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رسالة مدارس 
الظهران األهلية

ا
ً
الةرسفإناإلسالمي،ديننامبادئمنانطالق
كلتمكينهياألهليةالظهرانمدارس
ثنائي  ،الحياةمدىومتعلًمامفكًراليكون طـالب
 اللغة،

ً
 ُمتفاعال

ُ
اوُيحِدث

ً
ااإيجابي  فرق محلي 

ا .وعاملي 



رؤية مدارس 
الظهران األهلية

مليعاتعليًمانقدمأنهيرؤيتنا
المية  وإسعربية  وبهوية  املستوى 

مي  مجتمع  خاللمن
ّ
رائد  تعل

يةواملسؤولباالستدامةيتصف
.االجتماعية



ةمالمح المتعلم في البكالوريا الدولي
يسعى طالب البكالوريا الدولية أن يكونوا

متواصلين

مجازفين ذوي مبادئ

مفكرين

متسائلين

مطلعين متأملين

منفتحي العقلنمتوازني

مهتمين



البرامج المطبقة
:IBالدوليةالبكالوريابرنامج-1
يةاالبتدائالسنواتبرنامج•

PYP
ةاملتوسطالسنواتبرنامج•

MYP
الدوليالدبلومابرنامج-2

الثانويةللمرحلة
للمرحلةاملقرراتنظام-3

الثانوية



برنامج ثنائي اللغة
الصف

نسبة الوقت املعطى للمواد 
املقدمة باللغة العربية

مة نسبة الوقت املعطى للمواد املقد
باللغة اإلنجليزية

% 20%80روضة أولى

%20%80روضة ثانية

%23%77روضة ثالثة

%32%68الصف األول 

%32%68الصف الثاني

%42%58الصف الثالث

%49%51الصف الرابع

%51%49الخامسالصف

8-6الصف 
49%51%

دبلوما-9الصف 
35%65%



أهداف االجتماع
؟التسجيلخطواتهيما

املقابالت؟بإجراءاملدارستقومملاذا

التعارف؟يومأهدافهيما

للمدرسة؟إلعدادهمامتالكهااألطفالمناملتوقعاألساسيةاملهاراتهيما

ا؟قياسهسيتمالتياملجاالتهيما

؟أطفالهممساعدةلألهليمكنكيف

إيجابيةالتجربةهذهنجعلكيف

لألطفال؟

1

2

3

4

5

6

7



التسجيل عبر 
موقع 

خطوات التسجيل .المدارس
1

متابعة الموقع 
لمعرفة مواعيد 

التعارف والمقابلة 
.لألطفال

2
استالم بريد 
إلكتروني أو 
رسالة نصية 

بترشيح الطفل
لدخول المقابلة

3

سداد 
تكاليف 
المقابلة

4

لقاء التعارف 
.والمقابلة

5
قبول األطفال 

المستعدين 
حسب 

األولويات 
.المعلنة

6

.إعالن النتائج

7

اكمال ملف 
.الطفل

8

دفع الرسوم 
.المدرسية

9



 يكون وتطورهماألطفالنمو •
ً
حلةللمر قياسا

.متفاوتةبدرجاتالعمرية

/ةاألكاديميالنواحيفيالطفلتطور قياس•

الزمنيالعمر علىبناءً الحركية/اللغوية

ابالنجاحالطفلشعور •
ً
قعاتوتو لقدراتهوفق

.املدارس

لماذا نقوم بإجراء 
مقابالت ؟



أهداف يوم التعارف 
للروضة

يوممعهاسيتفاعلالتيالبيئةعلىالتعرف
فينباألماليشعر (....موظفات/مكان)منالتعارف

 تنعكسوبالتاليالجديدةالبيئة
ً
يومىعلإيجابا

.املقابلة

لوباءةاالحترازياإلجراءاتمعتماشًياالعامهذاإلغاءهسيتم
COVID-19كورونا



ة؟ ماهي المهارات األساسية المتوقع امتالكها استعدادًا للمدرس

.معالجة الحاجات الشخصية

.اتباع القوانين وفهم الحاجة لها

(مهارة اإلدارة الذاتية)

معرفة واتباع قواعد السالمة 
.األساسية

العمل بشكل مستقل ملدة خمس
.دقائق على األقل

اتباع اإلرشادات 
.البسيطة

االستعداد لالبتعاد عن األم 
.واألب لفترات محددة



ة؟ ماهي المهارات األساسية المتوقع امتالكها استعدادًا للمدرس

اإلصغاء إلى قصة ملدة خمس 
.إلى عشر دقائق

التعبير عن الحاجات 
.الشخصية واملشاعر

(اجتماعية/ مهارات تواصلية )

استخدام الجمل التامة عند 
ومةالتحدث بوضوح وبطريقة مفه

معرفة االسم بالكامل والعمر 

اقف التي تنط وي معالجة املو
.على منازعات

استخدام عبارات 
( 

ً
(من فضلك-شكرا

اللعب بانسجام مع 
.أطفال آخرين



ة؟ ماهي المهارات األساسية المتوقع امتالكها استعدادًا للمدرس
(مهارات التفكير)

تركيب األحاجي الذاكرة البصرية

الذاكرة السمعية



المجاالت التي سيتم قياسها 

املجال الحركي املجال االجتماعي املجال اإلدراكي املجال اللغوي 



المجال اللغوي
 جيد▪

ً
 التحدث مع الطفل ليصبح متكلما

ً
ا

ربط الكلمات بأشياء وخبرات من حياته ▪

اليومية

لكبارتشجيع الطفل على الحوار املتبادل مع ا▪

بة نعم طرح أسئلة تتطلب إجابتها أكثر من إجا▪

أو ال

إعطاء الفرصة للتحدث عن حدث أو أكثر ▪

ترتيب وسرد أحداث قصة بالتسلسل▪



المجال اللغوي
اقعية▪ ربط شخصيات القصص بالخبرات الو

التحدث عن أوجه الشبه واالختالف بين صورتين▪

ص ترديد األناشيد مثل أنشودة الحروف وقراءة القص▪

(معلوماتية/ قصصية)بأشكال أدبية مختلفة 

بترديد و التعرف على كلمات متناغمة من خالل اللع▪

صصالتشجيع على طرح األسئلة أثناء االستماع إلى ق▪

التعرف على أسماء و أصوات الحروف▪



المجال اإلدراكي
التعلم من خالل الخبرات الحسية▪

مطابقة حسب سمات محددة▪

إعادة بناء شكل بسيط▪

تشكيل نمط معين▪

مزاوجة/ تصنيف ▪

التعرف على األشكال و األلوان▪

تحديد التشابهات واالختالفات▪

تمييز الجهة اليمنى من اليسرى ▪

اقع حياة الطفل بحلول ▪ حل مشكالت بسيطة من و

منطقية مع التعبير عنها



المجال االجتماعي
تقديم األمثلة الجيدة للتفاعل الجيد مع▪

اآلخرين واحترامهم

ع إتاحة الفرص للطفل لتعلم املشاركة م▪

اآلخرين واالهتمام بهم

اقب ع▪ دم وضع قوانين للسلوك املقبول وعو

االلتزام بها 

بناء تقدير الذات لدى الطفل ملواجهة ▪

اقف الجديدة املو



المجال الحركي
(الحركات الدقيقة)
توفير بيئة غنية باملثيرات ▪

مواد الفن▪

مواد خاصة باملطبخ▪

مواد منزلية ومواد خياطة▪

ألعاب ودمى▪

أقالم التلوين▪ .االستخدام الصحيح للمقص و



المجال الحركي
(الحركات الكبيرة)

مهارات عضالت السيقان واألذرع▪
القفز▪
الوثب على قدم واحدة▪
الحجل▪
صعود الدرج ونزوله▪



عزيزتي األم إليك بعض التعليمات
ليوم المقابلة لطفلك

.تناول وجبة االفطار
مراعاة نفسيته وخلق جو مريح 

وآمن حتى يشارك الطفل 
.بفاعلية

انتظار طفلك حتى ينتهي من 
تى املقابلة في املكان املخصص ح

.اليؤثر عليه في املرات القادمة

يفضل دخول الطفل إلى الحمام 
.قبل املقابلة



مقابالت هذا العام وفق 
االحترازات الوقائية

:املدارس
.اعدتنظيم املقابالت وفق جدولة تتضمن محدودية العدد والتب•
.تحديد عدد قليل من األطفال في كل مجموعة•
.توزيع األركان بشكل يضمن التباعد•
.قياس درجة حرارة األم والطفل والتعقيم عند دخول املدرسة•
متهم قبل التزام املوظفات واملعلمات بلبس الكمام والتأكد من سال •

.اجراء املقابالت
افق واملشاركين في املقابلة بشكل م• .ستمرتعقيم األدوات واملر



مقابالت هذا العام وفق 
االحترازات الوقائية

:األهالي
.التزام األهل بالحضور  في الوقت املحدد من قبل املدارس•
.التأكد من سالمة األم والطفل قبل الحضور للمدرسة•
.االلتزام بلبس الكمامة لألم والطفل•
خل انتظار األمهات في األماكن املخصصة لذلك وعدم التجول دا•

.املدرسة



لبس الطفل وحذاءه مريح يوم 

التعارف واملقابلة



كيف نجعل هذه التجربة إيجابية؟ 

الهدوء وعدم التوتر▪

إشعار الطفل بالثقة والفخر به▪

راء استخدام كلمة الزيارة للمدرسة بدل إج▪
االختبار

الحرص على عدم مقارنته باآلخرين▪

▪ 
ً
لدخول االنتظار حتى يكون الطفل مستعدا

االختبار 

:يوم المقابلة



كيف نجعل هذه التجربة إيجابية؟ 

استقبال الطفل باالبتسامة ▪

تعزيز الطفل على عمله مع املعلمة▪

د ترك الطفل على راحته عند رفضه الر ▪
على أسئلتنا

لإظهار الرض ى والقبول ملا قام به الطف▪

:بعد المقابلة



تقوم لجنة باختيار الطالب 
:وفقًا لألولويات التاليةاجتياز المقابلة بعد 
.أبناء موظفي وأبناء أعضاء املجلس االستشاري ملدارس الظهران األهلية .1

:من املقاعد املحجوزة ألبناء موظفي شركة أرامكو السعودية% 50الـ .2

.اجتياز املقابلة( أ)

 لتاريخ)أو أخوات يدرسون في مدارس الظهران األهلية / الطالب الذين لهم إخوة و( ب)
ً
.(للمدارسالطلب املقدم وفقا

 )أو أخوات يدرسون في مدارس الظهران األهلية / الطالب الذين ليس لديهم لهم إخوة و( جـ)
ً
لتاريخ الطلب املقدم وفقا

.(للمدارس

وظفي أرامكـو يقبل أطفال خريجي وخريجات مدارس الظهران األهلية والـذين يعملـون فـي شـركة أرامكـو السـعودية حسـب أولويـات قبـول أبنـاء مـ:مالحظة
.السعوديين

 أبنـــاء مـــوظفي شـــركة أرامكـــو  الســـعوديين الـــذين يكملـــون حصـــة أرامكـــو  مـــن املقاعـــد 
ً
علـــى مســـتوى % 50أو / علـــى مســـتوى كـــل صـــف و% 50أي)يقبـــل أوال

(. املدرسة ككل



تقوم لجنة باختيار الطالب 
:وفقًا لألولويات التاليةاجتياز المقابلة بعد 

:من املقاعد املحجوزة  لغير أرامكو% 50الـ  -3

.أو أخوات يدرسون في مدارس الظهران األهلية/ الطالب الذين لديهم لهم إخوة و( أ)

أبناء خريجي وخريجات مدارس الظهران األهلية( ب)

.أو  أخوات يدرسون في مدارس الظهران األهلية/ الطالب الذين ليس لديهم إخوة و( ج)



المبنى الفرعي والرئيس

الثانية أطفال الروضة األولى و ): املبنى الفرعي▪
سنوات4سنوات      حتى 3من عمر ( 

70ر أطفال الحضانة من عم): املبنى الرئيس▪
 وأطفال الروضة الثالثة

ً
(يوما


