
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

      1 

2 

 

3 4 5 6 7 8 

9 
 العودة إلى المدرسة

 

 برنامج التطور األكاديمي

 
 

10 5E vs 5H BB 

 
 

الركض خالل الفرص   
 

 

 أنشطة ما بعد الدوام المدرسي

11 
 

 الركض خالل الفرص
 
 

 اجتماع أعضاء الهيئة التعليمية

12 5B vs 5E BB 

 5Aالعرض المسرحي لصف 
 الركض خالل الفرص 

 

 برنامج التطور األكاديمي
 

13 5A vs 5H BB 

 
 ال طابور صباحي

 
 

14 15 

16 
 ال طابور صباحي

 
 اختبارات ماب للصف الثالث

 

 برنامج التطور األكاديمي

17 5C vs 5E BB 

 ال طابور صباحي
 اختبارات ماب للصف الثالث

 الركض خالل الفرص
 رحلة الصف األول للمركز العلمي 

 أنشطة ما بعد الدوام المدرسي

 

18 
 ال طابور صباحي

 اختبارات ماب للصف الثالث
 الركض خالل الفرص
ظهراً( 03:21انصراف مبكر للتالميذ )  

افتتاح معرض الفن السنوي  
مساءً  0:21-0:11  

19 5C vs 5H BB 

 ال طابور صباحي

 اختبارات ماب للصف الثالث
—برنامج التطور األكاديمي   

تعويضية حصة  

 الركض خالل الفرص
كيدزانيا—رحلة ميدانية للصف الرابع  

 معرض الفن السنوي

20 5D vs 5F BB 

 ال طابور صباحي
 اختبارات ماب للصف الثالث

كيدزانيا—رحلة ميدانية للصف الثاني  

 رحلة الصف األول للمركز العلمي 

يوم زي حر: قميص رياضي 
 وبنطلون جينز

 معرض الفن السنوي

21 22 
 

23 
توزيع شهادات نقاط الجدارة 

لصفوف األول إلى الخامس خالل 
 طابور الصباح 

 

  3Eالعرض المسرحي لصف 
 

تعويضية حصة—برنامج التطوير األكاديمي   

24  5A vs 5G BB 

 
  3Hالعرض المسرحي لصف 

 الركض خالل الفرص

 
 أنشطة ما بعد الدوام المدرسي

25 
 

  3Gالعرض المسرحي لصف 
 الركض خالل الفرص

اجتماعات الفرق )رؤساء األقسام 
 ومنسقو المراحل(

 

26 
 

  3Fالعرض المسرحي لصف 
 الركض خالل الفرص

27 
 

عطلة اإلسراء والمعراج 
 )غير مؤكدة بعد(

 

28 29 

30 
5H—English –Veronica 

 

 

 اختبارات ماب للصف الرابع

 

1 May 
 
 
 أنشطة ما بعد الدوام المدرسي

 الحصة األخيرة

     

3102أبريل   

 عطلة الربيع

 أحداث قادمة
 

 

 

مايو: أنشطة ما بعد الدوام  1

 المدرسي )الحصة األخيرة(

 

 

    

 مايو: عطلة مدرسية 11

 

 

 

 

 مايو: انصراف مبكر للتالميذ  32

 ظهراً( 13:21)              

 

 

 

مايو: يوم زي حر: ارتد ثيابك  32

 بالمقلوب

 

 

 

مايو: يبدأ شهر رمضان  32

 الكريم )تقريباً(

 

 
 

 

 

 

 عادات الدراسة املهمة


