
ـ مــن 20 ســنة مضــت، أسســت  قبــل أـك

مــدارس الظهــران األهليــة دار الكتــاب 

الرتبــوي للـنـرش والتوزيــع لتتشــارك مــع 

اآلخريــن الكتــب واألفــكار والتدريــب التــي 

ال غنــى عنهــا ملواصلــة تطورنــا املســتمر. 

واآلن، ونتيجــة للطلــب املتزايــد، ســوف 

للمربــ، للمــدارس، وللطــالب وذلــك 

عىل النحو التايل: 

كــن  إن ســعينا للتجديــد واالبتــكار 

مالحظتــه بســهولة يف تركيزنــا عــىل 

 STEAM، Virtual  Reality مواضيــع مثــل

 Artificial Intelligence ،(الواقع االفرتايض)

ـ  (الــذكاء االصطناعــي)، وتطبيــق التفـك

التصميمــي، وبخاصــة مــن خــالل مــا يســمى 

. ـكـ كــن مالحظتــه يف 

تبنينــا لربامــج البكالوريــا الدوليــة، ويف 

التكييفــات التــي أجريناهــا عــىل مناهــج 

االجتعيــات، ويف املبــادرات االجتعيــة التــي 

تتجــىل يف مشــاريع التخــرج ومشــاريع 

نمو للتعليم
كانــت مــدارس الظهــران األهليــة تعمــل باســتمرار عــىل تجديــد نفســها منــذ تأسيســها عــام 1977، وذلــك ملــا فيــه  

مصلحــة طالبنــا. واآلن نخطــط لتوســيع خدماتنــا مــن خــالل إنشــاء مركــز ملســاعدة املربــ اآلخريــن عــىل فعــل 

إن عمليــات التقــيص التــآزري املســتمرة  والتطــور  النــايشء والقائــم عــىل النتائــج أمــر أســايس لكيفيــة عمــل 

مــدارس الظهــران األهليــة والتــي بدورهــا أنتجــت ثقافــة تجديــد (ابتــكار) بــ الهيئتــ التعليميــة واإلداريــة يف 

مــدارس الظهــران األهليــة. إن ثقافــة التجديــد (االبتــكار) هــذه والتــي  تطــورت خــالل اثنتــ وأربعــ ســنة، 

أســهمت يف جعــل مدارســنا تتبــوأ املراكــز األوىل يف االختبــارات الوطنيــة (القــدرات والتحصيــل)، وشــجعت 

التفـكـ التجديــدي (االبتــكاري) لــدى طالبنــا، وقادتهــم إىل املشــاركة والفــوز يف مســابقات وطنيــة وعامليــة يف 

CONSULTATION 
SERVICES 



CONSULTATION 
SERVICES 

• تدريــب الرتبويــ عــىل املهــارات األساســية أو املتخصصــة، إمــا مــن خــالل 

مساقات مستقلة أو من خالل خدمات تقدم إىل مدرسة او منطقة محددة 

• كتــب ومصــادر للتدريــب ولتطبيــق طـُـرُق جديــدة، ســواء كانــت باللغــة 

العربية أو اإلنجليزية 

خدمــات استشــارية ملســاعدة املــدارس عــىل تحديــد احتياجاتهــا ثــم وضــع   •

 (Coaching) دعم مستمر من خالل تطوير املنهج، املواد التعليمية، والرعاية •

ملساعدة املدارس يف تنفيذ تلك الخطط 

• تقديــم فعاليــات لألهــايل مثــل: التدريــب، رفــع الوعــي يف تربيــة األبنــاء، 

مصادر... إلخ 

 Maker وسواها من أنشطة STEAM خدمات للطالب مثل، ورشات عمل يف  •

Space، التعليــم الخــاص، املســاندة األكاديــة، الربامــج الصيفيــة، اإلعــداد 

الختبارات التأهيل، وسواها من املتطلبات الجامعية 

ســوف ينفــذ عمــل ــو بدرجــة كبــة مــن قِبـَـل هيئــة مــن املستشــارين، املدربــ، واملعلّمــ، والذيــن لديهــم جميعـًـا 

خــربة واســعة يف األدوار املتعــددة يف املــدارس. بعــض األعضــاء مستشــارون دوليــون قدمــوا مســاعدة إىل مــدارس 

إفراديــة أو إىل مناطــق تعليميــة داخــل العــا العــر وخارجــه. وآخــرون مــا زالــوا يقدمــون خدماتهــم وهــم 

ارســون عملهــم اليومــي يف مــدارس الظهــران األهليــة وســواها مــن املــدارس العاملــة يف محيــطٍ عــر كمؤسســات 

ســيكون يكــون مركــز ــو للتعليــم مجــازًا مــن وزارة التعليــم يف اململكــة العربيــة الســعودية. 

والعائــد مــن عمــل هــذا املركــز ســوف يســتخدم يف مســاعدة مــدارس الظهــران األهليــة عــىل 

التطــور املســتمر كمدرســة ذات مســتوى عاملــي تعمــل كمخـتـرب تربــوي وحاضنــة 

لالســرتاتيجيات واالبتــكارات التــي تســهم يف تطويــر الرتبيــة والتعليــم يف اململكــة العربيــة 
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