهلل تعاىل   يف األندية يبدأ العمل  *

 .املواصالت رسوم االلتحاق باألندية لسصل دراسي شاملة  *
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 نبذة عن األندية الطالبية املسائية     
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 ( المرحلة االبتدائيةب استمارة تسجيل طال)
 

 :  معلومات عامة عن الطالب  

 الصف المدرسة اسم الطالب رباعيا  

  الدفي االبتدائية 

  رقم المنزل  الشارع  المحلة  الحي

  الجوال  هاتف المنزل

 

 (، بعد تحديد اختيار المجال يجب تحديد المستوى )   :اإلبداعالموهبة وـ نادي 1

 لحساب الذهني ا(uc mas  ) رسم االشتراك  المقر رسم االشتراك الروبوت 

الرابع   الثالث الثاني  األول  :المستوى     
     الخامس   السادس    السابع    الثامن 

 لاير 466
 األول  المستوى 

     الثاني الثالث 
 لاير 466

 مدرسة
هجر 
 االبتدائية

  اإللكترونيات: 
 الثاني      األول :المستوى  

 : بتكارا  لاير 466
 الثاني األول  :المستوى 

  رياضيات 
 

 مجانا  

ين سعوديطالب ( 4) مدرسةكل ترشح 

متميزين من الصف الخامس وطالب واحد من 
 .الصف السادس في مادة الرياضيات 

مجانا   موهبة 
ترشح المدرسة الطالب الذين اجتازوا 

 امتحان موهبة

 : نادي الحاسب اآللي   ـ 2

 المقر  رسوم االشتراك 

 االبتدائية مدرسة اإلمام عاصم لاير  466

3-    اللغة اإلنجليزية نادي : 

 المقر  رسوم االشتراك 

 نجد االبتدائيةمدرسة  لاير  466

4-    (  مساًء  0.33عصراً حتى  3.33ئي من الساعة التسجيل فقط في مقر النادي خالل فترة العمل المسا)  :نادي ألعاب الدفاع عن النفس 

 المقر رسم االشتراك  القسم

 لاير 466 كاراتيه
 الحويالت االبتدائيةمدرسة 

 لاير 466 تايكوندو

 

 

 

                                                                                                                                                                                  فرحان بن عواد العنزي :  رائد النشاط

                                                                                                                                                       :                                           التوقيع       
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 :التوقيع                                                                                                                                                                                                                        


