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رسالة مدارس الظهران 
انطالقــا مــن مبــادئ ديننــا اإلســالمي، فــإن رســالة مــدارس الظهــران األهليــة هــي متكــني 

ــا  ــة، ُمتفاعــالً ويُحــِدث فرًق ــايئَّ اللغ ــاة، ثن ــاًم مــدى الحي ــًرا ومتعلِّ ــب ليكــون مفكِّ كل طال

ــا. ــا وعامليَّ ــا محليَّ إيجابيًّ

التعليم هو ليس تعلم الحقائق

إنما هو تدريب العقل على التفكير

ألربت آينشتاين

رؤية  مدارس الظهران 
ــالل  ــن خ ــالمية م ــة وإس ــة عربي ــي وبهوي ــتوى عامل ــاًم مبس ــدم تعلي ــي أن نق ــا ه رؤيتن

مجتمــع تعلّمــي رائــد يتصــف باالســتدامة واملســؤولية االجتامعيــة.

عائلة    مجتمع         مخترب    

المجازات اللغوية لمدارس الظهران األهلية
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ــَور  ــا، ونط ــكات فضولن ــي مل ننَم

للتســاؤل  الالزمــة  املهــارات 

والبحــث. ونعــرف كيــف نتعلــم 

ــم  بأنفســنا ومــع اآلخريــن. ونتعل

ــم  ــا للتعلً بحامســة ويســتمر حبن

مــدى الحيــاة.

متسائلين

نفهــم ثقافتنــا وتاريخنــا الشــخيص 

وتقاليدهــم  اآلخريــن  وقيــم 

ونســعى  تقديــر.  حــق  ونقَدرهــا 

مــن  مجموعــة  عــى  لالطــالع 

وجهــات النظــر ونقَيمهــا، ونحــن 

ــم واالســتفادة  عــى اســتعداد للتعلَ

مــن تجاربنــا.

 منفتحي العقل

بتدبًــر  الغمــوض  مــع  نتعامــل 

ونعمــل  وعــزم.  وتصميــم 

ــن  ــع اآلخري ــاون م ــا وبالتع مبفردن

جديــدة  أفــكار  الستكشــاف 

ونحــن  مبتكــرة.  واســرتاتيجَيات 

ماهــرون يف حــل املشــاكل ومرنــون 

والتغيــر.. التحديَــات  وجــه  يف 

 مجازفين

والحنــو  العطــف  نبــدي 

واالحــرتام. ونلتــزم بالتعــاون 

ونعمــل  الخدمــة  لتقديــم 

يف  إيجــايب  تغيــر  إلحــداث 

حيــاة اآلخريــن ويف العــامل مــن 

. حولنــا

 مهتمين

عــى  املبنــي  االســتيعاب  نطــَور 

ــف  ــتخدمه، ونستكش ــم ونس املفاهي

مــن  مجموعــة  عــرب  املعرفــة 

يف  وننخــرط  املعرفَيــة.  الفــروع 

األهمَيــة  ذات  واألفــكار  القضايــا 

والعاملَيــة. املحلَيــة 

  مَطلعين

مالمــح متعّلــم 
البكالوريــا الدوليــة 

السامت املستهدفة يف طالبنا/مالمح متعلّم البكالوريا الدولية 

يتعلّم طالب مدارس الظهران األهلية ليك يصبحوا :  
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مالمح متعلم البكالوريا الدولية

الجوانــب  تــوازن  أهمَيــة  نفهــم 

الفكريــة،  مــن حياتنــا  املختلفــة 

والبدنيــة، والعاطفيــة ولتحقيــق 

والرفاهيــة  والســعادة  الخــر 

الشــخصَية لنــا ولآلخريــن. ونــدرك 

عالقــة االعتــامد املتبــادل بيننــا 

وبــني اآلخريــن وبــني العــامل الــذي 

ــه ــا في نحي

 متوازنين

نتــرصَف باســتقامة وأمانــة وبحــس 

والعدالــة،  باإلنصــاف  شــديد 

اإلنســان  كرامــة  تجــاه  واحــرتام 

ــل  ــكان. ونتحَم ــه يف كل م وحقوق

املســؤولَية عــن ترصفاتنــا وتبعاتهــا.

 ذوي مبادئ

ويف  العــامل  يف  التفكــر   منعــن 

ــى  ــل ع ــا. ونعم ــا وتجربتن أفكارن

والضعــف  القــوة  مواطــن  فهــم 

لدينــا لــيك ندعــم تعلَمنــا ومنَونــا 

الشــخيَص.

  متأملين

ــداع  ــة وإب ــنا بثق ــن أنفس ــرَب ع نع

ــرة.  ــرق كث ــة وبط ــن لغ ــر م بأك

ونصغــي  فعلًيــا  تعاونًــا  ونتعــاون 

أفــراًدا  لوجهــات نظــر اآلخريــن 

وجامعــات.

 متواصلين

نســتخدم مهــارات التفكــر الًناقــد 

ــل  ــي يف التحلي ــر اإلبداع والتفك

ونبــادر إىل العمــل املســؤول حيــال 

زمــام  ونتــوىل  املعَقــدة.  املشــاكل 

ــة  ــرارات منطقَي ــاذ ق ــادرة التخ املب

وأخالقَيــة.

  مفكرين
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رسالة الرئيس

أعزاؤنــا األصدقــاء واألهــايل يف 

ــة   ــران األهلي ــدارس الظه م

بعــض  مبشــاركتكم  نســعد 

العــام  عــن  املهمــة  املعلومــات 

واألربعــني  الواحــد  األكادميــي 

األهليــة.  الظهــران  ملــدارس 

بقــراءة  تســتمتعوا  أن  نرجــو 

مدارســنا  عــن  التقريــر  هــذا 

وإنجازاتنــا وتقدمنــا خــالل عــام 

. ٢٠١٩/٢٠١٨م 

خالد الرتيك ،

الرئيس وقائد املجلس االستشاري

ــا  ــم أنه ــدرايس 2018-2019. رغ ــام ال ــات يف الع ــرز املحط ــى أب ــم ع ــعدنا أن نطلعك يس

ــا متيــزت  ــد مــن األصعــدة ، ولكنه كانــت ســنة مليئــة بالتطــور والتقــدم عــى العدي

ــة. بحدثــني مهمــني للغاي

أوالً ، تــم تجديــد عقــد رشاكــة مــدارس الظهــران األهليــة مــع رشكــة أرامكــو الســعودية 

ــد  ــك بع ــاون، وذل ــن التع ــا م ــني عاًم ــاف إىل أربع ــرى تض ــنواٍت أخ ــامن س ــت لث للزي

مناقشــات اســتمرت عامــني كاملــني وأمثــرت عــن توقيــع اتفاقيــة تعــاون جديــدة يف 

شــهر أبريــل ، 2019.

هــذا االتفــاق الجديــد تحقــق يف ظــل اســتمرار املجلــس االستشــاري ملــدارس الظهــران 

األهليــة والــذي شــمل 6 أعضــاء محتســبني عــى رشكــة أرامكــو الســعودية، مــام مهــد 

ملزيــد مــن التعــاون والتــآزر بــني الجانبــني. عــالوة عــى ذلــك، فــإن قيــادة مــدارس 

ــب أرامكــو  ــن جان ــة م ــذه العالق ــة املســؤولة عــن ترســيخ ه ــة والجه ــران األهلي الظه

يجتمعــان بشــكل دوري مــرة يف الشــهر ملناقشــة املســائل التعليميــة واللوجســتية. 

توفــر هــذه االجتامعــات وســيلة تواصــل أكــر فعاليــة ملواجهــة التحديــات، وتجنــب 

املعوقــات ، واستكشــاف طــرق أفضــل للعمــل مًعــا. نحــن عــى يقــني بــأن هــذه العالقــة 

ــم  ــم تعلي ــعيها لتقدي ــاء س ــدارس أثن ــتمر للم ــر املس ــلس والتطوي ــل الس ــتضمن العم س

ــي املســتوى بهويــة عربيــة وإســالمية. عامل

ــدى. AdvancED يعتــرب  ــد االعتــامد ل ــام هــو تجدي ــذا الع اإلنجــاز الرئيــي الثــاين له

هــذا االعتــامد محوريًــا يف قيــاس جــودة التعليــم والتحســني املســتمر يف أيــة مدرســة. 

ــا ثالثــة  ويتــم توثيــق نتائــج زيــارة فريــق االعتــامد للمدرســة التــي تســتغرق مدته

أيــام يف تقريــر ميكــن ألي شــخص االطــالع عليــه. نحــن فخــورون بأنــه تــم تصنيــف 

مــدارس الظهــران االهليــة عــى أنهــا "تتجــاوز التوقعــات" يف مثانيــة وعرشيــن معيــاًرا 

مــن أصــل ثالثــني يف نظــام AdvancED مــع اإلشــارة إىل أن املعياريــن اآلخريــن مل 

يتجــاوزا التوقعــات ألســباب خارجــة عــن إرادتنــا ، لكننــا مازلنــا نحــرز تقدًمــا يف رفــع 

مســتوى العمــل يف هذيــن املجالــني أيًضــا.

شــملت رحلــة إعــادة االعتــامد واالســتعدادات املرافقــة لهــا تجميــع ودراســة وتحليــل 

العديــد مــن البيانــات والسياســات واملامرســات والثقافــات املعتمــدة يف املــدارس وهــي 

ــم ، والقــدرة  ــادة ، والقــدرة عــى التعل مصنفــة يف ثــالث مجــاالت: القــدرة عــى القي

عــى توفــر املــوارد.

شــارك املجتمــع املــدريس بجميــع فئاتــه )طــالب، وأوليــاء أمــور، ومعلمــني، ومنســويب 

الدعــم اإلداري واألكادميــي، وقيــادة املــدارس، وممثلــني عــن املجلــس االستشــاري( يف 

عمليــة االعتــامد مــن خــالل التقــيص واملقابــالت. وقامــت مــدارس الظهــران األهليــة 

بإجــراء 13 اســتبانة إلكرتونيــة تــم مــن خاللهــا دراســة جــو العمــل وثقافــة املدرســة، 

واالطــالع عــى آراء الطــالب ومنســويب املــدارس ومواضيــع أخــرى متنوعــة. تــم جمــع 

ــس يف  ــامد، ولي ــة االعت ــات يف وكال ــدة بيان ــات يف قاع ــتطالعات واملعلوم ــذه االس ه

املدرســة. واســتجاب 2710 فــرد مــن أوليــاء األمــور ومعلمــني وطــالب )الصفــوف مــن 3 

إىل 12( ، ثــم اســتخدم فريــق القــادة البيانــات واملالحظــات التخــاذ قــرارات مبنية عى 

ــر خطــط التحســني ملعالجــة  ــم تطوي ــد ت ــة. وق ــد الخطــوات القادم ــات لتحدي البيان

ــرتاتيجية  ــة اإلس ــا يف الخط ــا الحًق ــم دمجه ــم ت ــا ث ــر إلحاًح ــة األك ــاالت الحاج مج

الجديــدة للمدرســة.

أكــد الفريــق الزائــر أنــه مــن الخصائــص املميــزة يف مدارســنا "قــوة االلتــزام بالرســالة 

ــالل  ــن خ ــتمر م ــدم املس ــا بالتق ــا "التزامن ــة "وأيًض ــالء يف املدرس ــدى الزم ــة ل والرؤي

ــني  ــعداء أن تربوي ــن س ــني". نح ــس واملوظف ــة التدري ــاء هيئ ــي ألعض ــر املهن التطوي

مهنيــني اســتطاعوا ملــس مواطــن القــوة هــذه والتعــرف عليهــا يف مــدة قصــرة علــاًم 

أنهــم أشــخاص محايديــن مــن خــارج مدارســنا ونحــن عــى يقــني بــأن هذيــن العاملــني 

ــام  ــه يف الع ــا علي ــام كن ــل م ــنكون أفض ــام ، س ــعارنا ، "كل ع ــق ش ــاح تحقي ــام مفت ه

الســابق".

نحــن نتطلــع إىل االســتمرار يف املــي قدًمــا ، كأفــراد وكفريــق عمــل لصالــح طالبنــا 

ولصالــح تطويــر التعليــم يف العــامل العــريب.

مع االحرتام والتقدير ،



يتوزع أعضاء املجلس )يف لجان دامئة للمجلس االستشاري هي لجنة الحوكمة،

 اللجنة املالية واملخاطر، لجنة املوارد البرشية، لجنة التطوير، لجنة الخدمات الرتبوية الخارجية )الجدول أدناه(   

د- سالي  التركي
------------------------------------

النائب األعى للرئيس 

أ- خالد التركي
----------------------------------

رئيــس املــدارس ورئيــس املجلــس 

االستشــاري 

التقرير السنوي ٢٠١٨ - 8٢٠١٩

المجلس االستشاري

02 01

كعادتــه اجتمــع املجلــس أربــع مــرات خــالل العــام الــدرايس 2019-2018 مــن أجــل دعــم رســالة املــدارس ورؤيتهــا .وتحقيقــا لهــذه الرؤيــة، 

عمــد املجلــس إىل مناقشــة القضايــا املهمــة يف املــدارس والتقاريــر اإلداريــة واقرتحــوا الحلــول التــي تتناســب مــع التوجــه االســرتاتيجي 

للمــدارس لتســهيل عمــل اإلدارة يف حــل هــذه القضايــا مبــا يخــدم مصلحــة طالبنــا، ومدارســنا، ومجــال الرتبيــة والتعليــم يف العــامل 

العــريب. أمــا أهــم التغيــرات والقــرارات التــي عمــل عليهــا املجلــس خــالل هــذا العــام فتشــمل:

اســتمرار العمــل بخطــة اإلحــالل الســعودي والحفــاظ 

عــى نســبة الســعودة

 إقــرار سياســة حاميــة الطفــل وتوجيــه إدارة املــدارس 

لتدريــب جميــع املوظفــني تطبيقــا لهذه السياســة.

العمــل عــى الحــد مــن التحديــات املاليــة مــن خــالل رفــع رســوم حصــص املســتفيدين مــن خدمــات " وحــدة دعــم الطالــب" إضافــة إىل 03

رســوم " اختبــارات الطــالب املتقدمــني لاللتحــاق يف املــدارس". كــام عملــت اللجــان عــى تعزيــز قــدرة املــدارس عــى إيجــاد مصــادر 

دخــل إضافيــة مــن خــالل "دار الكتــاب الرتبــوي للنــرش" وتأســيس "مركــز منــو للخدمــات الرتبويــة."



أ. عبداهلل الزامل
---------------------------

رئيس اللجنة املالية

أ. نادر الدوحان
---------------------------

رئيس لجنة املرافق

أ. ماجد الغسالن
---------------------------

لجنة التقدم

أ. صالح الزامل 
---------------------------

لجنة املوارد البرشية

أ. ساره المهيدب
---------------------------

لجنة الخدمات الرتبوية 
الخارجية

أ. رانيا المعال
---------------------------

لجنة املرافق

أ. رامي التركي
---------------------------

رئيس لجنة الحوكمة

د- نبيل عامودي
---------------------------

لجنة الحوكمة

أ. عبدالرحمن المسند
---------------------------

لجنة املرافق

أ. لميس عبده 
---------------------------

لجنة التقدم

أ. عبداهلل غباني
---------------------------
رئيس لجنة الخدمات 

الرتبوية الخارجية

أ. كاثي خياط
---------------------------

لجنة املوارد البرشية

 أ. رنا التركي
---------------------------

لجنة الحوكمة

أ. بدر  العبدالكريم
---------------------------

لجنة التقدم
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التقرير السنوي ٢٠١٨ - 10٢٠١٩

مجلس خريجي وخريجات مدارس الظهران األهلية

إضافــة إىل تقويــة شــبكة الخريجــني والخريجــات ،وخدمــة املــدارس والطــالب ،وخدمــة املجتمــع تركــزت أهــداف املجلــس يف نهايــة الــدورة 

األوىل عــى تأكيــد اإلســتدامة. فتــم إعــداد دليــل انتخابــات املجلــس التنفيــذي، وتشــكيل لجنــة لــإرشاف عــى نزاهــة اإلنتخابــات، وتطويــر 

آليــة إلكرتونيــة تتيــح للخريجــني والظهرانيــني املســجلني يف موقــع الخريجــني انتخــاب 10 مرشــحني  )5 ســادة ، 5 ســيدات(.

 أما  األهداف السنوية فتمثلت باآليت:

02

04

01

03

05

أكمــل املجلــس التأســيي للخريجــني/ات والظهرانيــني/ات دورتــه األوىل مــن أكتوبــر ٢٠١٦ إىل أكتوبــر 2019. وقبــل تســليمه الشــعلة إىل 

املجلــس الجديــد، قــدم عــددا كبــرا مــن اإلنجــازات تنــدرج جميعهــا تحــت إطــار وضــع أســٍس متكــن املجلــس املنتخــب واألعضــاء الجــدد  

مــن البنــاء عــى مــا تــم تحقيقــه واالنطــالق لتحقيــق  املزيــد مــن النجاحــات.

عــى صعيــد اللجــان، عملــت لجنــة شــؤون الخريجــني والخريجــات عــى جمــع قاعــدة بيانــات الخريجــني والظهرانيــني  فتمكنــت  مــن 

إيجــاد وســيلة تواصــل واحــدة عــى األقــل ) امييــل أو جــوال(  مــع 2156 خريج /ة  وظهــراين/ة .وأقرت سياســة اســتخدام قنــوات التواصل 

االجتامعــي وفعلتهــا مــام رفــع عــدد متابعــي املجلــس عــى انســتغرام إىل 902 متابــع . أمــا املوقــع االلكــرتوين الخــاص بالخريجــني، فقــد 

ــدارس  ــدة يف م ــية واح ــنة دراس ــل س ــن أكم ــراين )م ــج أو ظه ــة 830 خري ــد عضوي ــم تأكي ــه وت ــجلني في ــة املس ــن هوي ــق م ــم التحق ت

الظهــران األهليــة( . وتكمــن أهميــة هــذه العمليــة يف أنهــا مــن متطلبــات التصويــت للمرشــحني لعضويــة مجلــس الخريجــني . إضافــة 

إىل كل مــا تقــدم، خططــت اللجنــة  ونســقت "ملتقــى الخريجــني الســنوي"  يف املــدارس بحضــور عــدد مــن الخريجــني والظهرانيــني 

وممثلــني عــن إدارة املــدارس واملدرســني.  وقــد ارتفــع عــدد الحضــور مــن 150 ضيًفــا عــام 2018-2017 إىل 250 عــام 2018-2019.

عقــد لقــاء الخريجــني والخريجــات والظهرانيــني 

والظهرانيــات

املشاركة يف مناسبات وفعاليات املدارس

إرشاك الطالب يف أنشطة املجلس

عقد لقاء سفراء الدفعات

تحقيق مؤرشات األداء لكافة اللجان

أمــا لجنــة املــدارس والطــالب فرتكــز عملهــا عــى متتــني العالقــة بــني الخريجــني وطــالب املــدارس الحاليــني. نســقت اللجنــة  7 محــارضات 

تســتهدف الطلبة مــن الصــف التاســع إىل الثــاين عــرش ضمــن برنامــج املتحدثــني امللهمــني. ســعت مــن خــالل هــذه املحــارضات  إىل نقــل معرفــة 

ــة الطــالب مــن خــالل  ــي، دعمــت اللجن ــه واإلرشــاد الجامع ــج التوجي ــا يف برنام ــم لطــالب مدارســنا. أم الخريجــني والظهرانيــني وخرباته

التنســيق مــع خّريجــني مهنيــني وذوي خــربة للتطــوع كأعضــاء يف لجنــة تحكيــم مشــاريع التخــرج . كــام وفــرت فرصــا للطــالب للتواصــل مــع 

36 خريجــة  و 14 خريــج  إلرشــادهم ودعمهــم مــن خــالل التوجيــه املبــارش يف مشــاريعهم املدرســية. 

ختامــا عملــت لجنــة املســؤولية اإلجتامعيــة عــى دعــم مبــادرات خدمــة املجتمــع مــن خــالل تعزيــز العمــل اإلجتامعــي للخّريجــني 

والخّريجــات وســعت اللجنــة كذلــك لتيســر مبــادرات املســؤولية اإلجتامعيــة للخريجــني. وقــد تــم توثيــق 9 مبــادرات متنوعــة وإعــداد 

ــع.  ــة املجتم ــالب يف خدم ــني والط ــول دور الخريج ــي ح ــادة الوع ــتهدفتا زي ــني اس محارضت



فيصل النغيمش
---------------------------

أمني رس املجلس
لجنة دعم املدارس والطالب

دفعة ١١

حمد الرقيب
---------------------------

لجنة املسؤولية االجتامعية
دفعة ١٣

ندى العثمان
---------------------------

نائب الرئيس 
دفعة ١٧

منال المهنا
---------------------------

لجنة دعم املدارس
والطالب

دفعة ٢

 نجيب السيهاتي
---------------------------

رئيس املجلس
دفعة ١٠

سعيد سعيد
---------------------------

لجنة الخريجني
دفعة ٦

أحمد الجيلي
---------------------------

لجنة دعم املدارس
والطالب

دفعة ٨

هيفاء البسام
---------------------------

لجنة املسؤولية 
االجتامعية

دفعة ٢٧

أعضاء  مجلس الخريجين والخريجات  

سماح القصيبي
---------------------------

لجنة الخريجني
ظهرانية

نوف المعجل
---------------------------

لجنة املسؤولية االجتامعية
دفعة ١٤
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التقرير السنوي ٢٠١٨ - 12٢٠١٩

مساهمات دار الكتاب التربوي 

ــالتها  ــق رس ــى تحقي ــل ع ــوي العم ــاب الرتب ــت دار الكت واصل

واملتمثلــة بتوفــر مصــادر تربويــة عاليــة الجــودة للرتبويــني. 

ومــن أجــل تحقيــق هــذه الرســالة، قامــت الــدار بالتعاقــد مــع 

دور نــرش عامليــة مشــهورة ألخــذ حقــوق ترجمــة ونــرش 7 كتــب 

ــاء  ــام 2020 إن ش ــني يف ع ــرة للرتبوي ــتكون متواف ــدة، س جدي

اللــه.

ــدى  وبهــدف تشــجيع وغــرس حــب القــراءة باللغــة العربيــة ل

ــرض  ــدار مع ــت ال ــة، نظم ــم القرائي ــة قدراته ــال وتنمي األطف

ــة،  ــران األهلي ــث عــرش يف مــدارس الظه ــاب الســنوي الثال الكت

الــذي ضــم نحــو 350000 كتــاب، 6000 عنــوان، مــن  38 دار نــرش 

عربيــة. حيــث زار هــذا املعــرض العديــد مــن املــدارس واألهــايل. 

كــام شــاركت الــدار يف عــدة معــارض دوليــة ومحليــة للكتــب: 

معــرض الشــارقة، مســقط، جــدة، والكويــت. إضافــة إىل إقامــة 

ــدارس. معــارض مصغــرة يف بعــض امل

لعــام  الصيفيــة  اإلجــازة  أن  وحيــث  ســبق،  مــا  إىل  إضافــة 

2018/2019 كانــت طويلــة نســبًيا، وحرصــا مــن دار الكتــاب 

املســتوى  عــى  الحفــاظ  عــى  األهليــة  الظهــران  ومــدارس 

ــت  ــلًبا، قدم ــره س ــدم تأث ــازة وع ــاء اإلج ــال أثن ــرايئ لألطف الق

الــدار" مكتبتــي الصغــرة" التــي اشــتملت عــى 20 قصــة لــكل 

ــا  ــدايئ، ليقرؤوه ــاين االبت ــف الث ــة إىل الص ــن الروض ــف م ص

خــالل اإلجــازة الصيفيــة.

كــام أطلقــت دار الكتــاب الرتبــوي منتًجــا جديــًدا موجًهــا 

للمــدارس "املكتبــة الصفيــة"، متتــاز هــذه املكتبــات بأنهــا 

مصنفــة بحســب املســتوى القــرايئ للطفــل وفــق محــكات مبادرة 

ــا مؤسســة الفكــر العــريب. كــام قامــت  ــي أطلقته عــريب 21 الت

ــا. ــة به ــة والخارجي ــدارس املحلي ــن امل ــدد م ــد ع ــدار بتزوي ال

 



مدارسنا باألرقام
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تقرير مراجعي الحسابات
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التقرير السنوي ٢٠١٨ - 16٢٠١٩

اإليرادات
 85,289,600.00 

إيرادات من الرسوم الدراسية

 73,283.00 
تربعات من وزارة التعليم

-
تربعات من أرامكو

 3,087,724.00 
اإليرادات أخرى

 88,450,607.00 
املجموع )١(

 عدد الطالب  2032
 85,289,600.00 

 88,236,408.00 

اإليرادات )٢( 
املعدل

المصروفات
 65,803,122.00 

الرواتب وملحقاتها

 13,993,665.00 
إيجار مبنى املدارس

 6,456,390.00 
مصاريف ادارية وعمومية

 1,983,231.00 
الوسائل التعليمية

 88,236,408.00 
املجموع

 41,973 

 43,423 

اإليرادات من الرسوم الدراسية وتكلفة الطالب

التكلفة

 عدد الطالب  2032

10,000,000 

30,000,000 

50,000,000 

70,000,000 

90,000,000 

110,000,000 

اإلیرادات  التكلفة 

اإلیرادات 

التكلفة 
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المصروفات
االيرادات

المصروفات
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طالبنا باألرقام
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DAS MAP MEAN RESULTS READING -SPRING 2019

يوضــح الرســم البيــاين أعــاله أن معــدل متوســط نتائــج درجــات الـــRIT   لطــالب مــدارس الظهــران األهليــة يف الصفــوف مــن 2 إىل 6 أقــل 

مــن معــدل املتوســط لـــ NWEA  يف درجــة الـــ RIT  بالنســبة للطــالب يف تلــك الصفــوف يف جميــع أنحــاء العــامل ، حيــث ال يــزال طــالب 

مــدارس الظهــران األهليــة )اللغــة اإلنجليزيــة ليســت لغتهــم األم( يتعلمــون وينشــئون مهاراتهــم املطلوبــة يف القــراءة. ولكــن ابتــداًء مــن 

.NWEA يف RIT متفوقــة أو عــى األقــل متســاوية مــع متوســط نتائــج RIT الصــف الســابع تصبــح نتائــج املعــدل املتوســط

DAS MAP MEAN RESULTS MATH -SPRING 2019

الرســم البيــاين أعــاله ، يُظهــر نتائــج الطــالب يف الصفــوف مــن 3 إىل 10. حيــث بلــغ متوســط درجــة الـــ  RIT 205 لجميــع طالب مدارســنا 

يف الصــف الثالــث، و هــو أعــى مــن متوســط  درجــة الـــ RIT يف NWEA وهــو 203 . وتجــاوز طــالب مــدارس الظهــران االهليــة  متوســط 

ــارات  ــا الرياضيــات باللغــة العربيــة كــام أن مه ــة الدراســية يــدرس طالبن NWEA  بـــ RIT 1.8 ، عــى الرغــم مــن أنــه يف هــذه املرحل

الرياضيــات تــزداد صعوبــة يف كل مرحلــة، إال أن طالبنــا يتخطــون بشــكل ملحــوظ مســتوى متوســط الـــ RIT يف  NWEA يف الصــف 

الســابع ومــا فــوق.
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ــاين  ــم البي ــر الرس ــني ،  يظه ــم البن ــي قس ــن خريج ــات م ــع دفع ــر أرب ــدرات آلخ ــار الق ــات اختب ــارن عالم ــوء ويق ــلط الض ــاين يس ــم البي الرس

التصاعــد  هــذا   ، فقــط  املتفوقــني  الطــالب  عــى  ينحــرص  ومل  الطــالب  جميــع  شــمل  التحســن   ، والوســيط  للمتوســط  واضــح  تصاعــد 

)  ٢٨٦  :  ٣٤ الدفعــة   –  ١٩١  :  ٣١ الدفعــة   ( واملحــاوالت  الطــالب  عــدد  زيــادة  مــن  بالرغــم  تــم  ألنــه  إيجابيــة  عالمــة  يعتــرب  األداء  يف 

مقارنة نتائج القدرات دفعة 34 بنين لعام 2017-2018

نتائج طالبات المدارس في القياس - ثانوية مدارس الظهران االهلية )مقررات(

الرســم البيــاين أعــاله يوضــح متوســط نتائــج مــدارس الظهــران مقــررات للبنــات %88 وهــو أعــى مــن املتوســط العــام ومتوســط املنطقــة واملدينــة 

كــام هــو مبــني بالرســم
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AP COURSE نتائج

شــهدت األعــوام 2019-2015 يف املــدارس زيــادة بنســبة ٪98.24 يف عدد اختبــاراتAP  التي قام بها طالبنا. علام بــأن احتامل قبول الطالب 

يف الجامعات يرتفع عند حصولهم عى الدرجات املتميزة يف اختباراتAP  والتي تعادل )3، 4 ، 5(. كام تشــر البيانات أن مدارس الظهران 

االهلية شــهدت زيادة بنســبة ٪179 يف عدد االختبارات التي كان محصلها درجة 3 أو أعى خالل الفرتة من العام 2015 ولغاية العام 2019. 

نتائج طالبات المدارس في القياس - ثانوية مدارس الظهران االهلية )مقررات(

متتاليــات  ســنوات  لثــالث  األول  املركــز  عــى  حزنــا  وقــد  للبنــات  مقــررات  الظهــران  مــدارس  نتائــج  يــن  أعــاله  البيــاين  الرســم 

https://etec.gov.sa/ar/Researchers/Schools/Pages/DetResults.aspx  : للنتائــج  قيــاس  موقــع  رابــط 
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اململكة العربية

السعودية 

كندا اململكة

املتحدة

فرنسا

ايرلندا

بولندا

لبنان

فلسطني

االردن

مرص

االمارات

البحرين

الكويت

الواليات املتحدة

االمريكية

592

93
18

7

59
236

7

الجامعات التي التحق بها الخريجون والخريجات للسنوات  

الثمان الماضية

املجموع عدد الطالبات عدد الطالب أسامء الجامعات الدولة

96

0 19 جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

اململكة العربية السعودية

2 3 جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية

3 12 جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل ) الدمام (

13 12 جامعة األمر محمد بن فهد

12 15 برنامج اإلعداد الجامعي يف أرامكو

2 1 جامعة امللك فيصل 

0 1 كلية الجبيل الصناعية

0 1 برنامج سابك لالبتعاث

الجامعات التي قبل بها طالب وطالبات الدفعة ) 34 (
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املجموع عدد الطالبات عدد الطالب أسامء الجامعات الدولة

2 4 University of California Berkely  الواليات املتحدة األمريكية

0 1 Boston University

0 6 Arizona State University

2 0 Colorado state university

1 0 University of San Diego

1 0 Bentley University

1 0 CU Boulder University

2 0  New York Unievristy

0 1 Princeton University 

0 1 University of California, Los Angeles 

0 1 University of California Irvine 

1 1 UC Santa Cruz University 

41 1 3 Penn State University 

1 0 Michigan State University 

0 1 Purdue University

0 1 Pierce University 

0 1 Clark University

0 1 Suffolk University

0 1 Griffith University

1 0 George Washington

1 0 Duke University

2 0 Northwestern University 

2 0 Northeastern University
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املجموع عدد الطالبات عدد الطالب أسامء الجامعات الدولة

14

0 2 University of Manchester اململكة املتحدة

0 1 Regent’s University 

0 1 City London

2 2 Kings University 

2 0 Kaplan International College London 

1 0 Queen Mary

1 0 Royal College of Surgeons in Ireland

2 0 INTO Foundation program

0 1 الجامعة االمريكية بالشارقة اإلمارات العربية املتحدة

2 0 جامعة البحرين مملكة البحرين

0 1 German Jordanian University األردن

1 0 Bahçeşehir University تركيا

156

58 98 املجموع

56 طالب يف جامعات غر عربية

99 طالب يف جامعات سعودية عربية



25 التقرير السنوي ٢٠١٨ - ٢٠١٩



الطالب املقبولون الطالب الناجحون
 الطالب املتقدمون

لالختبار

 الطالب املدعوون  

 لالختبار
األماكن الشاغرة الطالب املتقدمون   مدارس

207 279 369 385 222 1084
البنات*

32 41 78 240 20 464 البنني

239 320 447 625 242 1548 املجموع

* مدارس البنات تشمل رياض األطفال حتى الثالث ثانوي طالبات + الصف األول والثاين والثالث طالب 

التقرير السنوي ٢٠١٨ - 26٢٠١٩

التسجيل والقبول/ أعداد الطالب في مدارس البنين والبنات
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مواردنا البشريةالتسجيل والقبول/ أعداد الطالب في مدارس البنين والبنات

التطوير المهني المستمر للعام 
الدراسي  2017-2018 
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البكالوريا الدولية والمجتمع المهني التعلمي
 ١- تدريب السنوات االبتدائية ) رياض األطفال إىل الصف الخامس( 

ــة –  ــنوات االبتدائي ــج الس ــامد برنام ــات اعت ــق متطلب ــى تطبي ــس( ع ــف الخام ــال إىل الص ــاض األطف ــة ) ري ــنوات االبتدائي ــق الس ــل فري عم

ــة:  ــاط التالي ــا للنق ــة  تحقيق ــا الدولي البكالوري

ــا  - التأمــل املســتمر والعمــل عــى التجديــد وتجديــد املجــال والتسلســل الخــاص مبــدارس الظهــران األهليــة ليتوافــق مــع متطلبــات البكالوري

ــواد مــن خــالل االجتامعــات واملناقشــات املســتمرة . الدوليــة يف جميــع امل

- العمــل عــى التأمــل واملعالجــة يف مجــال تحديــث سياســة اللغــة والتقويــم مبــا يتوافــق مــع توجيهــات مستشــار البكالوريــا الدوليــة وتدريــب 

املعلمــني وذلــك مــن خــالل اجتامعــات مســتمرة للفئــات املعنيــة بهــذا األمــر .

-  العمــل عــى تنميــة معرفــة و مهــارات املعلمــني و املعلــامت و املدربــني و املدربــات األكادمييــني مــن خــالل تدريبهــم عــى كيفيــة التحضــر 

إلعــداد معــرض يتوافــق مــع توقعــات برنامــج الســنوات االبتدائيــة يف البكالوريــا الدوليــة وكانــت النواتــج تظهــر التقــدم يف هــذا املتطلــب.

٢- تدريب السنوات املتوسطة )الصف السادس إىل الصف العارش( 

عمــل فريــق الســنوات املتوســطة )الصــف الســادس إىل الصــف العــارش( عــى التحضــر الســتيفاء متطلبــات اعتــامد برنامــج الســنوات املتوســطة 

– البكالوريــا الدوليــة مــن خــالل إنجــاز النقــاط التاليــة: 

الهادفــة  املســتمرة  االجتامعــات 

ملراجعــة املنهــاج ومــا يتضمنــه مــن 

املجموعــات الدراســية الثامنيــة 

ــي : وه

- اللغــة واألدب باللغــة العربيــة 

واللغــة اإلنجليزيــة .

- األفراد واملجتمعات .

- العلوم والرياضيات .

 . البدنيــة  والرتبيــة  الفنــون   -

كذلك بدأت املدارس بتطبيق معاير الجيل املقبل للعلوم  Next Generation Science Standards من رياض األطفال إىل املرحلة الثانوية.

٣- تدريب الدبلوم األمرييك واملقررات )الصف الحادي عرش والثاين عرش( 

- حــرص املــدارس عــى االســتمرارية يف تطبيــق معايــر وتوقعــات العلــوم ليتوافــق مــع احتياجــات الجيــل القــادم بــدًءا مــن ريــاض األطفــال 

وحتــى املرحلــة الثانويــة.

ــدرات  ــار الق ــة و اختب ــارات التحصيلي ــات االختب ــع متطلب ــق م ــيك يتواف ــاج ل ــة املنه ــة ملراجع ــة الثانوي ــق املرحل ــات لفري ــتمرار االجتامع - اس

العامــة. 

- إضافــة إىل مراجعــة املجــال والتسلســل بــدءاً مــن املرحلــة املتوســطة وحتــى الثانويــة لتحضرهــم والتأكــد مــن اســتعدادهم التــام لالختيــار يف 

AdvancED  املــواد املقدمــة

والتدريــب  الرتكيــز 

الــذي  املنهــاج  بنــاء  عــى 

االســتيعاب  عــى  يرتكــز 

املفاهيــم  عــى  املبنــى 

ــاندة  ــم واملس ــم الدع وتقدي

املنهــاج  اعــداد  يف  التطويــر   

الــدرايس ملــادة التصميــم وتتضمن 

تصميــم املنتــج الرقمــي ليتوافــق 

ــج الســنوات  ــات برنام ــع متطلب م

البكالوريــا  يف  املتوســطة 

الدوليــة، التطويــر يشــمل املنهاج 

والتحســني  لــألداء  والتقويــم 

االجتامعــات. خــالل  مــن 

املنهــاج  تطويــر  يف  االســتمرارية 

ــا  ــادة الفنــون ويتضمــن حالًي ــدرايس مل ال

الفنــون التشــكيلية واملــرح ومتابعــة 

ــا واألداء. النواتــج لتحســني االعــداد فيه

املعلمــني  تدريــب  يف  التوجــه   

كيفيــة  عــى  واملعلــامت 

لعمليــة  والتطبيــق  اإلعــداد 

ســياق. يف  والتعليــم  التعلــم 
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الجدول رقم 1  - تدريب املعلمني واملعلامت

ساعةمقدمة إىل املجتمع املهني التعلمي

)PCPL( ساعةخطة التقدم املستمر

٦ ساعات وربعاإلدارة الصفّية ) جميع املعلّمني الجدد(

ساعتانأنشطة بناء الفريق )جميع املعلمني املستمرين والجدد(

٣ ساعات ونصفمقدمة عن برنامج البكالوريا الدولية لربنامج السنوات االبتدائية

٣ ساعات ونصفمقدمة عن التكنولوجيا ) جميع املعلمني الجدد(

٣ ساعات ونصفمقدمة عن برنامج البكالوريا الدولية لربنامج السنوات املتوسطة) جميع املعلمني الجدد(

٣ ساعاتالخدمة يف العمل

٣ ساعاتمعاير ومامرسات البكالوريا ا لدولية

٢٠ ساعة ونصفتخطيط املنهاج )جميع املعلمني املستمرين والجدد(

 ١٠ ساعاتالتكنولوجيا)جميع املعلمني املستمرين والجدد(

١٦ ساعةإطالق برنامج السنوات املتوسطة

٣ ساعاتتوحيد االتفاقيات لتقييم برنامج السنوات املتوسطة

٣ ساعاتبرنامج التقيص / معاير ومامرسات البكالوريا الدولية)جميع املعلمني املستمرين والجدد(

مناهج التعلم )جميع املعلمني املستمرين والجدد(

دليل برنامج السنوات املتوسطة لالعتامد / خطة عمل برنامج السنوات املتوسطة)جميع املعلمني 

املستمرين والجدد(

6 ساعات ونصف

ساعتان

ساعتان ونصفوثيقة املجال و التسلسل  للمواد )جميع املعلمني املستمرين والجدد(  

ساعتان ونصفاملرشوع الشخيص لربنامج السنوات املتوسطة يف البكالوريا الدولية)جميع املعلمني املستمرين والجدد(

٦ ساعاتالتقيص يف القراءة و الكتابة لربنامج السنوات االبتدائية)جميع املعلمني املستمرين والجدد(

٦ ساعاتالتقويم و التقارير يف برنامج السنوات االبتدائية)جميع املعلمني املستمرين والجدد(

٣ ساعاتمخطط السنوات املتوسطة )جميع املعلمني املستمرين والجدد(

٣ ساعات ونصفسياسات برنامج السنوات املتوسطة)جميع املعلمني املستمرين والجدد(

ساعتان ونصفالتسلسل و النطاقات للمهارات املتعددة التخصصات)جميع املعلمني املستمرين والجدد(

تدريب داخلي وفق خطة المدارس للتقدم المستمر 
تتضمــن  خطــة  وفــق  الداخــي  التدريــب  عــى  املــدارس  تعمــل   " ســابقه  مــن  أفضــل  نكــون  عــام  كل   " املــدارس  شــعار  لتحقيــق   

تدريبيــة  عروًضــا  التعليميــة  الخــربة  يف  التأمــالت  و  املــدارس  يف  والتعلميــة  التعليميــة  للفــرق  املختــارة  املوضوعــات 

يف   "166 و"  البنــني  جهــة  يف  املســتمرين  املعلمــني  مــن   "89" العــام  هــذا  شــمل  وقــد  املعلــامت    و  املعلمــني  جميــع  تشــمل 

البنــات.  جهــة  يف  جديــدة  معلمــة  و40  البنــني  جهــة  يف  معلــاًم   26 فهــم  الجــدد  املعلمــني  مــن  املســتفيدون  أمــا  البنــات.  جهــة 

ــا اإلدارة الصفيــة  ــة، وتقديــم موضوعــات تدريبيــة تتــالءم مــع املســتويات التدريبيــة ومنه ــات األكادميي برنامــج التدريــب يضــم كافــة الفئ

ــق التخطيــط، االنضبــاط املــدريس مــع الكرامــة ، الجمعيــات ،املفــردات يف كافــة املــواد الدراســية و مهــارة الحاســوب . و الفهــم عــن طري

كتابــة  كيفيــة  تتضمــن   ، املســتمرين  املعلمــني  و  املعلــامت  احتياجــات  مــع  يتــواءم  مــا  التدريــب  برنامــج  يتضمــن  وقــد 

االجتامعــات  يف  املناقشــات  خــالل  مــن  التحســني  أو  التأمــل  و  التعليميــة  الوحــدات  مراجعــة   ، العمــل  خطــط  و  األهــداف 

- االســتمرار يف توفــر أوقــات محــددة مــن كل أســبوع الجتامعــات أعضــاء الفــرق األكادمييــة لتشــمل كافــة املــواد ولجميــع الصفــوف لغــرض 

ــد االحتياجــات لوضــع خطــط  ــات لتحدي ــل البيان ــاء عــى تحلي ــق التخطيــط والتقوميــات املشــرتكة بن ــم عــن طري ــر وحــدات الفه تطوي

التدخــل لتقديــم الدعــم واملســاندة لتعزيــز تعلــم الطــالب والطالبــات واالرتقــاء لتحقيــق األهــداف وفــق التوقعــات
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أمــا تدريــب طاقــم اإلســناد ) اإلداري واألكادميــي( فقــد تركــز عــى معايــر العمــل الجيــد لجهــة خدمــة املســتفيد والفعاليــة يف اســتخدام 

التكنولوجيــا. لالطــالع عــى مواضيــع التدريبــات الرجــاء مراجعــة الجــدول أدنــاه. 

العمل عى املناهج الدراسية :
يســتمر العمــل عــى املناهــج بــني قســمي املــدارس ، وذلــك مــن خــالل املجموعــات التآزريــة بــني البنــني وبنــات ، والتــي تجتمــع مبعــدل 

3 حصــص أســبوعًيا وصــوالً إىل منهــج مضمــون وقابــل للتنفيــذ يف قســمي املــدارس )بنــني وبنــات( مــام يــؤدي لتحســني العمــل و تطويــر 

األداء مــن عــام إىل عــام . 

الجدول رقم 1  - تدريب املعلمني واملعلامت

ساعتان ونصفالتسلسل و النطاقات للمهارات املتعددة التخصصات)جميع املعلمني املستمرين والجدد(

ساعتان ونصفمخطط السنوات املتوسطة)جميع املعلمني املستمرين والجدد(

٣ ساعاتخطة عمل برنامج السنوات املتوسطة)جميع املعلمني املستمرين والجدد(

ساعتان ونصفدليل برنامج السنوات املتوسطة)جميع املعلمني املستمرين والجدد(

٣ ساعاتالوحدات املتجاوزة التخصصات

٤ ساعاتتوقعات السلوك)جميع املعلمني املستمرين والجدد(

ساعتانحقيبة التعلم لربنامج السنوات االبتدائية + صف برنامج السنوات االبتدائية

٣ ساعات ونصفصف برنامج السنوات املتوسطة)جميع املعلمني املستمرين والجدد(

ساعتانحلقات املكتبة)جميع املعلمني املستمرين والجدد(

تدريب موظفي االسناد األكادميي واإلداري لعام ٢٠١٩/٢٠١٨ 

خمس ساعاتتدريب حامية الطفل )مقاومة االستقواء( 

ساعتاناكسل متقدم

ساعتانالتدريب عى برنامج باورسكول - املواظبة )مراقبني ومرشدين(

ساعتانترشيد االستهالك

سبع ساعات ونصف التدريب عى برنامج باورسكول  )معلمني(

٤ ساعاتحامية الطفل

٣ ساعات ونصفاإلدارة املوقفية

ساعة وربعإجراءات خطة الطوارئ

ساعة وربعكيفية التعامل مع األهايل الغاضبني

ساعتان ونصفاإلسعافات األولية

ساعتان ونصفمعاير االعتامد

”One note“ ساعتان ونصفاستخدام برنامج

”Office 365“  ساعتان ونصفاستخدام برنامج

ساعةركائز مدارس الظهران األهلية
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التدريب الخارجي
املكان التاريخ الحضور املوضوع

بلجيكا 25-23 فرباير 2018 مستشار املدارس للتطوير املهني واألكادميي مشاريع برنامج السنوات املتوسطة 

ديب 2-4 فرباير 2018 املدرب األكادميي MYP أفراد و مجتمعات

برلني املدرب األكادميي 17-15 مارس 2019 MYP الرتبية البدنّية والصحّية

UK املدرب األكادميي 24-22 اكتوبر 2019 MYP علوم

ديب 29 سبتمرب 2019 املدربون األكادمييون MYP اللغة واألدب باللغة االنجليزية

مدارس الظهران 

االهلية
29 سبتمرب 2019

املدربون واملدربات األكادمييني 

معلمو ومعلامت املرحلتني : رياض 

األطفال و االبتدائية

PYP معرض برنامج السنوات االبتدائية

ديب

األردن

29 سبتمرب 2019

4-2 فرباير 2018
مدربـ / ـة أكادميي   MYP اللغة واألدب باللغة العربية

اليونان 29-25 يناير 2018 منسق مشاريع برنامج السنوات املتوسطة Diploma Program

بلجيكا -22 26 فرباير 2018 املستشارون األكادمييون مشاريع برنامج السنوات املتوسطة

براغ

بلجيكا

 19-21 فرباير 2019

23 - 25 فرباير 2018
املدربة األكادميية MYP Visual Art

الصني 1 -3 نوفمرب 2019 منسق مشاريع برنامج السنوات املتوسطة مشاريع برنامج السنوات املتوسطة 

UK 15 اغسطس   منسق مشاريع برنامج السنوات املتوسطة مشاريع برنامج السنوات املتوسطة

الهند 19- 21 ابريل 2019 املدرب األكادميي MYP Approaches to learning

UK 24-22 اكتوبر 2019 وكيل الرئيس Evaluating your MYP

بلجيكا 25-23 فرباير 2018 وكيل الرئيس Living and learning globally

اليونان 28-26 يناير 2018 مستشار املدارس للتطوير األكادميي   Reading and writing through

PRAGUE 21-19 مارس 2019 مدربة أكادميية Social and Emotional Learning

PRAGUE 21-19 مارس 2019 مدربة أكادميية Arts-Visual and performing Man-

عامن ٧ - 9 مارس 2019 مدرب و مدربة أكادمييني+ ومعلمني  AP workshop

عامن ٧ - 9 مارس 2019 مدرب و مدربة أكادمييني و معلمني  AP Coordinator workshop

UK 24-22 اكتوبر 2019 مستشار املدارس للتطوير األكادميي  Evaluating your MYP
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برنامج السنوات االبتدائية لبرامج البكالوريا الدولية  
PYP-  مؤتمرات وتدريبات

برنامج السنوات المتوسطة لبرنامج البكالوريا الدولية 
MYP- مؤتمرات وتدريبات

املكان التاريخ الحضور املوضوع

تدريب داخي

جلسات متكررة خالل العام الدرايس

جميع املعلمني واملعلامت من 

رياض األطفال إىل الصف 

الخامس

Power School تقارير برنامج السنوات االبتدائية باستخدام برنامج

جلسات متكررة خالل العام الدرايس
حامية الطفل

جلسات متكررة خالل العام الدرايس املالحظات لوحدة التقيص

جلسات متكررة خالل العام الدرايس تبادل الخربات باستخدام دائرة التقيص

جلسات متكررة خالل العام الدرايس New PYP املتعلم

جلسات متكررة خالل العام الدرايس New PYP التعلّم والتعليم

املكان التاريخ الحضور املوضوع

تدريب داخي

جلسات متكررة خالل العام الدرايس

جميع املعلمني واملعلامت من 

الصف السادس إىل الصف 

الثاين عرش

My IB

جلسات متكررة خالل العام الدرايس
سياسات برنامج السنوات املتوسطة

جلسات متكررة خالل العام الدرايس IDU Service as Action Units

جلسات متكررة خالل العام الدرايس ATL

جلسات متكررة خالل العام الدرايس حامية الطفل

جلسات متكررة خالل العام الدرايس تقارير برنامج السنوات املتوسطة
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مشاركات مدارسنا  لخبراتها في الملتقيات المحلية 
املكان التاريخ الحضور املوضوع

مدارس الظهران 

األهلية

يناير  2019 منسوبات وزارات التعليم دورة ) نتاجات التعلّم( 

28 مارس  2019
وفد وحدة تطوير املدارس مبحافظة 

الطائف

االطالع عى تجربة املدارس يف تطبيق برنامج 

السنوات االبتدائية

23 يناير 2019 مديرات املدارس األهلية بالخرب التعليم من خالل املعاير و تقويم التعليم

27 يناير 2019  منسوبات الوزارة الفهم عن طريق التخطيط

24 فرباير 2019 مديرة اإلرشاد الرتبوي بالدمام الرشاكة املجتمعية



التقرير السنوي ٢٠١٨ - 34٢٠١٩

هيئة التدريس واإلدارة
- عدد املوظفني

- نسبة املعلمني واملوظفني للطالب 

- سنوات الخدمة 

- مؤهالت املوظفني
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عدد الموظفين والموظفات
 عدد املوظفات   

223

428  166

املجموع

سنوات الخدمة يف 

مدارس البنني

سنوات الخدمة يف 

مدارس البنات

سنوات الخدمة

 عدد املوظفني  

 عدد العامل  
39

نسبة الموظفين للطالبنسبة المعلمين للطالب
6/15/1
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مؤهالت  الموظفات

مؤهالت  الموظفين
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