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ما هي رسالة مدارس الظهران األهلية ؟

والتعليم  الرتبية  وزارة  من  ترخيص  بموجب  1977م  1397هـ،  عام  أنشئت  ربحية  غري  مؤسسة  األهلية  الظهران  مدارس 

أصبحت   2010/2009 1431/1430هـ،  عام  ومنذ  لطالهبا.  وتعليم  تربية  أفضل  تقديم  بغرض  السعودية،  العربية  اململكة  يف 

 . North Central Association - Council for Accreditation and School Improvement )NCA-CASI( املدارس معتمدة من قبل: 

ر وحترتم طبيعة العالقات املعقدة بي  وانطالًقا من التزامها يف التقدم املستمر نحو حتقيق هذا اهلدف، فقد تعلنّمت املدارس أن تقدِّ

العوامل املتعددة التي تؤثر عىل عملية التطوير. يمثِّل الشكل أدناه بعض تلك العوامل؛ أما رشحها فيأيت يف الصفحات الالحقة. لقد 

متنا جتربتنا يف مدارس الظهران األهلية أن كل جزء من هذا الشكل رضوري، وأن أي خلل يف أي جزء منه يؤثر تأثرًيا سلبًيا عىل  علَّ

تها. لذا فإن اجلهود اهلادفة إىل التطوير جيب أن تشمل مجيع هذه األجزاء يف الوقت ذاته.  العملية برمَّ
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يف وسط هذا الشكل تقع رسالتنا اهلادفة إىل تنمية كل طالب من كافة اجلوانب - األكاديمية واألخالقية والنفسية واالجتامعية 

والفنية - وكافة ذكاءاته.

أوًل: تنمية القدرات الكامنة لدى كل طالب انطالًقا من مبادئ ديننا اإلسالمي الحنيف ليصبح إنساًنا مفكرًا ومحًبا 

للتعّلم، مهتًم باآلخرين، ومتفاعاًل بإيجابية مع العامل املتغري لينجح يف حياته ويساهم يف تنمية مجتمعه

ثانًيا: املشاركة يف تطوير الرتبية والتعليم يف العامل العريب

أما السامت التي هندف إىل تنميتها يف طالبنا فتأيت حتت عنوان السامت املستهدفة والتي تبينّ أن اجلوانب املتعلقة بشخصية 

الطالب هي بنفس القدر من األمهية كتحصيله األكاديمي. 

م طالب مدارس الظهران األهلية لكي يصبحوا :  يتعلنّ
1- مسلمني مؤمنني ومبدئيني

أ. مؤمنون: ميتلكون إمياًنا قوًيا مببادئ ديننا اإلسالمي الحنيف.

ب. مبدئيون: يظهرون فهًم عميًقا للمبادئ اإلرشادية الدامئة ويطبقونها باتساق يف حياتهم.

2- أشخاًصا مفكرين، محبني للتعّلم، ومتفاعلني بإيجابية مع العامل املتغري 

أ. واعون: يبقون عىل معرفة واطالع مبا يدور حولهم من أحداث محلية وعاملية ذات أهمية.

ب. مفكرون : ميتلكون ويطبقون العادات العقلية ومهارات التفكري يف اتخاذ قرارات سليمة يف حل املشكالت املعقدة.

أفكار جديدة  يف  والبحث  التعّلم  ملواصلة  الالزمة  املهارات  وميتلكون  حياتهم،  والتعّلم طوال  االستطالع  بحب  يتمتعون  متقّصون:  ج. 

بطريقة بّناءة وذات قيمة.

د. متأملون : يفكرون يف تعّلمهم وعملهم بعمق، ويحللون نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم بطريقة بّناءة.

3- أشخاًصا منفتحني ومهتمني باآلخرين 

أ. مهتمون : يظهرون اهتمًما وتعاطًفا إزاء اآلخرين ومشاعرهم ولديهم إحساس قوي بااللتزام الشخيص بالعمل يف خدمة مجتمعاتهم.

ب. منفتحون : يقّدرون الفروق الفردية، ويحرتمون آراء وقيم وتقاليد األفراد اآلخرين والثقافات األخرى ويرفضون التطرف والعنرصية.

4- أشخاًصا ناجحني يسهمون يف تنمية املجتمع 

أ. فاعلون : ميتلكون املهارات الحياتية ويطبقونها باتساق يف حياتهم. 

ب. متواصلون: يظهرون قدرة عالية عىل التعبري عن األفكار واملشاعر واملعلومات بثقة باللغتني العربية واإلنجليزية وبلغة الرموز الرياضية.

ج. متوازنون: يدركون أهمية التوازن بني العقل والجسم للصحة الشخصية ويحافظون عىل ذلك التوازن يف حياتهم.

د. مجازفون: يتناولون املواقف غري املألوفة بدون قلق، ولديهم الثقة واالعتمد عىل النفس عند القيام بأدوار جديدة، وعند التعامل مع 

أفكار واسرتاتيجيات جديدة، ويتصفون بالشجاعة واالستعداد للدفاع بطريقة بّناءة عن قناعاتهم الذاتية. 

هـ. متآزرون : ينظرون بإيجابية إىل األفراد واألمور، ولديهم مهارات وعادات التعاون مع اآلخرين للعمل بفاعلية ضمن فريق لتحقيق 

أهداف مشرتكة. 

و. منتمون : ميتلكون شعورًا عميًقا باالنتمء واإلخالص ملدرستهم ووطنهم وأمتهم.
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ومن خالل هذه النظرة الواسعة إىل رسالة مدارسنا، نفهم أن التقدم نحو حتقيق رسالتنا والسامت املستهدفة يف طالبنا عملية معقدة. 

م هو وجود جو إجيايب يف املدرسة.  منا أن مفتاح كل تقدُّ كام نفهم أن كل ما حيدث يف املدرسة هو  جزء ال يتجزأ من العملية الرتبوية. لقد تعلنّ

جيب أن تكون املدرسة مكاًنا آمًنا وحمبًبا لألطفال والكبار، يسعدون بالوجود فيها ويشعرون أهنم يلقون القبول والدعم واالحرتام بغض 

النظر عن من يكونون. وبدون وجود هذا اجلو اإلجيايب الذي يتسم بالتوازن بي الرضا واإلنتاجية، فإن كل اجلهود تذهب ُسدى. 

ر هذا اجلو اإلجيايب يسمح لنا بالعمل عىل برناجمنا التعليمي. ولكي نكون فاعلي يف مهمتنا علينا أن نخطط وننسق بعناية  َتوفُّ

معايرينا الرتبوية، طرق تقويمنا، منهاجنا، برناجمنا املساند، الزمن املخصص لكل جزء من أجزاء العملية الرتبوية واملوارد املتاحة لنا. 

أما جهودنا املنصبنّة عىل حتسي برناجمنا التعليمي فسيأيت رشحها بالتفصيل الحًقا. 

برؤيتها  ملتزًما  املدرسة  يعمل يف  أن يكون كل من  املستهدفة يف طالبنا، فمن الرضوري  السامت  ن من غرس  نتمكنّ وحتى 

وبالعمل الدؤوب عىل حتقيق رسالتها. 

نسعى لنكون مجتمًعا تعلُّمًيا رائًدا يسوده التآزر سمته التطوير والستقصاء املستمر مستفيًدا من األبحاث والتقنية الحديثة 

لتحسني تعّلم الطالب.

ومن أجل التأكد من التقدم املستمر، فقد عملت املدارس عىل عدة حماور أمهها موضح أدناه. إال أننا ندرك أننا مهام عملنا 

لتحسي العملية الرتبوية لطالبنا، فإن أهم عنارص العملية هي نوعية واستمرارية املعّلمني واإلداريني والقادة الرتبويني وتأملهم 

اجلمعي يف العملية الرتبوية ونتائجها. 

ما هي اسرتاتيجية مدارس الظهران األهلية لتحقيق التقدم املستمر ؟

بام أن شعارنا هو »أن نكون يف كل عام أفضل من العام الذي قبله«، فإن من الرضوري أن يكون لدينا اسرتاتيجية واضحة لضامن التقدم. 

تتمثل اسرتاتيجية التحسني املستمر يف مدارس الظهران األهلية بتحقيق رسالتها من خالل إرشاك جميع العاملني يف املدارس يف 

برنامج مستمر للنمء املهني ميّكنهم من املشاركة يف عملية تحليل وتقييم مستمرين لنتائج عمل املدارس، ويف تطوير أفضل ألنظمة 

وأساليب ومواد تعليمية وبرامج إضافية لطالبنا.

وليك تصبح السرتاتيجية مؤثرة وفعالة فهي تتطلب مشاركة كل من اآلباء والطالب يف عملية التطوير والتحسني كلم أمكن.

هتنا هذه االسرتاتيجية يف عملنا منذ أن بدأنا عام 1977م وساعدتنا يف اإلجابة عىل السؤال التايل: »ما الذي تفعله  لقد وجنّ

مدارس الظهران األهلية لتحقيق التقدم املستمر؟«
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ختتار املعّلمني بعناية.- 1

يتم اختيار املعلنّمي من قبل جلنة من القادة الرتبويي وفق منهجية معينة هتدف إىل التعرف عىل املقومات الشخصية للمتقدم 

م يف ضوء تقييم اللجنة لطلب التوظيف  واجتاهاته ووجهات نظره وكفاءاته الرتبوية. ويتم الرتشيح النهائي لشغل وظيفة معلنّ

واألداء يف االختبار التحريري يف مادة التخصص واملقابلة الشخصية والتطبيق الصفي )كلام أمكن ذلك(.

تبذل جهوًدا مستمرة للمحافظة عىل جو إجيايب وبيئة مدرسية آمنة. - 2

أ- هتتم بالعاملني فيها. 

وامتيازات  رواتب  ييل:  ما  مدارسنا  هلم  قدمت  فقد  فيها،  للعاملي  واملادية  النفسية  الراحة  توفري  ألمهية  منها  إدراًكا 

صناعة  يف  ومشاركة  املهني  للنمو  فرًصا  فوائد؛  بدون  ُقروًضا  خمفضة؛  برسوم  فيها  أبنائهم  إلحلاق  فرًصا  منافسة، 

القرارات التي تتعلق بعملهم. 

ب- تنتخب جلنة اجلو اإلجيايب.

هناك جلنة للجو اإلجيايب يف كل من مدرسة البني ومدرسة البنات تتألف من ممثلي منتخبي من قبل كل فريق، وجتتمع 

مرة كل أسبوع أو أسبوعي برئاسة املدير)ة(. وكل جلنة تكون مسؤولة عن حتديد احتياجات مدرستها وتصمم وتنفذ 

ن اجلو املدريس.  املشاريع التي حتافظ عىل/ حتسنّ

ج- تبذل ما بوسعها جلعل سياساتنا واضحة، وتطبقها باتساق.

جتتمع جلنة املديرين )مديرو املراحل، مديرا املنهاج والتطوير، مديرا األعامل، املديران العامان، وكيال الرئيس( مرتي أسبوعًيا 

التي تقام يف املدرستي وحتدد االحتياجات  املغلقة حيث تقوم باعتامد وتنسيق الربامج واألنشطة  التلفونية  الدائرة  عرب 

لوضع أي سياسات وتعمل مًعا عىل كتابتها. بعد االنتهاء من وضع هذه السياسات يتم التوقيع عليها ثم تنرش عىل املوقع 

الداخيل ملدارس الظهران األهلية حيث تصبح متاحة جلميع العاملي يف املدارس، ليطلعوا عليها ويعملوا بموجبها. 

فمثاًل، خالل عام 2010م وضعت سياسات جديدة، أشد مما كان سابًقا، تتعلق باحلضور والدوام اليومي لكل من 

أولياء األمور واملوظفي عليها.  بالرغم من اعرتاض كثري من  السياسات مطبقة  الطالب واملوظفي. ومازالت هذه 

باإلضافة إىل ذلك فقد وضعت جلنة املديرين بالتعاون مع جلنة املرشفني يف كل من املدرستي، سياسة جديدة تتعلق 

بالدرجات والتقارير الطالبية. لقد تطلب التوصل إىل هذه السياسة أكثر من 50 ساعة من املناقشات يف االجتامعات 
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وقد أعلنت هذه السياسة ألولياء األمور ورشحت للمعلنّمي والطالب ونرشت عىل موقع املدارس الداخيل ملن يرغب 

يف االطالع عليها. 

د- تسعى املدارس للمحافظة عىل عالقات طيبة بني الطالب والعاملني وبني الطالب أنفسهم وبني خمتلف العاملني يف املدرسة. 

م كيفية خلق جو إجيايب ومنتج يف املدرسة والصف من خالل استخدام اسرتاتيجيات  فاملدارس تساعد املعلنّمي يف تعلنّ

م الطالب أن يكونوا مسؤولي  تعزز تقدير الذات لدى الطالب، وتتعامل مع كل من الطالب واملعلنّمي بكرامة وتعلنّ

الطالب  أنفسهم وبي  الطالب  اإلجيابية بي  العالقات  ترسيخ  كبرًيا يف  دوًرا  الطالب  عن سلوكهم. ويلعب جملس 

واهليئة  التعليمية  اهليئة  أعضاء  بي  إجيايب  جو  عىل  للمحافظة  تعمل  املدارس  فإن  الطريقة،  وبنفس  املدرسة.  وإدارة 

اإلدارية وذلك بمعاجلة املشكالت عىل مستوى الفريق ومن خالل جلنة اجلو اإلجيايب والتي تتكون من ممثلي من مجيع 

الفرق وجتتمع بانتظام مع مديري املدارس. 

هـ- تتواصل مع اخلرجيني.

تسعى مدارسنا إىل تقوية العالقات بي اخلرجيي أنفسهم ملساعدهتم عىل تكوين شبكة دعم يف ما بينهم. كام تسعى إىل 

تقوية العالقات بينهم وبي املدارس بغية االستفادة من مالحظاهتم واقرتاحاهتم لتحسي خدماهتا الرتبوية وتطويرها. 

لذا فقد خصصت هلم جزًءا من موقعها عىل الشبكة العنكبوتية؛ كام تعقد املدارس لقاء سنوًيا خاًصا باخلرجيي وكذلك 

ن طالب  تدعوهم حلضور حفل تكريم الدفعات التي تتخرج فيها سنوًيا. كام تدعوهم للتطوع بطرق خمتلفة حتى يتمكنّ

مدارسنا احلاليي من االستفادة من خرباهتم. 

و- تتيح املدارس الفرص والتشجيع والدعم لكل طفل برصف النظر عن أصوله أو خلفيته القومية أو اإلقليمية أو القبلية أو الدينية 

أو االجتامعية وبرصف النظر أيًضا عن سجله األكاديمي أو مظهره أو نقاط قوته أو نقاط ضعفه الفردية.

فاملدارس ال تسمح بأي شكل من أشكال التمييز ضد أي فرد أو جمموعة أو فئة اجتامعية يف املدرسة. وإن حدث ذلك، فإهنا 

تعاجله عىل الفور. وعالوة عىل ذلك، فإنه جيب عىل مجيع الطالب أن يشاركوا يف العديد من األنشطة واملناسبات. كام أننا 

نشجعهم عىل املشاركة يف مواقف جديدة سواٌء بدا أو مل يبُد هلم بأهنم يملكون املوهبة أو االستعداد الطبيعي هلذا التحدي. 

ا- 3 ا تعّلميًّ نسعى لنكون جمتمًعا مهنيًّ

ا يتسم بالسامت الثامين التالية:  ميًّ ا تعلنّ تسعى مدارس الظهران األهلية لتكون جمتمًعا مهنيًّ
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أ- قيم وقواعد سلوكية مشرتكة

لقد اشرتك مجيع املوظفي يف كتابة رسالة املدارس ورؤيتها والسامت املستهدفة وسواها من القيم والقواعد السلوكية. 

إضافة إىل ذلك، فإهنم جيتمعون أسبوعًيا يف فرقهم ليتفقوا عىل أي تغيريات يريدون إجراءها يف براجمهم التعليمية أو يف 

طريقة العمل عليها. 

ب- الفرق التآزرية

• تنحو منحى الفريق يف قيادة املدرسة .

تقوم إدارة مدارس الظهران األهلية عىل مبدأ القيادة التآزرية؛ وبالتايل هناك: جلنة للمديرين لتحديد السياسات واألنظمة 

أكاديمية،  فرق  املدارس،  يف  إجيايب  جو  لتطوير  جلنة  الرتبوي،  لإلرشاف  جلنة  املهني،  للتطوير  جلنة  واإلجراءات، 

جمموعات دعم للمعلنّمي، وجلان أو فرق أخرى يتم تشكيلها ملعاجلة قضايا حمددة. ُتتخذ القرارات الرئيسة  كالتي تؤثر 

عىل سري العمل أو اخلطة الدراسية أو التوظيف من قبل املستوى املناسب من األشخاص املعنيي مع أخذ آراء أكرب عدد 

ممكن من األفراد الذين يتأثرون بتلك القرارات. 

• تنظم املعّلمني يف فرق.

م مًعا، قامت مدارسنا بتنظيم املعلنّمي يف فرق يشغل كل  حتقيًقا ألعىل مردود ممكن من العملية الرتبوية للطالب واملعلنّ

ل  فريق منها جمموعة من الغرف الصفية وجعلت لكل فريق مرشًفا تربوًيا متفرًغا. ففي املرحلة االبتدائية وما قبلها تشكَّ

املواد  ملعلنّمي  فريق  فهناك  والثانوية  املتوسطة  املرحلتي  أما يف  املعلنّمون.  يعمل هبا  التي  الصفوف  الفرق عىل أساس 

فريقان  يوجد  والدراسات االجتامعية(. كام  الرتبية اإلسالمية،  العربية،  )اللغة  اإلنسانية  املواد  ملعلنّمي  العلمية وآخر 

مو املواد اخلاصة )تربية فنية، تربية رياضية،  ملعلنّمي اللغة اإلنجليزية الذين يعملون يف خمتلف املراحل. كذلك ينتظم معلنّ

مكتبة، حاسوب( يف فريق خاص.

اخلربات  وتبادل  والتنسيق  الودية،  والعالقات  والتعاون،  التواصل،  زيادة  منها:  ة  مجنّ فوائد  التنظيم  هذا  حقق  وقد 

م من خالل املرشف الرتبوي الذي  م دعاًم تربوًيا ونامئًيا للمعلنّ والتخطيط املشرتك بي أعضاء الفريق الواحد. كام أنه قدَّ

يعمل مع ذلك الفريق، ويلتقي مع أعضائه بصورة دورية هبدف التشاور والتخطيط املشرتك والدعم الشخيص للتغيري. 

وعالوة عىل ذلك، فإن الفريق واملجمع الذي يعمل به يوفر هوية للطالب فيام يتعلق باألبعاد املختلفة للعملية الرتبوية.
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ج- الرتكيز اجلامعي عىل التعّلم والنتائج

الظهران األهلية  مدارس  الطالب واملعلنّمي، فقد وضعت  التي تعمل كأهداف لكل من  السامت املستهدفة،  إىل  باإلضافة 

معايري لتعلُّم الطالب، والتعليم، ولتقييم برناجمها. وقد ُأبلغت هذه املعايري للمعنيي. أما رشح هذه املعايري فيأيت مفصاًل أدناه.

د- التقيص التأميل اجلامعي

جتمع الفرق العاملة يف مدارس الظهران األهلية البيانات وتدرسها الختاذ قرارات حول كيفية إجراءات التحسي املطلوب. 

ويف الوقت الذي نسعى فيه للحصول عىل بيانات حول كل ما يتعلق باملدرسة، فإن هذا التقيص التأميل عىل قدر عاٍل من 

األمهية للربنامج األكاديمي عىل وجه اخلصوص. وحالًيا تستخدم مدارس الظهران األهلية عدًدا متزايًدا من االختبارات 

املقننة وسواها من طرق مجع البيانات بغرض مساعدة املعلنّمي والِفَرِق عىل تقييم تقدم الطالب. صحيح أن كمية البيانات 

املتاحة حتى اآلن ليست كافية، إالنّ أهنا كانت عىل قدر كبري من األمهية يف إحداث تغيري يف االجتاه الصحيح. 

وتعقد اجتامعات شهرية يشرتك فيها مجيع القادة أو األشخاص الذين يعملون يف جممع معي لتحديد املشاكل والعمل 

مًعا عىل حلها. 

عالوة عىل ذلك يضع كل فريق هدًفا سنوًيا لذاته ويعمل أفراد الفريق مًعا عىل حتقيقه. ويف هناية كل عام درايس جيلس 

أعضاء كل فريق مًعا ويكتبون تقريًرا يقينّمون فيه تقدمهم ويتفقون عىل هدف الفريق للعام القادم. 

عام 2007 بدأت مدارس الظهران األهلية إرسال بعض مدرسيها ليتدربوا عىل كيفية القيام بالبحوث اإلجرائية. وقد 

بدؤوا القيام هبذه البحوث يف املدارس لتحديد نقاط قوة املدارس ونقاط ضعفها بغرض اختاذ القرارات بخصوص 

التغيريات التي جيب إجراؤها. 

هـ- املسؤولية املشرتكة جتاه الطالب

• توفر املدارس بيئة آمنة وصحية للجميع وتشجع عىل تنمية عادات إجيابية تستمر عىل مدى احلياة. 

يقدم مقصف املدارس وجبات صحية فقط. كام يتم التخطيط والتدريب عىل تنفيذ إخالء املبنى، يف حالة احلريق، 

بانتظام من أجل التأكد من استعداد الطالب واملعلنّمي واملوظفي للحاالت الطارئة ال قدر اهلل. 
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•  تتواصل مع أولياء أمور الطالب.

فقد  الرتبوية،  العملية  املدارس وطالهبا وأولياء أمورهم من أمهية يف حتفيز وحتسي  املنتظم بي  للتواصل  ملا  نظًرا 

وضعت مدارسنا ونفذت خطة سنوية تشتمل عىل ما ييل:

أ- اجتامع خاص ألولياء أمور الطلبة املستجدين يف األسبوع األول من العام الدرايس

ب- اجتامع عام ألولياء أمور مجيع الطلبة يف األسبوع الثاين أو الثالث من العام الدرايس 

ج- جدول معلن يوضح األوقات التي يمكن ألولياء األمور أن يتصلوا خالهلا باملعلنّمي بدون مواعيد مسبقة

د- اجتامعات خاصة ألمهات الطالب يف مجيع املراحل وفق جدول زمني معي يف األسبوع الرابع من العام الدرايس

هـ- اجتامعات فردية بي املعلنّمي وأولياء األمور مرة يف كل فصل درايس

و- اجتامعات فردية إضافية بي املعلنّمي وأولياء األمور حسب طلب أي من الطرفي

ز- اجتامع خاص ألولياء أمور طالب الصفي الثاين املتوسط والثالث املتوسط يف الفصل الثاين من العام الدرايس 

من أجل التعريف بربنامج الدبلومة األمريكية وبرنامج املقررات

ح- اجتامع خاص ألولياء أمور الطالب ذوي التحصيل املتدين يعقد يف بداية الفصل الثاين من العام الدرايس 

ط- إرشاك أولياء األمور يف املتابعة املستمرة لسلوك وحتصيل أبنائهم 

ي- تأسيس موقع إلكرتوين تفاعيل يتواصل الطرفان من خالله )حتت اإلنشاء حالًيا(

ك- متكي مجيع املعلنّمي، أولياء األمور، والطالب من استخدام برنامج Moodle عىل موقع مدارسنا للتواصل بي 

م عن ُبعد يف أوقات األوبئة أو الكوارث )يبدأ من عام 2011( البيت واملدرسة وكذلك ملواصلة التعلنّ

ل- إصدار نرشة إخبارية أسبوعية ورقية وأخرى عىل املوقع اإللكرتوين ملدارسنا وكذلك التواصل مع أولياء األمور 

بوساطة الربيد اإللكرتوين والرسائل النصية عند احلاجة

م- عقد ندوات وحمارضات تربوية بخصوص موضوعات تتصل بالرتبية وتعلم الطالب ونموهم

ن- مناسبات ترفيهية حيرضها الطالب، أولياء األمور، واملعلنّمون

 ز- املامرسة الشفافة

الدعم  جمموعات  يف  وكذلك  التعليمية  فرقهم  يف  بانتظام  املعلنّمون  يلتقي  املهني،  التطوير  خطة  متطلبات  من  كجزء 

الدراسية  والوحدات  التعليم  خطط  االجتامعات  هذه  يف  املعلنّمون  يناقش  كام  حمددة.  اسرتاتيجيات  م  لتعلنّ وذلك 
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كذلك  الطالب.  م  تعلُّ حتسي  عىل  بعًضا  بعضهم  مساعدة  هبدف  وذلك  واإلخفاقات  والنجاحات  الطالب  وأعامل 

يزور املعلنّمون فصول بعضهم بعًضا. عالوة عىل ذلك، فإن دور املرشف الرتبوي يتضمن القيام برعاية مكثفة ألعضاء 

فريقه - التخطيط املشرتك للدروس، املالحظات الصفية، تقديم التغذية الراجعة، ومناقشة طرق حتسي األداء. كل 

هذا مرشوح بشكل مفصل يف خطة التقدم املستمر يف التعّلم املنشورة عىل املوقع الداخيل ملدارس الظهران األهلية. 

ح- التوجه نحو العمل 

وكجزء  اجلدوى.  عديمة  العنارص  مجيع  تصبح  واضح  عمل  فبدون  عمل.  خطة  م  والتعلنّ التأمل  عن  ينتج  أن  جيب 

التي تم حتديدها.  التي اختذوها حلل املشكالت  من عملية تقييم املعلنّمي، فإن عىل املعلنّمي أن يرشحوا اإلجراءات 

وكمجموعة، ُيتوقع من املرشفي وأعضاء الفرق أن يتخذوا قرارات بخصوص اإلجراءات التي جيب أن ُتتخذ، كام 

ُيتوقع من مديري املراحل واملديرين اآلخرين أن يتخذوا اإلجراءات الالزمة عىل مستوى املدرسة ككل. 

ط- االحتفال بالنجاح 

هناك عدد من شهادات التقدير املختلفة التي متنح للطالب يف احتفاالت علنية تعزز ليس فقط الطالب ذوي التحصيل 

العايل بل تعزز أيًضا أولئك الطالب الذين بذلوا جهوًدا أفضل والطالب الذين حافظوا عىل مستوياهتم املقبولة والطالب 

ما  لعرض  للطالب  الفرصة  املدارس  تتيح  كام  أخرى.  بطرق  أسهموا  الذين  والطالب  قيادية  مهارات  أظهروا  الذين 

موه أو أنجزوه أثناء حصص اجلمعيات يف احتفال التقدير الذي يتم يف هناية كل فصل درايس عندما يتسلمون أوسمة  تعلنّ

الفرق أن  املعلنّمي ومكافأهتم كأفراد وُيطلب من  يتم تكريم  املتوقعة منهم. كام  نتيجة إلنجازهم األنشطة  أو شهادات 

تتبادل نجاحاهتا مع اجلميع يف اجتامع رسمي سنوي يضم مجيع العاملي يف املدارس ويسمى حفل التقدم السنوي. 

م الطالب بشكل  منا الكثري عن العمليات التي تؤدي إىل حتسي تعلنّ منذ إنشاء املدارس عام 1397هـ، 1977م تعلنّ

مستمر وعن ضامن تقدم املدارس ككل. إن مالحظاتنا اخلاصة بالعملية تتفق متاًما مع ما تقوله األبحاث العاملية حول 

م والتعلنّم حيدث بطريقة لولبية.  اإلصالح املدريس. يقول الباحثون إن التحسي يتطلب التغيري والتغيري يتطلب التعلُّ

نهم من االنتقال الرسيع  ن املدارس من إجراء حتسينات رسيعة، أو متكنّ روننا أنه ال توجد عصا سحرية متكِّ وهم يذكِّ

م ال  م البنائي، فإن عملية التعلنّ من الوضع الذي هم عليه إىل الوضع الذي يرغبونه. متاًما مثلام هو احلال يف عملية التعلنّ

تكون عملية خطينّة أبًدا. فالتقدم حيدث بطريقة لولبية؛ وهذا يتطلب من املتعلنّمي أو املدارس التعامل مع نفس القضايا 

عدة مرات. وكلام تأملوا يف كل خربة مروا هبا، ازداد فهمهم وأصبحوا تدرجيًيا أكثر قدرة عىل التعامل مع قضايا مشاهبة 
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مينا، وإداريينا وعىل مستوى  م طالبنا، ومعلنّ بمهارة أكرب وفهم أعمق. وقد الحظنا هذه العملية اللولبية بوضوح يف تعلنّ

املدرسة ككل. لذا، كان تقدمنا تقدًما تدرجيًيا ولكنه كان مستداًما من خالل تطورنا كمجتمع مهني تعلنّمي. 

تسعى املدارس لتكون مدارس تستند إىل املعايري. - 4

 

 

 

 

 

 

 

)السامت  الشخصية  واالجتاهات  املبادئ  اإلنجازات:  من  أنواع  ألربعة  معايري  األهلية  الظهران  مدارس  طورت  لقد 

م )معايري مدارس الظهران األهلية، متوافرة عىل الشبكة الداخلية للمدارس(، التعليم )معايري  املستهدفة، سالفة الذكر(، التعلنّ

التعليم اجليد يف مدارس الظهران األهلية، متوافرة عىل الشبكة الداخلية للمدارس( والربنامج )املحكات األربعة الواردة أدناه(. 

توضح هذه املعايري األربعة أغراضنا لآلخرين وتساعدنا يف الوقت ذاته عىل تقييم تقدمنا. ونحن نقوم بتقييم أنفسنا سنوًيا 

بوسائل متنوعة ونستخدم البيانات التي نحصل عليها من عملية التقييم للتأمل والتحسي. 

املنهاج كام تعكسها »املحكات األربعة«. ويف الوقت الذي نستخدم فيه وسائل متنوعة لتقييم براجمنا،  مثال ذلك، معايري 

فإن إحدى هذه الوسائل املهمة هو االستبيان الذي نعطيه سنوًيا للطالب من الصف اخلامس فام فوق. وقد صمم هذا 

االستبيان بالتعاون بي املعلنّمي واإلدارة بناًء عىل املحكات األربعة: 
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1- يشعر الطالب باألمان يف املدارس وبالثقة من أنهم سُيعاَملون باحرتام وبعدالة وال يتعرضون ألي نوع من االستقواء البدين أو النفيس من 

جانب الكبار أو زمالئهم الطالب. 

2- يشعر الطالب أنهم يتعّلمون محتوى مفيًدا لهم طوال الوقت ويجدونه مشوًقا يف 65% من الوقت عىل األقل. 

3- يشعر الطالب أنه ُيطلب منهم أن يستخدموا مهارات التفكري العليا يف تعّلمهم، وأنهم ليسوا مطالبني مبجرد الحفظ، إال يف تلك الحاالت 

القليلة التي يكون التذّكر فيها رضورًيا للغاية. 

4- يشعر الطالب أنهم قادرون عىل النجاح يف العمل املطلوب منهم، وأنهم عىل ثقة من أنهم -إذا واجهوا صعوبة ما- سيحصلون عىل أي 

مساعدة يحتاجون إليها من املعّلمني الذين سيساعدونهم عىل التعّلم )وليس فقط عىل الحصول عىل عالمات جيدة(. 

أ من غرفة الصف.- 5 تصمم وتنفذ نظاًما للتحسني املستمر وهو جزء ال يتجزَّ

لقد انتهت املدارس من مراجعتها الثالثة )1985، 1989، 2007( خلطتها يف التقدم املستمر يف التعّلم والتي تربط ما بي: خطة 

التطوير املهني،  تقويم وتقييم أداء املوظفي، واألجور. وهناك جلان مشرتكة تشمل مجيع فئات املوظفي تعمل اآلن عىل 

كتابة اخلطة اجلديدة وستشارك يف تقييم فاعليتها.

التطوير املهنيأ- 

منذ تأسيسها يف العام 1397هـ /1977م، تستخدم املدارس جزًءا من اإلجازة الصيفية السنوية للتدريب واإلعداد، 

حيث حيرض مجيع املوظفي ملدة 4 أسابيع قبل عودة الطالب من اإلجازة الصيفية لبدء العام الدرايس اجلديد. أثناء هذه 

الفرتة، يشارك املوظفون يف جمموعات خمتلفة من املساقات الدراسية، وورشات العمل، واللجان املتخصصة لتحسي 

كل من مهارات األفراد وجودة الربنامج التعليمي. كام تبعث املدارس املديرين واملرشفي الرتبويي، واملعلنّمي وغريهم 

عىل  ُترصف  املدرسة  ميزانية  من   %12 نحو  أن  بالذكر  وجدير  مناسًبا.  ذلك  يكون  عندما  الدولية  املؤمترات  حلضور 

الرواتب والنفقات املتعلقة بأنشطة التطوير املهني.

التدريب واإلرشاف الرتبويب- 

جزء أسايس من برنامج التطوير املهني، التدريُب واملساعدة املقدمان من قبل املرشفي وامليرسين. لقد عينّنت  املدارس 

بأدوار قيادية ضمن فرقهم، كمرشفي تربويي دائمي وبعضهم اآلخر يعملون كميرسين ملدة  للقيام  معلنّمي ممتازين 

كاٍف  دعم  تقديم  من  التأكد  هو  الوظائف  هذه  من  الغرض  إن  متفرغي.  كمعلنّمي  صفوفهم  إىل  يعودون  ثم  سنتي 

للمعلنّمي الذين يعملون لتطوير مهاراهتم إضافة إىل مناهجهم وموادهم التعليمية. وهناك جمموعة متنوعة من نامذج 

التدريب املستخدمة طبًقا للمتطلبات اخلاصة باملوقف املحدد.
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 تقييم األداءج- 

معلنة  وإجراءات  األهلية«  الظهران  مدارس  يف  اجليد  التعليم  معايري  للمعلنّمي،  »بالنسبة  ملحكات  طبًقا  األداء  تقييم  يتم 

م عىل قدرته عىل حتديد االحتياجات احلقيقية  تستند إىل األبحاث الرتبوية احلديثة. وينصب تركيز العملية بالنسبة للمعلنّ

للطالب واالستجابة هلا إضافة إىل إسهامه يف تطوير ونجاح فريقه.

األجور د- 

يوجد يف اخلطة اجلديدة أربع طرق يمكن للموظف من خالهلا أن يزيد راتبه: من خالل عالوات اخلدمة العادية مادام أن 

م اجلديد املكتسب  عمله حيقق املستويات العادية املتوقعة؛ من خالل إثباته يف عمله مع الطالب والزمالء أنه يطبق التعلنّ

من خالل خطة التطوير املهني؛ من خالل إظهاره يف االختبارات الدولية الرسمية بأنه وصل إىل مستوى معي من املعرفة 

املطلوبة لعمله يف املدرسة؛ ومن خالل حصوله عىل مؤهل جامعي تربوي أعىل مرتبط بمجال عمله يف املدرسة. 

 

 

 (PCPL) 

(SGT) 
  

 

  



14

ما الذي تعمله املدارس إلثراء الربامج الرتبوية؟

لقد نشأ التقدم باجتاه برامج تربوية أفضل من الرتكيز عىل ثالثة جوانب يف نفس الوقت: نوعية التعليم، نوعية املنهج،  

باستمرار  املدارس لكل جانب من هذه اجلوانب معايري واضحة وتعمل  منهام. وقد وضعت  املخصص لكل  الوقت  وكمية 

للتحسي عىل نحو حيقق هذه املعايري. 

نوعية التعليم - 1

أ. تقدم أساليب تربوية جديدة تزيد من اهنامك الطالب يف العمل. 

واآلن  عملهم.  وتقييم  املعلنّمي  لتدريب  األهلية  الظهران  مدارس  يف  اجليد  التعليم  معايري  من  مدارسنا  استفادت  لقد 

ستقودنا املعايري أيًضا يف اختيار أساليب جديدة للرتكيز عليها. ومنذ تأسيس املدارس، فقد سعينا لالستفادة من نتائج 

وتطبيقات األبحاث الرتبوية املعارصة، حيث أخذنا تدرجيًيا بتكييف وتبني أفضل املامرسات املناسبة لبيئتنا يف برناجمها. 

بأكملها،  الرتبوية  العملية  ط دوره يف  م وتنشِّ املتعلنّ تركز عىل  التي  استخدام االسرتاتيجيات  املدارس عىل  كام ركزت 

م اخلدمي؛ واحللقات األدبية؛ واالستخدام  م التعاوين؛ واملناظرات؛ واملحاكاة؛ والتعلنّ مثل: التخطيط العكيس؛ والتعلنّ

)املحوري(؛  املدمج  والتعليم  والعلوم؛  الرياضيات  تعليم  يف  احلقيقية  واألشياء  )اليدوية(  احلسية  لألدوات  الواسع 

م وغري ذلك.  وعملية الكتابة؛ واملهارات الست الكربى يف األبحاث الطالبية واستخدام التكنولوجيا يف التعليم والتعلنّ

ويتلقى املعلنّمون التدريب والدعم يف استخدام هذه الطرق من خالل برنامج التطوير املهني املوضح أعاله ومن خالل 

»خطة التقدم املستمر يف التعّلم«. 

ب. تقدم املدارس مساعدة يف حالة مواجهة الطالب لصعوبات تعّلمية وذلك من خالل »وحدة دعم الطالب«.

مية يف املهارات األساسية يف اللغة العربية والرياضيات واللغة اإلنجليزية يف  فبعد حتديد الطالب ذوي الصعوبات التعلنّ

مرحلة التمهيدي والصفوف االبتدائية، تتيح املدارس هلم الفرصة للحصول عىل مساعدة إضافية بواقع 2-5 حصص 

يف األسبوع. وهذه املساعدة تقدم من قبل معلنّمي متمرسي تم إعدادهم خصيًصا هلذا الغرض. 

نوعية املنهج- 2

أ. تسعى املدارس للوصول إىل أعىل املعايري األكاديمية.

رغم أن مدارس الظهران األهلية كانت دائاًم تقوم بتعديل وتكييف املنهج املطلوب ليتالءم مع أهدافها املعلنة، إال أن التغيري 

كثرًيا  – منحها  الدويل  املنهج  تستخدم  مدرسة  إىل  الوطني  املنهج  تستخدم  مدرسة  كوهنا  – من  املدارس  وضع  يف  احلايل 
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من املرونة. ففي العام 2009/2008، تعاون أعضاء اهليئة التعليمية بتوجيه من مستشارين دوليي يتمتعون باحرتام عاٍل 

للبدء بوضع مناهجنا اجلديدة يف اللغة اإلنجليزية والرياضيات والرتبية البدنية والرتبية الفنية عىل أساس معايري Delaware؛ 

فإن  االجتامعية،  للدراسات  وبالنسبة  العربية.  للغة  مماثلة  معايري  باعتامد  بالنظر  حالًيا  يقومون  فإهنم  ذلك،  إىل  باإلضافة 

املعلمي يعملون عىل االستفادة من معايري* AERO إلعداد مساقات باللغة اإلنجليزية واللغة العربية. بالطبع، هناك العديد 

املعلمي،  التدريب، ودعم  الوقت واملال واجلهد يف  تستثمر  املدارس  أن  بالفعل؛ غري  املعايري  تلك  لتحقيق  التحديات  من 

وتوفري املواد التعليمية التي يتوقع أن حُتدث بالتدريج تنفيًذا هلذه التوقعات العالية. 

ب. تركز عىل تعّلم كل من اللغة العربية واللغة اإلنجليزية.

م والتفكري والعمل باللغة العربية  ختطط املدارس جدوهلا ومناهجها عىل نحو يضمن تنمية مجيع الطالب للقدرة عىل التعلنّ

واللغة اإلنجليزية. ويف املرحلة الثانوية فقط يستطيع الطالب أن خيتاروا الرتكيز عىل لغة أكثر من األخرى. ولكي نضمن 

م املفردات بكلتا اللغتي. ويتم اآلن  م طالبنا وهم يتنقلون بي اللغتي، فقد زدنا بدرجة كبرية تركيزنا عىل تعلنّ استدامة تعلنّ

موه يف تعليم اللغتي  مه زمالؤنا الذين تم تأهيلهم وإجازهتم حديًثا يف تعليم القراءة والكتابة، يتم تطبيق ما تعلنّ تطبيق ما تعلنّ

اإلنجليزية والعربية. 

ج. تضع املدارس املنهج مستفيدة من األبحاث العاملية وذلك لتطوير مواد يتم تعليمها باللغة العربية واللغة اإلنجليزية. 

رغم أن املدارس عملت دائاًم لتحسي منهجها، إال أهنا ومنذ أن اعُتِمَدْت وأجيز هلا أن تقدم برناجًما دولًيا، قامت بإحضار 

عدد من املستشارين الدوليي لتحسي املناهج التي ستقدم بكلتا اللغتي، العربية واإلنجليزية. 

د. تشجع املدارس مهارات التفكري العليا وتتجنب استخدام احلفظ كلام أمكن ذلك. 

الدرجات(. وقد  والتدريج )وضع  والتقويم  التعليم  بأساليب  دقيًقا  اهتامًما  بالصعوبة وتتطلب  احلفظ  املعركة ضد  تتسم 

أحرزنا الكثري من التقدم يف هذا املجال ولكننا مازلنا نعمل عىل ذلك. 

هـ- تطبق املدارس االختبارات القياسية )املقننة( لتقييم التقدم وخصوًصا يف اللغة العربية واللغة اإلنجليزية.

لقد بدأنا باستخدام اختبار مقنن يف اللغة العربية يف املرحلة االبتدائية يف العام 2000. ومنذ ذلك الوقت وجدنا أنه من املفيد 

احتياجات خاصة وتقييم  الذين لدهيم  الطالب  لقياس حتصيل طالهبم، وحتديد  للمعلنّمي طريقة أخرى  م  نقدِّ أن  للغاية 

برناجمهم. وهناك تغيريات عديدة أجريت بالنسبة لطالب ومعلنّمي بعينهم وبالنسبة ملستويات بأكملها عىل أساس نتائج 

هذه االختبارات. كام جربنا أيًضا عدة اختبارات يف اللغة اإلنجليزية )بخاصة DRA ، MAP( ملساعدتنا يف حتسي برناجمنا 

ويف حتديد نقاط القوة ونقاط الضعف لدى األفراد. 

AERO: American Education Reaches Out *
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توفر املدارس وقًتا تعّلمًيا إضافًيا. - 3

توفر املدارس وقًتا إضافًيا يف خطتها الدراسية األسبوعية زيادة عام هو مقرر رسمًيا من قبل وزارة الرتبية والتعليم.

خيتلف استخدام هذا الوقت اإلضايف من سنة إىل أخرى؛ لكن بيانه كام ييل: 

1012-711-49-16-3الصف
النسبة املئوية 

للوقت اإلضايف
%43%29%14%14%33

يستخدم هذا الوقت إما لتعزيز املادة الدراسية املطلوبة أو لتقديم برامج إضافية مثل:

م القراءة والكتابة باللغة العربية واللغة اإلنجليزية، وخصوًصا  أ- مهارات القراءة والكتابة: يتم ختصيص وقت إضايف لتعلنّ

يف املرحلة االبتدائية املبكرة وذلك متاشًيا مع توصيات األبحاث الدولية. ويف الصفوف العليا، هناك أيًضا برامج للقراءة 

اإلضافية لتحسي االستيعاب والطالقة وحب القراءة.

ب- اللغة اإلنجليزية: يتم تعليم اللغة اإلنجليزية بدًءا من الروضة حتى هناية املرحلة الثانوية. ويف حي أن وقت احلصص 

املخصص للغة اإلنجليزية يأخذ 10% من الوقت اإلمجايل يف املرحلة التمهيدية املبكرة، إال أن الوقت أو عدد احلصص 

يزداد بشكل كبري مع ازدياد أعامر الطالب.

ج- املهارات املكتبية: يقيض مجيع الطالب من مرحلة رياض األطفال إىل الصف الثالث االبتدائي حصة واحدة يف األسبوع 

عىل األقل يف املكتبة حيث يستمعون إىل قصص ويتعلنّمون مهارات استخدام املكتبة. 

اإلنجليزية ومن  واللغة  العربية  باللغة  املهارات  الطالب عىل هذه  تدريب  يتم  املعلوماتية:  املشكلة  البحث وحل  عملية  د- 

خالل اإلجراءات واالسرتاتيجيات املوضحة يف كتب: املهارات الثالث العليا )ملرحلة رياض األطفال( َواملهارات الست 

الكربى  يف املدارس االبتدائية َواملهارات الست الكربى يف املدارس املتوسطة والثانوية التي قام برتمجتها ونرشها دار الكتاب 

الرتبوي بمدارسنا.

احلصص  خالل  من  وذلك  االبتدائي  األول  الصف  من  بدًءا  واستخداماته  احلاسوب  عىل  طالبنا  يتعرف  احلاسوب:  هـ- 

النظامية، اجلمعيات، واملختربات املفتوحة أثناء الفسح.

و- مرشوع التخرج: مشاريع التخرج هي مشاريع رئيسة تنفذ باستقاللية ومطلوبة من مجيع الطالب يف الصف الثاين عرش 

ويتم تقييمها من خالل تقديمها كعروض أمام اجلمهور. 
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حصص إضافية: تضاف بعض احلصص إىل مواد دراسية حمددة بحسب احتياجات املادة أو احتياجات الصفوف يف  ز- 

سنوات معينة. 

ح- الرحالت امليدانية اهلادفة: ختطط هذه الرحالت جلميع املراحل.

ط- برنامج اللياقة البدنية: تقاس اللياقة البدنية للطالب يف مجيع املراحل ويتم العمل مع الطالب بناء عىل النتائج.

ك- األيام الرياضية - يف قسم البني - مرة يف كل فصل درايس لكل مرحلة

ل- اإلعداد لالختبارات الوطنية والدولية

تقوم املدارس باستمرار ببذل جهود جديدة لتحسني الربامج األكاديمية.- 4

فيام ييل بعض األمثلة احلديثة:

يف  املتحدة«  األمم  »نموذج  استخدام  وفاعلية  لقوة  ملالحظتنا  نتيجة  االجتامعيات:  تعليم  يف  املحاكاة  اسرتاتيجية  استخدام  أ. 

البينشخصية والتحدث أمام  تعليم الطالب الوعي بالشؤون الدولية والتفكري اإلبداعي والتفكري النقدي والعالقات 

م اآلن كيف نستخدم حماكاة مماثلة لتعليم طالب الصف األول الثانوي عن العامل العريب.  اجلمهور، فإننا نتعلنّ

ب. استخدام قطع الـ Lego يف تعليم الفيزياء: نتيجة ملالحظتنا قوة وفاعلية استخدام قطع الـ Lego يف بناء الروبوتات، فإننا 

م اآلن كيف نستخدم تلك القطع يف تعليم الفيزياء يف املرحلة الثانوية.  نتعلنّ

ج. استخدام مساقات دراسية عرب شبكة اإلنرتنت: لقد تم تقديم مساقات دراسية للطالب يف املستوى املتقدم من خالل 

»الربنامج التعليمي اخلاص بالشباب املوهوبني« التابعة جلامعة ستانفورد. ورغم أن الربنامج متوقف حالًيا ألسباب تقنية، 

ن مجيع الطالب بأن يأخذوا مساًقا دراسًيا واحًدا عىل األقل عرب الشبكة  إال أننا نأمل بأن نبدأ من جديد مرة ثانية ونمكِّ

كمتطلب للمدارس قبل أن يتخرجوا فيها.

نتائج  بناًء عىل  التخطيط  وإعادة  التأمل  املعلنّمي يف  فاعلية إرشاك  رأينا  أن  بعد  املقننة:  لالختبارات  استخدامنا  توسيع  د. 

االختبارات املقننة، فإننا نخطط اآلن الستخدام جمموعة متنوعة من هذه االختبارات - عادة اختبار واحد كل عام - 

ن خصوًصا يف اللغة اإلنجليزية واللغة العربية والرياضيات.  وذلك لقياس التحسنّ

أدخلنا خطة  فقد   ،2011 الدرايس 2010/  العام  من  بدًءا  النتائج:  واإلبالغ عن  الدرجات  لرصد  هناك خطة جديدة  هـ. 

جديدة لرصد الدرجات واإلبالغ عن النتائج هي أكثر مالءمة للمنهج املستند إىل معايري. 

قيادة  موا  يتعلنّ كي   TAMAM مرشوع  إىل  واملعلنّامت  املعلنّمي  من  جمموعة  أرسلنا  أن  بعد  )العميل(:  اإلجرائي  البحث  و. 

زمالئهم يف إجراء البحوث العملية، فإننا نسعى اآلن الستخدام هذه األداة وغريها من األدوات للتشجيع عىل التأمل 

واحلفز عىل التغيري يف املامرسات بناء عىل أبحاث علمية يقودها معلنّمون. 
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ماذا تفعل املدارس إلثراء براجمها املساندة للمنهج ؟

تعمل املدارس عىل غرس حّس املسؤولية والرمحة وحب فعل اخلري يف نفوس الطالب. - 1

ختصص املدارس حصتي كل أسبوع من برناجمها املدريس املعتاد لربنامج اجلمعيات للطالب من الصف الثالث فام فوق. ويف 

كل فصل درايس، خيتار كل طالب الربنامج الذي سيلتحق به يف هاتي احلصتي، حيث خيتار نشاًطا من بي جمموعة متنوعة 

من األنشطة واملشاريع التعاونية خلدمة املجتمع. إن غرضنا من برنامج اجلمعيات حتقيق ثالثة أهداف هي: تنمية اهتاممات 

والتنظيمية والقيادية؛ وغرس  التآزرية  تنمية مهاراهتم  املعتادة؛  نطاق دراساهتم  الطالب يف جماالت خارجة عن  ومواهب 

وعي لدهيم بقضايا واحتياجات املجتمع وبقدرهتم عىل إحداث فرق يف جعل العامل مكاًنا أفضل. 

وقد عملت جمموعات خدمة املجتمع عىل عدد من املشاريع منها عىل سبيل املثال وليس احلرص:

خدمة املعوقي بالتعاون مع »مجعية رعاية وتأهيل املعوقني يف املنطقة الرشقية« أ- 

ب- خدمة األطفال يف »دور الرعاية االجتامعية« يف املنطقة

خدمة املسني بالتعاون مع »دار املسنني« ج- 

د- تأسيس وتشغيل مكتبات إعارة للمرىض يف املستشفيات املحلية )مستشفى املانع ومستشفى امللك فهد اجلامعي(

هـ- محاية البيئة )بغرس األشجار واملساعدة يف تنظيف الشواطىء، وتدوير الورق، والزجاج واأللومنيوم ومشاريع أخرى 

عديدة( وذلك بالتعاون مع اجلهات املحلية املعنية

و- التعاون مع اجلمعيات اخلريية يف املنطقة ملساعدة العائالت املحتاجة 

ز- خدمة بعض املساجد )تنظيفها، جتميلها، العناية باملصاحف، ...(

تطلب من طالهبا أن يقدموا عروًضا ويلقوا كلامت يف اجلمهور. - 2

تطلب املدارس من مجيع طالهبا أن يتحدثوا أمام اجلمهور عدة مرات يف كل عام درايس، بدًءا من رياض األطفال فام فوق. 

فالطالب يقدمون عروًضا يف فصوهلم كجزء عادي من العمل عىل وحداهتم الدراسية، ويتحدثون كذلك يف االجتامعات 

العامة ويف املسابقات واملرسحيات وأمام زوار املدارس ويف مواقف متنوعة حيث يتكون اجلمهور من جمموعات صغرية 

وجمموعات كبرية. ونتيجة لكل هذه الفرص، يشعر غالبية الطالب باالرتياح وهم يتحدثون أمام اجلمهور يف نموذج األمم املتحدة، 

شبكة القضايا العاملية وسواها من املناسبات الدولية. كذلك يقدم مجيع الطالب عروضهم النهائية يف هناية املرحلة الثانوية عندما 
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يقدمون مشاريع خترجهم أمام جلنة من املحكمي وأولياء األمور والطالب اآلخرين. 

تتيح الفرص للطالب ليجربوا عدًدا كبرًيا من األنشطة املتنوعة واملهارات. - 3

يتيح برنامج اجلمعيات الذي يقدم جلميع الطالب يف مجيع املراحل خالل العام الدرايس، فرًصا لكي يتعامل الطالب مع 

ع الطالب، وبخاصة قبل املرحلة الثانوية، أن ينضموا إىل  عدد من التحديات املتنوعة واخلربات التي توسع مداركهم. ويشجنّ

مجعية جديدة يف كل فصل درايس وذلك هبدف استكشاف هوايات جديدة أو لتنمية مهارات جديدة. 

تتحدى الطالب ليعملوا عىل مستويات عاملية من الكفاءة وذلك من خالل املنافسات الدولية. - 4

أن  تتيح للطالب  العاملية، وسواها  القضايا  املتحدة، شبكة  العلوم، نموذج األمم  الروبوت، معارض  مسابقات   : فاملشاركات يف 

يتفاعلوا مع طالب من بلدان أخرى. ومن خالل هذه التفاعالت، بإمكاهنم أن يقيسوا مستوى مهاراهتم وفهمهم بمعايري 

عاملية. لقد اكتسب طالبنا وكذلك اكتسبت مدارسنا الثقة نتيجة لإلنجازات التي حققها طالبنا يف هذه الفعاليات الدولية. 

تزيد وعي الطالب بالقضايا العاملية. - 5

ازداد وعي طالب مدارسنا بالقضايا العاملية من خالل عدد من اجلهود املبذولة؛ منها عىل سبيل املثال وليس احلرص: مشاريع 

خدمة املجتمع؛ تكوين نموذج جامعة الدول العربية لطالب الصف األول الثانوي؛ إعطاء مساق ملدة فصل درايس واحد 

حول القضايا العاملية؛ املشاركة الطوعية يف شبكة القضايا العاملية؛ واملشاركة الطوعية يف نموذج األمم املتحدة.

  

ما الذي تعمله املدارس لتحقيق اجلزء الثاين من رسالتها ؟

الرتمجة والنرش والتدريب

ينص اجلزء الثاين من رسالة مدارس الظهران األهلية عىل ما ييل: »املشاركة يف تطوير الرتبية والتعليم يف العامل العريب«. لذا ترحب 

مدارسنا باملربي من مدارس أخرى وبخاصة من السعودية ودول اخلليج الذين يرغبون يف زيارهتا، لالطالع عىل جتربتها 

ومناقشة عدد من القضايا املدرسية. 

اللغة  اللغة اإلنجليزية إىل  الرائجة من  الرتبوية األجنبية  الكتب  باإلضافة إىل ذلك تقوم مدارسنا، بإعداد أو ترمجة  كثري من 

العربية وذلك الستخدامها يف أغراض تدريب املعلنّمي واملرشفي الرتبويي والقادة الرتبويي اآلخرين وأولياء األمور حتى 

تعم الفائدة املربي الناطقي باللغة العربية املهتمي يف هذا اجلانب. وقد قمنا بنرش )60( كتاًبا حتى الوقت احلايل. وهناك كتب 
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أو موقعه اإللكرتوين(. لقد أثبتت هذه  دار الكتاب الرتبوي للنرش والتوزيع  أخرى قيد اإلعداد للنرش، )انظر قائمة إصدارات 

الكتب فاعلية عالية يف تطوير مدارس الظهران األهلية؛ كام أن كثرًيا منها يستخدم اآلن إلعداد املعلنّمي قبل اخلدمة وأثناءها يف 

م القراءة.  العديد من املدارس واجلامعات يف خمتلف أنحاء العامل العريب. كام بدأنا بنرش بعض كتب األطفال ملساعدهتم يف تعلنّ

كذلك، فقد لبنّى املعنيون يف مدارسنا بعض الدعوات إلقامة ورش عمل يف املدارس والدوائر الرتبوية الرسمية يف غري مدينة 

العربية املتحدة، ُعامن  البحرين، اإلمارات  قطر،  املثال:  بلدان أخرى منها عىل سبيل  العربية السعودية ويف  من مدن اململكة 

الواردة يف  األفكار  تطبيق  والتي ُصممت ملساعدهتم عىل  العمل هذه،  نحو 5.000 مربٍّ من ورش  استفاد  لقد  ولبنان. 

الكتب الرتبوية التي نرشناها عىل أرض الواقع يف املدارس التي يعملون هبا أو يرشفون عليها. 

ما هي أنواع املرافق التي متتلكها املدارس لدعم براجمها ؟

تعمل املدارس يف مبنى مجيل مستأجر من رشكة أرامكو السعودية ُبني خصيًصا كمدرسة كنا قد شاركنا يف تصميمه. تتألف 

املرافق املدرسية من التايل: 

أ- غرف فصول واسعة ُصممت وفق مواصفات عالية

األعامر،  خمتلف  من  الطالب  الستخدام  واإلنجليزية  العربية  باللغتي  كتاب  ألف   )90( نحو  عىل  حتتويان  مكتبتي  ب- 

وكذلك املربي واآلباء داخل املدرسة وخارجها. وتتم إدارة املكتبة من خالل استخدام برنامج )Simphony( يستند إىل 

اإلنرتنت. كام لدى املكتبة أيًضا إمكانية الوصول إىل قاعدة  بيانات )SIRS(، املستندة إىل اإلنرتنت واخلاصة باملدارس

ج- خمتربات للحاسوب والفيزياء والكيمياء واألحياء والعلوم العامة

د- قسم للتدبري املنزيل يف قسم البنات وورشة للفنون الصناعية يف قسم البني

اإلنرتنت بحيث يكون هناك جهاز  إىل شبكة  الرسيع  الوصول  بإمكانية  هـ- نحو )600( جهاز حاسوب معظمها جمهز 

واحد عىل األقل يف كل غرفة، باإلضافة إىل األجهزة املوجودة يف خمتربات احلاسوب السبعة 

)Smart Boards( و- خالل عام 2011 ستزود مجيع الفصول الدراسية بالسبورات الذكية

ز- مالعب قانونية لكرة القدم والتنس األريض وكرة السلة والكرة الطائرة ومضامر للجري

ح- صالة رياضية مغلقة لكل مدرسة

ط- مرسح يتسع لنحو مائتي ومخسي شخًصا

ي- قسم للتدبري املنزيل يف مدارس البنات

ك- غرف للرتبية الفنية يف كال املدرستي 
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مدارس الظهران األهلية
ص ب 5162 الدمام 
الرمز الربيدي 31422
اململكة العربية السعودية

هاتف قسم البني: 8919222-3-00966 / هاتف قسم البنات:00966-3-8919444
فاكس: 8915252

info@das.sch.sa أو das@sahara.com.sa : بريد إلكرتوين
www.das.sch.sa

دار الكتاب الرتبوي للنرش والتوزيع 
هاتف: 8916066 -3-00966/ فاكس:00966-3-8918178

dar-alkitab@das.sch.sa ص. ب. الدمام 5162 اململكة العربية السعودية / بريد إلكرتوين
www.das.sch.sa :زوروا موقعنا عىل اإلنرتنت


