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عـــــام استثنائي ، إنجازات استثنائية
2021 - 2020



رسالة رئيس المدارس 

رئيس مدارس الظهران األهلية

على  املقاييس  بكل   
ً
فريدة  

ً
سنة  2020-2021 الدراسية  السنة  كانت 

الظهران  ومدارس  السعودية،  العربية  واململكة  العالم،  مستوى 

استمرار  لضمان  عظيمة؛   
ً
جهودا العالم  حول  املدارس  بذلت  األهلية. 

على   )covid-19( كورونا  لـفيروس  السلبي  التأثير  من  والحد  طالبها  تعلم 

جهة  من  للطالب  البدنية  واللياقة  والعاطفية،  االجتماعية،  الصحة 

أخرى. جهة  من  التعليمي  والحاصل  أ- خالد التركي
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التدريس  هيئة  أعضاء  وأعضاء  املوظفون،  واجهها  التي  التحديات  من  الرغم  على 

قدر  كامل  بشكل  التعليمي  البرنامج  تقديم  أجل  من  إضافية  لساعات  الجميع  عمل 

متزامنة  حصص  دراسية  حصص  بتقديم  االهلية  الظهران  مدارس  في  قمنا  اإلمكان. 

ولنتمكن  املدرسة.  إلى  للعودة  اضطررنا  ثم  ومن  وخارجها،  املدرسة،  داخل  للطالب 

تصميم  وإعادة  بمراجعة،  التدريس  هيئة  قامت  كامل،  أكاديمي  برنامج  تقديم  من 

للتطبيق  وقابل  للطالب،  محفز  محتوى  تقديم  أجل  من  باستمرار  الدراسية  املناهج 

إضافة  املنزل.  من  يدرسون  الذين  الطالب  من  التوقعات  ومستوى  كمية،  حيث  من 

التفاعل  يكن  لم  لذلك  املستحدثة  والعاطفية  االجتماعية،  القضايا  معالجة  إلى 

.
ً
سهال التأقلم  وإعادة  املستمر، 

املسابقات  في  للمشاركة  جديدة؛  ا 
ً
طرق التعليمية  الهيئة  وجدت  الحظ،  لحسن 

أنشطة  من  والعديد  القرآن،  وحفظ  والروبوتات،  للعلوم،  والدولية  الوطنية، 

جديد  بشكل  األنشطة   من  العديد  تنفيذ  من  تمكنوا  بأنهم  فخر  كلنا  “موهبة”. 

التخرج  واحتفاالت  القياسية،  األرقام  يوم  ذلك  في  بما  املستويات  جميع  على 

في  الكثير.  ذلك  وغير  الوطني  واليوم  الثانوية،  واملرحلة  األطفال،  رياض  لصفوف 

نموذج  املتحدة،  األمم  نموذج  بتنفيذ  الطالب  قام  والثانوية،  املتوسطة  املرحلتين 

املشاريع  والجامعات،  الكليات  معرض  جدران،  بال  أسبوع  العربية،  الدول  جامعة 

أخرى.  سنوية  وأنشطة  التخرج،  مشاريع  املتوسطة،  السنوات  لبرنامج  الشخصية 

السنوات  برنامج  مشاريع  الخامس  الصف  طالب  قدم  االبتدائية،  املرحلة  وفي 

)لالستمتاع  مختلفة.  تقديمية  وعروض  بحوث،  في  فشاركوا  األولى،  للمرة  االبتدائية 

هنا(. اضغط  املنفذة  األنشطة  ملجموعة  املوثق  بالفيديو 

التقدم،  لتقييم  ؛ 
ً
عادة عليها  نعتمد  التي  التقييمات  جميع  إجراء  من  نتمكن  لم   

إجراء  من  الطالب  تمكن  ذلك،  ومع  الصحية،  االحترازات  بسبب  والتخطيط؛ 

الصفوف  تلك  في  طالبنا  معظم  أن  برؤية  سعداء  كنا  ولقد  املدرسة،  في  التقييمات 

التفاصيل  على  االطالع  )الرجاء  متوقًعا  كان  مما  أفضل  أو  جيًدا،  أداًء  حققوا  قد 

الطالب  تعلم  في  فجوات  هناك  أن  سنجد  النتائج،  هذه  من  الرغم  على  التقرير(.  في 

العام  في  العودة  بعد  األولى  األسابيع  خصصنا  لذلك  املقبل؛  العام  في  سدها  يجب 

الفجوات  ثم معالجة هذه  الطالب،  احتياجات  لتقييم وفهم    2021-2022 الدرا�سي 

وطموحاتهم. أهدافهم،  لتحقيق  ؛  قدًما  امل�سي  من  الطالب  يتمكن  حتى 

التي  البرامج  مع  وتفاعلهم  األمور،  أولياء  الستجابة  الشديد  باالمتنان  شعرنا  لقد 

االجتماعات  في  اعتمدناها  التي  الجديدة  والترتيبات  لألطفال،  توفيرها  من  تمكّنا 

التقرير  في  االجتماعات  لهذه  الخاصة  األرقام  عرض  )تم  واملعلمين.  لآلباء  الفردية 

خالل  التحسينات  هذه  من  العديد  مواصلة  من  نتمكن  أن  نتوقع  كما  املرفق(. 

املدرسة. إلى  األطفال  عودة  عند  حتى  القادمة  السنوات 

مدارس  لطالب  يونيو  شهر  في  صيفية  برامج  أضفنا  أخرى،  جديدة  خطوة  في 

ودورات   املعلومات  تكنولوجيا  أنشطة  البرامج  تضمنت  وغيرهم.  األهلية،  الظهران 

أكاديمية  أنشطة  إلى  باإلضافة  قراءة  ونادي   Century Tech وبرامج   Role Models

سنعمل  لذلك  ؛  إيجابية  األمور  أولياء  استجابة  وكانت  عالية  املشاركة  كانت  أخرى. 

املستقبل. في  الصيفية  البرامج  مواصلة   على 

نتيجة  طالبنا  على  اإليجابي  بالتأثير  فخورون  نحن  األهلية،  الظهران  مدارس  في 

أن  نأمل  امللتزمون.  واملوظفون  التدريس،  هيئة  أعضاء  يبذلها  التي  الكبيرة  للجهود 

التحديات  بنجاح  سنواجه  بأننا  الثقة  وتشاركونا  التقرير،  هذا  بقراءة  تستمتعوا 

.2021-2022 الدرا�سي  للعام  الجديدة 
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رسالة مدارس الظهران األهلية

رؤية مدارس الظهران األهلية

المجازات اللغوية لمدارس الظهران األهلية

ا  إيجابيًّ ا 
ً
فرق وُيحِدث   

ً
ُمتفاعال اللغة،  ثنائيَّ  الحياة،  مدى  ًما  ِ

ّ
ومتعل ًرا  ِ

ّ
مفك ليكون  طالب  كل  تمكين  هي  األهلية  الظهران  مدارس  رسالة  فإن  اإلسالمي،  ديننا  مبادئ  من  انطالقا 

ا. وعامليَّ ا  محليَّ

االجتماعية. واملسؤولية  باالستدامة  يتصف  رائد  مي 
ّ
تعل مجتمع  خالل  من  وإسالمية  عربية  وبهوية  عالمي  بمستوى  تعليًما  نقدم  أن  هي  رؤيتنا 

ئلة    مجتمع         مختبر     عا
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Pelic totatur apidere ctem-
porerit, odiscit faccaep 

erovidi corio optate volut 
ipicab 

.de lat fugiti

شعار مدارس الظهران األهلية

سنكون كل عام 
أفضل من الذي 

قبله
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ئلين العقلمهتمينمتسا مَطلعينمجازفينمنفتحي 

السمات المستهدفة في طالبنا/مالمح متعّلم البكالوريا الدولية:
 : يصبحوا  لكي  ؛  األهلية  الظهران  مدارس  طالب  م 

ّ
يتعل

فضولنا،  ملكات  ننَمي 
الالزمة  املهارات  ونطَور 
ونعرف  والبحث.  للتساؤل 
ومع  بأنفسنا  نتعلم  كيف 
بحماسة  ونتعلم  اآلخرين. 
مدى  م 

ً
للتعل حبنا  ويستمر 

الحياة.

والحنو  العطف  نبدي 
بالتعاون  ونلتزم  واالحترام. 
ونعمل  الخدمة  لتقديم 
في  إيجابي  تغيير  إلحداث 
من  العالم  وفي  اآلخرين  حياة 

حولنا.

وتاريخنا  ثقافتنا  نفهم 
اآلخرين  وقيم  الشخ�سي 
حق  ونقَدرها  وتقاليدهم 
لالطالع  ونسعى  تقدير. 
وجهات  من  مجموعة  على 
على  ونحن  ونقَيمها،  النظر 
واالستفادة  م 

َ
للتعل استعداد 

تجاربنا. من 

بتدًبر  الغموض  مع  نتعامل 
ونعمل  وعزم.  وتصميم 
مع  وبالتعاون  بمفردنا 
أفكار  الستكشاف  اآلخرين 
واستراتيجَيات  جديدة 
في  ماهرون  ونحن  مبتكرة. 
في وجه  املشاكل ومرنون  حل 

والتغيير. التحدَيات 

املبني  االستيعاب  نطَور 
ونستخدمه،  املفاهيم  على 
عبر  املعرفة  ونستكشف 
الفروع  من  مجموعة 
في  وننخرط  املعرفَية. 
ذات  واألفكار  القضايا 

. والعاملَية  املحلَية  األهمَية 
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ينمتوازنين ملينمفكر ذوي مبادئمتواصلينمتأ

الجوانب  توازن  أهمَية  نفهم 

الفكرية،  حياتنا-  من  املختلفة 

لتحقيق  والعاطفية-  والبدنية، 

والرفاهية  والسعادة  الخير 

ولآلخرين.  لنا  الشخصَية 

املتبادل  االعتماد  عالقة  وندرك 

العالم  وبين  اآلخرين  وبين  بيننا 

فيه. نحيا  الذي 

التفكير  مهارات  نستخدم 
في  اإلبداعي  والتفكير  الًناقد 
العمل  الى  ونبادر  التحليل 
املشاكل  حيال  املسؤول 
املبادرة  زمام  ونتولى  دة. 

َ
املعق

منطقَية  قرارات  التخاذ 
وأخالقَية.

وفي  العالم  في  التفكير  نمعن 
ونعمل  وتجربتنا.  أفكارنا 
القوة  مواطن  فهم  على 
ندعم  لكي  لدينا  والضعف 

الشخ�سَي. ونمَونا  منا 
َ
تعل

بثقة  أنفسنا  عن  نعَبر 
لغة وبطرق  بأكثر من  وإبداع 
تعاوًنا  ونتعاون  كثيرة. 
نظر  لوجهات  ونصغي   

ً
فعلَيا

وجماعات.  
ً
أفرادا اآلخرين 

وأمانة  باستقامة  نتصَرف 
باإلنصاف  شديد  وبحس 
تجاه  واحترام  والعدالة، 
وحقوقه  اإلنسان  كرامة 
ونتحَمل  مكان.  كل  في 
تصرفاتنا  عن  املسؤولَية 

وتبعاتها.
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المجلس االستشاري

لتأمين  منطقتنا  في  التعليم  تطوير  في  املدرسة  لدور  واعين  وآخرين  والخريجين،  املجتمع،  اعضاء  دعم  على  للحصول  الوقف  يطمح  العالم،  حول  املتميزة  املدارس  جميع  مثل 

استدامتها. وتأمين  مدارسنا،  في  املستمر  التطوير  تكاليف  تغطية  في  يساهم  مما  الدراسية  الرسوم  عن  بعيدا  إضافي  دخل 

الخدمات،  البشرية،  املوارد  املالية،  الشؤون  بالبرامج،  يتعلق  فيما  االستراتيجي  التخطيط  في  أنظمتها  تطوير  على  اإلشراف  في  االستشاري  املجلس  بقيادة  املدارس  تستمر 

االستشاري(  املجلس  رئيس   ( التركي  خالد  أ.  املدارس  مؤس�سي  مع  استراتيجي  مستوى  على  املجلس  فيعمل  الصلة.  ذات  األخرى  والشؤون  الخارجية،  التربوية  الخدمات  التطوير، 

الداخلية  القوانين  مراجعة  على  العمل  يتم  بينما  وقيمها.  ورؤيتها  رسالتها  لتحقيق  الالزمة  املوارد  وتوفر  املدارس  استمرارية  لضمان  للرئيس(  األعلى  )النائب  التركي  سالي  د.  و 

املدراس. استدامة  تأمين  مع  تتناسب  التي  التعديالت  إلجراء  ؛  والسياسات 

أعضاء المجلس

أ. سالي التركي أ. خالد التركي
االستشاري المجلس  ورئيس  المدارس  للرئيسرئيس  األعلى  النائب 
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أعضاء المجلس:

أ. عبدهللا الزامل 

أ. صالح الزامل

د. سمية اليوسف

أ. بدر العبدالكريم

د. نبيل عامودي

أ. نادر الدوحان 

أ. فهد الضبيب

أ. عبدهللا غباني

أ. سلطان الشعيفان

أ. رامي التركي  

أ. سارة المهيدب

أ. عبدالرحمن المسند

والمخاطر المالية  اللجنة  رئيس 

الحوكمة لجنة  عضو 

الخارجية التربوية  الخدمات  لجنة  عضو 

التطوير لجنة  عضو 

الحوكمة لجنة  عضو 

المرافق لجنة  رئيس 

التطوير لجنة  رئيس 

الخارجية التربوية  الخدمات  لجنة  رئيس 

المرافق لجنة  عضو 

الحوكمة لجنة  رئيس 

الخارجية التربوية  الخدمات  لجنة  عضو 

المرافق لجنة  عضو 
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خريجو وخريجات مدارس الظهران األهلية: 

اإلتصال  عبر  والخريجين  الطالب،  مع  واللقاءات  واملحاضرات،  اللجان،  واجتماعات  الشهرية،  اجتماعاته  بعقد  الخريجين  مجلس  استمر  الثانية،  الدورة  من  الثاني  عامه  في 

في  للمشاركة  في لجان املجلس من خالل دعوتهم  أكبر عدد منهم  3268 خريج وخريجة، وقد سعى املجلس لتسهيل مشاركة  العام  الظهران هذا  بلغ عدد خريجي مدارس   . املرئي 

املجلس. رسالة  وتحقيق  كسفراء،  دفعاتهم  وتمثيل  اللجان، 

تناول   .”2021  /  2020 الدرا�سي  “للعام  الخريجين  ملتقى  املجلس  نتهاون”، نظم  ما  نتعاون  قيادتنا-  بعزيمتنا ودعم  “قوتنا  تحت شعار 

الرئيس  الشرقية(  املنطقة  )أمير  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  نايف  بن  سعود  األمير/  امللكي  السمو  صاحب  الحفل  راعي  كلمة  اللقاء 

آل  عبدالعزيز  بن  فهد  بن  أحمد  األمير  امللكي  السمو  صاحب  بحضور  التشرف  اللقاء  تضمن  األهلية،كما  الظهران  ملدارس  الفخري 

فيها  تناول  أجمل”  حياة  نحو  امللكية  “املرحلة  بعنوان  محاضرة  املنيف  خالد  الدكتور  قدم  كما  الشرقية(.  املنطقة  أمير  )نائب  سعود 

الطالب، والخريجين،  )44( متطوع ومتطوعة من  اللقاء  تنظيم  في  التحديات. شارك  الحياة، وتجاوز  نوعية  إستراتيجيات تحسين  أبرز 

املدارس. ومنسوبي 
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شعارنا
لجان الخريجين والخريجات:

“قوتنا بعزيمتنا

 ودعم قيادتنا

 نتعاون ما نتهاون”

والخّريجات الخّريجين  شؤون  لجنة   

والطالب املدارس  لجنة   

املجتمعية املسؤولية  لجنة 

اإلعالمية  اللجنة 
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لجنة شؤون الخّريجين والخّريجات:

أو من  اللقاءات سواء حضوريا  ببعضهم من خالل عقد  األهلية  الظهران  بربط خريجي مدارس  الخريجين والخريجات  تهتم لجنة شؤون  اللجان،  على صعيد 

واملعارف. الخبرات  لتبادل  التفاعلية  املنصات  خالل 

السنوي الخريجين  مللتقى  واإلعداد  التخطيط،    -1

الخريجين  لشبكة  منصة  إنشاء    -2

لجنة( )عضو  قرطلي  اسراء  اللجنة(؛  )رئيس  العرجي  عبدهللاا 

العفالق،  عبدالرحمن  البيطار،  سليم  املتطوعون: 

املال منال  املانع،  عبدهللاا  صبان،  عبدهللاا 

على  والخريجات  الخريجين  شؤون  لجنة  عملت 

اللجنة في  إطالق موقع جديد للخريجين. وشاركت 

“بناء  جمعية  أطلقتها  التي  الخير  في  تحدي  مبادرة 

ثالثة  مع  لقاء  تنسيق  إلى  إضافة   “ األيتام  لرعاية 

أقوى  بين  من  اختيارهم  تم  وظهرانيات  خريجات 

شرق  تجارية  عالمات  صنعن  سعوديات  نساء   10

الشرق  فوربس  مجلة  تصنيف  حسب  أوسطية 

الدفعات.   سفراء  مع  افترا�سي  ولقاء  األوسط 

أهداف اللجنة:

أعضاء اللجنة:

إنجازات اللجنة:
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لجنة المدارس والطالب:

بها. يحتذى  مهنية  نماذج   وتقديم  واملعرفة  الخبرة  نقل  بهدف  الخريجين  وبين  بينهم  التواصل  سبل  تيسير  و  توعيتهم  خالل  من  للطالب  الدعم  فتقدم  والطالب  املدارس  لجنة  أما 

والخريجات بالخريجين  الطالب  عالقة  تعزيز   -1

املدارس طالب  إلى  والخريجات  الخريجين  خبرات  وإيصال  نقل   -2

اللجنة( )رئيس  الرحيمي،  سارة 

السبيعي محمد  بدر،  سلمى  الحمود،  حوراء  الدوسري،  بندر  املتطوعون: 

املدارس  وطالب  الخريجين  بين  العالقة  تعزيز  على  اللجنة  أنشطة  تركزت 

مهن  حول  للتوعية  افتراضية  محاضرات   10 اللجنة  فنسقت  الحاليين. 

امللهمين.  املتحدثين  برنامج  ضمن  وذلك  الطالب  اهتمام  محل  وقعت 

التاسع  الصف  من  وطالبة  طالب   400 من  أكثر  اللقاءات  هذه  من  استفاد 

املنطقة  في  أخرى  ومدارس  مدارسنا  من  عشر  الثاني  إلى 

أهداف اللجنة:

أعضاء اللجنة:

إنجازات اللجنة:
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لجنة المسؤولية المجتمعية:

لدعم  إضافة   وخارجها،  املدرسة  داخل  مختلفة  أنشطة  في  والظهرانيين  الخريجين  مع  تشاركه  الذي  املجتمعي  للدور   
ً
رائدا نموذجا  املجتمعية  املسؤولية  لجنة  تشكل  ختاما 

والخريجات. الخريجين  مبادرات  وتفعيل 

املجتمع  خدمة  مبادرات  -1دعم 

 ّ تواصلهم  وتسهل  والخريج  الطالب   ّ تفاعل  تتيح  مجتمعية  منصة  -2إنشاء   

الخريجين لجنة  مع  بالتعاون  املجتمعية  املسؤولية  مبادرات  -3تيسير 

هيفا  لجنة(.  املعجل)عضو  نوف  اللجنة(.  )رئيس  الضبيب،  عبدهللاا 

لجنة(. )عضو  البسام، 

الزامل. الغديان، منيرة  املتطوعون: فيصل الحواس، خالد الغمالس، سارة 

املجتمع  خدمة  مبادرات  توثيق  على  املجتمعية  املسؤولية  لجنة  تعمل 

اللجنة  سعت  كذلك  والخّريجات.  للخّريجين،  االجتماعي  العمل  وتعزيز 

توعوية  مبادرة  وإطالق  للخريجين  االجتماعية  املسؤولية  مبادرات  لتيسير 

التواصل  حسابات  خالل  من  مشاركتها  تمت  السيبراني  األمن  على  للحفاظ 

االجتماعي.

أهداف اللجنة:

أعضاء اللجنة:

إنجازات اللجنة:
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اللجنة االعالمية :

اللجنة اإلعالمية، تهتم اللجنة  بإعداد، وتصميم جميع اإلصدارات الخاصة باملجلس، وإقامة  2021-2020 إنشاء لجنة جديدة هي  أقر املجلس أيضا خالل العام الدرا�سي 

للمنصات  الفني  الدعم  تقدم  أنها  كما  الراجعة.  التغذية  وتقديم  املجلس  أداء  حول  الفعل  ردود  وتوثيق  رصد  مع  املعنية،  الجهات  مع  بالتنسيق  اإلعالمية  الحمالت  مختلف 

الخريجين. حسابات  خالل  من  إعالناتها  تسويق  من  ومؤسسة  شركة  عشر   )13( فاستفاد  الخريجين،  من  بدعم  عليها  وتشرف  باملجلس،  الخاصة  الرقمية 

الخطط  ووضع  والخريجات  الخريجين،  مجلس  بأهداف  التعريف   -1

اإلعالمية والبرامج 

اإلعالمية القنوات  مختلف  في  اللجان  نشاطات  تغطية    -2

اللجنة( )رئيس   ، البدر  د. وسام 

لجنة( ،)عضو  الحسن  عبدهللاا 

متطوعة  ، العلي  هديل 

أعضاء اللجنة:أهداف اللجنة:
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أعـــــداد طالبنا : 
الطالب   2013

وطالبة  طالًبا 

 25
الواحد  الصف  في  طالًبا 
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أعداد الطالب وجنسياتهم في مدارس 
البنين والبنات:

جنسيات الطالب والطالبات:

للعام  في  وطالبة  طالًبا   )2013( املدارس  في  للطالب  اإلجمالي  العدد  بلغ 

من  الدراسية  املراحل  جميع  على  يتوزعون   2021/2022 الدرا�سي 

الطالب  عدد  ويتراوح  الثانوية.  املرحلة  نهاية  حتى  األطفال  رياض  الحضانة، 

الواحد.  في الصف  )25( طالًبا  بما معدله   )26-14( طالًبا  في الصف من 

بعض  ويوجد  السعوديين،  من  معظمهم  األهلية  الظهران  مدارس  طالب  إن 

 
ً
تعليما ألبنائهم  يريدون  ممن  املختلف،  العربّية  الجنسيات  من  الطالب 

نسب  أدناه  البياني  الرسم  يظهر  واإلنجليزية.  العربية  باللغتين   
ً
متميزا

سعودي. وغير  سعودي  بين  والبنات  البنين  مدرستي  في  الطالب 
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توزيع الخريجين في الجامعات :

2.5m

املتحدة  الواليات 
األمريكية

العربية  اململكة 
السعودية

املتحدة  اململكة 
إيرلندا و

24

العربية اإلمارات 

والبحرين املتحدة   

6

12

96
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دفعة استثنائية

فــي عـــــام

 استثنــائــي  
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الواليات املتحدة األمريكية

Cornell University

University of California, Los Angeles

Washington University Madison

University Of Arizona

University Of Texas At Austin

University of Chicago

Boston University

University of California Irvine

Penn State University

University of Colorado Boulder

Northeastern University

Illinois University

UC Berkely

0

1

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2

1

0

1

1

2

1

2

2

7

1

1

1

0

24

الجامعاتالدولة املجموععدد الطالبعدد الطالباتأسماء 

اململكة العربية السعودية

جامعة امللك فهد للبترول واملعادن 

جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل) الدمام(

 جامعة األمير محمد بن فهد

 كلية امللك عبدالعزيز الحربية 

جامعة الجبيل الصناعية

 جامعة امللك الفيصل 

جامعة  الفيصل

برنامج اإلعداد الجامعي في أرامكو

1

7

17

0

0

1

0

7

3

12

37

1

1

1

4

4

96

توزيع الخريجين في الجامعات 
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الجامعاتالدولة املجموععدد الطالبعدد الطالباتأسماء 

اململكة املتحدة وإيرلندا

University of Manchester

City University of London

 Kings College London

0

1

6

4

0

1

12

اإلمارات العربية املتحدة

البحرين مملكة 

الجامعة األمريكية في الشارقة

جامعة البحرين

1

2

2

1

3

3

املجموع

الــــــتقــــرير   الســــــنــــــــوي 2021  صفحة  23



   APنتائج اختبارات الADVANCED
PLACEMENT

EXAMS  2017-2021
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AP مقارنة  إجمالي عدد طالب مدارس الظهران األهلية الذين أجروا اختبارات 

2017-2021 لألعوام   +3 نتيجة  على  الحاصلين  الطالب  بعدد 

الذين  الطالب  في عدد   2021 و   2020 بين عامي   61٪ بنسبة  انخفاض  لوحظ 

عن  الناتجة  التقلبات  إلى  االنخفاض  هذا  يعزى  أن  يمكن   AP اختبارات  أجروا 

كورونا. جائحة 

نقطة(   22(  56٪ بنسبة  زيادة  تسجيل  تم   ،  2017-2021 السنوات  خالل 

أجروا  الذين   +3 درجات  على  الحاصلين  الطالب  إلجمالي  املئوية  النسبة  في 

بدرجة  الجامعات  تعترف  ما  عادة  االهلية،  الظهران  مدارس  في   AP اختبارات 

يزيد من احتمالية قبول طالبنا. القبول وذلك  في عملية   5 أو   4 أو   3

وحصلوا   AP اختبارات  أجروا  الذين  االهلية  الظهران  مدارس  طالب  نسبة  إجمالي 

2017-2021 لألعوام   
ً
عامليا  +3 نتيجة  الحاصلين على  الطالب  بنسبة   +3 نتيجة  على 
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2021 في عام   +3 الحصول على درجات  نتج عنها  والتي  املواد؛   املئوية حسب حسب  النسبة 

)
ً
عامليا األخرى  املدارس  مقابل  االهلية  الظهران  )مدارس 

بين   +3 ملعدل  املئوية  النسبة  مقارنة  أعاله  البياني  الرسم  يوضح  املواد.  معظم  في  العالم  حول  املدارس  طالب  بقية  مع  األداء  في  تساووا  أو  األهلية  الظهران  مدارس  طالب  تفوق 

العالمي. واملتوسط  األهلية  الظهران  مدارس  طالب 
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نتائج القدرات والتحصيلي:
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نتائج القدرات
والتحصيلي 

بنات

نتائج القدرات- دبلوما بنات:
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نتائج التحصيلي- مقررات بنات: نتائج القدرات - مقررات بنات:
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نتائج القدرات
والتحصيلي 

بنين

نتائج القدرات- دبلوما بنين
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نتائج التحصيلي- مقررات بنين نتائج القدرات - مقررات بنين
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إنجازات طالباتنا في قسم البنات :

)4( مراكز متقدمة ، 

منها علىمستوى العالم العربي 

)10( طالبات من مدارسنا 

ُيحققن االنجازات
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التكريم جهة 
 اسم الحاصل على الجائزة

ثالثيا
اسم الجائزةنوع الجائزة

مؤسسة امللك عبد العزيز ورجالة موهبةجهة البنات

 تحدي الفيرست قلوبال العالمي للروبوت 2019

غال محمد الشامخ

سالفة علي الشهري

  شهادة على مستوى العالم العربي

بدبي

safety a ward جائزة

إدارة التعليم قسم نشاط الطالبات

أوملبياد الوطني الفيرست ليجو ليج 2019

لمى مهنا املهنا

مريم عدلي خاشقجي

هيلة عادل املنقور

 شهادة + ميدالية

  كأس ألفضل بحث إبداعي

املركز األول 

مستوى مكتب خبر

إدارة التعليم قسم نشاط الطالبات

2019 أوملبياد الوطني الفيرست ليجو ليج 

سديم صالح النهدي

سارا أنور الناصر

نجالء خالد اليامي   

شهادة + ميدالية 

كأس أفضل تصميم ميكانيكي

املركز األول

مستوى مكتب خبر

مسابقة الفيرست ليغو ليج”2019 

على مستوى اإلدارة التعليمية

لولوة مصطفي الجار،

سديم محمد النهدي،

ريم إبراهيم الحكيم

شهادة + ميدالية 

كأس أفضل تصميم وبرمجة 

كأس  طاولة اللعب وأداء املهام

املركز األول 

وامليدالية الذهبية كأفضل تصميم وبرمجة

الثاني  واملركز 

وامليدالية الفضية على طاولة اللعب واداء املهام. 

إنجازات طالبنا وطالباتنا 
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التكريم جهة 
 اسم الحاصل على

ثالثيا الجائزة 
اسم الجائزةنوع الجائزة

مؤسسة امللك عبد العزيز ورجالة موهبةجهة البنين

 

إياد علي القطري

إياد علي القطري

إياد علي القطري

علي يوسف القري�شي

علي يوسف القري�شي

فهد علي الدوسري

فهد علي الدوسري

ماجد صالح البريكي

مؤمن معتصم بركات

بدر عبداملحسن املهيدب

أمين ماجد آل هاشم

أمين ماجد آل هاشم

الياس محمد الكاكا

عبدهللا مازن الوزان

خالد جابر الذكير

ماجد شاكر الفرج

محمد يوسف احمد القالف

عبدالرحمن منير الرفاعي

نواف فراس ابوالسعود

ياسين احمد الجفري

صهيب محمود صبان

امليدالية  الذهبية

امليدالية البرونزية

امليدالية الفضية

امليدالية  الفضية

امليدالية البرونزية

امليدالية  الفضية

امليدالية البرونزية

امليدالية  الفضية 

امليدالية البرونزية 

امليدالية البرونزية

 امليدالية البرونزية

امليدالية البرونزية

امليدالية  الفضية

امليدالية البرونزية

امليدالية البرونزية

امليدالية البرونزية

امليدالية البرونزية

امليدالية البرونزية

امليدالية  الفضية

امليدالية البرونزية

التأهل على مستوى تعليم املنطقة الشرقية

الكنجارو للرياضيات

مسابقة موهوب املعلوماتية

بيبراس

الكنجارو للرياضيات

بيبراس

 الكنجارو للرياضيات بيبراس

مسابقة موهوب املعلوماتية 

الكنجارو للرياضيات

الكنجارو للرياضيات

الكنجارو للرياضيات

الكنجارو للرياضيات

مسابقة موهوب املعلوماتية

مسابقة موهوب الفيزياء

مسابقة موهوب املعلوماتية

مسابقة موهوب املعلوماتية

مسابقة موهوب املعلوماتية

مسابقة موهوب املعلوماتية

بيبراس املعلوماتية

بيبراس املعلوماتية

بيبراس املعلوماتية 

اإلبداع العلمي

إنجازات طالبنا في قسم البنين 
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التكريم جهة 
 اسم الحاصل على

ثالثيا الجائزة 
اسم الجائزةنوع الجائزة

نيومجهة البنين

 

عمار راشد قدوائي

أحمد محمد الربيعة

 مؤيد عدنان السماعيل

عبدهللا احمد السعيد

املركز األول  عامليا

املركز األول  عامليا

املركز األول  عامليا

املركز األول  عامليا

مجال الطاقة

مجال الطاقة

مجال الطاقة

مجال الطاقة

صفوان أحمد القضمانياإلتحاد الدولي للسباحة

صفوان أحمد القضماني

امليدالية  الذهبية

جائزة دولية 

السباحة أوملبياد 

السباحة أوملبياد 

اني جمعية اآلمن السيبر
حمد طارق الجريفاني

عبدالعزيز طارق الجريفاني

اني أفضل عروضات  في مجال أمن السيبر

اني أفضل عروضات  في مجال أمن السيبر

اني السيبر اآلمن 

اني السيبر اآلمن 

السعودية ائيأرامكو  Eمركز متقدم على مستوى املنطقة الشرقيةعمار راشد قدو مسابفة الخطابة 

األول على مستوى العالم
20 ميدالية في مؤسسة موهبة
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اإلستدامة والشؤون المالية

توزيع الموظفين نسبة المعلمين 
للطالب  

نسبة الموظفين 
 للطالب  

1/6

1/5

هيئة التدريس واإلدارة

 عدد الموظفين  376  عدد الطالب 2013 

الموظفات : 211

الموظفين :  165
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المؤهالت :

االستمرارية - سنوات الخدمة :
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اإلستدامة والشؤون المالية:

 * قيمة رسم اإليجار هي %16.5 من املصروفات تسدد على شكل خصم ملوظفي شركة آرامكو السعودية للزيت.*%98 من دخل املدرسة يأتي من الرسوم الدراسية

المصروفات: اإليرادات:
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*تشكل الرواتب و ملحقاتها 91% من صافي اإليرادات ) اإليرادات من الرسوم الدراسية( بدون اإليرادات االخرى. * قيمة رسم اإليجار هي %16.5 من املصروفات تسدد على شكل خصم ملوظفي شركة آرامكو السعودية للزيت.
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االستعداد للسنة الدراسية
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 تجديد اعتماد 
السنوات اإلبتدائية

بدأ االستعداد لتجديد اعتماد برنامج السنوات االبتدائية في بداية عام 2020-2019. تعاون أعضاء هيئة التدريس واملوظفون في 

)برنامج السنوات االبتدائية( مع املعلمين من جميع مراحل املدرسة ملراجعة وتحديث جميع السياسات، واملمارسات في البكالوريا 

املدر�سي  لذلك وضع املجتمع  الدولية، ونتيجة  البكالوريا  باستخدام وثائق، ومعايير  في ممارساتها  التآزرية  الفرق  الدولية. وتأملت 

ثالث خطط تطوير ركزت على البحث والتق�سي، مهارات القرن ال21، والقوة املحركة لدى الطالب. خالل العام عملنا على مراجعة 

متطلبات املناهج الدراسية، وجميع املعايير الرئيسية للحد من أثر الفجوة التعليمية. استفدنا من األبحاث املنشورة حول العالم 

تأكدنا من تطبيق  جميع متطلبات   التغيير.  في ظل هذا  النتائج املمكنة  التعليم عن بعض وتحقيق أفضل  لتطوير استراتيجيات 

)برنامج السنوات االبتدائية( ؛ مما تطلب إعداد مدرسين،ا ومدرساتنا، وتطوير قدراتهم التقنية لتتناسب مع توقعاتنا، وأفضل 

العالم هي  أنحاء  اللعب” وغيرها من املوارد من مختلف  “التعلم عن بعد عبر  الدولية، وكتاب  البكالوريا  املمارسات.كانت مصادر 

األدوات التي اعتمدناها ؛ لتحقيق نتائج أفضل. فخالل التدريب الصيفي حضر املعلمون ورش عمل، وتدريبات عبر اإلنترنت تناولت  

ما يلي
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التخطيط  من  بد  ال  كان  هنا  ومن   ، عملنا  طريقة  في  تحوال  شكل  معاصر  واقعي  مفهوم 

كمجتمع  عليها  نعمل  ركيزة  ووضع  التغيير،  هذا  مع  التأقلم  لكيفية  مدروس  بشكل  

املعايير،  على  قائم  املدارس  عمل  أن  وبما  ومنهجنا.  توجهنا  مع  متسق  بشكل  مدر�سي 

وعمليتي  مدارسنا،  في  العاملين  لجميع  العالية  والتربوية  التعليمية،  والتوقعات 

التعليم  ملعايير  الثامن  املعيار  إضافة  على   املدارس  عملت  املستمر،  والتقييم  التقويم 

والتوقعات  املعايير  وفق  النواتج  على  واملحافظة  بفعالية،  التعلم  لتوجيه  الجيد، 

للظاهرة. السلبية  اآلثار  وتجاوز 

يتم  خالله  ومن   “ عالية  جودة  ذو  بعد  عن  تعلم  وادارة  “قيادة  هو   ) الثامن  )املعيار 

افتراضية،  تعلم  بيئة  وضمن   ، جودة  ذو  يكون  بحيث  بعد؛  عن  التعلم  وتقييم  “تقديم 

مترابطة،جذابة،وآمنة. 

تطبيقية  وأمثلة  النظرية،  باملعرفة  موجهة  أساسية،  عناصر  اربعة  املعيار  تناول   

مهارة  استخدام  على  عليها  يعمل  من  تساعد  أداء  ومستويات  عنصر،  لكل  داعمة 

. مستمر  بشكل\  أدائه  لتحسين  مستمر؛  بشكل  الذاتي  التقييم 

: مايلي  وفق  عليها  يعمل  من  لكل  بها  لألسترشاد  أدلة  العناصر  وكانت 

التعّلم عن بعد :
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:8-1 العنصر 
خالل  من  بعد  عن  جيد  تعلم  وتقديم  :تخطيط  بعد  عن  جيد  تعليم  تقديم 

املفاهيم  الكافي؛إلثباتهم  بالشكل  بعد  عن  تعلم  بفرص  الطالب  تزويد 

واملهارات. واإلجراءات 

:8-2 العنصر 
التقييمات  وتنفيذ  انشاء  في  الكفاءة  اظهار   : بعد  عن  التعلم  جودة  تقييم 

واإلجراءات. األدوات  وموثوقية  صحة  تضمن  بطرق  بعد  عن  التعلم  بيئة  في 

:8-3 العنصر 
استخدام  على  الحفاظ  خالل  من   : جذابة  افتراضية  تعليمية  بيئة  توفير   

جذابة  افتراضية  تعلم  بيئات  وإدارة  بإنشاء  للمعلم  تسمح  متعددة  تقنيات 

املتنوعة.  املوارد  واستخدام  والتواصل،  التعاون،  تعزز 

:8-4 العنصر 
عليه  والحفاظ  الطالب،  مع  وتفاعل  قوي  اتصال  :إنشاء  الطالب  رفاهية  دعم 

الوعي  وتعزز  العالقات،  تقدر  وعادلة  واخالقية،  آمنة،  بيئة  تدعمه  والذي   ,

واملسؤولية. الذاتية،  واإلدارة  االجتماعي، 

ومن  املدارس.  في  يعمل  من  لتوجيه  فاعلة  طريقة  املؤشرات  هذه  شكلت 

املطلوبة. التوقعات  من  قدر  اكبر  تحقيق  على  ساعدت  التي  واألدلة  العوامل 

املدارس  في  العاملين  جميع  بين  -املشاركة 

بفعالية  التقنية  الوسائل  الستخدام  تدريبية  عمل  وورشات  دورات  -حضور 

ممكنه  درجة  بأق�سى  الحقيقية  الصفية  البيئة  تشبه  افتراضية  بيئة  إلنشاء 

االهداف  مع  يتوائم  الذي  الصف  تنظيم  يعكس  باوربوينت  اعداد  خالل  من 

الكم، والنوع، وتحديدها  املعايير، والتوقعات الصفية من حيث  التركيز على   -

على  والحرص  مدارسنا،  في  املعتمدة  والتسلسل  املجال  وثيقة  خالل  من  بدقة 

املخطط  والختامية  التكوينية،  األدائية  املهمات  خالل  من  وتعلمها  تعليمها، 

. لها 

الدرس  ومعطيات  أهداف  مع  تتواءم  التي  املتنوعة  اإلستراتيجيات  -استخدام 

تساعد  التي 

األنشطة  على  التركيز  مثل  للمشاركة  ودافعيتهم  الطالب،  اهتمام  إثارة  على 

طريق  عن  التعلم  إستراتيجيات  واستخدام  املبكرة،  الصفوف  في  الحركية 

اللعب. 

للطالب،  الفرصة  وإعطاء  والتعلمية،  التعليمية،  املحكات  -استخدام 

مهارات  لتدعيم  معطياتها  من  واالستفادة  تفعيلها،  في  األهل  ومشاركة 

واالستيعاب(. والفهم  )القراءة 
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لتتمكن املدارس من تحديد الفاقد التعليمي،أي الفجوة بين مايمتلكه الطالب من مهارات وماتعلمه في الواقع، وبين مايجب أن يكون، عادت املدارس إلى وثيقة املجال، والتسلسل، وتحديد 

االهداف التي تم تعليمها، وتعلمها لتحديد االهداف املتعلقة باملعرفة واملهارات. كما راجع  منسوبو املدارس بدقة االختبارات الشخصية التي تم إعدادها، وتنفيذها لتقيس املهارات التي تم 

تعليمها، وتعلمها. تم جمع البيانات في جداول احصائية، ورسوم بيانية تظهر كم، ونوع ما تم تحقيقه، وما يحتاج العمل عليه ؛ لتحسينه ثم عمدنا إلى تحليل هذه البيانات، وتحديد نقاط 

القوة لتدعيمها،وتطويرها. ثم بدأنا تحديد األسباب التي أدت لهذه النتائج، ووضعنا خطة معالجة مدروسة وفق مايلي:

1-  إعادة التعلم والتعليم ألهداف لم يتقنها جميع الطالب

2- وضع خطة عالجية ألهداف تخص مجموعة صغيرة من الطالب 

3- خطة فردية لألهداف التي لم يحققها الطالب بشكل فردي.

كذلك تم توفير حصص دعم ومساندة للطالب والطالبات في مادتي الرياضيات واللغة، بناء على االحتياجات الفردية، والتي يتم تحديدها من خالل تحليل النتائج، ومن ثم تقسيم الطالبات 

إلى مجموعات صغيرة، وإعطاء حصص داخل الدوام،  وخارجه للتركيز على املهارات التي تحتاجها الطالبات، إلى جانب تآزر املعلمات؛ لدعم الطالبات من خالل تدريبهن على املهارات الالتي 

يحتجن إليها. مع ذلك ستستمر املدارس في التقييم، واملعالجة و توفير األنشطة الداعمة ، واالستراتيجيات املتنوعة

الفاقد التعليمي
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التدريب والتطوير المهني
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املنهي  التطوير  اجتماعات  واملعلمات من خالل  للمعلمين،  التعليمية  الخبرة  في  وتأمالت  تدريبية،   
ً
املدارس، وعروضا في  التعليمية  للفرق  الداخلي موضوعات مختارة   التدريب  يتضمن 

األسبوعية .أيام الثالثاء وعلى مدار العام الدرا�سي كامال حيث ينصرف الطالب مبكرا لينخرط جميع املوظفين في املدارس في ورشات عمل تدريبية تتالئم مع  احتياجاتهم. استمر العمل 

الجماعي، والتعاون في اجتماعات الفرق للصفوف، واملواد للتخطيط، والتأمل، واملعالجة للمنهاج من خالل اجتماعات التطوير املنهي وفق جدول محدد على مستوى الصف و على مستوى 

الفريق.  

مع االنتقال إلى التعلم عن بعد ، توجه التدريب لتطوير استخدام  الوسائل التقنية لتفعيل التعلم والتعليم وتعزيز التواصل عبر برنامج تيمز وبرامج أخرى. كذلك استفاد منسوبو 

املدارس من دورات تدعم توفير بيئة صفية ايجابية ومنتجة من خالل انشاء بيئة افتراضية تحاكي البيئة الصفية الحقيقية مدعمة باملعرفة النظرية، والنماذج، واالدلة من املصادر 

املختلفة؛  لتطبيقها أثناء الحصص. عملنا أيضا على تفعيل دور الطالب في التعلم من خالل خطط التركيز على املحتوى التعليمي اللغوي و إشراك الطالب في التعلم باستخدام استراتيجية 

مهاراتالبحث، والتق�سي وفق ماورد في مخطط )كاثي مردوك( . 

تم التركيز أيضا على التعلم املفاهيمي، والتدريب على كيفية تفصيل املعرفة واملهام والتفكير الناقد ومهارات التواصل باستخدام التق�سي واالنتقال باملفاهيم  إلى مستويات التفكير العليا. 

وربط التعلم بالحياة من خالل تفعيل املختبرات االفتراضية واملعارض التي تؤكد وتظهر أدلة املتعلم. توزيع مهارات وأساليب املتعلم على جميع املراحل وعلى جميع الصفوف لتدعيم التعلم 

من خالل االجتماعات االفتراضية.

التدريب والتطوير المهني

صفحة  46الــــــتقــــرير   الســــــنــــــــوي 2021 



عدد الساعات التدريب

ساعة مقدمة إلى املجتمع املنهي التعلمي

ساعة PCPL خطة التقدم املستمر

ساعتان أنشطة بناء الفريق )جميع املعلمين املستمرين والجدد(

3 ساعات ونصف مقدمة عن برنامج البكالوريا الدولية لبرنامج السنوات االبتدائية

3 ساعات ونصف مقدمة عن التكنولوجيا ) جميع املعلمين الجدد(

3 ساعات ونصف مقدمة عن برنامج البكالوريا الدولية لبرنامج السنوات املتوسطة) جميع املعلمين الجدد(

20 ساعة ونصف تخطيط املنهاج )جميع املعلمين املستمرين والجدد(

التكنولوجيا)جميع املعلمين املستمرين والجدد( 10 ساعات

4 ساعات ونصف  كتابة األهداف الذكية وخطط العمل)جميع املعلمين املستمرين والجدد(

4 ساعات كتيب التعلم عن بعد )جميع املعلمين املستمرين والجدد(

8 ساعات التعليم االفترا�سي)جميع املعلمين املستمرين والجدد(

4 ساعات ونصف  مخطط وحدة برنامج السنوات االبتدائية في البكالوريا الدولية)جميع املعلمين املستمرين والجدد(

ساعتان تقييم املشاريع الشخصية لبرنامج السنوات املتوسطة)جميع املعلمين املستمرين والجدد( 

4 ساعات وحدات املتجاوزة التخصصات: تخطيط وتقويم الوحدة)جميع املعلمين املستمرين والجدد( 

ساعتان مشروع التخرج و املشروع الشخ�سي

5 ساعات إنشاء األهداف الذكية الجديدة و خطط العمل

5 ساعات مراجعة برنامج التق�سي  الصفوف من رياض األطفال إلى الخامس  االبتدائي

5 ساعات ط  الوحدة األولى لبرنامج السنوات االبتدائية  ِ
ّ
ملراجعة النهائية لتخط

5 ساعات   انشاء جدول POI للوحدات املستقلة لكل مادة وتقويم الفكرة املركزية

5 ساعات إنشاء دليل لكل مادة للوحدة األولى و  إعداد مكتبة الصف الدرا�سي

5 ساعات مواد التعلم االفترا�سي و التحديث على وثيقة املجال و التسلسل للمواد

5 ساعات نبذة عامة عن برنامج السنوات املتوسطة و/أو مخطط املنهج للصفوف)6-12( 

5 ساعات الخارطة األفقية مواد برنامج السنوات املتوسطة في البكالوريا الدولية

5 ساعات التخطيط و التقويم للوحدة األولى

الجدول رقم 1
 تدريب المعلمين

والمعلمات
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الساعات التدريب

ساعة وربع  اعمال بداية الفصل الدرا�شي

ساعة وريع  دراسة وتحليل البيانات

ساعة وربع االعداد لحفل التقدم 

ساعة وربع حفل التقدم السنوي )31(

ساعتان ونص 
ً
العادات السبع لألشخاص األكثر فاعلية العادة األولى : كن مبادرا

ساعة وربع  تدريب التكنولوجيا 

ساعة وربع تدريب التكنولوجيا 

ساعتان ونصف العالقات االنسانية

ساعة وربع االجتماعات الفردية

ساعة وربع اجتماعات الفرق

ساعة وربع  تدريب التكنولوجيا

ساعتان ونصف مهارات حل املشكالت 

ساعتان ونصف ZOOM&TEAMS مقدمة عن برنامجي

ساعتان ونصف ZOOM&TEAMS استكمال  عن برنامجي

ساعتان ونصف ZOOM&TEAMS استكمال  عن برنامجي

ساعتان ونصف تحديث بيانات االتصال الخاصة بأولياء األمور

ساعتان ونصف التأكيد على تفعيل وتطبيق مهارات التواصل التقنية 

ساعتان ونصف استراتيجيه التواصل اإلجتماعي والهوية البصرية 

ساعتان ونصف الخصائص والتقارير الجديدة التي تخص املواظبة 

الجدول رقم 2
 تدريب اإلداريين

واإلداريات
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التدريب الخارجي
املكان التاريخ الحضور املوضوع

Online 11-8 ديسمبر 2020 املدرب و املدربة األكاديمين IB Conference – Reimagine the Future

Online -14 15 أغسطس 2020 املدربة األكاديمية واملسؤولة األكاديمية
 Teaching and Learning Through Inquiry by Kath

Murdoch

Online مستشار املدارس و املدربة األكاديمية  8 يوليو - 5 أغسطس 2020
 Making the PYP happen: Implementing agency

Category 1
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 برنامج السنوات
 االبتدائية لبرامج

  البكالوريا الدولية
PYP-  مؤتمرات 

وتدريبات

 برنامج السنوات
 المتوسطة

 لبرنامج البكالوريا
 -MYP الدولية

 مؤتمرات
وتدريبات

املكان الحضور تاريخها املوضوعات

تدريب داخلي
جميع املعلمين واملعلمات من رياض األطفال 

إلى الصف الخامس
جلسات متكررة خالل العام الدرا�سي م عن بعد

ّ
دليل التعل

تدريب داخلي
جميع املعلمين واملعلمات من رياض األطفال 

إلى الصف الخامس
جلسات متكررة خالل العام الدرا�سي Webinar CT

تدريب داخلي
جميع املعلمين واملعلمات من رياض األطفال 

إلى الصف الخامس
جلسات متكررة خالل العام الدرا�سي مخطط وحدة البحث

تدريب داخلي
جميع املعلمين واملعلمات من رياض األطفال 

إلى الصف الخامس
جلسات متكررة خالل العام الدرا�سي حقيبة برنامج السنوات االبتدائية

تدريب داخلي
جميع املعلمين واملعلمات من رياض األطفال 

إلى الصف الخامس
جلسات متكررة خالل العام الدرا�سي املعيار الثامن من معايير التعليم الجيد

املكان الحضور تاريخها املوضوعات

تدريب داخلي
جميع املعلمين واملعلمات من الصف السادس 

إلى الصف الثاني عشر
جلسات متكررة خالل العام الدرا�سي م عن بعد

ّ
دليل التعل

تدريب داخلي
جميع املعلمين واملعلمات من الصف السادس 

إلى الصف الثاني عشر
جلسات متكررة خالل العام الدرا�سي Webinar CT

تدريب داخلي
جميع املعلمين واملعلمات من الصف السادس 

إلى الصف الثاني عشر
جلسات متكررة خالل العام الدرا�سي تقييم املشاريع الشخصية

تدريب داخلي
جميع املعلمين واملعلمات من الصف السادس 

إلى الصف الثاني عشر
جلسات متكررة خالل العام الدرا�سي املعيار الثامن من معايير التعليم الجيد
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 تــم تقييــم  62 مــن املعلميــن  واملعلمــات و21 مــن اإلدارييــن  واإلداريــات حســب خطــة التقــدم املســتمر للمعلميــن وموظفــي اإلســناد فــي املــدارس ، وقــد اعتمــدت لجنــة التقييــم 

فــي املــدارس عمليــة االنتقــال وفقــا للجــدول أدنــاه

املستوى الذي تم االنتقال إليه املستوى السابق عدد املعلمات املنتقالت عدد املعلمين املنتقلين عدد املعلمين/ات املؤهلين لالنتقال

B1 الجزء األول A 13 10

ً
30  معلما
32 معلمة

B1 الجزء الثاني B1 الجزء األول 7 9

B2 B1 الجزء الثاني 6 11

B3   B2 5 0

B4 B3 نتاجات 1 0
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التقنية واالتصاالت الرقمية
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 عملنــا خــالل العــام الدرا�ســي 2020 2021- علــى اســتكمال إجــراءات تحســين وإعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة بمــا يتعلــق بالتكنولوجيــا،  وقــد قامــت شــركة أرامكــو مشــكورة بتنفيــذ:

 عــدة مشــاريع اســتراتيجية أهمهــا

نظــام علــى   -2021 2020 الدرا�ســي  العــام  خــالل   عملنــا 
الرســائل إيصــال  ســيكفل  والــذي  الحديــث   النــداء 
.للطــالب، ومنســوبي املدرســة بشــكل تقنــي عالــي وفعــال

 تحديــث جميــع املختبــرات بأجهــزة كمبيوتــر حديثــة ممــا
 .يســهم فــي اثــراء عمليــة التعلــم لــدى الطــالب

عمليــة فــي  نوعيــة  نقلــة  ســتحدث  الذكيــة   الســبورات 
الحديثــة األدوات  اســتخدام  وتفعيــل  الطــالب،    تعلــم 
الطــالب أّهلــت  التــي  الكاميــرات  واضافــة  التعلــم،    فــي 
التعلميــة العمليــة  فــي  وإشــراكهم  املتزامــن  التعلــم   علــى 

.  مــن املنــزل

 توزيــد مختبــرات امليكرســبيس بأحــدث الطابعــات ثالثيــة
فــي الطــالب  يســاعد  ممــا  بالليــزر  القطــع  وآلــة   األبعــاد، 

 . عمليــة التصميــم، والطباعــة الحديثــة

تغطــي بحيــث  لــس  الوايــر  شــبكة  تغطيــة   تحديــث 
 مســاحة أكبر في املدرســة وبســرعة عالية  ؛ مما يســهم

الطــالب لشــبكة االنترنــت بشــكل أســرع .فــي وصــول 

 تفعيــل نظــام حجــز املواعيــد الجتماعــات األهالــي
بيــن املدرســة و  والطــالب ؛ ممــا يســهل التواصــل 

. األهــل

الفئــة فــي  الشــتاء  كأس  فــي  الثانــي  باملركــز  املــدارس   فــوز 
العالــم مســتوى  علــى  الرابعــة  واملرتبــة 

والتــي ؛  األيبــاد  مــن  جيــل  بأحــدث  املــدارس    تزويــد 
لتعليــم وذلــك  املبكــرة  املراحــل  فــي  تفعيلهــا   ســيتم 
التــي تســتند املهــارات األساســية  بعــض   الطــالب علــى 

واالفترا�ســي املعــزز  الواقــع  . علــى 

Paging System

New computer labs

Smart Screens

Makerspace

Wireless NetworkBooking System

Century Tech New iPads

الــــــتقــــرير   الســــــنــــــــوي 2021  صفحة  53



ُشكـــــــًرا لكم


