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 الفهرس  
 

 

  
 رسالة رئيس املدارس

 معلومات عامة عن املدارس - أ

 الرسالة والرؤية والسمات املستهدفة  

 امللف املالي 

 املصروفات/اإليرادات 

 معدل اإليراد وتكلفة الطالب 

  املجلس اإلستشاري 

 2014/2015في العام نظرة عامة إلى التقدم في مدارس الظهران األهلية -ب

 األهداف املساندة 

  خطة تقييم املوظفين اإلداريين  

  املستمر لتقدما لدعمالتحتية للتكنولوجيا البنى  

 الخدمات املساندة للطالب 

  العربيمساهمات دار الكتاب التربوي في تطوير التعليم في العالم  
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 الفهرس  
 

  

 املجتمع املنهي التعلمي في مدارس الظهران األهلية -ج

 الطالب

 تعليم السمات املستهدفة في مدارس الظهران األهلية 

  البنين والبناتأعداد الطالب وجنسياتهم في مدارس 

 التسجيل والقبول/ أعداد الطالب  

  إنجازات الطالب  

 جات، نسب توزيعهم حول العالم، يالخريجون والخر  االجامعات التي التحق به

ا عىىجامعات األ ال
ً
  تصنيف

 

 هيئة التدريس واإلدارة

 

 نسبة استمرارية املوظفين واملوظفات/ مؤهالت املوظفين / جنسيات 

 التعلم من برنامجنا املتعلق بالتطوير املنهي املستمر  
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 رئيس املدارس  رسالة

ُيسعدني أن أقّدم التقرير السنوي لعاٍم جديد من إنجازات مدارس الظهران األهلّية. بعد 

ئتان النجاح الذي حققناه بإكمال عملّية االعتماد الدولي العام املاض ي، عملت الهي

  اإلدارّية واألكاديمّية و 
ّ
قادة املدارس عىى تنفيذ اقتراحات لجنة االعتماد، والتأكد من أن

 املدارس تعمل عىى تحقيق شعارها "سنكون كل عام أفضل من الذي قبله".
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 رئيس املدارس  رسالة
 

  

ا ببرامج تكنولوجيا املعلومات في املدارس، ولذلك ركزنا 
ً
كان اإلجراء الوحيد الذي أوصت لجنة االعتماد باتخاذه مرتبط

ا. وبما أننا بدأنا العمل عىى هذا البند خالل العام عىى استخدامها  ا وإداريًّ ، فقد استطعنا بناء 2015-2014أكاديميًّ

 م.  2016-2015م، ولذلك فإن تفاصيل هذا البند ستكون موجودة في تقرير العام 2015-2014األساسّيات خالل العام 

ي للمرحلة الثانوية، وذلك لضمان قبول خريجي وخريجات أما األولوّية األخرى فقد كانت إعادة تصميم البرنامج الدول

املدارس في أفضل البرامج املنتقاة ملا بعد الثانوية سواء داخل أو خارج اململكة العربية السعودّية. تم تقديم البرنامج 

قت، كانت م. وفي نفس الو 2016-2015، وتم االنتقال نحو تطبيقه خالل العام األكاديمي 2015الجديد في ربيع عام 

األمريكّية للغة االنجليزّية والرياضّيات، وتم تطبيق  األساسية املشتركةعايير املاملدارس بصدد اإلعداد لالنتقال إلى 

ننا بدأنا في إلتين عىى طالبنا وطالباتنا، حيث م. نحن عىى ثقة من األثر اإليجابي لهاتين النق2015ذلك في خريف 

يدي إلى الصفوف العليا وذلك لضمان قدرتنا عىى تحقيق معايير جديدة وأكثر دقة تطبيقهما ابتداًء من صفوف التمه

 .لجميع املراحل الدراسية

كما تم دعم هذا التقدم من خالل برنامج دعم السلوك اإليجابي عىى مستوى املدرسة، وقد تم إشراك الهيئتين 

ات، واألنظمة، والدعم، والتدريب. وقد  األكاديمّية واإلدارّية في تفعيل هذا البرنامج  من خالل االجتماعات، واالتفاقيَّ

 هذا األثر اإليجابي في ازدياد في الوقت الحاضر.   بدأنا برؤية نتائجه املثمرة، ونحن عىى ثقة بأن 

 

ا نحو تحقيق األهداف االستراتيجّية الثالثة للمدارس املرتبطة  لقد ساهمت جميع هذه الجهود في تقدمنا تدريجيًّ

مي.
ّ
عىى الرغم  بالرياضّيات، واالستيعاب القرائي باللغتين العربية واإلنجليزّية، وتعزيز ثقافة املدارس كمجتمع منهي تعل

من أننا لم نحقق األهداف التي نطمح إليها بعد، فقد أحرزنا تقدًما ملموًسا في املجاالت الثالثة، نوضحه بالتفصيل 

 في الصفحات التالية. كنتيجة ملا تعلمناه مًعا في هذه املجاالت،
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 رئيس املدارس  رسالة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

قمنا بمراجعة الكثير من الوحدات، وشراء سلسلة كتب دراسّية جديدة للغة االنجليزية، واللغة العربية، والرياضيات. 

. 2015كما أحضرنا مستشارين دوليين إلى املدارس لتقديم دورات تدريبّية قبل بداية العام األكاديمي في أغسطس 

ا ذكيّ 
ً
 جميع الفرق قد وضعت أهداف

ّ
ة يتآزر جميع أفراد الفريق لتحقيقها. وبتضافر جميع هذه باإلضافة إلى أن

 الجهود، تقترب املدارس من تحقيق أهدافها االستراتيجّية. 

بناًء عىى نتائج اختبارات القدرات ملدرستي البنين والبنات، تمّيزت مدارس الظهران األهلّية مرة أخرى كإحدى أفضل 

أيًضا في نتائج اختبارات التحصيىي ، رغم  -قسم البنات-تميزت مدارسنا  مدرستين في اململكة العربية السعودية. كما

اختالف هذه االختبارات عن املناهج التي نقوم بتدريسها، بدخولها ضمن قائمة العشر األوائل عىى اململكة في هذا 

 قم بقراءة التقرير الذي يحتوي عىى اإلنجازات واألنشطة التي حققها طالبنا
ً
وطالباتنا في املجاالت  االختبار. فضال

   األكاديمّية، والرياضّية، وبرامج خدمة املجتمع.

 املدارس قد اعتمدت  منذ سنوات عديدة خطة واسعة النطاق من أجل التقدم املستمر و تقييم 
ّ
وعىى الرغم من أن

خطة التقدم يضا بتوسيع نطاق الخطة لتشمل آخرين في برنامج يسمى "أاملعلمين، فقد بدأت هذا العام  أداء

 هذا سيجعل برامجنا للتحسين املستمر أكثر شموال وفعالية.اإلسناداملستمر في التعلم ملوظفي 
ّ
 " . ونحن نعتقد أن

 كذلك أصبح املجلس االستشاري في املدارس 
ً
للمدارس. نود أن نعبر عن  اودعًم  افي عامه الثاني، هيئة أكثر ترابط

تقديرنا ألعضاء وعضوات املجلس االستشاري عىى  مساهمتهم في دفعنا إلى األمام، وخصوًصا في املجاالت املرتبطة 

 باالستمرارية كمدرسة غير ربحّية مستدامة.  
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  والسمات املستهدفةالرسالة والرؤية  

 امللف املالي 

 املصروفات/اإليرادات 

 معدل اإليراد وتكلفة الطالب 

   مساهمات وتبرعات 

 جلس اإلستشاري امل 
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 رسالة مدارس الظهران األهلية
 انطالقا من مبادئ ديننا اإلسالمي، فإن رسالة مدارس الظهران األهلية هي :

:
ً
ًرا  أوال ِّ

 
ا تمكين كل طالب ليكون مفك

ً
ث فرق  وُيحدِّ

ً
ًما مدى الحياة، ثنائيَّ اللغة، ُمتفاعال ِّ

 
ومتعل

ا. ا وعامليَّ ا محليَّ  إيجابيًّ

 املشاركة في تطوير التربية والتعليم في العالم العربي. ثانًيا:

  

 خالصة رؤية مدارس الظهران األهلية

ميًّ 
ُّ
 تعل

ً
 يسوده التآزر، سماته التطوير وال  انسعى لنكون مجتمعا

ً
 رائدا

ً
ستقصاء املستمر مستفيدا

م الطالب.
 
 من األبحاث والتقنية الحديثة من أجل تحسين تعل
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  الرسالة والرؤية والسمات املستهدفة

 
 

  
 السمات املستهدفة في طالب مدارس الظهران األهلية

م طالب مدارس الظهران األهلية لكي يصبحوا : 
 
 يتعل

 مؤمنين ذوي مبادئ -1

 بمبؤؤادئ وقؤؤيم ديننؤؤا 
ً
 قويؤؤا

ً
اإلسؤؤالمي الحنيؤؤل، اليؤؤي هؤؤي أيًاؤؤا قؤؤيم اإلنسؤؤانية واليؤؤي تؤؤنعك  فؤؤي أ. مؤؤنمنين: يمتلكؤؤون إيمانؤؤا

 أقوالهم وأفعالهم.

 للمبادئ اإلرشادية الدائمة، ويطبقونها باتساق في حياتهم.
ً
 عميقا

ً
 ب. ذوي مبادئ: يظهرون فهما

م ويتفاعلون بإيجابية مع العالم املتغير  -2
ّ
 مفكرين يحبون التعل

 لهم من أحداث محلية وعاملية ذات أهمية.أ. واعين: يعرفون ما يدور حو 

ب. مفكؤؤؤؤؤرين : يمتلكؤؤؤؤؤون ويطبقؤؤؤؤؤون العؤؤؤؤؤادات العقليؤؤؤؤؤة اإليجابيؤؤؤؤؤة ومهؤؤؤؤؤارات التفكيؤؤؤؤؤر عنؤؤؤؤؤد ات ؤؤؤؤؤاذهم قؤؤؤؤؤرارات وعنؤؤؤؤؤد حلهؤؤؤؤؤم 

 مشكالت معقدة.

م ويبحثؤون 
 
م طؤواا حيؤاتهم، ويمتلكؤون املهؤارات الالزمؤة ملوالؤلة الؤتعل

 
فؤي ج. متقصين: يتمتعون بحؤب السؤتطالو والؤتعل

مة. اءة وقي   األفكار الجديدة بطريقة بن 

مهم وعملهم بعمق، ويحللون نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم بطريقة بناءة.
 
 د. متأملين : يفكرون في تعل

  ا يهتمون باآلخرين :منفتحين عقليًّ  -3

 إزاء ازاؤؤرين وإزاء مشؤؤاعرهم ولؤؤد هم إحسؤؤاس قؤؤوي 
ً
 وتعاطفؤؤا

ً
بؤؤاللتماا الص يؤؤاي بالعمؤؤل أ. مهتمؤؤين : يظهؤؤرون اهتمامؤؤا

 ل دمة عاملنا املستقبلي.

ب. منفتحين : يقدرون الفروق الفردية ويظهرون احترامهم لجميع األعراق والثقافات والديانات األارى ويرفاون 

 التطرف والعنصرية.
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  مات املستهدفةالرسالة والرؤية والس

 
 

 

 

  

 ناجحين يسهمون في تنمية املجتمع : -4

 أ. فاعلين : يظهرون مهارات حياتية ويطبقونها باتساق في حياتهم. 

ب. متواللين : يظهرون قدرة عالية على التعبير عن األفكار واملشاعر واملعلومات بثقة باللغتين العربية واإلنجليمية وعبر 

 وسائل تعبير أارى.

الصحة الص صية ويحافظون على هذا التوازن في ج. متوازنين: يدركون أهمية التوازن بين العقل والجسم لتحقيق 

 حياتهم.

د. مجازفين: يقاربون املواقل غير املألوفة بدون قلق، ولد هم الثقة والستقاللية الذاتية للقياا بأدوار جديدة، 

 
ً
والتعامل مع األفكار والستراتيجيات الجديدة؛ كما يظهرون الصجاعة والستعداد للوقوف بثبات دفاعا

 قداتهم. عن معت

هؤ. متآزرين : ينظرون بإيجابية إلى األفراد واألمور ويمتلكون مهارات وعادات التعاون مع ازارين للعمل بفاعلية ضمن 

 فريق لتحقيق أهداف مشتركة. 

 بالنتماء واإلاالص ملدرستهم ووطنهم وأمتهم والعالم.
ً
 عميقا

ً
 و. م لصين : يمتلكون شعورا
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 االلتزامات: أربعة محكات لتقييم برامجنا التعليمية 
يشعر الطؤالب باألمؤان فؤي املدرسؤة، ولؤد هم ثقؤة بؤأنهم سؤيحظون بؤالحتراا ول يتعرضؤون ألي  -1

 البدني أو النفعالي من قبل الكبار أو من زمالئهم الطالب.  –شكل من أشكاا الستقواء 

% مؤؤن الوقؤؤ  علؤؤى 65يشؤؤعر الطؤؤالب بؤؤأن مؤؤا يدرسؤؤونه مفيؤؤد لهؤؤم طؤؤواا الوقؤؤ  وأنؤؤه ممتؤؤع لهؤؤم فؤؤي  -2

 األقل. 

مهؤؤؤؤم وأنؤؤؤؤه ل  -3
 
يشؤؤؤؤعر الطؤؤؤؤالب بأنؤؤؤؤه ُيطلؤؤؤؤب مؤؤؤؤنهم أن يسؤؤؤؤت دموا مهؤؤؤؤارات التفكيؤؤؤؤر العليؤؤؤؤا فؤؤؤؤي تعل

 ُيطلب منهم ببساطة أن يحفظوا غيًبا إل في تلك الحالت القليلة اليي تقتايها الارورة. 

يشعر الطالب بأن باسؤتطاعتهم أن ينححؤوا فؤي أداء العمؤل املسؤند لهؤم وأن لؤد هم الثقؤة أنؤه  -4

مؤؤؤؤين الؤؤؤؤؤذين 
 
فؤؤؤؤي حالؤؤؤؤة مؤؤؤؤؤواجهتهم مشؤؤؤؤكالت، فؤؤؤؤإن باسؤؤؤؤؤتطاعتهم أن يجؤؤؤؤدوا مسؤؤؤؤاعدة مؤؤؤؤؤن املعل

م ولي  فقط في الحصوا على عالمات جيدة. 
 
 سيساعدونهم في التعل
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  استراتيجية مدارس الظهران األهلية للتحسين املستمر

 
 

  

ميالعناصر األساسية للمجتمع املنهي ا
ّ
 لتعل

  اللتماا بالتحسين املستمر -1

 القيم واملعايير املشتركة -2

م  -3
 
 واملسنولية املشتركة إزاء الطالبالتركيم الجماعي على التعل

 التآزر  -4

 املمارسة الشفافة -5

 الحوار التأملي -6

 

 

 املجازات اللغوية ملدارس الظهران األهلية

 مختبر    مجتمع     عائلة

 

 

 شعار مدارس الظهران األهلية

 سنكون في كل عام أفضل من العام الذي قبله
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 يــــالـــــــــــــــــف املــــلـــــامل
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 امللف املالي

 
 



16 
 

 

  

  املصروفات/اإليرادات

 
 2015/2014املصروفات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expenses Expenditures 2014/2015 

Salaries & Other Benefits                           تهااالرواتب وملحق  53,660,427 

Teaching Aids                                                   1,304,635 الوسائل التعليمية 

Building Rent                                                       11,522,052 إيجار املدارس 

General & Administrative Exp.    4,281,270 مصاريف إدارية وعمومية 

Total 70,768,384 
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  اإليرادات 

 
 2015/2014 اإليرادات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expenses Expenditures 2014/2015 

Revenue from Tuition Fees                 ايرادات من رسوم الدراسة    69,464,200 

Ministry Donation                      142,333                     تبرعات من وزارة التربية 

Aramco Donation             0                                تبرعات من أرامكو 

Hadaf                                                                         417,207     هدف 

Other Revenues  669,308                               ى خر أايرادات 

Total 70,693,048 
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 معدل اإليراد وتكلفة الطالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011   

37483 37516 32750 31000 30380 Average Cost per 

Student 

 معدل تكلفة الطالب

36792 35866 32843 29955 29854  Average Income 

per Student 

 معدل إيراد الطالب

 

 الطالب وتكلفةمعدل اإليراد 
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 قائمة العمليات 

 
 

Operating results    2014/2015 Saudi Riyals 

Revenue from Tuition Fees                 يرادات من رسوم الدراسةإ   69,464,200 

Total Expenses جمالي املصروفات     إ  70,768,384 

Operating Deficit العجز من العمليات    )1,304,184( 

  

 

Net Results  2014/2014 Saudi Riyals 

Revenue from Tuition Fees                يرادات من رسوم الدراسةإ   69,464,200 

Total Expenses جمالي املصروفات  إ  70,768,384 

Donation       142,333   تبرعات 

Other Revenues 1,086,515      ى يرادات اخر إ 

Net Deficit       75,336( صافي العجز( 
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 املجلس اإلستشاري  

 
 املجلس االستشاري  

للمؤؤدارس، وقؤؤد سؤؤؤاهم  تقؤؤديم املشؤؤورة والؤؤؤدعمأكمؤؤل املجلؤؤ  السيشؤؤؤاري عامؤؤه الثالؤؤ  فؤؤؤي  

ضؤمان اسؤتقرار مدارسؤنا وضؤمان التحسؤين املسؤتمر في السديدة  هموحكمت يتهمرؤ األعااء من االا 

مها لطالبنؤانلل ؤدمات اليؤي  كعادتؤه اجتمؤؤع  وملجؤاا التربيؤة والتعلؤيم فؤي العؤالم العربؤي. ،وللمجتمؤع، قؤد 

ملسؤؤاعدة فؤي تحقيؤؤق رسؤؤالة املؤؤدارس ا مؤن أجؤؤل 2015-2014املجلؤ  أربؤؤع مؤؤرات اؤالا العؤؤاا الدرا ؤؤاي 

 . ومن أهم نتائج هذه الجتماعاتورؤيتها والتماماتها وأهدافها

  إعادة النظر في سياسات التوظيل في املدارس بحي  نتمكن من استقطاب والحفاظ على

 رات املناسبة املعلمين واملعلمات ذوي املنهالت وال ب

  بؤؤؤدء التحاؤؤؤير للحصؤؤؤوا علؤؤؤى تؤؤؤرايا مؤؤؤن منظمؤؤؤة البكالوريؤؤؤا الدوليؤؤؤة لصؤؤؤفوف السؤؤؤنوات

 البتدائية املبكرة،

   الت طؤؤؤؤيط لبؤؤؤؤدء دورات تدريبيؤؤؤؤة للمعلمؤؤؤؤات وبؤؤؤؤرامج إثرائيؤؤؤؤة للطؤؤؤؤالب اؤؤؤؤارج أوقؤؤؤؤات الؤؤؤؤدواا

 كمصدر دال إضافي يساهم في ضمان الستقرار املالي للمدارس. 

، الحوكمؤةلجنؤة  هؤي لجؤان دائمؤة للمجلؤ  السيشؤاري   )وفؤق الجؤدوا أدنؤاهي فؤييتوزو أعاؤاء املجل

مؤن اؤالا اجتماعؤاتهم الؤى  اوقد عمدو اللجنة املالية وامل اطر، لجنة املوارد البشرية، ولجنة التطوير 

مناقشؤؤؤؤة القاؤؤؤؤايا الهامؤؤؤؤة فؤؤؤؤي املؤؤؤؤدارس والتقؤؤؤؤارير اإلداريؤؤؤؤة واقترحؤؤؤؤوا الحلؤؤؤؤوا اليؤؤؤؤي تيناسؤؤؤؤب مؤؤؤؤع التوجؤؤؤؤه 

 الستراتيجي للمدارس ليسهيل عمل اإلدارة في حل هذه القاايا .
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 املجلس اإلستشاري  

 
 2015-2014للعام أعضاء املجلس االستشاري  

 اللجنة الوظيفة االسم 

عضو لجنة ، رئيس لجنة التطوير مدير الشراكة التعليمية، أرامكو جميل دندنيأ.  1

 القيادة

رئي  املدارس، رئي  شركة االد علي التركي  خالد التركي أ. 2

 وأبنائه 

رئيس لجنة ،  رئيس املجلس

 لحوكمةا

ر، عضو اللجنة املالية واملخاط رئي  شركة االد علي التركي وأبنائه رامي خالد التركي أ. 3

 عضو لجنة التطوير

عضو لجنة لحوكمة، عضو لجنة ا مديرة شركة الروابي رنا التركيأ.  4

 املوارد البشرية

عضو لجنة ، عضو لجنة التطوير  أرامكوم، النظ ومراجعة إدارة قسم ناظرة أ.   شيخة الثقفي 5

 املوارد البشرية

 عضو اللجنة املالية واملخاطر Mayar Capitalرئي  شركة  عبدالعزيز النعيمأ.  6

 رئيس اللجنة املالية واملخاطر الرئي  التنفيذي لشركة الزامل الصناعية عبدهللا الزاملأ.  7

عاو  املديرة العامة ملدارس البنات سابًقا، عائشة العفالقأ.  8

 منس  في جمعية سند ،املنطقة الشرقية

عضو لجنة ، عضو لجنة التطوير

 املوارد البشرية

امة وأا متطوعة مليس عبده أ. 9 عضو لجنة ، عضو لجنة التطوير رس 

 املوارد البشرية

عضو ، عضو لجنة التطوير Dimensionalالرئي  التنفيذي لشركة   ماجد الغسالن أ. 10

 اللجنة املالية واملخاطر

 لجنة املوارد البشريةرئيس  مدير قسم ال دمات، أرامكو بّي املمصعب  أ. 11

عضو لجنة ، عضو لجنة التطوير محللة سياسة املوارد البشرية، أرامكو   أ. ريما الصيام 12

 املوارد البشرية

 

 ممثىي املدارس

عضو لجنة ، عضو لجنة التطوير رئي  مدارس الظهران األهليةالنائب األعلى ل د. سالي التركي

 املوارد البشرية

 عضو اللجنة املالية واملخاطر مدير مكتب األعماا، مدارس الظهران األهلية. عالء املمتن أ.  

 عضو لجنة التطوير رئي  مدارس الظهران األهليةوكيل  فوزي جّمال أ.  

 عضو لجنة املوارد البشرية رئي  مدارس الظهران األهلية وكيل د. كامل الدالل

 عضو لجنة املوارد البشرية اتالظهران األهلية/ البنمدير عاا مدارس  مها العمير أ.  

 لحوكمةعضو لجنة  ا مدير عاا مدارس الظهران األهلية/ البنين وليد السويلمأ.  

 سكرتيرة املجلس االستشاري  مسؤولة االعتماد أ.   سحر املصري 

 



22 
 

 

 

20142015 
 التقدم في األهداف االستراتيجية 

 األهداف املساندة 

   خطة تقييم املوظفين اإلداريين 

  البنى التحتية للتكنولوجيا لنصبح جاهزين للتقدم 

 الخدمات املساندة للطالب 

  مساهمات دار الكتاب التربوي في تطوير التعليم في العالم العربي 
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  التقدم نحو تحقيق األهداف االستراتيجّية الثالثة 

-2011ا، و2011-2010بناًء على دراسة نتائج الطالب والطالبات لألعواا 

ة على 2012 ة ثالثة أهداف استراتيجي  ا، وضع  مدارس الظهران األهلي 

مستوى املدارس لتحقيقها في األربع السنوات املتتالية. أدناه تقرير التقدا 

 األهداف في بداية السنة الرابعة. نحو تحقيق
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 املجتمعات املهنّية التعلمّية –الهدف االستراتيجي األول 

 

 
 

 

  

ا للمؤشرات املحددة عىى ملخص الحالة الحالّية 
ً
 ألهداف الذكية: ي لشجر املنظم الوفق

، ونعمل على مراجعة األساسية املشتركةعايير املسننتقل إلى  م،2016-2015في  –املنهاج  .1

جميع املناهج على هذا األساس، وذلك إليجاد منهاج مامون، وقابل للتطبيق، ودقيق في 
ات، واللغة ة. ويقوا هذا املنهاج بتحسين جاهزية جميع طالبنا  الرياضي  ة، واللغة النجليمي  العربي 

ي، فسيعمل هذا ISPوطالباتنا للجامعات. أما بالنسبة لطالب وطالبات البرنامج الدولي الثانوي )
ص   املنهاج على زيادة عدد الطالب والطالبات الراغبين في دراسة برامج متقدمة. كما اص 

 
ً
ة واحتياجات التدريب، اعتماًدا علاملدارس مبلغ ى املعايير ا كبيًرا لصرفه على الكتب الدراسي 

 .الجديدة لجميع املواد
 

ق باألمور  –الدعم األكاديمي والسلوكي .2
 
ا على مراجعة أنظمة املدارس فيما يتعل نعمل حاليًّ

 األكاديمية والسلوكية.  
 

ة، نعمل على تحدي   األنظمة وإجراءات التدال. باإلضافة إلى زيادة بالنسبة لألمور األكاديمي 
عدد معلمي وحدة دعم الطالب في مدارس البنين )من ضمنهم ثالثة معلمين سعوديين لتعليم 

ةي.  اللغة العربي 

   
ة، قام  املدارس بتقديم تدريب مكثل للمعلمين واملعلمات  أما بالنسبة للشنون السلوكي 

، وهذا العاا هو من التدريب الصيفي إليجابي"، ملدة فترتينوقيادة املدارس حوا "دعم السلوك ا

كجزء من  DAS STARالعاا الثاني للعمل على هذا البند. كما بدأت املدارس باست داا برنامج 
 نظاا إدارة املدارس.          

 
ا عن طريق مكتب شنون املوظفين في املدارس، ولذلك لم  وتم إكماا بنود هذا العمل دااليًّ

ة.يتطل ة إضافي   ب أية ميماني 
 

م، سيكون موظفو وموظفات مدارس 2016-2015"بنهاية العام األكاديمي 

الظهران األهلّية أعضاء فاعلين في فرق تآزرية، تدعمها أنظمة وسياسات 

م الطالب والطالبات". املدارس، وشؤون املوظفين، من أجل زيادة
ّ
 مستوى تعل

 

 –الهدف االستراتيجي األول 

 املجتمعات املهنّية التعلمّية
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 املجتمعات املهنّية التعلمّية –الهدف االستراتيجي األول 

 

 
 

 

 –ثقافة التآزر  .3  
ا إلى فرق منتظمة،  . أ جميع املوظفين واملوظفات بمن فيهم جهاز اإلسناد اإلداري، ينتمون حاليًّ

 تجتمع بشكل دوري للعمل على أهدافهم الذكية.

باإلضافة إلى اطة التقدا املستمر في التعلم للمعلمين، فهناك اطة التقدا املستمر في  . ب
ا. ويشتمل التقييم على  التعلم لجهاز اإلسناد اإلداري، وهذه ال طة قيد التجربة حاليًّ

ة.  ة التعلمي   املشاركة في األنشطة واملجتمعات املهني 
، ويتم العمل هذا العاا على اطة التقدا كما أن  قيادة املدارس أيًاا  منتظمة ضمن فرق  . ت

 املستمر في التعلم لقيادة املدارس.

ة  . ث نحتفظ بملل الكتروني يجمع جميع سجالت العمل لجميع فرق املجتمعات املهني 
ة.   التعلمي 

 

 –البيانات والقرارات املستندة إلى النتائج .4
ا بمساندة وحد . أ ة البح ، باإلضافة إلى تتوافر لدينا ازن بعض البيانات املوثوقة نسبيًّ

ة،  نة ال ارجي  على سبيل الرأي، واملمارسات التقويمية األارى. واستطالعاتالاتبارات املقن 
ات؛ استطالعات رأي الهيئتين  ة، والرياضي  ة، واللغة العربي  املثاا: ااتبارات اللغة النجليمي 

ة حوا قيادة املدارس، واستطالعات رأي األ  ة واإلداري  هالي حوا املدارس، وتم األكاديمي 

 . Survey Monkeyإكماا جميع استطالعات الرأي بطريقة مجهولة الهوية عن طريق 
 

ق بروتوكولت ُمعلنة لدراسة النتائج إما ضمن فرق، أو ضمن لجان، أو ضمن  . ب نحن نطب 
لب من األفراد والفرق كتابة اطط 

ُ
ة وذلك لتحديد التغييرات املطلوبة. ط اجتماعات فردي 

ة لتوجيه اإلجراءات اليي يجب ات اذها  من املجموعات أو األفراد. وسنقوا  تحسيني 
ة هذه املمارسات.   بمراجعة السياسات واإلجر   اءات كلما تقدمنا وذلك لامان استمراري 
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"خالل أربع سنوات، سيمتلك كل طالب وطالبة في الصف الثامن لغة واحدة عىى 

% من الصف الثامن 80األقل، وسيتقن مستوى الصف في القراءة ؛ وسيتقن 

انية، ولن يكون هناك أي طالب/ة أقل من مستوى الصف في القراءة باللغة الث

مستوى الصف بسنتين في القراءة باللغة الثانية. وستتم املحافظة عىى هذه النسب 

غة العربّية للصفوف األعىى من الصف الثامن".  
ّ
غة االنجليزّية والل

ّ
 لل
 

 االستيعاب القرائي –االستراتيجي الثاني  الهدف
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 االستيعاب القرائي –االستراتيجي الثاني الهدف 
 
 

 
 

  

 ملخص الحالة الحالّية للغة االنجليزّية:
، بغرض التساق مع الاتبارات املقننة الجديدة، اليي األساسية املشتركةعايير املإلى سننتقل هذا العاا 

 سيساعدنا على تطوير قدرتنا على تقويم التقدا.  

ة موثوقة حوله.  -التقدم .1  يجب مراجعة هذا املنشر، لعدا وجود ااتبارات اارجي 

 

ليل األدبيي: على أربعة مستويات )حرفي، وتفسيري، وتقييمي، والستجابة/التح -االستيعاب .2

مرتين كل عاا، وتشتمل هذه الاتبارات على أسئلة حوا  MAPنقوا بإجراء ااتبارات 
م الطالب، وات اذ 

 
املستويات األربعة. يستطيع املعلمون واملعلمات است داا البيانات لتحليل تعل

ة % من طالب وطالبات مدارس الظهران األ 57القرارات حوا املنهاج وطريقة التعليم. حقق  هلي 

حققن الهدف  –مستوى الصل أو أعلى، ونسبة الطالبات الالتي حققن املستوى املطلوب 
أعلى من نسبة الطالب. ويعتبر هذا الفرق بين البنين والبنات كبيًرا جًدا، على الرغم من  -تقريًبا

ظهر باتساق أن البنات أكثر تقدًما من البنين في القراءة واللغ
ُ
ة. وبناًء على أن  النتائج العاملية ت

ة، من االا برامج  ذلك، يتم العمل على اطة تطوير رئيسة ملدارس البنين في اللغة النجليمي 

ة بعد ساعات الدواا  املدر اي.     إضافي 

 

نقاط ضعل رئيسة لدى طالب وطالبات مدارس  MAPأظهرت نتائج ااتبارات  -املفردات .3

رنامج إلثراء مفردات الطالب والطالبات، كما الظهران األهلية. نحن نعمل للسنة الثانية على ب
ز التدريب الصيفي عن ثنائية اللغة على املمارسات املناسبة للعمل على املفردات عن طريق 

 
يرك

املعلمين واملعلمات في جميع املواد. ونأمل أن نرى تقدًما كبيًرا في هذا املجاا بنهاية هذا العاا 

 األكاديمي.     
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 االستيعاب القرائي –الهدف االستراتيجي الثاني 
 
 

 
 

 

 ملخص الحالة الحالّية للغة العربية:  
وضعتها د. هنادا طه عميدة كلية املعلمين في -سننتقل هذا العاا إلى معايير جديدة للغة العربية

ا ونشرتها املنسسة الدولية ل دمات املدارس ) للغة العربية. وتعمل منظمة  يISSجامعة البحرين حاليًّ

ق مع هذه املعايير، ولذلك فنتوقع تجربة اإللدار األوا  في أبوظبي على تطوير ااتبار مقنن جديد ييس 

 من هذا الاتبار هذا العاا. 
 

 الصل الثال .  بعديجب مراجعة هذا املنشر، لعدا وجود ااتبارات موثوقة حوله  -الطالقة -1

 

على أربعة مستويات )حرفي، وتفسيري، وتقييمي، والستجابة/التحليل األدبيي :   -االستيعاب -2

  Arabic Proficiency Test ( APT) ملدة عامين، قمنا بتجربة است داا ااتبار الكفاءة في اللغة العربية 
ا نتائج  وهذا الاتبار جديد من نوعه، ولذلك فال يمكن العتماد عليه بشكل كامل. كما أنه ل يقد 

لتقديم بعض  في الوق  الحالي واضحة حوا املستويات األربعة. ومع ذلك، فإنه يعتبر أفال طريقة
املعلومات. ومع است دامه للعاا الثال ، سنستطيع تقدير مستويات طالب وطالبات الصل الثاني 

 املتوسط، وسنكتب تقريًرا عن النتائج في العاا القادا.    

      

ا. سنعمل ل تو  -املفردات -3 ة مناسبة لقياس املفردات باللغة العربية حاليًّ جد ااتبارات اارجي 

ا منهاًجا جديًدا  ق حاليًّ ة الجديدة. نطب  على تطوير ااتبار داالي مبني على كتب اللغة العربية الدراسي 

ة، ويثري هذا املنهاج مفردات طالبنا وطالباتنا، كما تم دعم هذا املنهاج  في اللغتين العربية والنجليمي 
ز على املمارسات املناسبة للعمل على املفردات للمعلمين 

 
من االا التدريب الصيفي الذي رك

 واملعلمات في جميع املواد. ونأمل أن نرى تقدًما كبيًرا في هذا املجاا بنهاية هذا العاا األكاديمي.     
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م، سيتقن جميع طالب وطالبات مدارس 2016-2015"بحلول العام األكاديمي 

الظهران األهلّية استخدام الرياضّيات بمستوى الصف، وُيظهرون القدرة عىى 

املواقف الحياتّية، واستخدام التفكير الرياض ي، وحل املسائل التي تشتمل عىى 
 اللغة الرياضّية كلغة للتعبير عن العالقات".

الرياضّيات –الهدف االستراتيجي الثالث  
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 الرياضّيات –الهدف االستراتيجي الثالث 

 
 
 

 
 

  

 ملخص الحالة الحالّية للرياضّيات:

 
ة من االا ااتبارات  -املهارات -1 للصفين  MAPيتم قياس مهارات الرياضيات باللغة النجليمي 

ي يتعلمون بها مادة يثانوي، بغض النظر  عن اللغة الالالرابع والسادس، وحيى الصل األوا 
ات. وعلى الرغم من أن املتوسط الدولي للصفوف الثاني والثال   توسط، واألوا املالرياضي 

، فقد كان  نتائج طالب مدارس 236,236.6 ,234.5 هو على التوالي لهذه الصفوف ثانوي ال

 كان  نتائجهنأما الطالبات ف .240.5, 239.1, 235.5 لهذه الصفوف على التوالي الظهران األهلية
% من طالب وطالبات مدارس الظهران 89-%50. وبذلك فإن ,243.1250.9, 236.2 على التوالي

ة اليي أجرت ااتبارات  ة بمستوى الصل أو أعلى، وذلك للصفوف الدراسي  ، وترتفع MAPاألهلي 

ا كلما انتقل الطالب والطالبات لصفوف أعلى.   هذه النسبة تدريجيًّ
 

 

ويعتبر هذا املنشر ألعب املنشرات تدريًسا وتقويًما. وكما هو الحاا في  -التفكير الرياض ي -2

تعليم  ةارور ل التركيم على هذا الهدفبقية دوا العالم، فإن املعلمين واملعلمات يحاولون 

الجديدة، هذا  األساسية املشتركةعايير املالطالب والطالبات هذا النوو من التفكير. وتتطلب 
 ولذلك فإننا سنوالل العمل على تطويره.   النوو من التفكير، 

 

ل يتم قياس املفردات بمفردها في أي ااتبار رياضيات رأيناه. وسوف نستمر  بالعمل  -املفردات -3

 على مفردات الرياضيات كجزء من مشروو املفردات الحالي. 
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 األهداف املساندة
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 خطة تقييم املوظفين اإلداريين –

 

 
 
 

 
 

م  استكمال ل طة التقدا املستمر  
 
في عاا ، س منذ سنوات مع الفرق األكاديميةاليي تطبقها املدار في التعل

زمالئهم األكاديميين في الحصوا على  إلىتبلور شكل ال طة ملوظفي اإلسناد أياا ليناموا  2014-2015

فريق  حار   طةهذه ال ضمن في التعلم ملوظفي اإلسناد.  سنوي تطبيقا ل طة التقدا املستمر تدريب 

داري في فين ودمج العمل اإل تطوير املوظ إلىم تلفة هدف  جميعها  ورشات تدريب  السناد الداري 

 .بناءنا الطالب والق بيئة تعلمية مترابطة متآزرة ألتعليمية لينعك  ذلك بالنفع على املسيرة ا

العوامل و ملجتمعات املهنية التعلمية،  ااإلسناد بمفهوا  تعمق موظفو اجتماعات منظمة ومركزة في 

 -التوالل  –مناقشة بعض هذه العوامل مثل: الثقة من االا  الرئيسة في تطوير فريق منهي تعلمي فاعل

التدريب  تركز قد است داا ما تم تعلمه للت طيط للمستقبل . و  -التأمل الجمعي حوا التعلم السابق 

 للمجتمع املنهي التعليمي.  ة ذلكل الفريق وأهميعلى التعريل بثقافة التآزر و قواعد عم

اطة التقدا املستمر في أبرز عنالر  من االا العروض والنشاطات املتعددة تعرف موظفو اإلسناد على

م ملوظفي اإلسناد وكذلك ورش
 
، أارى لصياغة األهداف الذكية وكتابة ال طط اإلجرائية عمل التعل

والتطرق إلى األسئلة اليي تقود إلى  هوولف اهالتعرف على مزايثم حي  تم تعريل الهدف الذكي ومن 

 إلىكل فريق عمد من االله  عمل رسم شجري ل ه. وفي ناحية تطبيقية تم است داا شكل موحدتحقيق

 .الذكي هلياغة هدف

ويه وكيل يتم العمل على تجميع تملل اإلنجاز للموظفين وما يجب أن يح عرضتم  في جلسة أارى 

التقدا املستمر في  اطة تم شرح آلية ااتيار املشاركين في تجربة التقييم بناء علىكما  ال الة به.األدلة 

وشرح متطلبات التقييم املتعلقة بمعيار التكنولوجيا لفرق  (PCPL SS) التعلم ال الة بموظفي اإلسناد

   اإلسناد.

الجلوس املستمر وأثاره على اار توعية موظفي اإلسناد حوا م إلىتوجه  اإلدارة ذلك  إلىباإلضافة 

أل يجلسوا  لحلوا املقترحة لتحفز الجميع علىكما تم اقتراح بعض التمارين وا سلوكيات العملو الصحة 

  .ألكثر من ساعة 

 

 

 نخطة تقييم املوظفين اإلداريي -
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 من 
ً
ا مع متطلبات العصر في نظم املعلومات، قامت إحرصا

ً
دارة املدارس عىى التطوير املستمر، وتوافق

 Information and communication( ICTبتعيين مدير إلدارة تقنية املعلومات و االتصاالت )املدارس 

Technology  مما أحدث نقلة نوعية لجهة استخدام التكنولوجيا في املجاالت التعليمية واإلدارية والتطويرية

ميع هذه األعمال ولكن ج ،قسم تقنية املعلومات و االتصاالتداخل املدارس. وقد تنوعت مجاالت عمل 

 تأمين خدمات أفضل ألعضاء املجتمع املدرس ي من طالب ومنسوبين. تركزت عىى 

 

  جيا لدعم التقدم املستمرللتكنولو  البنى التحتية-
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  البنى التحتية للتكنولوجيا لنصبح جاهزين للتقدم-
–  

 

 
 
 

 
 

 

 دمج التقنية في التعليم: -أ       ( أ

ا عىى أحدث الطرق تم إعداد خطة لتفعيل استخدام أدوات التقنية املختلفة في الصفوف الدراسية اعتمادً 

 مثل
ً
عىى أن يتم بدء تنفيذ التدريب الفعىي مع بداية  SAMR Model  و االستراتيجيات املستخدمة عامليا

ونفذنا سياسات و إجراءات تكفل تنظيم عملية استخدام  كما وضعنا  2015/2016العام الدراس ي 

 ( .Ipadsالحواسيب اللوحية في الصفوف )
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  البنى التحتية للتكنولوجيا لنصبح جاهزين للتقدم-
–  

 

 
 
 

 
 

 

  

 : ومهارات األفرادو البرمجيات  تطوير البنية التحتية   -ب-ب

 البنية التحتية

وذلك لكي  Access point ,Servers, Proxyتغيير شامل في ضبط إعدادات جميع األجهزة     .1

 تتماشاى مع متطلبات البيئة املدرسية.

ين ربط معظم أجهزة الكمبيوتر الثابتة بالشبكة السلكية لزيادة سرعة نقل املعلومات ب    .2

املجاا لتصاا عدد أكبر من األجهزة املحمولة عبر  ةحإتاالكمبيوتر و ال ادا و أجهزة 

الشبكة الالسلكية مما سي دا في توجه إدارة املدارس لجلب املست دمين ألجهزتهم 

 ي.BYODالص صية )

 إلىربط جميع الطابعات املشتركة بالشبكة، مما يسمح للمست دمين بالولوا      .3

و يقلا من نسبة املشاكل املتعلقة بالطباعة و يعطي ، الطابعات بشكل أسهل و أسرو

 فرلة مستقبلية إلمكانية است داا برامج ضبط عملية الطباعة.

رفع السعة السييعابية للشبكة الالسلكية لسييعاب لتحمل عدد أكبر من األجهزة      .4

 املحمولة.

 %.50رفع السعة امل صصة لت زين بيانات املست دمين بنسبة      .5

بحي  يسمح للمست دمين بالولوا إلى مصادر املعلومات  Proxyتحدي  إعدادات      .6

 بشكل سل .

و ذلك ضمن اطة لتحسين قدرة ولوا  ارفع سرعة التصاا باإلنترن  جزئيًّ      .7

 املست دمين للمعلومات بشكل أسرو 

مما يسرو عملية تسجيل  Localإلى  Roamingتحويل حسابات املست دمين من      .8

املحلية  الشبكة الشبكة وي فل الاغط بشكل واضح على إلىالداوا اليومي 

 ،ويسمح بانتقاا سل  و سريع للبيانات.
 

  و البرمجيات ومهارات األفراد تطوير البنية التحتية  -ب
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  دعم التقدم املستمرللتكنولوجيا ل البنى التحتية-
–  

 

 
 
 

 
 

  
 : و البرمجيات ومهارات األفراد تطوير البنية التحتية   -ب-ب

 البرمجيات

وضع وتفعيل خطة من قبل قسم تقنية املعلومات و االتصاالت تم     .1

لتحديث جميع البرامج و األنظمة ، بحيث أنها تكون مستضافة بشكل 

 محىي مما يسهم في تسريع توفير الخدمات.

 Userالعمل مع شركة صروف لتطوير واجهات املستخدمين )     .2

Interface.بحيث تتماش ى مع املتطلبات املدرسية ) 

 

 

 

 األفراد

إعطاء دورات واستشارات خالل العام الدراس ي لكيفية استخدام     .1

Microsoft Office Tools للنهوض بمهارات و برمجيات مختلفة

األفراد املنتسبين ملدارس الظهران األهلية في مجال االستخدام الذكي 

 لتقنية املعلومات و االتصاالت.

 البدء بإجراء تقييم للمعلمين / املعلمات في التطبيقات التالية:    .2

Word-Excel-Power Point-Outlook .و في سرعة ودقة الطباعة 

ت مخصصة للتطوير اإلداري مثل التوثيق و البدء بتقديم دورا     .3

 التسلسل اإلداري 

إرسال بريد الكتروني يحتوي معلومات حديثة في املجال التقني      .4

 للمساهمة في تحسين إداء عمل املوظفين / املوظفات اليومي.
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 الخدمات املساندة للطالب   -

  

 



38 
 

 الخدمات املساندة للطالب   -

 

–  

 

 
 
 

 
 

  
 والعاطفي لطالب املدارس.  ،يستمر قسم خدمات الطالب في عمله لتأمين الدعم األكاديمي، االجتماعي

ال يزال القسم يعمل عىى التركيز عىى املواد الثالث األساسية وهي اللغة كاديمي، مجاالت الدعم األفي 

طالبا وطالبة  140لفردي ل العربية، اللغة االنجليزية والرياضيات. كذلك عملنا عىى تأمين الدعم ا

ات الصف داخل لى الدعم املقدم عبر التدريس املشترك والشامل بالتآزر مع معلمي ومعلمإإضافة 

 الصفوف.

 

خطط  إلىفي مجال اإلرشاد والتوجيه، نستمر بالعمل عىى تأمين الدعم للصفوف بشكل كامل إضافة 

دعًما إضافًيا. ويستمر املجتمع املنهي في مدارس الظهران الفردية للطالب الذين يحتاجون  الدعم

 األهلية بتعزيز التواصل والتوعية بين الطالب وأولياء األمور.

 

ديسمبر لجهة  11ديسمبر  لجهة البنين و  10في  2015-2014نظمت املدارس معرض الجامعات للعام 

جامعة من داخل وخارج  18البنات في الصالة الرياضية  في مدارس البنين. وقد شارك في املعرض 

 ي فهلية والحكومية  ثانوي في املدارس األ الاململكة. كذلك دعت املدارس طالبات الصف الثالث 

لحضور املعرض في خطوة إضافية نحو تحقيق رسالة مدارسنا التي نسعى ، والدمام والقطيف الخبر

طالبة من حضور املعرض  614ادت من خاللها إلى املشاركة في تطوير التعليم في العالم العربي. استف

 مدرسة 29ن عىى يتوزع نوه

 

 عدد الطالب والطالبات املستفيدين من الدعم

 الصف  البنين مدارس البناتمدارس 

 ثانيالول و األ  - بنات(–)بنين 31  

 ثالثال 23 5

 رابعال 11 10

 خامسال 4 8

 سادسال 6 11

 سابعال 15 4

 ثامنال 11 0

 تاسعال 0 0

 عاشرال 0 0

 حادي عشرال 0 0

 ثاني عشرال 1 0

 املجموع 71 69
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   -  الكتاب التربوي في تطوير التعليم في العالم العربيمساهمات دار
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 والتوزيعدار الكتاب التربوي للنشر  -

 

–  

 

 
 
 

 
 

 

 

  

مجال خدمة مدارسنا: ما زالت أولوياتنا هي تلبية احتياج مدارسنا في ترجمة وتدقيق ما تحتاجه في 

 إدارة املدارس استحدثت وظيفة جديدة داخل 
ّ
من سياسات وأنظمة وسواها. و الجدير بالذكر أن

اإلدارية والتربوية اليومية مثل الرسائل، الجداول، األخبار، العروض، املواد املدارس لترجمة املواد 

التربوية  وسواها من احتياجات املدارس، مما قلل إلى حّدٍ كبير من الوقت الذي كان يصرفه العاملون 
 مادة مجموع 18وقد عملت الدار عىى ترجمة  في دار الكتاب  التربوي عىى مثل هذه األعمال اليومية.

 صفحة. 327صفحاتها 

وبرعاية كريمة من قسم املسؤولية االجتماعية في شركة التركي القابضة تم  العمل عىى تصميم شعار  

  ما زال العمل معهم جارًياجديد،  بروشور جديد، أكياس ومغلفات جديدة، وموقع مستقل للدار. و 
وبالتالي زيادة الدخل. عىى صعيد  لتطوير استراتيجية لتسويق إصدارات الدار بغرض زيادة االنتشار 

جميع إصدارات  آخر، وبدعم من مدير قسم التكنولوجيا وبع  الزمالء الكرام في املدارس أصبحت

 فرة عىى مواقع التواصل االجتماعي عبر حساب عىى تويتر والفيس بوك، وانستغراماالدار متو 
 في مجال النشر عملنا عىى :
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 دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع -

 

–  

 

 
 
 

 
 

 

  

 

 إصداراتنا:مجال تزويد املؤسسات التربوية بأدب األطفال و في 

ألدب  العالم العربّي و  اململكة العربية السعودية  في دار الكتاب التربوي هي املوزع الحصرّي إن 
رته ـاألطفال الذي يقوم عليه منهاج اللغة العربية "قصص" الذي كتبته د. هنادا طه ونش

 كجزء من مبادرتها لتعليم اللغات حول العالم. ISS)) املنظمة الدولية لخدمات املدارس

 ، القاهرة، أبوظبي، مانعُ ، قطر، الشارقةبيروت، شاركنا في معارض مجال معارض الكتبفي 

اشتركنا في ملتقى مهارات املعلمين الذي أقامته أكاديمية  امللكة  وأرامكو.، جازان، جدة، الرياض

اشتركنا في لقاء تبادل الخبرات لوحدات  .2015ديسمبر  6-4رانيا لتدريب املعلمين في الفترة من 

تلبية  عىى وما زلنا نعمل م. عملنا24/12/2015تطوير في املنطقة الشـرقية )فندق ميريديان( يوم 

طلب مركز إشراف منطقة الظهران لتزويد املركز بالقصص/الكتب التي يحتاجونها إلطالق مبادرة 

أقمنا كذلك  طالب(. 18.000القراءة في مدارس منطقة الظهران للبنين )عدد طالب املدارس نحو

 6700م. و قد اشتمل املعرض عىى نحو 16/4/2015-6التاسع في الفترة من  معرضنا السنوّي 

 دار نشر عربية ودار نشر أجنبية واحدة. 38كتاب من   000,250عنوان ونحو 

 البلدان املستفيدة املستفيدون  الكتب املوزعة
منهاج اللغة أدب األطفال املتعلق ب 

 العربية "قصص"

، اإلمارات، السعودية  مدرسة 20

 مصر ولبنان ، قطر، البحرين

 اململكة العربية السعودية شركة تطوير بين التربويينإصداراتنا في تدريب املدرّ 

"معايير النمو"، "سلسلة عادات العقل"، 

"الصراخ ال ينمي الدماغ ويعيق التعلم"، 
م الطلبة كي يتذكروا"، "كيف 

ّ
"كيف تعل

نوظف أبحاث الدماغ في التعليم"، 
"اإلدارة الصفية ملعلمي املرحلة 

 االبتدائية"

طالبات كلية التربية 

 -مفي جامعة الدما
الشهادة الجامعية 

 األولى

 اململكة العربية السعودية

زودنا شركة  "الذكاءات املتعددة في غرفة  الصف"

ميديكس تريننج 
 إنترناشيونال  

اإلمارات العربية املتحدة، 

 قطر
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 الطالب

 تعليم السمات املستهدفة في مدارس الظهران األهلية 

 أعداد الطالب وجنسياتهم في مدارس البنين والبنات 

  التسجيل والقبول/ أعداد الطالب 

  إنجازات الطالب  

  جات، نسب توزيعهم يالجامعات التي التحق به الخريجون والخر

 حول العالم، جامعات الصف األول 

 هيئة التدريس واإلدارة

 نسبة استمرارية املوظفين واملوظفات/ مؤهالت املوظفين / جنسيات 

 ي املستمر التعلم من برنامجنا املتعلق بالتطوير املنه 
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 تعليم السمات املستهدفة في مدارس الظهران األهلية 

   

 الطالب
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 املستهدفة في مدارس الظهران األهليةتعليم السمات  -

 

–  

 

 
 
 

 
 

  

 

 

 مبدئيون 

 

يتم تدعيمها من خالل دمجها ضمن أهداف املواد 

اإلنسانية خاصة مادة التربية اإلسالمية وكذلك من خالل 

مشاركة الطالب في بناء العقود االجتماعية املدرسية 

املتعلقة بالسلوك واالنضباط وفي ميثاق الشرف الذي 

في وكذلك يتطلب من الطالب توثيق املعلومات ومصادره. 

صغاء لآلخرين وتقبل وجهات األداء الصفي من حيث اإل 

النظر املختلفة ، وكذلك في البرامج املدرسية املختلفة ، 

مثل املناظرات ، وكذلك برامج الخدمة االجتماعية والبيع 

الخيري وجمع التبرعات مثل برنامج اسبوع بال جدران ويوم 

 األرقام القياسية ونشاط الجري الخيري السنوي.

 

نشطة التي تركز عىى ربط كما يتم تدعيمها من خالل األ

 العبادة بالقيم واملبادئ األخالقية 

اإلنسانية من خالل التأمل و التقييم املستمر بين الواقع 

وما ورد في الدين ويكون من خالل الربط الذي نعيش فيه 

عىى سبيل املثال معالجة مشكالت االستقواء ، . مع الواقع

ذير، التلوث البيئي ، التعلم الخدمي ليبقى اإلسراف والتب

 تطبيق مفهوم الخدمة مدى الحياة .

 

  مؤمنون 

 

 ن و ن ومؤمنو مسلمون  مبدئي
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 تعليم السمات املستهدفة في مدارس الظهران األهلية -

 

–  

 

 
 
 

 
 

 

 ن للتعلم ،و ن ، محبو اشخاص مفكر  

ن بإيجابية مع العالم املتغيرو متفاعل  
.  

ويتم تدعيمها من خالل  املشاركة باملناسبات الوطنية املختلفة مما يعزز معرفتهم  ون ـــــــــــــــواع

ايا الوطن ، تاريخه ، إعالمه ، كما خصصت املدراس حصصا ً للريادة ، بقض

اللقاءات الصباحية ،برنامج جامعة الدول العربية ونموذج االمم املتحدة وبرنامج 

 القضايا العاملية والعروض املدرسية .

تدعم املدارس هذه السمات  أيًضأ من خالل استخدام  الطالب استراتيجيات حل  

املنازعات السلوكية ، ومن خالل التقص ي العلمي واالبتكار العلمي املشكالت و 

والروبوت ، واستخدام مهارات البحث العلمي  الست الكبرى ، وبرامج الكتابة 

اإلقناعية، واملوقفية باستخدام مهارات التكنولوجيا ملصادر التعلم ومشاريع التخرج 

الذاتي ووضع األهداف  عمالهم والتصحيحأواستخدام البورتفوليو للتأمل في 

 الشخصية املستندة لبيانات حول أعمالهم .

كما يتم تدعيم تحمل املسؤولية والوعي في كيفية تطبيقها من خالل مشاركة الطالب  

في وضع القوانين والسلوكات من أقوال وأفعال دالة عليها ، وهي املسؤولية ، االحترام 

 و األمان .

للتعلم و تغيير السلوك غير املقبول، في حالة املخالفة ومشاركتهم في العواقب املربية 

 لها.

مشاركتهم الفاعلة في استخدام استراتيجيات التعلم النشط التي تركز عىى دور 

القراءة ، من خال ل استخدام مهارات فنون اللغة في اللغتين :)  لتعلمالطالب في ا

 صغاء ( الكتابة ، والتحدث واإل 

اعية من تصميم الطالب ) مسرحيات ، محاكاة ، معارض ، اظهار النواتج بطرق إبد

 تصميم معارض الكترونية لنشر التوعية العلمية في املجتمع ( 

سئلة تفكير أت الفكر التحليىي الناقد ) بطرح ية مهارامنمشاركة الطالب الفاعلة في ت

صل في عليا ( تساعد عىى البحث واستخدام املهارات االجتماعية املساعدة عىى التوا

التحليل  سئلة التفكير العليا للنقد و أف مثل مهارات ) الحوار واستخدام كل املواق

ة الدراسية ) النصوص بأنواعها  زاء املفاهيم  الواردة في املادإلوجهات النظر املختلفة 

 نسانية ( إلغراضها املختلفة العلمية واأو 

تفقد ووصف عمليه تعلمهم لتعلم و لتاحة الفرص لجميع الطالب للمبادرة الذاتية إ

 وتقدمهم من خالل التقييم 
ً
) الستمارات محكات  االذاتي ملا تنتجه الطالبة وفق

 مستوى االداء ( وصحف املالحظة ووضع خطط  للتحسين .

فكار املركزية لبيان مدى التأثير الفاعلة في استخدام املحاور واأل  مشاركة الطالبات

  مؤثرةدرسها  وكيف تكون والتأثر في أي من املفاهيم التي ت
ً
 لوطنها وعاملها . إيجابيا

 كرونـــــمف

 متقصون 

 لون ـــــــمتأم
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 تعليم السمات املستهدفة في مدارس الظهران األهلية -

 

–  

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

مم  امة املحلية والعاملية ونماذج األ من خالل مشاريع الخدمة العالتدعيم   مهتمون 

املتحدة والقضايا العاملية وجامعة الدول العربية واحتفاالت الطالب والطالبات 

بالعاملين في املدارس وخدمة الفئات الخاصة  كاأليتام/ وأطفال التوحد ، 

مشروع دعم مكتبات املدارس، توزيع ابتسامات  أسبوع بال جدران، مشروع 

 أصدقاء ذوي االحتياجات الخاصة و  غيرها .

 منفتحون 

 

 ن باآلخرينو ن ومهتمو أشخاًصا منفتح
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 املستهدفة في مدارس الظهران األهليةتعليم السمات  -

 

–  

 

 
 
 

 
 

 

 

 

الطالبية والبرامج الرياضية الخاصة  باللياقة البدنية تدعيمها من خالل برامج الجمعيات  ون ـــــــــــــــــفاعل

واإلرشاد الصحي واملشاركة في الفرق واملنافسات الرياضية  واملشاركات الخارجية ) مشاريع 

علمية ، أبحاث ، ابتكار الروبوت  والعمل في مشاريع مشتركة  تعاونية واملناظرات ، مشاريع 

 الخدمة املجتمعية .

 اا والكترونيًّ ا وشفويًّ نجليزية للتواصل الفعال كتابيًّ غتين العربية واإل ليستخدم الطالب ال

، واملناسبات الوطنية  لية والعاملية مسابقة األوملبيادومن املشاركات في املشاريع واألنشطة املح

 والعاملية مثل :  التوعية حول مرض سرطان الثدي  ، السالمة ، ساعة األرض ، اليوم األدبي .

يع الطالبات مع تقدير لجم بداع من خالل اإلسهامات الفرديةدير ودعم اإل وتقتشجيع 

 والتنوع في األنشطة الكتابية والعروض الشفوية . االختالفات

 

اعتماد استراتيجية التعلم التعاوني في معظم املواد ولجميع املراحل. دعم مشاركة الطالبات في 

ادة وممارستها وفي إظهار املسؤولية  مجلس أنشطة تآزريه تساعد عىى تنمية مهارات القي

الطالب و في تنمية فهم الفوارق في الخبرات واملشاعر ووجهات النظر من خالل) املشاريع 

 ،تحليل النصوص وقراءة وجهات النظر املختلفة .

 متواصلون 

 ون ــــــــمتوازن

 ازفون ـــــــمج

 آزرون ــــــــــمت

 مون ـــــــــمنت

 

 

املجتمعمون في تنميةهن يسو خاًصا ناجحأش   
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 بمدارس البنين والبنات أعداد الطالب وجنسياتهم  

 

  

 

  

 

 

 

 

  أعداد الطالب وجنسياتهم بمدارس 

 البنين والبنات

  

 

  

 

 

 

 

يتوزعون عىى جميع املراحل  2015/2014 طالًبا وطالبة في للعام الدراس ي 1888بلغ العدد اإلجمالي للطالب في املدارس 

طالًبا بما  25-13 الحضانة، رياض األطفال حتى نهاية املرحلة الثانوية. ويتراوح عدد الطالب في الصف منالدراسية من 

طالًبا في الصف الواحد. وحيث أن القبول في مختلف املستويات يستند إلى اختبارات القبول التي تضعها  24  معدله

والدافعية  ودعم أولياء األمور. لذلك، نتوقع من جميع  املدارس، فإن الطالب يمثلون مجموعة متميزة من حيث القدرات

خريجي مدارس الظهران األهلية أن يلتحقوا بالجامعات املختلفة في اململكة العربية السعودية وفي الخارج. ال يوجد في 

ة. ويسدد مدارس الظهران األهلية برامج ملنح دراسية في الوقت الحالي، لذا فإن جميع الطالب يدفعون رسوًما موحد

من الرسوم اإلجمالية كجزء من االتفاق بين املدارس والشركة فيما يتعلق  %65أبناء منسوبي شركة أرامكو السعودية 

باستئجار املبنى. معظم طالب مدارس الظهران األهلية هم من السعوديين. وهناك بع  الطالب من العرب من جنسيات 

 متمي
ً
 باللغتين العربية واإلنجليزية. يظهر الرسم البياني أدناه نسب الطالب في مختلفة، ممن يريدون ألبنائهم تعليما

ً
زا

 مدرستي البنين والبنات بين سعودي وغير سعودي.
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  2015-2014عدد الطالب املتقدمين لدخول املدارس للعام الدراس ي 

 

  

 

  

 

 

 

 

 عدد

 صف

األماكن 

 الشاغرة 

الطالب 

 املتقدمين

الطالب 

 الناجحين

الطالب 

 املقبولين

األماكن 

الشاغرة 

 حتى تاريخه

 0 128 237 331 128 روضة ثانية، تمهيدي

 1 11 40 190 12 املرحلة االبتدائية )بنات(

 2 9 9 35 11 املرحلة املتوسطة )بنات(

 9 5 5 17 14 املرحلة الثانوية )بنات(

 2 16 41 68 18 ثالث )بنين( -الثاني -األول 

 0 6 6 69 6 املرحلة االبتدائية )بنين(

 23 2 3 53 25 املرحلة املتوسطة )بنين(

 18 2 2 17 20 املرحلة الثانوية )بنين(

 55 179 343 780 234 املجموع
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  م 2015-2014إنجازات طالب وطالبات مدارس الظهران األهلية

 

  

 

  

 



51 
 

 الظهران األهليةاإلنجازات الدولّية لطالب وطالبات مدارس .1

  

  

  

 

  

 

 

 

 

  

 بنات" –الدولي للعلوم والهندسة "بنين : املعرض العلمي 2015انتل آيسف 

في مجاا البح  العلمي في مجاا علم  مستوى العالمعبدالجبار الحمود باملركز األول عىى فاز الطالب 

مه بعنوان "است داا فيروس  بواسطة تحرير الجينوا باست داا نظاا  TRVالنبات عن البح  الذي قد 

CRISPR/Cas9وحصل جائزة أفضل بحث في مجال علم النباتعلى  عبدالجبار ". كما حصل الطالب ،

يسلط . في السويد"SIYSS ”مؤتمر ستوكهولم الدولي للعلوم للناشئين لحضور  جائزة خاصةأيًاا على 

هذا املنتمر املتعدد الت صصات الاوء على أبرز إنجازات العلماء الشباب االا العاا، كما تييح هذه 

َسم العلماء الحاللين على جائزة نوبل ، وتهدف إلى تحفيم الناشئين الجائزة للفائزين الفرلة لحاور ق

والناشئات ملواللة الجد والجتهاد، واملثابرة للحصوا على جائزة نوبل في املستقبل. وقد ُمنح  هذه 

 طالب وطالبة على مستوى العالم. 1700الجائزة لثالث متنافسين فقط من مجموو أكثر من 

 2015 ات من مدارسنا للتناف  في املعرض العلمي الدولي للعلوا والهندسة "طالب وطالب أربعةشارك 

INTEL ISEF ا، في مدينة بييسبرغ بولية بنسلفانيا في الوليات 15/5/2015-10"، والذي أقيم في الفترة من

 لتأهلهم في تصفيات األوملبياد الوطني لل 
ً
بداو املتحدة األمريكية على مستوى العالم. أتى ذلك نييجة

 العلمي على مستوى اململكة العربية السعودية، ثم اجتيازهم لتصفيات ورش العمل.

 1700أكبر مسابقة علمية دولية ُيشارك بها أكثر من  (INTEL ISEF)ُيعد  املعرض الدولي للعلوا والهندسة 

ة كل عاا، وجميع 75طالٍب وطالبٍة يمثلون أكثر من  هم من الواعدين في دولة، من املرحلة ما قبل الجامعي 

مجالت العلوا، والهندسة، والرياضيات على مستوى العالم، ولذلك تعد هذه املسابقة أكبر حدث علمي 

ا على جوائز وبعثات تعادا قيمتها  ماليين  5دولي ييناف  فيه أفال طالب وطالبات هذه املرحلة أكاديميًّ

 ي.www.student.societyforscience.orgدولر تقريًبا. )

:  عبدالجبار الحمودوصالح الحمد والطالب هم:  ياسمين من الصل الثال  ثانوي، أما الطالبات فهن 

 من الصل األوا ثانوي. ياسمين آل سيفمن الصل الثال  ثانوي، و الفرج

 

http://www.student.societyforscience.org/
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 اإلنجازات الدولّية لطالب وطالبات مدارس الظهران األهلية.1

  

  

  

 

  

 

 

 

  

 ITEX 2015معرض االبتكارات الدولي السادس والعشرون  

ا معرض البتكارات الدولي السادس والعشرون  ة وذلك  ITEX 2015كر  طالبين من مدارس الظهران األهلي 

عمار ".حصل الطالبان "مفك ألن التلسكوبي ذو األحجام املتعددة عن البتكار الذي قدماه بعنوان 

على امليدالية الذهبية على مستوى العالم من ألل ثالث ميداليات في مجاا األجهزة  وبراء األمير

، وقد شكل الطالبان الفريق الوحيد الذي حصل على ميدالية ذهبية في واملعدات عن البتكار الذي قدماه

دولة املايفة. كما حصل الطالبان على جائزة االة من منظمة الاتراعات الهذا املجاا من اارج 

العاملية بجناح دولة تايلند. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع طالب وطالبات الوفد السعودي قد حصلوا على 

 جوائز االة.ميداليات أو 

 

هو أكبر معرض علمي دولي رائد لالبتكارات والاتراعات في قارة آسيا، حي  يجمع بين أكثر  ITEXمعرض 

سنة أو أقل، ويقدا لهم الفرلة إلطالق مواهبهم  20املبتكرين إبداًعا، والذين تتراوح أعمارهم بين 

ن وامل ترعات الشباب من م تلل الدوا واكيشافاتهم، كما يسمح لهم باللتقاء مع أقرانهم من امل ترعي

 ITEXلتبادا املعارف واألفكار.  يحار هذا املعرض عدد كبير من مصجعي و هواة الاتراعات، ويحظى 

طالب  1500، عرض أكثر من ITEX 2015باهتماا كبير من مجتمع األعماا لالحتفاء بالبتكارات الشابة. في 

مجاا البتكارات العلمية والهندسة في مشروو علمي 1000دولة، عدد  20وطالبة، يمثلون أكثر من 

 واملعدات ومجالت أارى. 

 

 ملشاركتهم وفوزهم في تصفيات األوملبياد الوطني  ITEXأتى تأهل هذين الطالبين في معرض 
ً
الدولي نييجة

ا، 23/5/2015-21وقد أقيم املعرض في الفترة من للبداو العلمي على مستوى اململكة العربية السعودية. 

براء ، وعّمار عبدالرزاق األميرلملبور في دولة ماليميا على مستوى العالم، والطالبان هم: افي مدينة كو 

 ثانوي. ال، من الصل األوا عبدالرزاق األمير
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 اإلنجازات الدولّية لطالب وطالبات مدارس الظهران األهلية.1

  

  

  

 

  

 

 

 

  
 بنات" –إنجاز طالب وطالبات مدارسنا في بطوالت الروبوت "بنين 

امتداًدا ملسيرة اإلنجازات الرائعة لطالب مدارسنا في بطولت الروبوت، شارك  فرق م تلفة من طالبنا في 

 مسابقات الروبوت في أوروبا. وحققوا عدًدا من اإلنجازات املتميمة:املرحلة املتوسطة في عدد من 

ا، 19/3/2015، واليي أقيم  في دولة أملانيا بتاريخ FIRST Tech Challenge 2015 ( FTC )في مسابقة 

املركز  فريًقا من م تلل بلدان أوروبا.  وقد حقق الفريق 16وتناف  مع  DAS Warriorsفريق شارك 

ل الفريق الطالب:  م الروبوت عىى مستوى البطولة.الثاني بتصمي
 
أبي توفيق، وفيصل السعيد، مث

   وعبد الرحمن الشهري، وعبد الرحمن حيدر، ومحمد السنيدي، وسليمان العباد.

، واليي أقيم   FIRST Tech Challenge 2015 ( FTCفي مسابقة ) DASفريق أما في هولندا، فقد شارك 

فريًقا من م تلل بلدان أوروبا. و قد حصل فريق املدارس على  52شاركة ا، بم26/3/2015بتاريخ 

عمر فان، وفارس . وقد تألل هذا الفريق من الطالب: شهادة  أفضل فريق دولي في هذه املسابقة

الربيش، وفيصل العقيىي، وعىي الفرج، وفيصل عادل الدوسري، وعالء العوامي، وفيصل ناصر 

  .الدوسري، وعبد هللا العمر

 

ي  ة في مسابقة الروبوت املفتوحة "تحد  كما شارك مجموعة من طالب وطالبات مدارس الظهران األهلي 

 120ا.  تناف  طالب وطالباتنا مع 9/4/2015الروبوت"، واليي أقيم  بمدينة فينا في دولة النمسا بتاريخ 

مباريات قوية. كما اكيسب فريًقا من م تلل بلدان أوروبا في فرعي السومو وتيبع ال ط، واجتازوا 

الطالب والطالبات ابرة عالية نييجة املشاركة، وتعرفوا على أفكار واطط جديدة في مجاا الروبوت 

 لالستفادة منها في مشاركتهم في البطولت القادمة.
محمد  ليان الفواز وهيا العشبان، أما أعضاء الفريق من قسم البنين هم:تألف فريق قسم البنات من الطالبتني: 

العقيل، بشير الدجاني، سامر الناجي، حبيب القطري، وعلي القطري، وخالد الخويطر، و محمد العوامي، و 
  هاشم العوامي، وعبد اهلل السنان، ورضا القديحي، والوليد الغانم.
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 وطالبات مدارس الظهران األهليةاإلنجازات الدولّية لطالب .1

  

  

  

 

  

 

 

 

  
 ملحاكاة هيئة األمم املتحدة "بنات"  THIMUNمؤتمر

 ورش عمل مؤتمر قطر للقيادة  

ات منتمر قطر للقيادة، والذي تنظمه هيئة  ملحاكاة هيئة األمم املتحدة  THIMUNضمن فعالي 

ا، بالشراكة مع جامعة نورث وسترن في دولة 18/10/2014-16السب ، -والذي أقيم أياا ال مي 

 قطر. 

ثانوي من مدارسنا بقيادة وتقديم ورشيي عمل لطالب القام  ثالثة طالبات من الصل الثاني 

البات من أعمار م تلفة من الصل السابع إلى الحادي عشر من م تلل دوا العالم. تحدث  وط

م بين مجموعة من الناس؟" ، و "املبادئ األساسية لألمم املتحدة".  الطالبات عن" كيل أتمي 

 دانة العوامي، ملى العوامي، و نورة بو خمسين.والطالبات هن: 

 

 أوملبياد الرياضّيات لطالب الصفين الخامس والسادس "بنين"

ات الدولي  ن ثالثة عشر طالًبا الفريق األوا ملدارس الظهران األهلية في أوملبياد الرياضي  كو 

ة واملتوسطة. حصل الطالب  من الصل السادس  فيصل الحسينيلطالب املرحلتين البتدائي 

% على مستوى العالم. 2البتدائي على كأس املركز األوا، كما حصل على نتائج ضمن أعلى 

من الصل ال ام  البتدائي  على نييجة تصنفه ضمن  سالم صالحكذلك حصل الطالب 

من  عبد هللا العبد الهادي و أحمد الجنهي% على مستوى العالم.  والطالبان 10أعلى 

% على مستوى العالم. وقد تم تكريم الطالب 20البتدائي من ضمن أعلى  الصل السادس

 أعااء فريق الرياضيات العالمي من شهادات تقدير، وأوسمة، وبروشات ذهبية و فاية. 

ة مع تناف  فريق مدارس الظهران   فريًقا 4986طالًبا وطالبة مقسمين إلى  96002األهلي 

ا، وتلقى 2015ا حيى مارس 2014من شهر نوفمبر عاملًيا،  وقد امتدت مشاركة الفريق 

 ع
ً
 أسبوعيا

ً
 تحاكي لى نماذج من أسئلة ذات مستوى عاٍا الطالب االا هذه الفترة تدريبا

، مع ااتبارات شهرية تصحح من جهة اارجية مستقلة.األسئلة العاملية في األوملبياد  

، عبدهللا القحطاني، فيصل الحسيني، سالم صالح، إبراهيم السنانوأعااء الفريق هم: 

زيد القريش ي، بدر بلطتاجي، معاذ أمير، أحمد العبدالواحد، عمر الدوسري، أحمد 

 .صوليجا، عبدالرحمن العرفج، عبدهللا العبدالهادي، وأحمد الجنهي
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 مسابقة املناظرة الدولّية، كرواتيا "بنات"

ن من سبع املركز ثانوي على الطالبات من مدارسنا من الصل الثال   حصل فريق مكو 

ا في مسابقة املناظرة الدولية، بالرغم من  ٍة من بين ثالث الخامس عشر
ً
وثالثين فريًقا مشارك

 أن مشاركتهن في هذه املسابقة كان  األولى من نوعها. 

شارك  الطالبات في هذه املسابقة اليي أقيم  في مدينة زغرب، عالمة دولة كرواتيا من 

 و أظهرت طالباتنا أداًء وحماًسا متميًما. ا على مستوى العالم، 19-21/12/2014

آية الخروف، هيام عبدالرحمن، روندة الخويطر، جواهر النويران، مزنة والطالبات هن:  

شاركات على شهادات الزامل، سفانة آل سيف، ومنيرة العصيمي
ُ
. وقد حصل  الطالبات امل

 تقدير نظيًرا ملشاركتهن على مستوى العالم. 
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 برامج موهبة الصيفّية الدولّية

ة من بين الطالًبا وطالبة من الصفين األوا والثاني  22تأهل  ثانوي من مدارس الظهران األهلي 

ة. تهدف برامج  ة الدولي  موهبة مئات املتقدمين واملتقدمات للمشاركة في برامج موهبة الصيفي 

ة إلى إعداد الطالب والطالبات السعوديين، وتأهيلهم لاللتحاق بأرقى الجامعات  ة الدولي  الصيفي 

ز على تنمية القدرات البحثية لطالب وطالبات املرحلة الثانوية في مجالت 
 
العاملية، كما ترك

الحياة  الرياضيات والعلوا والهندسة. إضافة إلى إتاحة الفرلة للطالب والطالبات لتجربة

       الجامعية، والتدريب تح  إشراف ابراء وعلماء في املجالت امل تلفة.

برنامج املعهد السعودي لألبحاث تأهل ثالثة طالب وس  طالبات من مدارسنا للمشاركة في 

ة MITوالذي تم تصميمه مع جامعة  (SRSIالعلمية ) ، وأقيم في في الوليات املتحدة األمريكي 

ا، 15/7/2015إلى  5/6/2015ي، في الفترة بين KAUSTبد هللا للعلوا والتقنية )جامعة امللك ع

ا على مستوى اململكة  40بمشاركة مجموو   من أفال الطالب والطالبات أكاديميًّ
ً
طالًبا وطالبة

 العربية السعودية. 

 برنامج القبول  الصف  اسم الطالب م

 KAUST SRSI ثانوي الثاني ال سلطان حسن الحسيني 1

 KAUST SRSI ثانوي الثاني ال مشعل عبدالحميد الصانع 2

 KAUST SRSI ثانوي الثاني ال محمد بدر الحمادي 3

 KAUST SRSI ثانوي الثاني ال لينا الفالح 4

 KAUST SRSI ثانوي الثاني ال فاطمة الخنيزي  5

 KAUST SRSI ثانوي الثاني ال دانه العوامي 6

 KAUST SRSI ثانوي الثاني ال يارا السنان 7

 KAUST SRSI ثانوي الثاني ال رغد الدليجان 8

 KAUST SRSI ثانوي الثاني ال مها الحمود 9

 

برامج صيفية تنظمها جامعات دولّية خارج اململكة وفي قسم البنين، انام سبعة طالب إلى 

 ، والطالب هم:العربية السعودية

 برنامج القبول  الصف  اسم الطالب م

 Johns Hopkins Pre College ثانوي الثاني ال سلطان وليد السويلم 1

 University of Colorado ثانوي الثاني ال فراس عىي القحطاني 2

Boulder 

 Oxford Summer Academy ثانوي الثاني ال عمر أسامة الحايك 3

 Johns Hopkins Pre College ثانوي الثاني ال رائد ناصر العبداللطيف 4

 KUAST SRSI ثانوي الثاني ال سلطان حسن الحسيني 5

 KUAST SRSI ثانوي الثاني ال مشعل عبدالحميد الصانع 6

 Stanford University ثانوي الثاني ال فيصل عبداملحسن الغامدي 7
 

معهد أرامكو ثانوي من مدارسنا لالناماا إلى الطالبات من الصل األوا  كما تم ااتيار ثالث

وعشرين طالبة من بين أفال الطالبات  ، من بين أربعSARSI 2015السعودية للبحث العلمي  

ا من م تلل مناطق اململكة العربية السعودية. وقد في  شارك  طالباتنا في هذا البرنامج أكاديميًّ

 ا.9/7/2015إلى  7/6/2015الفترة بين 

ة، واستاافته كلية العلوا بجامعة  MITتبن  أرامكو السعودية هذا البرنامج من جامعة  األمريكي 

نور نزار الخنيزي، ياسمين فيصل املروحن، ورانيا عبدهللا : الدماا. والطالبات املتأهالت هن

 الغامدي. 

ثانوي من مدارسنا لالناماا إلى برنامج الإضافة إلى ذلك، تأهل  ثالث طالبات من الصل األوا 

ته جامعة األميرة نورة بن  عبد الرحمن بالرياض CTYمركز املوهوبين الشباب 
 
، والذي أقامته وتبن

ة، ملدة ثالثة أسابيع  في الفترة بين  ا. 14/8/2015إلى  26/7/2015من جامعة جونز هوبكنم األمريكي 

 :  . املروحن ، رانيا عبد هللا الغامدي ، نور نزار الخنيزي ياسمين فيصل والطالبات املشاركات هن 
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 نتائج قياس

حافظ  مدارس الظهران األهلية ) قسم البنين ي للسنة السابعة على التوالي 

من بين جميع املدارس الحكومية واألهلية على مستوى اململكة  املركز األول  على

 لترتيب املدارس بناء على أداء طالبها 
ً
وذلك في نتائج ااتبار القدرات العامة وفقا

م في ااتبار القدرات العامة لألعواا من   ا.  2014-2008املتمي 

 نحن أيًاا ف ورون بحصوا مدارسنا، قسم البنات، وللسنة الرابعة على

 . في ااتبار القدرات العامة على مستوى اململكةاملركز الثاني التوالي على 
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تحرز املركز األول في مدارسنا 

 الطالبات مواظبة الطالب و

 لرسالة مدارسنا في بناء جيل واو يمتلك املهارات الحياتية وعادات 
ً
تحقيقا

 -قسم البنات–العمل اليي تمكنه من النجاح في املستقبل، حصل  مدارسنا 

عىى املركز األول من بين جميع املدارس األهلية عىى مستوى محافظة الخبر 

 مواظبة الطالبات لجميع املراحل الدراسية.في 

على املراكز التالية من بين جميع املدارس  -قسم البنين -كما حصل  مدارسنا

ة على مستوى محافظة الظهران ة واألهلي   الحكومي 

  :في مواظبة الطالب
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 " 2015األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي "إبداع 

"، الذي تنظمه منسسة امللك 2015ضمن فعاليات األوملبياد الوطني للبداو العلمي "إبداو 

التربية والتعليم في مساري "البح  العلمي" و"البتكار "، على عبدالعزيز ورجاله للموهوبين ووزارة 

شارك ،ا، في مدينة الرياض8/2/2015-2مستوى اململكة العربية السعودية واليي أقيم  في الفترة 

الطالب والطالبات الواعدين في مجالت العلوا والهندسة والرياضيات، على مستوى اململكة العربية 

مشروو بين مساري البح  العلمي والبتكار. وقد شارك  مدارسنا  600السعودية، وقدموا أكثر من 

ة  وابتكار واحد ) 10في هذه األوملبياد بمجموو  من قسم  7نات و أبحاث من قسم الب 3أبحاث علمي 

 البنيني، وابتكار واحد من قسم البنين.  

طالب  9بعد اإلنجاز الذي حققه طالبنا وطالباتنا في الجولة على مستوى املنطقة الشرقية، تأهل 

مشاريع لتمثيل اململكة العربية السعودية في مسابقة انتل واليي  8وطالبات من مدارسنا بمجموو 

ة. والطالب والطالبات أقيم  في مدينة فينيك  بول  ن و املتأهلية أريزونا في الوليات املتحدة األمريكي 

    على مستوى اململكة هم:
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 " 2015األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي "إبداع 

 املشروع املسار املركز الصف /ةاسم الطالب

 ياسمين الفرج
الثال  

 ثانوي ال

ال ام   

+جائزة االة 

من شركة 

 سابك

البح  

 العلمي

تكوين ليجند جديد من أجل 

التحفيم التعاوني من االا عامل 

حفاز عاوفلزي: هدرجة إنتقالية 

 للكيتونات.

 ياسمين آل سيف
األوا 

 ثانوي ال
 السادس

البح  

 العلمي

الوقاية من داء الطعم حياا 

الثوي من االا التنظيم السفلي 

للدرجتين األولى و الثانية من 

 معقد التوافق النسيجي األكبر.

 عمار االمير

 براء االمير

األوا 

 الثانوي 
 البتكار األوا 

املفك السدا اي ذو األحجاا 

 املتعددة

 العلقمرازي 
الثال  

 ثانوي ال
 الثاني

البح  

 العلمي

عملية التمثيل الغذائي لل اليا 

 الدا الحمراء في فقر الدا املنجلي

 عبد الجبار الحمود
الثال  

 ثانوي ال
 الثال 

البح  

 العلمي

بواسطة  TRVاست داا فيروس 

 تحرير الجينوا

 صالح الحمد
الثال  

 ثانوي ال
 الرابع

البح  

 العلمي

منظومية إطالق العالج تطوير 

الكيميائي عبر است داا أنابيب 

ة املعالجة  الكربون النانوي 

بالفسفور لبيد بوليملر املتجمعة 

ا  ذاتيًّ

 وليد الهندي
الثال  

 ثانوي ال
 ال ام 

البح  

 العلمي

تطوير وسيلة فعالة لتحويل ثاني 

 PHBأكسيد الكربون إلى 

 أحمد طاشكندي
الثال  

 ثانوي ال
 السادس

البح  

 العلمي

ال صائا الكهربائية لألجهزة 

 اللكترونية املرنة
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 البطولة الوطنية للروبوت

شارك طالب املرحلة الثانوية  في البطولة الوطنية للروبوت فرو السومو واليي 

ا. وقد حصل فريق املدارس 15/4/2015أقيم  ببي  الطالب بالدماا بتاريخ 

بندر الهريش  –تألل الفريق من: سعود الشهري  . جائزة أفضل عمل تقنيعلى 

 رائد عاكل.  –
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البرامج التدريبّية املحلّية ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله لرعاية املوهوبين   

 "بنات" –)موهبة( 

أقيم ملتقى الشتاء التدريبي على مستوى اململكة ألوملبياد الكيمياء، والفيمياء،  والرياضيات، 

ا، بمدينة الرياض. شارك  في هذا امللتقى من مدارسنا الطالبات: 27/1/2015-17من الفترة 

 . جنى محمد آل شوية، زينة العبندي، لينا الشيخ، أسيل املدني، وثريا صبري 

ثانوي، على المن الصل األوا  أسيل عميد املدنييمياء، حصل  الطالبة في أوملبياد الك

 املركز الثال  وامليدالية البرونزية على مستوى اململكة على فئيي البنين والبنات.

من الصل الثاني  جنى محمد آل شويةحصل  الطالبة فقد أما في أوملبياد الرياضيات، 

البرونزية على مستوى اململكة على فئيي البنين توسط، على املركز الثال  وامليدالية امل

 والبنات.

لالناماا إلى ملتقى الربيع التدريبي الدولي ألوملبياد الكيمياء أسيل وجنى ثم تأهل  

ا، وكان  1/4/2015-29/3األربعاء  -والرياضيات، والذي أقيم في مدينة الرياض من األحد

 النتائج كالتالي:

على املركز الثال  وامليدالية جنى آل شوية حصل  الطالبة  في أوملبياد الرياضيات،

توسط املمن الصل الثاني  جنى وزينة العبندي ولينا آل الشيخالفاية، كما تأهل  

 للمشاركة في ملتقى الصيل التدريبي.

من الصل األوا الثانوي  أسيل املدني، فقد حصل  الطالبة أما في أوملبياد الكيمياء

 وامليدالية البرونزية، وتأهل  أيًاا للمشاركة في ملتقى الصيل التدريبي. على املركز الثال 

 

  

وبعد هذا الحدث بعدة أياا، شارك  مجموعة أارى في الدورة التدريبية السادسة ألوملبياد 

ا، بمدينة ال بر. وفي هذا 13/4/2015-6الرياضيات على مستوى املنطقة الشرقية، من الفترة 

ودالل الجبر، وثريا توسط، املمن الصل األوا فاطمة السبتي التدريب، تأهل  الطالبات: 

من الصل السادس البتدائي للمشاركة في ملتقى الصيل التدريبي على مستوى اململكة  صبري 

العربية السعودية.  وبذلك انام  الطالبات لزميالتهن املتأهالت سابًقا لحاور هذا امللتقى. 

وبذلك، ازداد مجموو الطالبات املتأهالت من مدارسنا للتناف  في ملتقى الصيل التدريبي 

ل  طالباتناليصبح سبعة ط
 
أكبر عدد من  البات من املرحلتين البتدائية واملتوسطة، وبذلك مث

  .املشاركات من مدرسة واحدة عىى مستوى اململكة العربية السعودية

 -كما تجدر اإلشارة أن جميع الطالبات املتأهالت للمشاركة في ملتقى الشتاء وملتقى الصيل

 ية، هن من طالبات مدارس الظهران األهلية فقط. من املنطقة الشرق -أوملبياد الرياضيات 

-26/5ا، ألوملبياد الرياضيات والفيمياء والكيمياء من 2015أقيم ملتقى الصيل التدريبي 

بمدينة الرياض. وحقق  طالبات  األميرة نورة بنت عبدالرحمنا، في جامعة 15/6/2015

 اإلنجازات التالية: 

 أوملبياد الرياضّيات

 باملركز األول باملستوى الزيرو.فازت الطالبة  فاطمة أسامة  السبيي من الصل األوا متوسط 

  املركز الثاني باملستوى الزيرو.كما حقق  الطالبة دلا حسن الجبر من الصل السادس  

املركز الثالث أما الطالبة جنى محمد اا شوية من الصل الثاني متوسط فقد حصل  على 

 . باملستوى األول 

 أوملبياد الكيمياء:

 املركز األول في املستوى األول.فازت الطالبة أسيل عميد املدني على 
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 لطالب وطالبات مدارس الظهران األهلية املحليةاإلنجازات .2

  

  

  

 

  

 

 

 

  
 2015األوملبياد الوطني الثامن للروبوت 

فرق من طالبات مدارسنا في املراحل البتدائية واملتوسطة والثانوية في مسابقة  شارك  تسع

واليي أقيم  يومي ، على مستوى املنطقة الشرقية، 2015األوملبياد الوطني الثامن للروبوت 

ا، في املتوسطة الثالثة بالظهران. أقيم  هذه التصفيات في 20/4/2015-19األحد والثنين 

تح  شعارات العتماز بالدين، والولء للوطن ، والولء للملك، النتماء للوطن،   STEM مجاا

  . RoboCupو  SUMO ومجالت

  :حقق  طالباتنا إنجازاٍت رائعة في هذه املسابقة

جائزة ، كما حصل على باملركز الثاني، فاز فريق مدارسنا للمرحلة املتوسطة STEM في مجاا 

 فاطمة السبتي ولينا الزاير. تألل الفريق من الطالبات: وجائزة أفضل تصميم، روح الفريق

  .من الصل األوا متوسط

، فضل تصميمبجائزة أ، فقد فاز فريق آار من املرحلة املتوسطة RoboCup أما في مجاا 

من الصل الثاني  وزينة العبنديمن  الصل األوا متوسط،  جود العيس ىوالطالبات هن: 

 .متوسط

، وتألل الفريق من بجائزة أفضل تقنيةكما فاز فريق املرحلة الثانوية في نف  املجاا 

    .الطالبات: ديما العبد الجبار ورانيا الغامدي

تيما ، وهن: SUMOالبتدائية أيًاا في مجاا شارك  مجموعة من طالباتنا من املرحلة 

 العوامي، وريم الدعبل، وملى الخنيزي، ورزان الحربي، ودالل الجبر، وض ي املال.

 2015وطالبات التعليم العالي املؤتمر العلمي السادس لطالب 

الفرج من الصل الثال  الثانوي بترشيح من منسسة امللك ياسمين شاكر شارك  الطالبة 

في املنتمر العلمي السادس لطالب وطالبات التعليم   عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداو )موهبةي

 ا.2015ابريل  2وحيى  2015مارس  30والذي ُعقد بمدينة جدة من  2015العالي لعاا 

 

جاء تأهل ياسمين مع مجموعة من طالب وطالبات املرحلة الثانوية من م تلل مناطق اململكة 

عليم العالي في مجالت" البتكار والبح   ب وطالبات الت 
 
العربية السعودية، ليينافسوا مع طال

املسابقة، حي  لى في العشرة املراكز األو العلمي "، وقد كان ترتيب طالبينا ياسمين الفرج من بين 

بل منظمي املنتمر.  د املراكز من قِّ حد 
ُ
 لم ت
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   عىى مستوى املنطقة الشرقيةإنجازات طالبنا وطالبتنا
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 . إنجازات طالبنا وطالبتنا عىى مستوى املنطقة الشرقية3

 

  

 

  

 

 

  

 فريق أدرينالين التطوعي للمرحلة الثانوية  

توافًقا مع األهمية اليي توليها مدارس الظهران األهلية لألعماا التطوعية وادمة املجتمع، وتح  رعاية 

س  ستة طالبات من املرحلة الثانوية من مدارسنا  جمعية العمل التطوعي بوزارة الشنون الجتماعية، أس 

ا اسمه "فريق أدرينالين التطوعي" منذ  عيًّ ا وحيى ازن. ومن أهداف الفريق زرو روح 18/7/2014فريًقا تطو 

 العطاء، واملبادرة وتعزيز ثقافة التطوو في نفوس الشباب و الشابات من االا األنشطة اليي يقوا بها.

في "جائزة رسالة" للعمل التطوعي النسائي  املركز األول ، حصل الفريق على ا17/10/2014في يوا الجمعة 

 ألطفااا،  في تنظيم مهرجان 2014/2015في محور املشاريع املقترحة، وذلك عن أنشطة الفريق لعاا 

 كم و أطفاا التوحد، وعن "مشروو نبتة". و البُ  مَم الصَّ ب املصابين

َبل وزارة الشنون الجتماعية في ملتقى املسنولية 12/2/2015تكريم الفريق يوا ال مي  تم كما  ا، من قِّ

ة.   الجتماعية وذلك تقديًرا  لهذه النشاطات التطوعي 

 

ودانة حسين ثانوي، المن الصل األوا  ياسمين زكي آل سيفيتألل فريق أدرينالين التطوعي من 

من الصل الثاني  ملى مازن العوامي ، وفاطمة محمد عىي الخنيزي ، و يارا محمد السنان، و العوامي

 ثانوي.المن الصل الثال   ياسمين شاكر الفرجالثانوي، و 
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 . إنجازات طالبنا وطالبتنا عىى مستوى املنطقة الشرقية3

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 أعىى نسبة تصويت في برنامج "موقعي هويتي"جائزة التميز الذهبية و جائزة 

ا إثرائيًّ نظم  إدارة املوهوبات بمكتب اإلشراف التربوي بمحافظة  ا ال بر برنامًجا تدريبيًّ ا تقنيًّ

ساعة  42ا، بمجموو 3/3/2015ا إلى 16/2/2015 أسابيع، من تاريخ  10مدته "موقعي هويتي"   بعنوان

 وتطوير مواقع إلكترونية ت دا املجتمع على شبكة النترن .تدريبية.  هدف البرنامج إلى تصميم 

ثانوي/ مسار ال، من الصل األوا نورس محمد منصور الزايرشارك  في هذا البرنامج من مدارسنا الطالبة 

جائزة على  طالبة من مدارس م تلفة من محافظة ال بر. حصل  نورس  12الدبلوما ، وتنافس  مع 

جائزة أعىى نسبة وحصل  أيًاا على  "كتابتي هوايتي"،موقعها اللكتروني  في تصميم التميز الذهبية

 ا، بمدارس التربية األهلية.6/5/2015الجمهور، وأقيم حفل التكريم يوا األربعاء املوافق  من قبل  تصويت

 هدف املوقع الذي لممته نورس إلى تنمية هوية الكتابة لدى األطفاا، وتعريفهم على أنواو الكتب، 

 إلى و 
ً
ن الكاتب لكتابة قصة االة له ونشرها على املوقع. و هدف أياا ِّ

 
اطوات الكتابة. كما أنه ُيمك

   مساعدة األهالي بكيفية إعداد أطفالهم من ذوي الحتياجات ال الة لالستعداد للقراءة والكتابة.

 للمزيد من املعلومات، اطلع على املوقع:

www.mywritingmyhobby.marocwebs.co 

 جائزة التربية والتعليم السادسة للتميز 

)من الصل الثال  الثانوي على جائزة التربية والتعليم للتميم في  مليس شوقي آل الشيخحصل  الطالبة / 

 ه.1435/1436دورتها السادسة )فئة الطالبة املتميمةي على مستوى محافظة ال بر للعاا الدرا اي 

 

http://www.mywritingmyhobby.marocwebs.com/
http://www.mywritingmyhobby.marocwebs.com/
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  احتفاالت تكريم طالب وطالبات مدارس الظهران األهلية 
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  الظهران األهليةاحتفاالت تكريم طالب وطالبات مدارس. 4

 

  

 

  

 

 

  

  

 2015األمير خالد الفيصل يكّرم الفائزين والفائزات في إنتل وآيتكس 

ا مسيشار اادا الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة املكرمة ونائب رئي  منسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداو )موهبةي األ  ات مير االد كر  الفيصل الطالب والطالبات الفائزين بميدالي 

ا، في مكتب سموه ٣/٦/٢٠١٥"، وذلك يوا األربعاء 2015ا"، ومعرض البتكارات الدولي السادس والعشرون  "آيتك  2015وجوائز في كٍل من املعرض العلمي الدولي للعلوا والهندسة " إنتل آيسل 

  .بقصر اإلمارة بمدينة جدة

ثانوي للجوائز اليي حصدها في املعرض العلمي الدولي المن الصل الثال   الطالب عبدالجبار الحمودالب مكرمين على مستوى اململكة، تم تكريم ثالثة طالب  من مدارسنا وهم: من مجموو تسعة ط

ة والجائزة اليي حصال عليها في معرض آيتك  لهذا العااثانوي عن املالمن الصل األوا  عمار األمير وبراء األميرا"، والطالبان 2015للعلوا والهندسة " إنتل آيسل    .يدالي 

ا لسموه لشكره على دعمه واهتمامه بالشباب والشابات.و وتقديًرا لدور األمير االد الفيصل في رعاية املوه ا الطالبان عمار األمير وبراء األمير إهداء تذكاريًّ  بين، قد 
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  الظهران األهليةطالب وطالبات مدارساحتفاالت تكريم . 4

 

  

 

  

 

 

  

 

  

 حفل الجوائز لشركة سابك

ا لتوزيع الجوائز على الطالب والطالبات الحاللين على جوائز   تكريميًّ
ً

أقام  شركة سابك حفال

على مستوى اململكة  "إبداع"األوملبياد الوطني للبداو العلمي االة من شركة سابك في مسابقة 

 ا، في مدينة الرياض.8/4/2015العربية السعودية، وذلك يوا األربعاء 

ثانوي من المن الصل الثال   ياسمين شاكر الفرجواالا هذا الحفل، تم تكريم الطالبة 

جديد من أجل التحفيم التعاوني مدارسنا، في مجاا البح  العلمي عن مشروعها: "تكوين ليجند 

 من االا عامل حفاز عاو فلزي: هدرجة انتقالية للكيتونات".

 

 حفل تكريم اإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الشرقية

 لتكريم جميع 10/6/2015نظم  اإلدارة العامة للتعليم باملنطقة الشرقية يوا األربعاء 
ً

ا، حفال

اي 2015عرض العلمي الدولي للعلوا والهندسة )إنتل آيسل الطالب والطالبات املشاركين في امل

 في مدينة بييسبرغ بولية بنسلفانيا في الوليات املتحدة األمريكية على مستوى العالم.  والذي أقيم

واالا هذا الحفل، تم تكريم طالبتين من مدارسنا على الفوز الذي حققتاه في مسابقة األوملبياد 

جاا البح  العلميي. والطالبتان على مستوى اململكة العربية السعودية )مالوطني للبداو العلمي 

ثانوي لحصولها على املركز ال ام  وجائزة المن الصل الثال   ياسمين شاكر الفرج: ماه

ثانوي لحصولها على املركز المن الصل األوا  وياسمين زكي ال سيفاالة من شركة سابك، 

 السادس.

 

تكريم حرم أمير املنطقة الشرقية للطالبات املتأهالت في 

 األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي

ياسمين زكي ال من الصل الثال  الثانوي، والطالبة  ياسمين شاكر الفرجحظي  الطالبتان 

 سمو األميرة عبير بنت فيصل آل سعودمن الصل األوا ثانوي، بتكريم وتصجيع من  سيف

 6/4/2015 بمنملها يوا الثنين مامير املنطقة الشرقية، واستقبالهحرا سمو أ
ً
ا، وذلك نييجة

على مستوى العالم،  INTEL ISEFسة في معرض إنتل الدولي للعلوا والهندسة للمناف مالتأهله

 ا .9/5/2015والذي أقيم في مدينة فينيك  بولية أريزونا في الوليات املتحدة األمريكية بتاريخ 

في املجاا العلمي  ماوإبداعه ماير قد عبرت عن إعجابها بمثابرتهوتجدر اإلشارة إلى أن األميرة عب

الدين  ماسابقة الدولية وأن ينفع هللا بهالفوز، والحصوا على مراكز متقدمة بامل ماله وتمن  

 والوطن. 

 



71 
 

  الظهران األهليةاحتفاالت تكريم طالب وطالبات مدارس. 4

 

  

 

  

 

 

  

 املتفوقاتحفل تكريم   

ا يوا ال مي    تكريميًّ
ً

ا، في 16/4/2015أقاا مكتب التعليم بمحافظة ال بر للشنون التعليمية حفال

ا على مستوى محافظة  مدرسة فهد بن سلمان البتدائية بالظهران، لتكريم الطالبات املتفوقات دراسيًّ

 والدولية، وذلك تصجيًعا لجدهن واجتهادهن.ال بر، والحالالت على مراكز متقدمة في املسابقات املحلية 

 

 وفي هذا الحفل، تم تكريم مجموعة من الطالبات املتميمات من مدارسنا في مراحل م تلفة، والطالبات هن: 

 

 اسم الطالبة الصف

 ياسمين الفرج ثانوي الثال  ال

 مليس ال الشيخ ثانوي الثال  ال

 ياسمين ال سيف ثانوي الوا األ 

 أسيل املدني ثانوي الوا األ 

 رانيا الغامدي ثانوي الوا األ 

 فاطمة الغانم ثانوي الوا األ 

 جنى آل شوية توسطاملثاني ال

 زينة العبندي توسطاملثاني ال

 لينا ال الشيخ توسطاملثاني ال

 

 

كما تم تكريم اريجات مدارسنا من العاا املاضاي لحصولهن على مراكز متقدمة في املعرض الدولي للعلوا 

ندين املدني، وفرح املال، ورند توفيق، وسارة ا على مستوى العالم )انتل آيسلي، وهن 2014والهندسة 

 . العبداللطيف
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  البدنّية: دوري الدمام للمدارس األهلّيةالتربية 
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  األهلّيةالبدنّية: دوري الدمام للمدارسالتربية . 5

   

 

  

 

  

 

 بطولة السعد لكرة القدم  . أ  

تأهل منت ب مدارسنا لكرة القدا للمرحلة الثانوية للدور قبل النهائي في بطولة السعد واليي أجري  

 ا وكان  نتائجها على النحو التالي: 30/4/2015 – 19/4مبارياتها، االا الفترة من 

 

 0-3منت ب مدارسنا على مدارس السالا بنييجة  فوز  -

 0-3فوز منت ب مدارسنا على مدارس الطموح بنييجة  -

 2-2تعادا منت ب مدارسنا مع مدارس السعد بنييجة  -

  0-3فوز منت ب مدارسنا على مدارس العزيزية بنييجة  -

 

ملدارسنا  ت ب املرحلة البتدائيةدا بين منأقيم  مباراة كرة القفقد أما بالنسبة للمرحلة البتدائية، 

ا، على مالعب مدارس املنارات، 27/4/2015ومنت ب مدارس منارات الشرقية، يوا الثالثاء  املوافق 

 .2-4وانته  املباراة  بفوز مدارسنا بنييجة 
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  األهلّيةالتربية البدنّية: دوري الدمام للمدارس. 5

   

 

  

 

  

 

 

 بطولة مانشستر يونايتد . ب
الفترة على مالعب مدارس السعد في  بطولة مانشستر يونايتد، أقيم  STCبرعاية شركة التصالت السعودية 

 ا.13/4/2015-11بين 

في هذه البطولة، كما تأهل حقق منت ب مدارسنا للمرحلة املتوسطة املركز الثال  وامليداليات البرونزية 

 ملعسكر مانشستر يونايتد في اإلجازة الصيفية. ان يوسل اسماعيل و طارق عابدي، لنامامهماالطالب
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  األهلّيةالتربية البدنّية: دوري الدمام للمدارس. 5

   

 

  

 

  

 

 

 

  

 السباحة . ت

مسبح الصالة ال اراء يوا  على فعالياتها أقيم  للسباحة، واليي DPSLكان طالب مدارسنا نجوا بطولة 

 ا.2015/  4/  28الثالثاء املوافق 

 ، وفيةيالذهب امليدالياتو األول  املركز بكأس للمرحلة املتوسطة مدارسنا منت ب تتويج هللا تم بحمد

 . لقد حقق طالبنا نتائجالفضية امليدالياتو الثاني املركز بكأس مدارسنا منت ب توج الثانوية املرحلة

 وأرقاًما واعدة في السباحات امل تلفة وكان  نتائجهم كالتالي :

 الزمن امليدالية السباق املرحلة اسم الطالب

 املتوسطة فارس بوخمسين

 

 ث 26.24 ذهبية ا لدر 25

 ث 17.84 ذهبية ا فراشة 25 محمد طاشكندي

 ث 17.80 فاية حرة ا  25 العزيز التلمسانيعبد 

 ث 17.96 ذهبية ا ظهر 25 محمد طاشكندي

عبد  -محمد طاشكندي -فارس بوخمسين

 طارق عابدي –العزيز التلمساني 

 ق 1.11 فاية ا تتابع حرة 100

عبد  -محمد طاشكندي -فارس بوخمسين

 طارق عابدي –العزيز التلمساني 

ا تتابع  100

 متنوو

 ق 1.01 ذهبية

 الثانوية احمد طاشكندي

 

 ث 17.72 ذهبية ظهر ا  25

 ث 18.32 ذهبية لدر ا  25 احمد طاشكندي

 ث 18.59 برونزية فراشة ا  25 راشد النعيمي

 ث 18.25 برونزية حرة ا  25 فراس القحطاني

 –راشد النعيمي  –احمد طاشكندي 

 عىي بوخمسين –فراس القحطاني 

 ا تتابع 100

 متنوو

 ق 1.28 ذهبية

 –راشد النعيمي  –احمد طاشكندي 

 عىي بوخمسين –فراس العتيبي 

 ق 1.21 فاية ا تتابع حرة 100
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 برنامج محاكاة جامعة الدول العربية 

   

 

  

 

  

 

 

 

  

 برنامج محاكاة جامعة الدول العربية

العلوا اإلنسانية في مدرسيي  اية للصل األوا الثانوي، نظم فريقضمن متطلبات مادة العلوا الجتماع

 .ALMUN البنين والبنات فعاليات برنامج محاكاة جامعة الدوا العربية

برنامج محاكاة جامعة الدوا العربية هو برنامج محاكاة يتعلم من االله الطالب والطالبات بعض 

ة،  كما  هدف إلى تمكينهم من مجموعة من مهارات البح  والتفكير،  واإلدارة، والكتابة، القاايا العاملي 

واملناقشة، واإللقاء، والعرض، والتفاوض. يقضاى الطالب والطالبات الفصل الدرا اي بدراسة املنهج 

باإلضافة إلى تعلم قاايا ومواضيع م تلفة من العالم العربي. يجري كل طالب دراسة متعمقة  يالدرا ا

لها، ثم يطبقون ما 
 
املشاورات واملفاوضات من  املحاكاة، ويقدمون تعلموه في يوا حوا الدولة اليي يمث

أجل الحصوا على الدعم من ممثلي الدوا امل تلفة، وذلك لتقديم الحلوا اليي توافق احتياجاتهم 

جميًعا. كما أنهم ي ططون لالستفادة من املنظمات الدولية اليي درسوها من أجل تطبيق حلولهم. وفي 

 ت بالتصوي  ألفال الحلوا. الجلسة األايرة، يقوا الطالب والطالبا

وقد اشتمل البرنامج على دراسة مجموعة من القاايا املرتبطة باملنهج والواقع من االا مجال  

مت صصة،  وقدا جميع الطالب في هذه املجال  اطابات افتتاحية واطابات موقل تمثل جميع 

ورات والتفاوض لصياغة الدوا العربية. كما دارت نقاشات حوا هذه ال طابات، ثم انطلق  املشا

 إلى الجلسة ال تامية للتصوي  على مشاريع القرارات ثم اتاا 
ً

القرارات املتعلقة بهذه القاايا ولول

والجدية واللتماا والفاعلية في تقديم ال طابات  ةالفعالية. وقد أبدى الطالب درجة عالية من الحماس

 واملشاركة في النقاشات ولياغة مشاريع القرارات.
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 مسابقة التهجئة السنوية الثالثة 

 

 

 

  

 

  

 

 

 مسابقة التهجئة السنوية الثالثة

واألربعاء، ، أقيم  مسابقة التهجئة السنوية الثالثة باللغة النجليمية للمرحلة البتدائية يومي الثنين PTAتح  إشراف جماعة األمهات واملعلمات 

جهد  وأتى هذا املستوى املتميم نييجة ا. وقد أظهر جميع املشاركين واملشاركات فيها مستوًى رائًعا من االا تهجئتهم املتميمة  للكلمات.4،2/2/2015

بل الطالب والطالبات.  واستعداد مسبق من قِّ

 ن في املسابقة هم:و ئز والطالب والطالبات الفا

 

 املرحلة املركز األوا  انياملركز الث املركز الثال 

 بتدائيال األوا  لولوة السبيعي تركي املاض ي ياسمين القصيبي

 )بنين + بناتي

 بتدائيال الثاني  جمانة منظري  سامي البسام عبدالعزيز املشرف

 )بنين + بناتي

 الثال  + الرابع هبة نواب هيا أبو شليح ريم العشبان

 ال ام  + السادس عبدالعزيزفاطمة  صبا بوخمسين دانة الزاهد
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 اإلدارة هيئة التدريس و
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  نسبة استمرارية املوظفين واملوظفات/ مؤهالت املوظفين / جنسيات 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 في املدارسسنوات خدمة املوظفات 
 

 

 

 في املدارس املوظفينسنوات خدمة 
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  نسبة استمرارية املوظفين واملوظفات/ مؤهالت املوظفين / جنسيات 
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  نسبة استمرارية املوظفين واملوظفات/ مؤهالت املوظفين / جنسيات 

 

 

 

  

 

  

 

 

 توزيع املوظفين في املدارس توزيع املوظفات في املدارس
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  نسبة استمرارية املوظفين واملوظفات/ مؤهالت املوظفين / جنسيات 

 

 

 

  

 

  

 

  

 جنسيات املوظفات 

 

 

 

 جنسيات املوظفين 
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  برنامجنا املتعلق بالتطوير املنهي املستمرالتعلم السنوي من  

  

 

 

 

  

 

  

 

 مقدمة

إن مدارس الظهران األهلية تعمل دائما وبشكل متفاني للرقي في املستوى التعليمي بما 

يخدم مصلحة الطلبة والكادر التعليمي. لقد طّورت مدارس الظهران األهلية آلية متسقة 

ملراجعة وتطوير املنهاج، بدًءا من منهاج مادة الرياضيات ومادة االستيعاب القرائي في اللغة 

ل مديرا املنهاج والتطوير املنهي العام املاض ي لجنتين  اإلنجليزية.
ّ
وللقيام بذلك، فقد شك

م ، 2015-2013تضم املشرفين واملشرفات ومجموعة من املعلمين واملعلمات. من عام  

املشتركة الجديدة لهاتين األساسية وبدأت بمراجعة هذين املنهجين عىى ضوء املعايير 

وتم االتفاق عىى الخرائط، والتسلسل والنطاقات. وتم البدء   (Common Core)املادتين

 نهائية، وتم التغيير عىى الكتب 
ً
بمراجعة وحدات الفهم عن طريق التخطيط مراجعة

في مادتي الرياضيات  Common Coreالدراسية واملواد املستخدمة التي تدعم معايير 

 واللغة االنجليزية . 
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  ير املنهي املستمرالتعلم السنوي من برنامجنا املتعلق بالتطو  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

الثاني عشر ي بناًء على معايير اللغة  إلىتم العمل على تعديل برنامج اللغة العربية للصفوف  ) الروضة 

قصا الذي كتبته د. هنادا طه ونشرته هنادا طه كما وتبن  املدارس منهاج     العربية للدكتورة 

الثامني واملبني على نف  املعايير  إلى للصفوف ) الروضة  يISSاملنسسة الدولية ل دمات املدارس )

 هنادا طهي.    )معايير الدكتورة 

فريق املعلمين و املشرفين للغة العربية في قسمي البنين و البنات على تعديل برنامج اللغة كما عمل 

العربية للصفين الثاني و الثال  الثانوي بناًء على برنامج البكالوريا الدولية من االا اجتماعات امتدت 

 على السنة الدراسية . 

وكما عمل الفريق على تعديالت للصفين الثال  املتوسط واألوا الثانوي للتمهيد للبرنامج الجديد 

 للصفين الثاني و الثال  الثانوي. 

اعتمد السجل الجاري في مدارسنا من عدة سنوات، و كان باستمرار ي اع للتأمل من أجل تعديل 

 واسيبداا نصوص القراءة، حي  كان  تشكل لجنة لذلك.

األطفاا ، حي  وجدت هناك حاجة العاا املاضاي تم التأمل في احتياجات التقييم ملعلمات رياض  في

بناًء على ذلك تم إضافة عدة أنشطة  .ة لوجود أنشطة تقي  مهارات ما قبل القراءة لدى األطفاا حمل

 تشمل الوعي الصوتي وتحليل الكلمات لقياس استعداد الطالب لتعلم القراءة.

 . ئهملعلمات على إجراء السجل الجاري بعمل جلسات نمذجة ثم متابعتهن أثناء إجراتم تدريب ا

ة، يتطلب بشكل أسا اي اجتماعاٍت دورية  مي 
ُّ
بين  -وغالًبا أسبوعية–إن بناءنا كمجتمعات مهنية تعل

أعااء الفرق األكاديمية لجميع املواد، وذلك لتحليل البيانات، والتفاق على تطوير وحدات الفهم عن 

 إلى وضع اطط التدال، وذلك بهدف 
ً
م طريق الت طيط، والتقييمات املشتركة، إضافة

ُّ
تعزيز تعل

 الطالب والطالبات. 

نا ن صا فترة التدريب الصيفي، لجميع الفرق ليعملوا مًعا على تحليل بياناتهم،   ولهذا الغرض، فإنَّ

 على ضوء األهداف الذكية للمدارس، ويحددوا أهدافهم الذكية الفردية واملشتركة للعاا القادا.
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 التعلم السنوي من برنامجنا املتعلق بالتطوير املنهي املستمر  

  

 

 

 

  

 

  

 

  
 تدريب داخل املدارس للمعلمين حسب خطة التقدم املستمر 

 تدريبية وتأمالت في ال برة التعليمية   وتتامن موضوعات م تارة
ً
للفرق التعلمية في املدارس وعروضا

 لدى املعلمين منها:

 في قسمي البنين/ البنات

 12" ي ، والجدد )وعددهم 124" ، بنات وعددهم " 90تم تدريب املعلمين املستمرين ) بنين وعددهم "

 في قسم البنين و
ً
معلمة جديدة في قسم البنات على موضوعات م تلفة وحسب املستويات  37معلما

الت طيط، الناباط املدر اي ،  التدريبية في املدارس مثل : اإلدارة الصفية ، الفهم عن طريق

والجمعيات ، واملفردات في املواد الدراسية ، ومهارات الحاسوب. كما تم تدريب املعلمين املستمرين 

واملعلمات املستمرات على كتابة األهداف واطط العمل و مراجعة وتأمل الوحدات ، وت طيط املنهاج 

 حسب الجدوا ازتي :، والناباط املدر اي ، و مهارات الحاسوب . وذلك 

)انظر  31/8/2015-11، ومن  19/6/2015-10وتامن التدريب ما يلي االا الفترة الصيفية من 

 الجدواي:
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  السنوي من برنامجنا املتعلق بالتطوير املنهي املستمرالتعلم  

  

 

 

 

  

 

  

 

 جدول التدريب خالل الفترة الصيفية  

عدد الساعات خالل  موضوع التدريب 

 التدريب الصيفي

 ساعات ونصف 6 كتابة األهداف الذكية وخطط العمل

 ساعه 21 تخطيط املنهاج

 ساعات 3 رحلة مدارس الظهران مع التركيز عىى بناء الفرق 

 ساعات 3 برنامج السنوات االبتدائية ، البرنامج الدولي ، برنامج التكنولوجيا

 ساعه املجتمعات املهنية التعليمي )جميع الجدد(

 ساعه خطة التقدم املستمر في التعلم )جميع الجدد(

 ساعات 6 ساعة( 20اإلدارة الصفية )ويستمر عىى مدار العام )

 ساعات 6 ساعة( 20الفهم عن طريق التخطيط )ويستمر عىى مدار العام )

 ساعة ونصف السمات املستهدفة في طالبنا )جميع املعلمين املستمرين والجدد(

 ساعتان الجمعيات )جميع الجدد(

 ساعات 4 املستمرين والجدد(ثنائية اللغة )جميع املعلمين 

 ساعة 18 تخطيط املنهاج )جميع املعلمين املستمرين والجدد( -ثنائية اللغة

تخطيط املنهاج )جميع  -ثنائية اللغة -برنامج السنوات االبتدائية

 املعلمين املستمرين والجدد(

 ساعتان

 ساعات 3 التكنولوجيا )جميع املعلمين املستمرين والجدد(-ثنائية اللغة 

 ساعة 12 إعداد الصفوف الدراسيه )جميع املعلمين املستمرين والجدد(

 ساعات 8 التكنولوجيا)جميع املعلمين املستمرين والجدد( -تخطيط املنهاج

 ساعات 6 توقعات السلوك )جميع املعلمين املستمرين والجدد(
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  بالتطوير املنهي املستمرالتعلم السنوي من برنامجنا املتعلق  

  

 

 

 

  

 

  

 

 : (Fred Genesee)زيارة الدكتور فريد جينس ي 

،  هسنوات عىى تطبيق5ثنائي اللغة بعد مض ي البرنامج القدحضر د. فريد جينس ي لتقييم 

    Else Hamayan   في صيف هذا العام من قبل إقامة تدريبوبناء عىى التقرير تم 

   Peeter Mehisto  . عىى البرنامج الثنائي اللغة   & 
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 التعلم السنوي من برنامجنا املتعلق بالتطوير املنهي املستمر  

  

 

 

 

  

 

  

  
  : تدريب داخل املدارس خالل العام الدراس ي 

 املوضوع الحضور  التاريخ املكان االسم

مدارس الظهران  كلية ميدلبيري 

 األهلية

القاعة متعددة 

 األغراض 

 عند بعد

ندوه تدريبية عن ُبعد على برنامج اللغة  املعلمين واملعلمات  16/12/2014

 K-12عبر األنترن  من 

 املدرب 

 الدليمي بدر أ. 

)مختص في املوارد 

 شرية(بال

مدارس الظهران 

 األهلية

)الصالة الرياضيةي 

 بنين

24-

31/12/2014  ،

7/1/2015 

املشرفين األكاديميين 

واإلداريين واملسنولين 

 واملدراء

دورة تدريبة في تقييم األداء والتغذية 

 الراجعة والتوالل

 

 أ. كاثي خياط

مدارس الظهران 

 األهلية

)الصالة الرياضيةي 

 بنين

املشرفين واملشرفات +  14/2/2015

 مديرين ومديرات

 PYPتدريب 

 

املركزية الدعم في كيفية وضع األفكار 

 )املحوريةي للصفوف امل تلفة .

 التعمق في فهم املحاور السته .

وربطها  (PYP Themes)املحاور السته 

مع املعايير األساسية املشتركة 

(Common Core) . 

مدارس الظهران 

 األهلية

)الصالة الرياضيةي 

 بنين

املشرفين واملشرفات +  14/3/2015

مديرين ومديرات + 

 ومعلمين ومعلمات 

K-6 
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 التعلم السنوي من برنامجنا املتعلق بالتطوير املنهي املستمر  

  

 

 

 

  

 

  

     مؤتمر نيسا(NESA ) 

 من املدارس )  15شارك 
ً
 ومسنول

ً
 ومشرفا

ً
 امل تلفة ، حسب الجدوا ازتي :  NESA في  منتمرات  من قسم البناتي 8من قسم البنين  و7مديرا

 املوضوعات تاريخها الحضور  املكان

Bahrain 7 Boys  +8 Girls 23-

24/1/2015 

 ، وأثره الدولي.SATإعادة تصميم  •

 لالستعداد للجامعة College Boardنظاا   •

 Common Coreتعليم القراءة في عصر  -القراءة و الكتابة   •

 تعليم القراء على التفكير عن أنفسهم •

 التحاير لتعليمات قراءة قوية •

ة •  بناء الثقافة املهني 

 بناء القيادة •

 قيادة تقويم ونظاا درجات معتمد على املعايير •

 إلى اإلبداوالقيادة  •

 اإلبداو في بيئة تعتمد على املعايير •

 تقويم اإلبداو  •

 

Istanbul 2Boys  + 3 Girls 23-

26/10/2014 

ة  •  املرحلة البتدائية –فنون اللغة النجليمي 

 املرحلة املتوسطة والثانوية –اللغة النجليمية  •

 املتوسطة والثانويةاملرحلة  -املرحلة البتدائية / الرياضيات -الرياضيات •

 املرحلة املتوسطة والثانوية -املرحلة البتدائية / العلوا  -العلوا •

 املرحلة البتدائية -الدراسات الجتماعية •

 املرحلة املتوسطة والثانوية -الدراسات الجتماعية •

 من مرحلة رياض األطفاا إلى  –غير املتحدثين األللييني ) L2 اللغة العربية •

 الثال  ثانوي  الصل 
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 التعلم السنوي من برنامجنا املتعلق بالتطوير املنهي املستمر  

  

 

 

 

  

 

  

 

  مؤتمرTARA )جمعية القراءة العربية( 

 املوضوعات تاريخها الحضور  املكان

Bahrain 29 Boys   +   15 

Girls 

24-

25/4/2015 

موضوعات في القراءة 

 واللغة العربية

 

 تدريب )خارجي( خالل العام الدراس ي : 

 املوضوعات تاريخها الحضور  املكان

Dhahran Academy  20 Boys  +  20 

Girls 

18/10/2014 MAP Traning 

 Boys  +  10 6 زيارة ألرامكو

Girls 

الرياضياتأركان و استراتيجيات  14-20/4/2015  

                          مناهج البكالوريا الدولية للغة العربية 1Boy – 1Girl 23-25/4/2015 دبي

IB Arabic Diploma Program  

 Girl June 2015 College Board Counselor 1 أمريكا
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 التعلم السنوي من برنامجنا املتعلق بالتطوير املنهي املستمر  

  

 

 

 

  

 

  

  
  ( تدريبAP Courses:) 

 املوضوعات تاريخها الحضور  املكان

 1Girl 20-21 /2/2015 AP English Language & Composition دبي

  1Girl Aug 2014 AP Chemistry ابوظبي

  1Girl 6-10 /7/2015 AP English Literature نيويورك-أمريكا 

 1Boy Aug 2014 AP Biology أبو ظبي 

  1Boy July 2014 AP Conference أمريكا

 

 تقييم املعلمين حسب خطة التقدم املستمر PCPL)  )2014 /2015   

 هاملدارس عملية النتقاا للمعلمين أدنا في وقد اعتمدت لجنة التقييم لقد تم تقييم املعلمين )انظر الجدواي حسب اطة التقدا املستمر للمعلمين في املدارس ،

عدد  املعلمين/ات 

 املؤهلين لالنتقال

عدد املعلمين 

املرشحين 

 املنتقلين

عدد املعلمات 

 املرشحات

 لالنتقال 

املستوى الذي تم  املستوى السابق

 االنتقال إليه

عدد املعلمين الذين استمروا 

 عىى نفس املستوى 

12  
ً
 معلما

 معلمة 52

9 31 A B1  معلمين   4 الجزء األوا 

3 11 B1  اتساق الجزء األوا B1 0 الجزء الثاني 

- 5 B1 الجزء الثاني B2 1معلمة 

 0 نتاجات تعاوني 3 -

 0 تعاوني نتاجات 2 -

 



93 
 

 


