
FEE STRUCTURE

(English, Math, Quran, Arabic and Islamic studies)Acadamic Courses:

Individual

Groups

Academic year
curriculum 

15/hr

10/hr

Customized to student’s 
requirements

Five days a week/1 to 1 ½ 
hour per lesson and includes 
all 7 subjects.

Targheeb’s curriculum
will apply

USD

(Customized to client’s requirements)Financial Literacy:

  

PreK Courses:

(Customized to client’s requirements)Ramadan Courses:

(Quran with Tajweed)Quran with Tajweed:

TBAGroups (min 20  students) Details to be published

Global

Sri Lanka

Non refundable reg fees
USD 200 

USD

Individual

Groups

15/hr

10/hr

Customized to student’s 
requirements

Targheeb’s curriculum
will apply

USD

Groups (min 20  students) TBA Details to be published

 

OUR VISION

OUR MISSION

We are based in Sri Lanka with a global network of parents and 
students learning online.

BASED IN SRILANKA

Unlocking the Power 
of Elementary!
We are here to help facilitate 
the right method of teaching 
that suits your child.

UNLOCKING THE SCOPE 

OF ELEMENTARY

www.teduresourcesglobal.comwww.targheeb.comwww.teduresourcesglobal.com

Targheeb’s own dual curriculum with 
subjects such as Islamic and Arabic 
Studies and Quran with Tajweed has
been successful over the last 9 years.  9 Years 

Of 
Success

300/m
900/s
1800 yr

LKR

Non refundable reg fees
LKR 2000 NA

NA
 
 8,000/m 
26,666/sem

 
250/m 
450/s

USD LKR

Revised  9/20

Provide courses that meet the national curriculum of
the student’s state/country.                                                                            
Ensure high standards of teaching by employing quali-
fied and experienced teachers and administrators.
Work together to nurture the next generation towards 
excellence of character, education, teamwork and lead-
ership. 

Our vision is to offer a place of academic excellence for
children in elementary years.

Targheeb’s online program ensures high standards of 
teaching by employing qualified and experienced teachers.

Targheeb’s elementary education program is designed to
provide thorough and appropriate instruction § to
Pre-Kindergarten through First Grade to Seventh Grade
students. Using the best of both the British National
Curriculum objectives and American Common. Core
Standards, the Targheb curriculum is a robust standard based 
program of study designed to align with the most current 
national and international learning standards and is uniquelya-
dapted to meet core Islamic values.

The Targheeb’s Elementary curriculum consists of English LA, 
Math, Science, Social Studies, Islamic Studies, Arabic Studies 
and Quran with Tajweed. The program of study integrates  the 
Saudi Arabian National curriculum for Islamic and Arabic 
Studies and a Quran with Tajweed program designed for indi-
viduals and groups.

The program equips students with the skills, knowledge,
abilities, and understandings that are required for each level.
The program also has several integrated assessment tools that 
allow for critical review of student performance including 
weekly homework assignments, monthly tests, periodical
reviews, projects, and formative and summative assessments.

The world of e-learning has become adaptable with
innovative and advanced technology, enabling virtual
classrooms for live interaction on one-to-one and in
groups. Targheeb’s online courses are conducted through
virtual classrooms and the Moodle course management
system allowing learners to monitor their performance and 
progress swiftly.

Develop and implement a well-balanced and integrated
elementary curriculum in English.

      .

Elementary is truly an extraordinary stage where learners build 
a strong foundation.Our qualified staff provide students with 
rigorous and high academic standards both at a national and 
international level to ensure that they meet the requirements 
of secondary and higher education.

Fees are subject to change unless already paid in advance.
Please also read Fee Based Courses policy prior to applying for a course.
Fees for economically developing countries will vary upon individual status.
Scholorship and free education will be guranted based on student’s performance and in 
complying with the home schooling criteria.
For more information about the course please click on curriculumto select the desired 
course(s).  

Our fees are structured after reviewing the current market
rates and include many advantages.

Online courses provides parents more control over what 
their children learn.More importantly, the cost of having to 
travel or spend time and effort can also be liminated.Parents 
can also avail specialized curriculum for special needs chil-
dren to work at their own pace. Another reason to tutor your 
child(ren) at home is to create an environment where they 
enjoy learning.

We take this initiative seriously and allow parents to
supervise their child(ren)’s lessons, monitor their progress
and send us their feedback.

Our database of Global Tutors would also allow you to
select your tutor/coach at different hourly rates.

With an aim to provide a stronger foundation in the
elementary years of schooling that will equip learners with 
tools and skills needed to become indepedent learners in
secondary and higher education, Targheeb Educational
Consultants Services provide a global platform for online 
elementary courses and resources that meet the British 
National curriculum and American common core standards
for learners and teachers. 



Dedicated to Excellence!
With over 10 years of 
experience, we’ll ensure you 
always get the best results.

Web: www.teduresourcesglobal.com

AGE GROUP: (5 – 7 YEARS)

AGE GROUP: (10+ YEARS)

AGE GROUP: (5 – 6 YEARS)

AGE GROUP:  (7– 8 YEARS)

Overview:
the meaning of basic words, the period in which the Surahs were 

along with good deeds to strive in and others to avoid during 

or Invest for children .

E-learning – A comprehensive curriculum focusing on the four keys:
Gain, Spend, Save/Share and invest are also included in the 
academic curriculum. 

Overview: In this course, students will be introduced to the parts of 

basic MS Arabic Windows features and be able to type confidently 
in Arabic.

www.teduresourcesglobal.com

Overview:

GRADES 1– 5 (6 – 10 YEARS)

GRADE 6 / 10+ YEARS

Targheeb’s  Primary and Elementary curriculum is available online. 

PRIVATE & INDIVIDUAL COURSES

ARABIC STUDIES

QURAN WITH TAJWEED - (QAIDAH NOORANIYA)

QURAN WITH TAJWEED

RAMADAN COURSES

TAFSIR JUZ AMMA

FINANCIAL LITERACY

ICT COURSES

 www.targheeb.comwww.teduresourcesglobal.com

CONVERSATIONAL ARABIC 
AL-ARABIYAH BAYNA YADAYK

AGE GROUP: (7 – 8 YEARS) 

Overview:

AGE GROUP:  (5– 10 YEARS)

AGE GROUP:  (5– 10 YEARS)

AGE GROUP:  (9– 10 YEARS) 

Overview:

Overview: “Financial edutainment for 

PRIMARY AND ELEMENTARY COURSES

children:  An interactive training program 
two levels and financial IQ assessments. 

In this course student’s will learn the interpretation of

revealed, their themes; and the meaning of Ramadan; the definition 
of fasting, when how and why fasting in Ramadan was made
obligatoary, important commands and prohibitions, relating to fasting

“Where does money come from?” An interactive one day workshop 
covering the four Financial Literacy keys: Gain,  Spend, Save/Share

a computer,  how to care for the computer, identify English/Arabic 
letters and special keys, identifying and usung the diacritical marks, 
read tabs and dropdown menus, text and page formatting, and other

Ramadan from a Fiqh perspective.

                           In this course, students will learn the meaning of
Ramadan, the definition of fasting, when, how and why fasting in
Ramadan was made obligatory, important commands and
prohibitions related to fasting along with good deeds to strive in and
others to avoid during Ramadan from a Fiqh perspective.

                     In this course, in addition to the topics in grade one
(above) students will learn Why is Ramadan important to us as
Muslims, evidences in the Quran and Sunnah, reasons for fasting,
supplication in Ramadan, importance of giving Sadaga and Zakat,
importance of Laila ul Qadr, the two Eids and the meaning and
benefits of selected Ahadeeth. They will also do a variety of art and
craft activities based on the different topics of the week. They will
also learn about the Companions of the Prophet (peace and
blessings be upon him).

                        In this course, students will be
taught Qaidah Nooraniya level 1 and also
learn basic information about Ramadan such
as the Five Pillars of Islam, the phases of the
moon, supplications in Ramadan, doing 
good deeds such as importance of giving 
Sadaqa and Zakat, the night of Laila ul 
Qadr, the two Eids and Ramadan essentials
 including a variety of art and craft activities.

Our aim is to provide children a stable foundation of the Arabic
Language based on classical Arabic text at a very young age

Lessons will be based on Targheeb’s curriculum which has
been delivered successfully over 9 years. Lessons will
include compulsory homework and periodical
assessments/exams.

Targheeb provides a platform for children and adults from
different nationalities and cultures across the globe with a
common goal and vision.

We offer Advance Teaching Strategies, Quran with Tajweed
and Arabic Studies online courses. Each class consist of min 10
students.

Our next course Al-Arabiyah Bayna Yadayk Students will have
access to class recordings if meeded. Homework is
encouraged but exams are not made compulsory. The lessons
will provide one-to-one spoken and reading Arabic skills.

Overview: Al-Arabiyah Bayna Yadayk is similar to Al-Asaasi in
that there is no English in it and it teaches grammatical
concepts in the more traditional way.

In addition to Quranic references, Bayna Yadayk also includes
other Islamic topics such as Hadith, stories of Prophets, and
stories of the companions of the Prophet Muhammad (peace
and blessings be upon him).

While Al-Kitaab and Al-Asaasi tend to focus on modern Arabic,
Bayna Yadayk by virtue has a more religious content that
introduces students to texts in classical Arabic.

Targheeb’s elementary Quran with Tajweed program includes
learning to read Qaidah Nooraniya. Lessons also include basic
Tajweed rules and reading short surahs. Lessons will include
periodical assessments/ exams.

Learners can either begin or continue to learn from teachers 
who have ijazah. The learners should know basic rules or take 
the Qaidah Nooraniya program as a pre - requisite to either 
learn or memorise Quran. Regular assessment including revi-
sion of previously memorized portions will be applicable.
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تفس� - جزء عم�

الفئة العمرية: (7-8 سنوات)

 نظرة عامة: يتعلم الطالب � هذا ا ساق تفس� معنى الكل�ت ا�ساسية، والف�ة التي

الصيام، ومتى، وسبب وجوب تعريف  السور، وموضوعاتها. ومعنى رمضان.  فيها   نزلت 

فيها يجتهد  التي  الحسنات  مع  الصيام   � الهامة،  والنواهي  ا�وامر  من  رمضان،   صيام 

وا¡خرون � اجتنابها � رمضان من منظور فقهي

محو ا�مية ا الية

الفئة العمرية: (10-5 سنوات)

تفاع¤ ع£ مستوي¢ تدريبي  برنامج  ال�فيهي“ ل¨طفال:   ªا ا ”التعليم   نظرة عامة: 

ªمختلف¢ مع تقيي�ت معدل الذكاء ا ا

 من أين يأµ ا ال؟ ورشة عمل تفاعلية ليوم واحد تغطي ا فاتيح ا�ربعة  حو ا�مية

ا الية محاورها الكسب وا¼نفاق وا¹دخار أو ا شاركة وا¹ستث�ر ل¨طفال

 التعلم ا¼لك�و¾: منهج شامل يركز ع£ ا فاتيح ا�ربعة: الكسب وا¼نفاق والحفظ أو

ا شاركة وا¹ستث�ر، والÂنامج مدرج أيًضا � ا ناهج ا�كاد¿ية

دورات تكنولوجيا ا علومات وا¹تصا¹ت

الفئة العمرية: (5-10 سنوات)

 نظرة عامة: � هذه الدورة ، سيتم تعريف الطÃب بأجزاء

 الكمبيوتر وكيفية العناية به، وتحديد الحروف ا¼نجليزية

عÃمات استخدام  وتحديد  الخاصة،  وا فاتيح  العربية   أو 

ا نسدلة، والقوائم  التبويب  عÃمات  وقراءة   التشكيل، 

ا�ساسية ا يزات  من  وغ�ها  والصفحة،  النص   وتنسيق 

 لنظام التشغيل مايكروسوفت، وكذلك القدرة ع£ الكتابة

بشكل مقتضب باللغة العربية

القرآن بالتجويد - (القاعدة النورانية)

الفئة العمرية: (5-7 سنوات)

تتضمن النورانية.  القاعدة  قراءة  تعلم  التجويد  مع  للقرآن  ترغيب  برنامج   يتضمن 

الدروس ستتضمن  القص�ة.  السور  وقراءة  ا�ساسية  التجويد  قواعد  أيًضا   الدروس 

تقيي�ت / امتحانات دورية

القرآن بالتجويد

الفئة العمرية: (+10 سنوات)

 ¿كن للمتعلم¢ أن يبدأوا أو يستمروا � التعلم من ا علم¢ الحاصل¢ ع£ ا¼جازة.

 يجب ع£ ا تعلم¢ معرفة القواعد ا�ساسية أو اتخاذ برنامج القاعدة النورانية كÑط

 أساÕ لتعلم القرآن أو حفظه. سيتم تطبيق التقييم بشكل دوري Óا � ذلك مراجعة

ا�جزاء ا حفوظة مسبًقا

دورات رمضان

الفئة العمرية: (5-6 سنوات)

القاعدة الطÃب  سيتعلم  الدورة،  هذه   � عامة:    حة 

 النورانية ا ستوى 1 با¼ضافة إ× ا علومات ا�ساسية عن

 رمضان وأركان ا¼سÃم الخمسة، ومراحل القمر، وا�دعية

 � رمضان، والقيام با�ع�ل الصالحة مثل إعطاء الصدقة،

 والزكاة، وفضائل ليلة القدر، وُسنن العيدين ورمضان �

شكل مجموعة متنوعة من ا�نشطة الفنية والحرفية

الفئة العمرية: (7-8 سنوات)

با¼ضافة إ× موضوعات الصف ا�ول (أعÃه)، سيتعرف الدورة،   نظرة عامة: � هذه 

والسنة، القرآن  من  وا�دلة  كمسلم¢،  لنا  بالنسبة  رمضان  أهمية  سبب  ع£   الطÃب 

 وأسباب الصيام، والدعاء � رمضان، وأهمية إعطاء الصدقة، والزكاة، وأهمية ليلة القدر،

أيًضا سيقومون  ا ختارة.  ا�حاديث  وفوائد  معنى  Ýح  مع  بالعيدين،   وا¹حتفال 

̈سبوع.  Óجموعة متنوعة من ا�نشطة الفنية والحرفية بناًء ع£ ا وضوعات ا ختلفة ل

ك� سيتعرفون ع£ صحابة النبي ص£ الله عليه وسلم

الصيام، ، وتعريف   نظرة عامة: � هذا ا ساق، سيتعرف الطÃب ع£ معنى رمضان 

ا تعلقة الهامة  والنواهي  وا�وامر   ، إلزاميًا  رمضان  صيام  أصبح  و اذا  وكيف   ومتى، 

يتجنبونها. أن  يجب  التي  والنواهي  فيها  يجتهد  أن  يجب  التي  الطاعات  مع   بالصيام 

رمضان من منظور فقهي

الفئة العمرية: (9-10 سنوات)

مكرسة للتميز
نضمن لك مع خÂتنا

التي تجاوزت 10 سنوات
الحصول ع£ أفضل النتائج

الدورات ا¹بتدائية وا¹بتدائية
منهج ترغيب للمرحلة ا¹بتدائية متاح عÂ ا¼ن�نت

الدورات الخاصة والفردية

دراسات عربية

الصفوف 1-5 (6-10 سنوات)

التأسيس مبني ع£  العربية  للغة  قوي  بأساس  مبكرة  ا�طفال � سن  تزويد   هدفنا هو 

  الكÃسيà للغة العربية

سنوات.  9 مدى  ع£  بنجاح  تقد¿ه  تم  الذي  ترغيب  منهج  إ×  الدروس  تستند   سوف 

ستتضمن الدروس واجبات منزلية إلزامية وتقيي�ت / امتحانات دورية

الصف6  / +10 سنوات

أنحاء والثقافات � جميع  الجنسيات  مختلف  من  والكبار  ل¨طفال  منصة  ترغيب   توفر 

.العاâ بهدف ورؤية مش�كة

 نقدم اس�اتيجيات متقدمة لتدريس القرآن مع التجويد والدراسات العربية عÂ ا¼ن�نت.

ãب كحد أدÃيتكون كل فصل من 10 ط

 سيكون لدورتنا القادمة "العربية ب¢ يديك" إمكانية الوصول إ× تسجيÃت الفصل إذا لزم

الدروس ستوفر  إلزامية.  ليست  ا¹متحانات  ولكن  ا نزلية  الواجبات  تشجيع  يتم   ا�مر. 

مهارات اللغة العربية تحدثًا وقراءة وجًها لوجه

  حة عامة: ”العربية ب¢ يديك“ شبيه بالتعليم ”ا�ساÕ“ للغة العربية من حيث عدم

وجود لغة إنجليزية فيها وال�كيز ع£ تعلم ا فاهيم النحوية بطريقة تقليدية

مثل أخرى  إسÃمية  مواضيع  يديك“  ب¢  ”العربية  تضم  القرآنية  ا راجع  إ×   با¼ضافة 

الحديث ، وقصص ا�نبياء ، وقصص صحابة النبي محمد ص£ الله عليه وسلم

 بين� ¿يل ”الكتاب“ و”ا�ساÕ“ إ× ال�كيز ع£ اللغة العربية الحديثة ، فإن ”العربية ب¢

يديك“ تتميز Óحتوى ديني أكè يعرّف الطÃب ع£ النصوص باللغة العربية الفصحى

!

اللغة العربية ا تحدثة ”العربية ب¢ يديك“         1



سنوات9

من

النجاح

 حقق منهج ترغيب ثنا� اللغة والذي يحتوي ع� مواد

 مثل الدراسات ا�س�مية والعربية والقرآن مع التجويد

نجاًحا  متميزاً ع� مدار السنوات التسع ا�اضية

www.targheeb.comwww.teduresourcesglobal.com www.teduresourcesglobal.com

(اللغة ا�نجليزية والرياضيات والقرآن والعربية والدراسات ا�س�مية)

الطالب الواحد

مجموعة ط�ب

منهج العام الدرا�

دورات رمضان

الشهر 250
الفصل الدرا� 450

مخصصة حسب احتياجات الطالب

سيتم تطبيق منهج ترغيب

خمسة أيام ¥ ا¤سبوع  من ساعة  إ¡ 
ساعة ونصف لكل درس ويشمل جميع 

ا�واد السبعة

الرسوم بالدو¬ر أمري»

الرسوم بالدو¬ر أمري»

منهاج مرحلة ماقبل الروضة

ا�ناهج ا¤كاد°ية

(مخصصة �تطلبات العميل)

(مخصصة �تطلبات العميل)

محو ا¤مية ا�الية

دو³

(قرآن وتجويد)القرآن مع التجويد

الطالب الواحد

مجموعة ط�ب

سيتم نµ التفاصيل

سيتم نµ التفاصيل

مخصصة �تطلبات الطالب

سيتم تطبيق منهج ترغيب

الساعة / 15

الساعة / 10

مجموعة (¬ تقل عن 20 طالب) ا

مجموعة (¬ تقل عن 20 طالب) ا

200 دو¬ر أمري» رسوم التسجيل
غ¸ مس·دة

يُعلن عنه ¬حًقا

يُعلن عنه ¬حًقا

الرسوم بالدو¬ر أمري»

الرسوم بالدو¬ر أمري»

الشهر 300
الفصل الدرا� 900
العام الدرا� 1800

الساعة / 15

الساعة / 10

الرسوم قابلة للتغي¸ ما ¼ يتم دفعها مسبًقا

يرجى قراءة سياسة الدورات مدفوعة الرسوم قبل التقديم للدورة

تختلف الرسوم للبلدان النامية اقتصاديًا حسب الحالة الفردية

سيتم منح ا�نح الدراسية والتعليم ا�جاÀ ع� أساس أداء الطالب وا¬متثال �عاي¸ التعليم ا�نز³

�زيد من ا�علومات حول الدورة ، يرجى النقر فوق ا�ناهج لتحديد الدورة (الدورات) ا�طلوبة

تم تحديد الرسوم الدراسية بعد مراجعة أسعار السوق الحالية ولتشمل العديد من ا�زايا

 توفر الدورات التدريبية عÆ ا�ن·نت لÄباء ميزة التحكم ¥ ما يتعلمه أطفالهم. وا¤هم من

ا�ناهج ا¬ستفادة من  أيًضا  للوالدين  التكلفة رمزية. °كن  و  والجهد  الوقت  توف¸   ذلك 

الخاصة. سبب آخر الخاصة للعمل وفًقا لÉعتهم   ا�تخصصة لÊطفال ذوي ا¬حتياجات 

لتعليم طفلك ¥ ا�نزل هو خلق بيئة يستمتعون فيها بالتعلم

ومراقبة أطفالهم  دروس  ع�  با�Íاف  لÄباء  ونسمح  بجدية  ا�بادرة  هذه  نأخذ   نحن 

تقدمهم وإرسال تعليقاتهم إلينا

 نوفر لك قاعدة بياناتنا الخاصة با�علمÑ العا�يÑ والتي تستطيع من خ�لها اختيار ا�درس

ا�ناسب لطفلك والتعرف ع� الرسوم الدراسية لهم بالساعة

يوفر طاقمنا قويًا.  أساًسا  ا�تعلمون  يبني  استثنائية حيث   ا¬بتدائية هي حًقا مرحلة 

ا�حÕ والدو³ لضÔن  Ñا�ستوي أكاد°ية صارمة وعالية ع�  للط�ب معاي¸   ا�ؤهل 

استيفائهم �تطلبات التعليم الثانوي والعا³

مقرنا الرئيØ ¥ Ùي�نكا ولدينا شبكة عا�ية من أولياء ا¤مور والط�ب

الذين يتعلمون عÆ ا�ن·نت

إرشادات شاملة ومناسبة لط�ب لتوف¸  ل·غيب  ا¬بتدا�  التعليم  برنامج   تم تصميم 

 مرحلة ما قبل الروضة و ا�رحلة ا�بتدائية من الصف ا¤ول وحتى الصف السابع. ومن

تم وا¤مري»   ÀيطاÆال  Ñا�نهج أهداف  وأفضل  ا¤ساسية  ا�عاي¸  استخدام   خ�ل 

 تصميم منهج ترغب الدرا� ليتÛÔ مع أحدث معاي¸ التعلم الوطنية والدولية وتم

تكييفه بشكل فريد لتلبية معاي¸ القيم ا�س�مية ا¤ساسية

والدراسات والعلوم  والرياضيات  ا�نجليزية  اللغة  من  ا¬بتدا�  ترغيب  منهج   يتكون 

 ا¬جتÔعية والدراسات ا�س�مية والدراسات العربية با�ضافة إ¡ القرآن مع التجويد.

والعربية ا�س�مية  للدراسات  السعودية   ¥ ا�عتمد  ا�نهج  الدرا�  الÆنامج   يدمج 

والقرآن مع برنامج تجويد مصمم لÊفراد وا�جموعات

مرحلة لكل  ا�طلوب  والفهم  والقدرات  وا�عرفة  با�هارات  الط�ب  الÆنامج   يزود 

 دراسية. يحتوي الÆنامج أيًضا ع� العديد من أدوات ا¬ختبار ا�تكاملة والتي تسمح

بتقييم أداء الط�ب Üا ¥ ذلك الواجبات ا�نزلية

تطوير وتنفيذ منهج ابتدا� متوازن ومتكامل باللغة ا�نجليزية

تتمثل رؤيتنا ¥ توف¸ مكان للتميز ا¤كاد°ي يحتضن ا¤طفال ¥ السنوات ا¬بتدائية

 يهدف إ¡ توف¸ تأسيس قوى من التعليم ¥ السنوات ا¬بتدائية، و التي من شأنها أن تزود

 ا�تعلمÑ با¤دوات وا�هارات ال�زمة ليصبحوا متعلمÑ مستقلÑ ¥ التعليم الثانوي والعا³،

 تقدم خدمات ا¬ستشاريÑ ال·بويÑ ترغيب منصة عا�ية للدورات ا¬بتدائية عÆ ا�ن·نت

Ñوا�عاي¸ ا¤مريكية ا¤ساسية ا�ش·كة للمتعلم ÀيطاÆوا�وارد التي تلبي ا�نهج الوطني ال 

Ñوا�علم

يتيح  Ôوا�تقدمة، م ا�بتكرة  التكنولوجيا  مع  للتكيف  قاب�ً   Àا�لك·و التعلم  عا¼   أصبح 

 للفصول الدراسية ا¬ف·اضية للتفاعل ا�باÍ ع� أساس فردي أو ¥ مجموعات. يتم إجراء

 دورات ترغيب عÆ ا�ن·نت من خ�ل فصول دراسية اف·اضية ونظام áوذجي �دارة الدورة

مÔ يسمح للمتعلمÜ Ñراقبة أدائهم وتقدمهم ¥ زمن قيا�

يضمن برنامج ترغيب ع� ا�ن·نت معاي¸ عالية من جودة التدريس

من خ�ل توظيف ا�علمÑ ا�ؤهلÑ وذوي الخÆة 

هيكل الرسوم رؤيتنا

رسالتنا

أطلق الَعنان لقوة ا¬بتدائية

فتح مرحلة ا¬بتدائية

 نساعدك ¥ الوصول إ¡ الطريق الصحيح

وا�ناسب لتعليم طفلك

مقرها Øي�نكا

!

تقديم الدورات التي تلبي ا�ناهج ا�عتمدة لدولة الطالب

Ñوا�داري Ñن مستويات عالية من التدريس من خ�ل توظيف ا�علمÔض 

ا�ؤهلÑ وذوي الخÆة

 العمل مًعا �رشاد الجيل القادم نحو التميز ¥ الشخصية والتعليم والعمل

الجÔعي والقيادة


