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 المقدمة  

 رسالة مدارس الظهران األهلية 

 
ً
ليكون مفكرا تمكي   كل طالب  األهلية ه   الظهران  فإن رسالة مدارس   ، ديننا اإلسالم  مبادئ   من 

ً
انطالقا

 مدى 
ً
ما
ّ
  ومتعل

  الحياة، ثنائ 
ً
 وعالميا

ً
ا محليا  إيجابيًّ

ً
 ويحدث فرقا

ً
 .اللغة، متفاعال

 

 رؤية مدارس الظهران األهلية 

عالم    بمستوى   
ً
تعليما نقدم  أن  يتصف  رؤيتنا ه   رائد  م  

ّ
تعل وإسالمية من خالل مجتمع  عربية  وب  هوية 

 باالستدامة والمسؤولية االجتماعية. 

 

 فلسفتنا 
م له المهارات الفكرّية، والشخصّية، 

ّ
نحن نهدف إل تعليم الطفل ككل، ونؤثر عىل مشاعره وعقليته، ونقد

  عالم  
تربية  والعاطفّية، واالجتماعية للعيش والتعلم والعمل ف  أننا نهدف إل  المتغي ّ برسعة. كما  العولمة 

مون بالقيام بتقديم المساعدة لجعل     العالم، ويلي  
  دولتهم، ومواطنون ف 

أجيال يرْون أنفسهم مواطني   ف 

ا أفضل. 
ً
 عالمهم مكان

 

  مدارسنا ن
    قديمهأن هذا النوع من التعليم يتم تب  ؤمن ف 

   والبنا  بشكل أفضل من خالل عملية التعلم التعاوئ 
ئ 

ينتج عنهالذي يقوم عىل     
، والتآزر، والعمل، والتأمل، والت  أكاديم  ذو    التقص  م 

ّ
عدد مغزى، متدقة و تعل

الواقعّية. ومما  المشاكل  الواقعّية، ويطبقون الحلول عىل  بالحياة  التخصصات، يربطه الطالب والطالبات 

  تصفها  
م السمات الت 

ّ
  األهمّية هو تعل

  تدعم  البكالوريا الدولية  مالمح متعلميعادل ذلك ف 
، والمواقف الت 

  التعليم، ويجب أن تكون متعددة الجوانب 
ا ف   التقويمات تلعب دوًرا هامًّ

ّ
التعلم مدى الحياة. نحن نعتقد أن

م. 
ّ
م، والتخطيط للتعل

ّ
 ومدمجة مع آلّية التعل

 

، و     نحن نؤمن بأن اللغة عامل أساس  للتطور الفكري، واالجتماع 
ولذلك فإن كل معلم  للطالب.    العاطف 

ز عىل الطبيعة المتعددة  
ّ
ية. نحن نرك م لغة. أهدافنا ه  تقدير ودعم تطوير اللغة العربية واالنجلي  

ّ
هو معل

م اللغة عن طريق تعليم اللغتي   من خالل المحتوى.  
ّ
 التخصصات لتعل
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ام واإل   التدعيمنحن نؤمن بأهمّية   لمسؤولّية، جميع طالبنا وطالباتنا يستحقون  يجاد جو إيجائ   يسوده االحي 

ام وكرامة متساوية.    انه من اجل ان نكون منصفي   نحن ندرك   لذلكفرص متكافئة، ويجب أن ُيعاملوا باحي 

 .   الدعم التعليم 
  النوع والكّم وف 

 مع الجميع، نحتاج لتطبيق التمايز ف 

 

 

 بيان مهمة منظمة البكالوريا الدولية  

ولّية إل تطوير الشباب  تهدف البكالوري
ّ
،ا الد ، المتعاطفي   مع اآلخرين، والذين ُيساعدون    المتقصي   المطلعي  

المتنوعة. ولتحقيق هذا   الثقافات  بي    ما  ام 
التفاهم واالحي   من خالل 

ً
أفضل وأكير سالما عىل خلق عالم 

والمنظمات   المدارس والحكومات  بيد مع   
ً
يدا المنظمة  تعمل  تعليم دوليّ الهدف،  برامج  لتطوير  ولية 

ّ
  ة الد

مي   
ّ
  أنحاء العالم لُيصبحوا متعل

امج الطالب ف  شجع هذه الي 
ُ
. ت
ً
ي وتتمتع بتقييم دقيق جدا

ّ
تتسم بالتحد

عىل  اآلخرين   
ّ
أن مدركي    الحياة  مدى  م 

ّ
التعل   

ف  يستمروا  ولك   اآلخرين  شعور  مع  ومتعاطفي    نشطي   

. اختالفاتهم قد يكونون عىل صواب أيض
ً
 ا

 

 مالمح متعلّم البكالوريا الدولية 

  : ننَم  ملكات فضولنا، ونطَور المهارات الالزمة للتساؤل والبحث. ونعرف كيف نتعلم بأنفسنا ومع ُمتسائلي  

م مدى الحياة 
ً
 اآلخرين. ونتعلم بحماسة ويستمر حبنا للتعل

 : لعي  
ّ
  عىل المفاهيم ونستخدمه، ونستكشف ا  نطَور   ُمط

لمعرفة عي  مجموعة من الفروع  االستيعاب المبت 

  القضايا واألفكار ذات األهمَية المحلَية والعالمَية
 المعرفَية. وننخرط ف 

رين
ّ
حيال   نستخدم  :مفك المسؤول  العمل  ال  ونبادر  التحليل    

ف  اإلبداع   والتفكي   اقد 
ً
الن التفكي   مهارات 

دة. ونتول زمام المبادرة التخاذ قرارات منطقيَ 
َ
 ة وأخالقَية المشاكل المعق

َ  :ُمتواصلي      لوجهات   نعي 
 ونصغ 

ً
ا فعلَيا

ً
ة. ونتعاون تعاون  من لغة وبطرق كثي 

عن أنفسنا بثقة وإبداع بأكير

 وجماعات
ً
م واالستفادة من تجاربنا.  .نظر اآلخرين أفرادا

َ
 للتعل

مبادئ:  تجاه كرامة    ذوي  ام  واحي  والعدالة،  باإلنصاف  شديد  وبحس  وأمانة  باستقامة  اإلنسان نترَصف 

  كل مكان. ونتحَمل المسؤولَية عن ترصفاتنا وتبعاتها. 
 وحقوق اإلنسان ف 

ونسغ   نفهمالعقل:  منفتحي   تقدير.  حق  رها 
َ
ونقد وتقاليدهم  اآلخرين  وقيم  الشخص   وتاريخنا  ثقافتنا 

م واالستفادة من تجاربنا. 
َ
 لالطالع عىل مجموعة من وجهات النظر ونقَيمها، ونحن عىل استعداد للتعل

 : م بالتعاون لتقديم الخدمة ونعمل إلحداث تغيي  إيج  ُمهتّمي   ام. ونلي      نبدي العطف والحنو واالحي 
ائ   ف 

  العالم من حولنا. 
 حياة اآلخرين وف 

  : نتعامل مع الغموض بتدًبر وتصميم وعزم. ونعمل بمفردنا وبالتعاون مع اآلخرين الستكشاف أفكار ُمجازفي  

 .   وجه التحدَيات والتغيي 
  حل المشاكل ومرنون ف 

اتيجَيات مبتكرة. ونحن ماهرون ف   جديدة واسي 
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 : لتحقيق الخي     -الفكرية، والبدنية، والعاطفية  -نفهم أهمَية توازن الجوانب المختلفة من حياتنا  ُمتوازني  

والسعادة والرفاهية الشخصَية لنا ولآلخرين. وندرك عالقة االعتماد المتبادل بيننا وبي   اآلخرين وبي   العالم  

 الذي نحيا فيه. 

 : معن التفكي    ُمتأّملي  
ُ
  أفكارنا و   ن

  العالم وف 
لك   ؛ونعمل عىل فهم مواطن القوة والضعف لدنيا    تجربتنا،ف 

 . منا ونمّونا الشخص 
ّ
 ندعم تعل

 

 الغرض منه القبول والتسجيل و 

األهلية تهدف الظهران  الدولية، متعلم مالمح الكتساب والفتيان الفتيات إعداد إل مدارس    أن  اليكالوريا 

صحيي    ينفكر م يكونوا  ،    يسهمون مهتمي  
مواجهة المستدامة التنمية ف  عىل   العالم تحديات قادرين 

نامج يهدف   .المتغي     ا الدول   الي 
 والتفكي   والعمل مدارسنا من التعلم خريج    تمكن ضمان إل للغةثنائ 

ية باللغتي    بفعالية    االستمرار بي    التاسع الصف طالب يختار .والعربية اإلنجلي  
نامج ف   للحصول الدول   الي 

كي    خالل من أمريك   دبلوم عىل
ية، اللغة من المزيد عىل الي   السعودي المقررات منهج إل التحول أو اإلنجلي  

نامجي    كال ويمكن .العربية باللغة المواد من المزيد يقدم الذي المتقدم  أحدث من االستفادة من الطالب الي 

   القبول عىل للحصول قبولهما ويتم المدرسية، حياتهما طوال باللغتي    والتكنولوجيا والمنهجيات الموارد
 ف 

   الجامعات
 . وخارجها  السعودية العربية المملكة ف 

الستفادة الكاملة من جميع  ل  قدراتهمين يسخرون  ذهو اختيار الطالب ال  والتسجيل  الغرض من عملية القبول

  
المتاحة ف  أن يصبحوا أعضاًء وأ  قيمها   إلرساخ والتعاون  مدارس الظهران األهلية   الفرص  نظمتها من أجل 

  مجتمعهم  
لدى مدارس الظهران فرق إيجائ   محلًيا. وعالميا. كمنظمة سعودية ،    إلحداثفاعلي   ومنتجي   ف 

اماإل  األهلية مستوى    يتطلب هذا الهدففإن  ولذلك  .  للمملكة العربية السعودية بإعداد قادة الغد    التام   لي  

ا من التنوع 
ً
 من أجل إثراء المجتمع المدرس  بالعديد من وجهات النظر.  الطالئ   معين

 

ي  نظرة 1.3
 : مدارس الظهران االهلية عامة عىل القبول ف 

  التواري    خ المعلنة   تسجيليتم قبول طلبات ال
عىل مدار العام؛ ومع ذلك، يتم اتخاذ معظم القرارات ف 

ا. يتم 
ً
  وموقع  مواع عن  بالغ اإل مسبق

وئ  يد اإللكي  يد االختبار وإعالن النتائج للمتقدمي   عن طريق الي 

 .المدرسة

ا للنظام األساس  لمؤسسة
ً
  المقام األول الطالب الذين مدارس الظهران األهلية الذي "ي وفق

ستهدف ف 

معايي  عملية الفحص   شملتكون إمكاناتهم األكاديمية متوسطة أو أعىل عىل األقل". لذلك ، يجب أن ت

 .األطفال ذوي القدرة المتوسطة، دون صعوبات تعلم شديدة، يجب أن يكونوا قادرين عىل النجاح
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سيتم اختبار جميع الطالب الجدد، بغض النظر عن أعمارهم أو شهاداتهم أو سجل تعليمهم السابق، من 

ا  فو المناسب عىل مستوى الصف وزي    عأجل تحديد مؤهالتهم لاللتحاق والت
ً
. بالنسبة لألطفال األصغر سن

ا لمستوى عمر الطفل. سيتم تصميم هذه 
ً
ف بها دولًيا ، وفق ، سيتم استخدام اختبارات االستعداد المعي 

  
ية والعربية والرياضيات. ف    اللغة اإلنجلي  

االختبارات إلعطاء صورة عن الكفاءة العامة للطفل واإلنجاز ف 

ا اختبار بعض المواد األخرىوالثانوي ، المستويي   المتوسط 
ً
 .يمكن أيض

ا له، وسيتم قبول  لمتقدماسيتم إبالغ أولياء األمور بنتائج االختبار ومستوى الصف الذي يعتي  
ً
مستعد

 .فقط لهذا المستوى من الدرجة  المتقدم

  هذه االختبارات إل أنهم ليس لديهم القدرة عىل
التحدث   لن يتم قبول المتقدمي   الذين تشي  نتائجهم ف 

  تأثي  سلت   عىل  
ية بشكل كاٍف عندما يتسبب ذلك ف  أو   المتقدم بالطلبأو فهم اللغة العربية / اإلنجلي  

ب فيها الطالب من الوصول إل الحد األدئ  من المستوى، يمكن إ   يقي 
  الحاالت الت 

اعتبار   عطاءالفصل. ف 

فان عىلخاص إذا كان الوالدان قادرين عىل إثبات أنهما ي    رسر
برنامًجا لرفع مستوى المهارة إل الحد األدئ  ف 

احات بخصوص الدروس الخصوصية المطلوبة،   فصل دراس  واحد، وإذا طلبوا ذلك، فسيتم تقديمه اقي 

 .وإال فلن يتم قبول الطالب

  فصل دراس  أو درجة، ه  مسؤولية مكتب ال
مسؤول عن  منح أو رفض القبول ، وتنسيب الطالب ف 

. سيتم قبول المتقدمي   الذين يجتازون الطلبات حسب األولوية بالتعا التسجيل  
ون مع المدير المعت 

ه عىل موقع   كتيب يتم تقديمه لجميع المتقدمي   ويتم نرسر
   مدارس الظهران االهلية المنشورة ف 

وئ   .اإللكي 

ن يعانون من  نظًرا ألن المدرسة ليس لديها المرافق الالزمة لتلبية االحتياجات التعليمية للطالب الذي

ة ،  ة أو صعوبات تعلم كبي  تعتذر عن قبولهم   فإن المدارسإعاقات عقلية أو عاطفية أو جسدية كبي 

  رفض قبول الطالب الذين تشي  سجالتهم المدرسية إل لتحاق بها لإل
ا بالحق ف 

ً
. تحتفظ المدرسة أيض

  السلوك أو أمور أخرى لم تكن المدرسة مجهزة 
 .للتعامل معها أو الطاقم المناسب بالعدة الالزمةمشاكل ف 

ستتم مراقبة اإلنجاز األكاديم  والجهد والسلوك لجميع الطالب بشكل مستمر. سيقوم المدير مع اللجنة  

الطالب الذين يظهرون أنهم غي  قادرين عىل الحفاظ   وضعاالستشارية لذلك القسم من المدرسة بمراجعة 

  سياسة سلوك الطالب أو سياسة عىل المعايي  المتوقعة. باتباع اإلجراءا 
  تم وصفها ف 

ت المناسبة، الت 

ا للقواني   المحلية، لرفض مشاركة الطالب 
ً
التحصيل المنخفض المستمر، تتمتع هذه اللجنة بالسلطة، وفق

  المدرسة إذا 
ت بان ذلك المستمرة ف  .   يخدمأعتي   مصلحة الطالب أو المجتمع المدرس 
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 معايير القبول وعملية االختيار  2.3
  مدارس

ا للسياسات المنشورة  الظهران االهلية اختيار الطالب للتسجيل ف 
ً
ه  عملية يتم تنفيذها بعناية وفق

  يرأسها نواب رئيس  والتسجيل  واإلجراءات المكتوبة ويتم تنفيذها من خالل لجنة القبول
مدارس الظهران   الت 

 األهلية.  

ل 50٪ المدرسة محجوزة  القبول. سيحصلون   تابغ  من مساحات  اختبارات  اجتازوا  الذين  أرامكو    
موظف 

ا عىل خصم بنسبة 
ً
   35أيض

ً
الدفع النقدي الستئجار مبت  أرامكو. يتم قبول  عن٪ من الرسوم الدراسية بدال

ا لسياسة أرامكو 
ً
 .هؤالء الطالب وفق

  حصة أرامكو المخفضة عىل تاري    خ تقديم طلب كامل مع جميع المستندات   تعتمد أولوية
قبول الطالب ف 

  المدرسة قبل أولئك الذين ليس لديهم  
المطلوبة؛ يتم قبول األطفال الذين لديهم أشقاء مسجلي   بالفعل ف 

 .إخوة 

  أرامكو سيتم فرض الرسوم الدراسية كاملة عىل ال
حيث  ب  ٪50عن    يدونيز الذين    متقدمي   التابعي   لموظف 

أكير من     حالة  50يمثلون 
. ف  الدراس  البالغة    توفر شواغر ٪ من الفصل  أرامكو  ا ضمن حصة 

ً
٪  50الحق

  أرامكو. 
للفصل ، سيتم نقل أطفال أرامكو السعودية المسجلي   خارج حصة أرامكو إل مجموعات الخصم ف 

السنوا تيب عدد  بي  الخصم  الطالب إل مجموعة  نقل هؤالء  السيتم  بها  التحق    
الت      طالبت 

مدارس  ف 

االهلية الذين   الظهران  أولئك  إل  وينتقل  أطول  ة  لفي  المدرسة    
ف  الذي كان  الشخص  من  بدًءا  ألتحقوا  ، 

تواري    خ    بالمدارس حسب  المدرسة،    
ف  وأخوات  إخوة  لديهم  لمن  األولوية  تعىط  حالة،    كل 

ف  مؤخًرا. 

  المدرسة التحاقهم، قبل أولئك الذين ليس لديهم إخوة
 .وأخوات ف 

  الغالب من عائالت  50   ال
كة٪ األخرى من الطالب ال يتلقون الخصم ألنهم ف    شر

أرامكو. سيتم    ال تعمل ف 

ا لألولويات المذكورة أدناه
ً
 :قبول المرشحي   من هذه المجموعة الفرعية الذين اجتازوا اختبارات القبول وفق

أرا الخريجي   والظهرانيون من غي   أبناء  بيانات مجلس  أ.  قاعدة    
ف  المسجلي   رسمًيا كأعضاء  مكو 

  مدارس 
 الظهران األهلية. الخريجي   ولهم إخوة و / أو أخوات مسجلي   ف 

  مدارس  
الظهران ب. الطالب اآلخرون من خارج أرامكو الذين لديهم إخوة و / أو أخوات مسجلون ف 

 االهلية. 

ألجنبية الذين ليس لديهم إخوة و / أو أخوات ج. األطفال من غي  أرامكو لخريج   مدارس المدارس ا

  مدارس 
 الظهران االهلية. مسجلي   ف 

 د. أطفال آخرون من خارج أرامكو ليس لديهم إخوة و / أو أخوات مسجلي    
ً
  مدارس    مسبقا
الظهران  ف 

 األهلية. 
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 إجراءات التسجيل  3.3

 حصر عدد المقاعد الشاغرة 1.3.3

.  الظهران األهليةبدفع رسوم التسجيل لطالب مدارس  التسجيل عمليةتبدأ المرحلة األول من  للعام التال 

  أصبحت   شواغر عدد ال مسؤول التسجيل يحدد الرسوم الدراسية،  دفععندما يكمل طالبنا الحاليون 
الت 

 عاد أو إخراج أطفالهم من المدرسة لسبب أو آلخر. إبمتاحة بسبب قرار بعض اآلباء ب

  يبدو فيها من المؤكد  المتقدمي   ء األمور سيتم إبالغ أوليا 
  الحاالت الت 

بعدد األماكن المتوقع توفرها. ف 

، لن تعقد المدرسة اختبارات دخول     مستوى صف معي  
تماًما أنه لن تكون هناك أماكن فارغة متاحة ف 

 . مرحلة للمتقدمي   الجدد لتلك ال

  حالة 
، وإذا لزم األمر، مرة  توفر ف    نهاية العام الدراس 

مقاعد جديدة متاحة، سيتم تكرار عملية االختيار ف 

  بداية العام الدراس  الجديد. من أجل الحصول عىل فرصة أفضل لقبول أطفالهم، يجب عىل 
أخرى ف 

  تقا
م خالل الفصل اآلباء بذل قصارى جهدهم إلحضار أطفالهم للجلسة األول من امتحانات القبول الت 

  ألنه ال يوجد عادة المزيد من المقاعد المتاحة بعد ذلك الوقت. 
 الدراس  الثائ 

، يقوم ال بإعداد   مسؤول عن التسجيلعند االنتهاء من اختبارات القبول وتحديد عدد الطالب الناجحي  

ا لألولويات. ثم تجتمع اللجنة لتطبيق السياسة دون الرجوع إل
ً
أسماء الوالدين  ملفات المتقدمي   وفق

  تحدد أولوياتهم. 
كي   عىل العوامل الت 

 ولكن فقط الي 

  إبالغ  أهال  الطالب عندما يتأخر 
  دفع رسوم التسجيل للعام التال  أو ف 

إذا كان  المدارس ما الحاليي   ف 

، فإنهم يزيدون من صعوبة عملية القبول. من خالل تأخي      العام التال 
أطفالهم سيغادرون المدرسة ف 

فرصة التسجيل للطالب اآلخرين  يعطلون األهال  ، فإن هؤالء  بإنسحاب أطفالهم من المدارس اإلبالغ 

وبات عىل أولياء األمور الذين عق مدارس الظهران األهليةتفرض  السبب،. لهذا هم قيد اإلنتظار الذين 

  إبالغ المدرسة
ا  يتاخرون ف 

ً
المنشورة عىل  إلجراءات االنسحاببقرارهم بنقل طفلهم إل مكان آخر وفق

 موقع المدرسة. 

   الجدد إجراءات قبول الطالب 2.3.3

  
، ومع ذلك لن  مدارس الظهران االهليةيمكن للطالب التقدم للقبول ف    أي وقت خالل العام الدراس 

ف 

 يعتي  الطلب صالًحا ما لم يكملوا الخطوات التالية: 

 
 
ونيا  الخطوة األوىل: تقديم طلب االلتحاق الكبر

نت عىل  يقدم اآلباء الطلب      أي وقت قبل موعد امتحان القبول مع جميع الوثائق   موقع المدارسعي  االني 
ف 

ا رسمًيا ل  سؤول عن التسجيلالرسمية المطلوبة أدناه. يعىط  الم
ً
  اليوم الذي   طلبات التقديمتاريخ

المكتملة ف 

https://das.sch.sa/index.php/withdrawing-procedures
http://admission.das.sch.sa/
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. من المهم بشكل مدارس الظهران األهليةيتم فيه تحميل الملف وجميع المستندات المطلوبة عىل منصة  

  أرامكو السعودية معرفة ذلك حيث سيتم قبول طلباتهم عىل أساس "أسبقية ال
 ". تسجيلخاص لموظف 

 بجميع المستندات الثبوتية المطلوبة: 
ً
 مرفقا

 )   صورة من إقامة، بالنسبة للسعوديي   مضاف إليها اسم الطالب/  ة * صورة من بطاقة العائلة )من الجهتي  

. وجواز سفرهم  ألب واألملسارية المفعول   بالنسبة لغي  السعوديي  

 .   وموظفات أرامكو السعوديي  
 * صورة من بطاقة أرامكو سارية المفعول بالنسبة لموظف 

. * صورة من جواز السفر للطالب/ ة + صورة من بطاقة الهوية الو   طنية إن وجدت أو اإلقامة لغي  السعوديي  

 * صورة شخصية للطالب/ ة. 

  فقط(. 
 * صورة من شهادة الميالد )خاص بمراحل رياض األطفال واألول ابتدائ 

  فما فوق. 
 * صورة من آخر شهادة أو تقرير مدرس  حصل عليه الطالب/  ة المتقدم/ ة للصفوف من ثائ 

 

ي  الخطوة الثانية: 
 حضور اللقاء التعريف 

  ال تحرص  األمهات/الطالب
نت أو إما  لقاء تعريف    عي  اإلني 

ً
  المدرسة حيث سيتم حضوريا
  إجراء اإلختبارات ف 

ا. سيتلف  أولئك الذين  للطالب
ً
ا أو أوراق عمل لل  اإللتحاق  يودون  الحق

ً
ا رابط

ً
  أو أعىل أيض

تدريب  بالصف الثائ 

  سيتم طرحها. 
 حت  يفهموا طبيعة ومحتوى االختبارات وشكل األسئلة الت 

 سداد رسوم اإلختبار  الخطوة الثالثة: 

 سداد تكاليف االختبار للطالب والطالبات المرشحي   لدخول االختبار. 

ي إختبارات القبول  : رابعةالخطوة ال
 

 النجاح ف

يتعلق بمعايي  وتوقعات   إختباراتالمتقدم    ري الطالبيج الطالب فيما  لقياس مستوى  القبول المصممة 

 مدارسنا. تختلف صيغة اختبارات القبول باختالف الصف: 

ة المقابلة عدة أنواع من  1  . تسم اختبارات رياض األطفال والمدرسة االبتدائية بالمقابالت ، وتشمل في 

كي   والتعليم، بعضها فردي
  تتطلب الي 

طفال  ، وبعضها مع المعلم، وبعضها أثناء اللعب مع األ األنشطة الت 

 اآلخرين. 

  اختبارات تحريرية وتشمل المواد التالية: اللغة العربية والرياضيات واللغة 2 
  والثالث االبتدائ 

. الصف الثائ 

ية.   اإلنجلي  

  TALAية وكذلك للرياضيات واللغة اإلنجلي     MAP -. الصف الرابع وما فوق ه  اختبارات معيارية دولية 3 

ات الكمبيوتر.  -للغة العربية    مختي 
   ويتم إجراؤها ف 

بعد االنتهاء من االختبارات، يتم إجراء مقابالت شخصية مع المرشحي   الذين اجتازوا اختبارات الصف  

  السياسات من قبل لجنة يقودها مدير المستوى 
الثالث وما فوق والذين يستوفون األولويات المعلنة ف 

 .سبالمنا

  مدارس الظهران األهلية يتم اإلعالن عن مواعيد االختبارات من قبل 
ها المسؤول عن التسجيل ف  ونرسر

اير /  المدارسعىل موقع    في 
. عادة ما تكون المقابالت لمرحلة ما قبل المدرسة والصف األول ف   

وئ  اإللكي 
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. يجب عىل اآلباء    وما فوق أقرب إل نهاية العام الدراس 
 ما تكون اختبارات الصف الثائ 

ً
ترقب  مارس. عادة

 . قبل الموعد المحدد بعرسر دقائق عىل األقل حضور اإلعالنات الخاصة بأيام معينة وال

 

 إستالم نتائج القبول  : خامسةالخطوة ال 

   
     شواغر ال  توفر   حالف 

ة عىل قرارات القبول بناًء عىل  ةمعين   سنةف  ، تقوم لجنة القبول بوضع اللمسات األخي 

يد  الي  رسائل  جميع  توزي    ع  يتم   .  
وئ  اإللكي  يد  الي  عي   القبول  نتائج  اآلباء   

يتلف  ثم  المنشورة.  األولويات 

   
وئ  تاري      للقبولاإللكي    

ف  االختبارات(  أسابيع من  ثالثة  بعد   
ً
)عادة الخميس  يوم  الوقت    نفس 

يعلنه ف  خ 

 نرسر عىل موقع المدرسة. ويُ  المسؤول عن التسجيل

 

ي  سة: سادالخطوة ال 
ر

 سداد كامل الرسوم الدراسية وإكمال الملف الورف

     طالبيجب عىل أولياء أمور ال
  كامل مع جميع المستندات المطلوبة ف 

الذين تم قبولهم تقديم ملف ورف 

     1الخطوة  
باإلضافة إل أحدث سجل التطعيم، وإيصال يؤكد دفع الرسوم الدراسية السنوية للسنة األول ف 

  غضون أسبوع واحد، فسيتم منح الاإلعغضون أسبوع واحد بعد  
شاغر الن. إذا لم يتم استكمال السداد ف 

  قائمة االنتظار. ل
 لطفل األول ف 

 أولويات القبول  3.3.3

بي     ستقوم  من  الدراسية كاملة،  الرسوم  ودفعوا  ملفهم  واستكملوا  االختبار،  اجتازوا  الذين  لجنة  الطالب 

ي مدارس الظهران االهليةالقبو 
 
ا لألولويات التالية مباختياره ل ف

ً
 :وفق

  مدارس  .1
 . وأعضاء المجلس االستشاري ومجلس الخريجي   الحاليي    الظهران األهليةأبناء موظف 

كة أرامكو السعودية: % 50.  2   أرامكو السعودية الذين  يتم قبول من المقاعد المحجوزة لرسر
أبناء موظف 

  كل 50يدخلون ضمن حصة خصم أرامكو بنسبة 
٪ من  50و / أو مرحلة دراسية، ٪ من المقاعد ف 

ا كلالمدرسة ك
ً
 لألولوية التالية: . سيتم قبولهم وفق

    قبولأ. سيتم  
 مدارس الظهران االهلية األطفال الذين لديهم إخوة و / أو أخوات مسجلي   بالفعل ف 

  أسبقية التسجيلعىل أساس "
ا للتاري    خ الرسم  الستكمال الملف األصىل  لمقدم الطلب ف 

ً
 "، وفق

 المدارس. 

  مدارس الظهران األطفال الذين ليس لديهم إخوة و / أو أخوات مسجلي      قبولب. سيتم  
 ف 
ً
مسبقا

" االهلية   أساس  التسجيلعىل  لمقدم أسبقية  األصىل   الملف  الستكمال  الرسم   للتاري    خ  ا 
ً
وفق  ،  "

  
 .مدارس الظهران االهلية  الطلب ف 

  أرامك الظهران االهلية يتم قبول أبناء خريج   مدارس  ملحوظة: 
ا ألولويات أرامكو العادية. من موظف 

ً
 و وفق

  ٪ من المقاعد المحجوزة لغي  50ال   نسبة .3
 :أرامكو  التابعي   لموظف 
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  قاعدة بيانات الخريجي    
أ. أبناء الخريجي   والظهرانيي   من غي  أرامكو والمسجلي   رسمًيا كأعضاء ف 

  مدارس 
 الظهران االهلية. والمجلس ولديهم إخوة و / أو أخوات مسجلي   ف 

  مدارس طالب من خارج أرامكو الذين لديهم إخوة و / أو أخوات مسجلي   لل االولويةب. 
ف 

  يتم منحها س الظهران االهلية
 مدارس الظهران االهلية.  ألطفال المتطوعي   النشطي   ف 

    الظهران االهليةج. األبناء من غي  أرامكو لخريج   مدارس 
والذين تم تسجيلهم رسمًيا كأعضاء ف 

  مدارس 
 الظهران االهلية. مجلس الخريجي   + الذين ليس لديهم إخوة و / أو أخوات مسجلي   ف 

 كو الذين ليس لديهم إخوة و / أو أخوات مسجلون د. األطفال من خارج أرام 
ً
  مدارس  مسبقا
ف 

  الظهران االهلية
 .( مدارس الظهران االهلية . )ستعىط األولوية ألطفال المتطوعي   النشطي   ف 

  إحدى  50قد يتم قبول المتقدمي   من أرامكو السعودية فوق حصة مالحظة: 
٪ المخصصة لخصم أرامكو ، ف 

  المجتمع،  الفئات األخرى المذكو 
رة أعاله. إذا كانت ال تزال هناك أماكن متبقية بعد قبول أطفال أعضاء آخرين ف 

  هذه الحالة ، يجب عليهم دفع الرسوم كاملة ، أي لن يأخذوا خصم  
فيمكن قبولهم كطالب من خارج أرامكو. ف 

  
ورة حت  يتم فتح مساحة ف    هذا الوضع لسنوات عديدة حسب الرص 

٪   50حدود   أرامكو. سيستمرون ف 

  بداية العام الدراس  الجديد بعد توفر هذه المساحة، ينتقل الطفل إل حصة  
المخصصة ألرامكو السعودية. ف 

  دفع 
تيب أولوية أرامكو ويبدأ ف  ا لي 

ً
 ٪ فقط من الرسوم الدراسية. 65خصم أرامكو وفق

 االختيار عملية  4.3.3

ا للسياسات واإلجراءات المنشورة الموضحة ويتم تنفيذها من يتم تنفيذ عملية القبول واالختيار بعناية 
ً
وفق

  يرأسها نواب رئيس والتسجيل خالل لجنة القبول
 مدارس الظهران األهلية.  الت 

  يرأسها نواب    اتهمواستكملوا ملفات  تتم مشاركة قائمة المتقدمي   الذين اجتازوا االختبار 
مع لجنة القبول الت 

  مدارس الظهران  اختيار الطالب المقبولي   للتسجيل    إجراءات  الذين ينهون  يةمدارس الظهران االهلرئيس  
ف 

  القسم أعاله.  االهلية
ا لألولويات المذكورة ف 

ً
 وفق

 


