
برنامج األنشطة الال منهجية

بناًء على التزام SEK بتطوير أوجه الشغف والمواهب والكفاءات الفريدة لطالبنا، وكجزء 
من نهجنا الشامل للنمو الفكري واالجتماعي والبدني للطالب، فإننا نقدم مجموعة متنوعة 

من األنشطة الال منهجية.

تعد الرياضة والفنون والتكنولوجيا والخدمة المجتمعية جانًبا أساسًيا من نموذجنا التعليمي، 
كما أنها تؤدي دوًرا رئيسًيا في صحة ورفاهية طالبنا. تغطي أنشطتنا جميع هذه المجاالت، 

باإلضافة إلى مجاالت الدعم األكاديمي األخرى، مثل العلوم واللغات.

نقدم األنشطة الال منهجية على مدار أربعة أيام في األسبوع مع مجموعة واسعة من 
الخيارات الداخلية والخارجية التي ستغير كل فصل دراسي.

 كل هذه األنشطة اختيارية وقد تتطلب رسوًما إضافية ألنها ُتجرى خارج اليوم الدراسي 
العادي. ُيسمح للطالب غير الملتحقين بمدارس SEK االنضمام ولكن سيتم فرض رسوم 

عليهم لجميع األنشطة.  هذه األنشطة معرضة للتغيير أو اإلنهاء، بناًء على الحد األدنى من 
التسجيل القابل للتطبيق.

يرجى مالحظة أن كل نشاط قد يحتوي على قائمة مستلزمات سيحتاجها الطالب للمشاركة 
في الفصل.  هذه مصاريف شخصية وال تغطيها المدرسة.



الفصول الال منهجية - عبر اإلنترنت )أثناء التعلم عن بعد(

السعر لعائالت األوقات المعروضة:األيام المعروضة:الفئة العمرية:عنوان الفصل:
:SEK:السعر للطالب اآلخرين

من الصف األول دروس اللغة العربية
إلى الخامس

50 لاير سعودي لكل فصل مجاًنا8:00-9:00 صباًحاأيام الثالثاء

من الصف األول التعبير اإليجابي عن الذات
إلى الخامس

50 لاير سعودي لكل فصلمجاًنا8:00-9:00 صباًحاأيام الثالثاء

50 لاير سعودي لكل فصل4:00-5:00 مساًءااألحد والثالثااإلبداع الرقمي                                                                                                     
الرياضة اإللكترونية 

واأللعاب
من الصف الثالث 

إلى السادس
50 لاير سعودي لكل فصلمجاًنا4:00-5:00األحد والثالثاء

من أولى حضانة اللياقة البدنية
حتى الصف الثالث

50 لاير سعودي لكل فصلمجاًنا4:00-5:00االثنين واألربعاء

من أولى حضانة مقدمة عن اللغة اإلسبانية
حتى الصف الثالث

50 لاير سعودي لكل فصلمجاًنا4:00-5:00 مساًءااألحد والثالثاء

من الصف الثالث مقدمة عن اللغة اإلسبانية
إلى الخامس

50 لاير سعودي لكل فصلمجاًنا4:00-5:00 مساًءااالثنين واألربعاء

 من الصف األول نظرية الموسيقى للمبتدئين
إلى السادس

50 لاير سعودي لكل فصلمجاًنا4:00-5:00 مساًءااالثنين واألربعاء

من الصف األول  مقدمة عن األدوات
إلى السادس

50 لاير سعودي لكل فصلمجاًنا4:00-5:00 مساًءااألحد والثالثاء

من الصف األول مقدمة عن اللغة األلمانية
إلى السادس

50 لاير سعودي لكل فصلمجاًنا4:00-5:00 مساًءااألحد والثالثاء

من الصف األول مقدمة عن اللغة اإليطالية
إلى السادس

50 لاير سعودي لكل فصلمجاًنا4:00-5:00 مساًءااالثنين واألربعاء

مقدمة في اللغة اإلسبانية 
للكبار

50 لاير سعودي لكل فصلمجاًنا4:00-5:00 مساًءااألحد والثالثاءالوالدان

من الصف األول مقدمة عن اللغة الفرنسية
إلى السادس

50 لاير سعودي لكل فصلمجاًنا4:00-5:00 مساًءااألحد والثالثاء

 الحضانة حتى يوجا للمبتدئين
الصف السادس

50 لاير سعودي لكل فصلمجاًنا4:00-5:00 مساًءااالثنين واألربعاء

من الصف األول نادي الكتاب
إلى السادس

*سُيطلب من 4:00-5:00 مساًءااألحد والثالثاء
الطالب شراء 

الكتب لهذا 
النادي.

50 لاير سعودي لكل فصل

الحضانة حتى دروس اللغة اإلنجليزية
الصف السادس

50 لاير سعودي لكل فصلمجاًنا4:00-5:00 مساًءااالثنين واألربعاء

رة: 0:45-3:45 مساًءا ص�ية الم�با�ش �خ �ية–  السش صول الال م�خه�ب ال�خ

السعر للطالب اآلخرين:السعر لطالب SEK:األيام المعروضة:الفئة العمرية:عنوان الفصل:

150 لاير سعودي كل شهرمجاًنااالثنين واألربعاءمن الصف األول إلى الخامسدروس اللغة العربية

Edu-garden أولى حضانة حتى الصف
الخامس

200 لاير سعودي كل شهر100 لاير سعودي كل شهراالثنين واألربعاء

أولى حضانة حتى الصف العالِم الصغير
الخامس

250 لاير سعودي كل شهر150 لاير سعودي كل شهراالثنين واألربعاء

200 لاير سعودي كل شهر100 لاير سعودي كل شهراالثنين واألربعاءمن الصف األول إلى الخامسكرة القدم

أولى حضانة حتى الصف اللغة األسبانية
الخامس

150 لاير سعودي كل شهرمجاًنااالثنين واألربعاء

ثالث حضانة حتى الصف كرة السلة
الخامس

150 لاير سعودي كل شهرمجاًنااالثنين واألربعاء

150 لاير سعودي كل شهراألحد والخميسمن الصف الثاني إلى الخامسالفرقة

+ آلة وكتاب

250 لاير سعودي كل شهر

+ آلة وكتاب
200 لاير سعودي كل شهر100 لاير سعودي كل شهراالثنين واألربعاءمن الصف األول إلى الخامساللغة الفرنسية

اللغة اإليطالية / 
األلمانية

200 لاير سعودي كل شهر100 لاير سعودي كل شهراالثنين واألربعاءمن الصف األول إلى الخامس

أولى حضانة حتى الصف الجمباز
الخامس

650 لاير سعودي كل شهر500 لاير سعودي كل شهراالثنين واألربعاء

أولى حضانة حتى الصف الكاراتيه
الخامس

650 لاير سعودي كل شهر500 لاير سعودي كل شهراالثنين والخميس

150 لاير سعودي كل شهرمجاًنااالثنين واألربعاءمن الصف األول إلى الخامساإلبداع الرقمي

الفنون والحرف 
اليدوية

أولى حضانة حتى الصف 
الخامس

400 لاير سعودي كل شهر250 لاير سعودي كل شهراالثنين واألربعاء

دروس اللغة 
اإلنجليزية

أولى حضانة حتى الصف 
الخامس

200 لاير سعودي كل شهرمجاًنااالثنين واألربعاء



رة: 0:45-3:45 مساًءا ص�ية الم�با�ش �خ �ية–  السش صول الال م�خه�ب ال�خ

السعر للطالب اآلخرين:السعر لطالب SEK:األيام المعروضة:الفئة العمرية:عنوان الفصل:

150 لاير سعودي كل شهرمجاًنااالثنين واألربعاءمن الصف األول إلى الخامسدروس اللغة العربية

Edu-garden أولى حضانة حتى الصف
الخامس

200 لاير سعودي كل شهر100 لاير سعودي كل شهراالثنين واألربعاء

أولى حضانة حتى الصف العالِم الصغير
الخامس

250 لاير سعودي كل شهر150 لاير سعودي كل شهراالثنين واألربعاء

200 لاير سعودي كل شهر100 لاير سعودي كل شهراالثنين واألربعاءمن الصف األول إلى الخامسكرة القدم

أولى حضانة حتى الصف اللغة األسبانية
الخامس

150 لاير سعودي كل شهرمجاًنااالثنين واألربعاء

ثالث حضانة حتى الصف كرة السلة
الخامس

150 لاير سعودي كل شهرمجاًنااالثنين واألربعاء

150 لاير سعودي كل شهراألحد والخميسمن الصف الثاني إلى الخامسالفرقة

+ آلة وكتاب

250 لاير سعودي كل شهر

+ آلة وكتاب
200 لاير سعودي كل شهر100 لاير سعودي كل شهراالثنين واألربعاءمن الصف األول إلى الخامساللغة الفرنسية

اللغة اإليطالية / 
األلمانية

200 لاير سعودي كل شهر100 لاير سعودي كل شهراالثنين واألربعاءمن الصف األول إلى الخامس

أولى حضانة حتى الصف الجمباز
الخامس

650 لاير سعودي كل شهر500 لاير سعودي كل شهراالثنين واألربعاء

أولى حضانة حتى الصف الكاراتيه
الخامس

650 لاير سعودي كل شهر500 لاير سعودي كل شهراالثنين والخميس

150 لاير سعودي كل شهرمجاًنااالثنين واألربعاءمن الصف األول إلى الخامساإلبداع الرقمي

الفنون والحرف 
اليدوية

أولى حضانة حتى الصف 
الخامس

400 لاير سعودي كل شهر250 لاير سعودي كل شهراالثنين واألربعاء

دروس اللغة 
اإلنجليزية

أولى حضانة حتى الصف 
الخامس

200 لاير سعودي كل شهرمجاًنااالثنين واألربعاء


