مدارس دار الحنان
تأسست عام 1375هـ
نوع المبنى خاص

عدد الطالبات = 233
عدد الكادر التعليمي = 31

النظام  /فصلي

حي الزهراء ـ شارع عبيد بن مرواح

برنامج رعاية
الموهوبين

برنامج العلوم
والرياضيات
باللغة االنجليزية

أنشطة

نادي

تطوعية

رياضي

920029669

تحويلة القائدة 333 /

info@dhs.edu.sa

نبذة عن مدارس دار الحنان
سبب التسمية  :هو االسم الذي اختارته الملكة عفت-رحمها هللا -للدار التي تقدم الرعاية للمحتاجات
ولأليتام ،وفي خاطرها أمل وعزيمة على أن تتوسع الرعاية؛ لتشمل المحتاجات للتعليم بشكل عام،
فتغيرت بعد ذلك من دار األيتام لتصبح ( مدارس دار الحنان )
(( رأيت أن البدء يجب أن يكون بدار لأليتام ،لكن كلمة األيتام ال أحبذها ،بل أرغب نفيها لذلك اخترت
للدار اسم دار الحنان ))  .عفت الثنيان.

الهيكل التنظيمي لمجلس المدرسة
قائدة المدرسة
منال بدر
وكيلة المدرسة
عائشة طامي

مجلس المدرسة
المرشدة الطالبية
ندى الغامدي

رائدة نشاط
سارة المشهدي

رائدة التوعية اإلسالمية
كاملة الحجوري

مسئولة موهبة
مرام الجهني

معلمة أولى
نوف الشهري

معلمة أولى
روعة صافي

معلمة أولى
غادة عالم

معلمة أولى
غادة شلتوت

معلمة أولى
إيمان عادل

معلمة مهارات البحث
منال الزير

مسئولة آمن وسالمة
راندي با جابر

والدة طالبة
روابي عمر

والدة طالبة
ندى أخضر

والدة طالبة
أبرار قدوري

والدة طالبة
مي شعبان

لجنة التوجيه واإلرشاد.

لجنة االختبارات.

لجنة الشراكة األسرية والمجتمعية.

لجنة التوعية اإلسالمية.

لجنة التميز والجودة .

لجنة الصندوق المدرسي.

لجنة األمن والسالمة .

أهم اإلنجازات لمدارس دار الحنان
النشاط

البحث
العلمي

حصول طالبات
دار الحنان على المراكز
الثالث األول في مسابقة
أولمبياد الحمراء
الرياضي

مبادرات
مجتمعية

الكشفي

حصول المدرسة
على شهادة
ISO 9001

أنشطة
خيرية

أسبوع
الكتاب

أبرز البرامج واألنشطة بمدارس دار الحنان

برنامج ميثاق وطن .
برنامج المدارس المعززة للصحة.
برنامج المدارس الخضراء.
برنامج أولمبياد إبداع 2018م .
نشاط المشروع الوطني لريادة األعمال.
نشاط الخط العربي والزخرفة اإلسالمية.

نشاط المسرح المدرسي.

مرافق مدارس
دار الحنان
14

فصل

3

قاعة
التدريب
والتطوير

عيادة
طبيبة

معامل

( كيمياء ـ فيزياء ـ أحياء)

صالة
العاب مغلقة
مسبح وملعب
غرفة

مصادر تعلم

قاعة
ترفيه

غرفة
تربية
فنية وأسرية

معمل

حاسب آلي

