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ين كلمة رئيس مجلس المدير

أدركــت القيــادة الرشــيدة لوطننــا الغالي _أيدهــا هللا_ أهمية 
الوطنيــة  التنميــة  تحقيــق  يف  المحــوري  ودوره  التعليــم، 
الشــاملة، وبنــاء اإلنســان الســعودي، مــن خــالل رفــع جــودة 
ــة  ــر البيئ ــه؛ بالتزامــن مــع تطوي ــم ومُخرجات ــات التعلي عملي
التعليميــة؛ لتكــون مُحفـّـزة علــى اإلبــداع واالبتــكار، واالهتمام 
بتحســين حوكمــة نظــام التعليــم، وتطويــر مهــارات وقــدرات 
ــم والمهــارات الالّزمــة  ــن بالقِي ــد الُمتعلمي ــوبيه، وتزوي مَنُس
ليُصبحــوا مُواطنيــن صالحيــن، مُدركيــن لمســؤولياتهم تجــاه 

األســرة والمجتمــع والوطــن. 

وقــد رســمت المملكــة مــن خــالل رؤيــة 2030 انطالقــة 
بكافــة  التعليــم  تطويــر  يف  والرقــي  التميــز  إلــى  جديــدة 
مراحلــه، ومختلــف مناهجــه واســتراتيجياته؛ للوصــول إلــى 
تنميــة مســتدامة، تحقــق متطلبــات الحاضــر والمســتقبل 
بكفــاءة عاليــة، وتحافــظ علــى فــرص األجيــال القادمــة، وتلبّي 
ــة  ــق تنمي ــهم يف تحقي ــورة تس ــم، بص ــم وتطلعاته احتياجاته
تغــذي االقتصــاد، وتبنــي األجيــال، وتحّســن جــودة المعيشــة 

دون تهديــد المــوارد الطبيعيــة والبيئيــة يف المملكــة.

حيــن تعــرض العالــم لجائحــة كورونــا )كوفيــد19-(، أســهمت 
المملكــة العربيــة الســعودية كرئيــس لمجموعــة العشــرين 
يف مكافحــة هــذه الجائحــة علــى مســتوى العالــم، وخــالل 
إقليميــاً  المملكــة  بــدور  الــدول  أشــادت  القمــة  أعمــال 
وعالميــاً يف إدارتهــا لألزمــة. ومــن الجهــود االســتثنائية التــي 
بذلتهــا الدولــة _أعزهــا هللا_ يف تخفيــف اآلثــار الناجمــة عــن 
هــذه الجائحــة، وحفاظــاً علــى ســالمة أكثــر مــن ســتة مالييــن 
طالــب وطالبــة يف التعليــم العــام، اســتمرار تقديــم العمليــة 

ــد.  ــة عــن بُع التعليمي

تأســيس مشــروع ضخــم  التعليــم  وزارة  خطــط  مــن  كان 
يتمثــل يف إطــاق منظومــة تعليــم موحــدة تصــل خدماتهــا 
لــكل إدارة تعليــم، ولــكل مدرســة، ولــكل الطــاب والطالبــات 
الســعودية.  التعليميــة  البيئــة  واقــع  وتمثــل  منازلهــم،  يف 
مســتغلة المحتــوى التعليمــي واإللكترونــي التفاعلــي لثــاث 
مدرســة  يف  لتدمجهــا  لديهــا،  متوفــرة  تعليميــة  منصــات 
الجائحــة  فعجلــت  2021م.  عــام  بنهايــة  تطلــق  افتراضيــة 
بالمشــروع، لتطلــق الــوزارة “منصــة مدرســتي”، و)23( قنــاة 
فضائيــة مــن قنــوات عيــن التعليميــة، إضافــة إلــى قنــاة عيــن 
التعليميــة علــى اليوتيــوب، بتناغــم وتوائــم كبيــر، وفــق إطــار 
عــام موحــد، يقــوم علــى ركائــز محــددة وواضحــة. أثمــرت عــن 
تقديــم وزارة التعليــم خدمــة التعليــم عــن بُعــد بالشــراكة مــع 
شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة لجميــع مراحــل التعليــم 
ــر دقيقــة، نالــت علــى إثرهــا إشــادة عــدد  العــام، وفــق معايي
مــن المنظمــات العالميــة، وأصبحــت تمثّــل قصــة نجــاح 
ــي  ــتوى العرب ــى المس ــاً عل ــاً ملهم ــروعاً وطني ــة، ومش مذهل
واإلقليمــي والعالمــي. ومــا كان هــذا المنجــز الفريــد ليكتمــل 
ــم بالدعــم  ــارك، ث ــد المب ــى هــذا البل ــى عل إال بفضــل هللا تعال
ــن  ــدن ســيدي خــادم الحرمي ــر المحــدود مــن ل الســخي وغي
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود وســمو 
ــر محمــد  ــي األمي ــده صاحــب الســمو الملك ــي عه ســيدي ول
بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل ســعود _حفظهمــا هللا_، 
الــذي انعكــس أثــره علــى كــوادر وطنيــة مبدعــة، اســتطاعت 
التحليــق بهــذا المنجــز إلــى اآلفــاق، ومكنــت مــن وصــول 
الرســالة التعليميــة التفاعليــة المتزامنــة وغيــر المتزامنــة 

ــهولة.  ــر وس ــات بيس ــاب والطالب للط

أسأل هللا تعالى أن يبارك يف الخطى، ويسدد الجهود، ويعلي 
شأن هذا الوطن، يف ظل قيادته الحكيمة _أيدها هللا_. 

كلمة الرئيس التنفيذي

تفخــر شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة بشــراكتها مع 
وزارة التعليــم باعتبارهــا الــذراع التنفيــذي لمشــاريعها 
التعليميــة والتطويريــة، وبمــا حققتــه مــن إنجــازات 
اســتثنائية يف عــام غيــر عــادي، حيــث عانــى العالــم مــن 
جائحــة كورونــا )كوفيــد 2019(. حيث ســاهمت الشــركة 
– وبشــكل كبيــر - يف اســتمرارية العمليــة التعليميــة 
الجائحــة،  هــذه  بســبب  الدراســة  تعليــق  قــرار  بعــد 
وكانــت االســتجابة الســريعة للتغيــرات المفاجئــة يف 
ــى  ــة إل ــة الحضوري ــن الدراس ــه م ــم وانتقال ــط التعلي نم
الدراســة المنزليــة، واالنتقــال إلــى العمــل بالبدائــل 
ــى  ــي عل ــج الدراس ــر المنه ــد، وتوفي ــن بُع ــة ع التعليمي
مــدار الســاعة للطــالب والطالبــات يف منازلهــم، لــه األثــر 
األكبــر يف ذلــك. مــع مراعــاة الفاقــد التعليمــي، عبــر 
ــل  ــى أكم ــا عل ــت مهمته ــي واصل ــتي الت ــة مدرس منص
وجــه، وجعلــت التعليــم والتعلــم متاحــاً يف منــزل ماليين 
الطــالب والطالبــات، مســتخدمةً فيهــا كل األدوات التــي 
وقدراتهــم الســتمرار ســير  إمكاناتهــم  مــع  تتناســب 
ــرة  ــود الكبي ــم بشــكل كامــل بفضــل الجه ــة التعلي عجل
المبذولــة مــن قبــل المعلميــن والمعلمــات وأوليــاء 
األمــور يف المنــازل، وتفاعــل الطــالب والطالبــات مــع 

المنصــات التعليميــة.

ــع وزارة  ــزة م ــراكتها المتمي ــركة - بش ــت الش ــد حقق لق
البرامــج  مــن  لعــددٍ  متميــزة  إنجــازات   - التعليــم 
والمشــاريع يف مجــاالت تعليميــة وتطويريــة مختلفــة، 
ــن  ــة. وم ــات متنوع ــرات وتخصص ــن خب ــه م ــا تمتلك بم
ــي  ــب الصيف ــج التدري ــاريع؛ برنام ــج والمش ــذه البرام ه
للــكادر التعليمــي، ومشــروع مراجعــة وتحســين الكتــب 
المدرســية، وتنفيــذ مبــادرة اســتدامة وبنــاء لمحتــوى 
بتنفيــذ  الشــركة  تفتخــر  كمــا  االفتراضيــة.  الروضــة 
برنامــج ثقافــة قمــة العشــرين وهــو األول مــن نوعــه، 
والــذي أُطلــق بالتزامــن مــع اســتضافة المملكــة العربيــة 
الســعودية لقمــة العشــرين ليســتهدف كافــة المســتويات 

التعليميــة وعمــوم الجمهــور تحــت إطــار موحــد.

ويف هــذا التقريــر الــذي يعكــس مــا حققتــه الشــركة مــن 
تقــدم علــى كافــة األصعــدة خــال عــام 2020، نســتعرض 
أهــم المنجــزات مــن مبادرات ومشــاريع وبرامــج أُنجزت 
علــى يــد كوكبــة مــن أبنــاء وبنــات الوطــن ممــن يعملــون 
العاليــة،  والخبــرات  الكفــاءات  ذوي  مــن  الشــركة،  يف 
والذيــن يســهمون – وبــكل اقتــدار -  يف تحقيــق خطــط 
ــة  ــزات نوعي ــش قف ــذي يعي ــي، ال ــم الغال ــج وطنه وبرام
بقيــادة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن 
عبدالعزيــز، وولــي عهــده صاحــب الســمو الملكــي األميــر 

محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز أيدهمــا هللا.

معالي الدكتور
حمد بن محمد آل الشيخ

وزير التعليم
ين( )رئيس مجلس المدير

معالي الدكتور
منصور بن عبدالعزيز بن سلمه

)الرئيس التنفيذي(
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الرؤيــة لمحة عن تطوير

ــر للخدمــات التعليميــة  أنشــئت شــركة تطوي
ــة  ــة بالكامل ــعودية – مملوك ــركة س ــي ش وه
لصنــدوق االســتثمارات العامــة –  يف شــهر 
يونيــو 2012 م، لتكــون إحــدى شــركات شــركة 
شــركة  وهــي  القابضــة،   التعليــم  تطويــر 
ــة  ــم يف المملك ــر التعلي ــال تطوي ــدة يف مج رائ
العربيــة الســعودية وخارجهــا، وتوفـّـر الحلــول 
المبتكــرة التــي تمكـّـن األطفــال والشــباب مــن 
القــرن  يف  األمثــل  التعليــم  علــى  الحصــول 
تنفيــذ  يف  وتعتمــد  والعشــرين.  الحــادي 
مشــاريعها علــى منهجيــة مشــاريع مســتمدة 
مــن أفضــل المعاييــر العالميــة والتــي تحقــق 
ســهولة متابعــة  التنفيــذ الزمنــي ومعاييــر 
الشــركة سياســات  لــدى  أن  كمــا  الكفــاءة. 
حديثــة يف مجــال إدارة العقــود والمشــتريات 

الماليــة. واإلدارة 

المبتكــرة  التعليميــة  الحلــول  يف  األول  الشــريك 
ملــة لمتكا ا و

عالقتنــا بعمالئنــا عالقــة شــراكة تخــدم 
مصالــح الطرفيــن

أن نقــدم المنتجــات والحلــول المتعلقــة 
ــين  ــى تحس ــاعد عل ــم وتس ــاع التعلي بقط

ــة. ــاءة المخرجــات التعليمي كف

جديــدة  وحلــول  منتجــات  نقــدم  أن 
تســاهم يف تحســين العمليــة التعليمــة 

أن نكــون الخيــار األول لشــركائنا يف مجــال 
الخدمــات التعليمية

وخدماتنــا  منتجاتنــا  مــن  نســتفيد  أن 
لتقيــم حلــول وخدمــات ذات كفــاءة أعلى

القــيـــم الرسـالـة 

ــر منظومــة  تمكيــن الشــركاء والمســتفيدين مــن تطوي
تعليميــة متميــزة عبــر االســتثمار األمثــل للخبــرات 

ــراكات ــوارد والش والم

ــدرات  ــاء ق ــن وبن ــى تمكي ــركة إل ــدف الش ته
وعــدم  والمســتفيدين  الشــركاء  وإمكانــات 
االكتفــاء بتقديــم الخدمــات المباشــرة فقــط.

رضا الشركاءالتكامل 

اإلتقانالتفرد 

يادة  الر

العناية  نســتهدف تطويــر البنــى التنظيميــة والهيكليــة 
للمنظومــات التعليمية من أجــل تطوير قدراتها 

وتعزيــز إمكاناتهــا ورفــع تميزها التشــغيلي.

أن نســاهم عبــر أعمالنــا يف التنميــة الشــاملة 
ودول  أواًل  المملكــة  يف  التعليــم  لقطــاع 

الخليــج والعالــم العربــي ثانيــاً.

ــة  ــرية والمالي ــوارد البش ــن الم ــتفادة م االس
تنفيــذ  يف  المتخصصــة  الشــركاء  وشــبكة 

أنشــطة وأعمــال الشــركة.
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 استراتيجيتنا

تنمية وتطوير الكوادر البشرية 
ونشر المعرفة

تطوير أعمال مجدية استثمارية 
وتحقق التكامل والتوظيف األمثل 

لقدرات وخبرات الشركة

تبني أفضل الممارسات العالمية 
المهنية المعتمدة

تطوير منظومة التسويق الفعال 
والموجه محليًا وعالميًا

بناء هوية الشركة وتعزيزها

تحقيق أداء مالي عالي

تحقيق بيئة عمل جاذبة 
ومؤسسية

تطوير حلول وبرامج وأنشطة 
إبداعية مبتكرة وعملية ومنافسة

رفع كفاءة وفعالية القيادات 
الحالية والمستقبلية

تحقيق مستويات الجودة 
المعيارية

بيئة مرنة إلجراء األعمال السريعة 
والمتكاملة

إجراء الدراسات والبحوث يف 
مجاالت الشركة وتقييم أثرها 

وجدواها التعليمية

01

03

08

02

04

09

05

10

07 06

1112
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دعم أهداف رؤية 2030

010203

اإليجابيــة  القيــم  ترســيخ 
والخصــال الحميدة يف شــخصية 
مبكــرة  ســنّ  مــن  أطفالنــا 
ــة  ــر المنظوم ــق تطوي ــن طري ع
التعليميــة والتربويــة بجميــع 

مكوناتهــا.

لمــدارس  علــى  العمــل 
تعــزز  األهــل  مــع  بالتعــاون 
بغــرس  المجتمــع  نســيج 
الطــالب  نفــوس  يف  األخــالق 
ــد  ــة وقواع ــم بالمعرف وتزويده
لتطويــر  الضروريــة  الســلوك 
بالثبــات  تمتــاز  شــخصيات 
واالســتقاللية وروح المبــادرة.

الثقافيــة  األنشــطة  تعزيــز 
والتطوعيــة  واالجتماعيــة 
دعــم  خــالل  مــن  والرياضيــة 
وتمكيــن مؤسســاتنا التعليميــة 

والترفيهيــة. والثقافيــة 

تعمــل الشــركة علــى التناغــم يف مشــاريعها وبرامجهــا مــع رؤيــة 2030، وتحقيــق 
أهدافهــا التــي تتــواءم مــع محــور: مجتمــع حيــوي؛ للوصول لحيــاة كريمة وســعيدة، 

بنيانــه متيــن عبــر:
وتمثل دعم الشركة ألهداف الرؤية يف

01
بناء أهداف استراتيجية 

تتماهى مع أهداف الرؤية 
وتطلعاتها.

06
االهتمام بالتطوير المهني لالرتقاء بمستوى 

الممارسات المهنية التعليمية وفق أحدث التوجهات 
بالشراكة مع بيوت خيرة محلية وإقليمية وعالمية.

02
إعادة هيكلة الشركة بما يحقق 
األهداف المتوائمة مع أهداف 

رؤية 2030.

07
تصميم أنشطة تعزز مفهوم المواطنة الصالحة 

والمسؤولية االجتماعية وتشجع على اإلبداع 
واالهتمام بالفتنون والرياضة والصحة ورعاية 

الميول واالهتمامات للشباب والشابات.

03
المشاركة يف توطين الوظائف 

وإحالل الكفاءات الوطنية 
المؤهلة.

04
االهتمام بمرحلة الطفولة 
وتقديم الحلول المتكاملة 
لتأسيس األطفال يف ضوء 

أفضل الممارسات النمائية.

05
التحول الرقمي لجميع 

الخدمات التعليمية، وبناء 
أنظمة تعليمية رقمية تفاعلية 

متكاملة.
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ين مجلس المدير

معالي الدكتور
حمد بن محمد آل الشيخ

)رئيس المجلس(

سعادة الدكتور 
محمد بن سعود المقبل 

)عضو المجلس(

معالي األستاذة 
نورة بنت عبدهللا الفايز 

)عضو المجلس(

سعادة الدكتور 
أسامة بن فهد الحيزان 

)عضو المجلس(

الهيكل التنظيمي

ين مجلس المدير لجنة المراجعة 

العقود والمشتريات المحتوى والمعايير مكتب اإلدارة االستراتيجيحسابات العمالءالمالية والحسابات ية الشؤون اإلدار الخدمات والحلول الموارد البشرية
األنشطة الطالبية والمجتمعالتطوير المهنيالبرامج التعليميةاإللكترونية 

تطوير االعمال والتسويق 

المشتريات

المشتريات عالقات 
الموردين

االستراتيجية وإدارة األداء التحصيلالميزانية المرافق واألمن التعليم اإللكترونيإدارة المواهب

تطبيقات األعمال

تطوير التطبيقات

التشغيل

الجودة والهيكلة المؤسسية

أندية األحياءالتعلم والتدريب اإللكتروني

االستشارات القانونية
الرئيس التنفيذي

ين أمانة سر مجلس المدير

العقود المعايير والدراساتإدارة وحوكمة المشاريع عالقات العمالءالمحاسبة

تطوير المحتوى

ضبط الجودة

الخدمات اإلدارية تصميم وبناء منتجات المبادرات التعليميةالمحتوى الرقميعمليات الموارد البشرية
التطوير المهني

الرياضة المدرسية وتعزيز 
الصحة

مكتب الرئيس التنفيذي

إدارة المخاطر

تطوير التربية الخاصة

مشاريع التدريب األسرة والمجتمعالبرامج النوعية تطوير رياض األطفال

التميز المؤسسي

البرامج التعليمية تطوير المحتوى والحلول اإللكترونية الخدمات المساندة   
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ية  مواردنا البشر

01

03
02

04

علــى  الشــركة  تعتمــد 
مــن  توفيــر مصادرهــا 
المــوارد البشــرية مــن 
مــن  مجموعــة  خــال 

المصــادر

التوظيف

المستشارين من الجامعات

مزودي الخدمات البشرية

االستعانات غير المتفرغة

وقــد بلــغ عــدد الموظفيــن 222 موظفــاً، منهــم 45 موظفــاً 
المــوارد  خدمــات  مــزودي  خــالل  مــن  ســعودي  غيــر 
البشــرية، وتحــرص الشــركة علــى اســتقطاب المواهــب 
لخلــق  وتمكينهــم  البشــرية  كوادرهــا  مهــارات  وتطويــر 

ــر ــا عب ــي فيه ــف الثان ــادات الص قي

البرامج التدريبية للعام 2020

 110
عدد المستفيدين 

06
ورش العمل 

06
برامج تدريبية 

مشتركة 

50
الندوات العلمية 

 16
برنامج تمكين القادة 

 326
دورات التدريبية 

التخصصية 
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ية التوظيف والتوطين  مواردنا البشر

14 14 9 13 13 12 9

 

5

سعودي غير سعودي

0

50

100

150

200

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

95

126 130 132

163

191

213

189

274
عدد العاملين 

 %16
مزودي  الخدمة

%81
موظف

%3
معار 
ومستشار

222
عددالموظفين

 

%59
بكالريوس

%4
دكتوراه

%8
ثانوي

%8
دبلوم 

%21
ماجستير

علــى  الشــركة  عملــت  قــد 
رفــع  نســبة توطيــن وإحــالل 
الشــواغر بالكوادر السعودية 
ــى  ــى أعل ــل ال ــة لتص المؤهل
 %96 لتتجــاوز  مســتوياتها 

يف نهايــة العــام 2019.

التوظيف للعام 2020

 01
وظائف دعم  

 03
وظائف قيادية 

 12
وظائف إشرافية 

إجمالي عدد 
الوظائف  16
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خدماتنا..
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الطفولة المبكرة

01
تطوير مناهج متكاملة 

لمؤسسات رياض األطفال

04
تطوير مناهج متكاملة 

لمؤسسات رياض األطفال

02
التطوير المهني للحضانات 

والمعلمات والقيادات التعليمية 
يف مؤسسات الطفولة المبكرة

05
التطوير المهني للحضانات 

والمعلمات والقيادات التعليمية 
يف مؤسسات الطفولة المبكرة

03
بناء برامج تثقيفية مكتوبة 

مرئية ألولياء األمور والمعنيين 
بدعم نمو األطفال 

06
بناء برامج تثقيفية مكتوبة 

مرئية ألولياء األمور والمعنيين 
بدعم نمو األطفال 

خدماتنا يف الطفولة المبكرة:

منظومــة تطويــر مرحلــة الطفولــة المبكــرة هــي إحــدى المنظومــات االســتراتيجية التــي تنفذهــا شــركة تطويــر 
للخدمــات التعليميــة، وتعنــى بتطويــر المرحلــة ووضــع المعاييــر التــي تضمــن مســتوى عاليــاً مــن الجــودة لمــا 
يقــدم للطفــل مــن ســن ( -1 8) ســنوات، والتــي تهــدف إلــى تقديــم حلــول متكاملــة تؤســس لبنــاء الشــخصية 

الشــمولية للطفــل يف ضــوء أفضــل الممارســات النمائيــة عبــر:

التطوير المهني

01
تقديم حلول االستشارات 

االبتكارية يف مجال التطوير 
المه ي القائم على الدراسات 

واألبحاث الميدانية

04
تنفيذ حلول التطوير المهني 
وتقويمها ضمن المستويات 

المتعددة وفق معايير مقننة 
لعملياتها وإجراءاتها

02
تصميم وبناء منتجات التطوير 

المهني وخدماته وفق أحدث 
التوجهات بالشراكة مع بيوت 

الخرة المحلية واإلقليمية 
والعالمية

05
تأهيل الخراء المتخصص 

ن والمدربين على المعايير 
المهنية المعتمدة

03
تلبية المتطلبات المهنية لألفراد 

والمؤسسات وفق ما تتطلبه 
المسارات المهنية من خالل 

منظومة متكاملة لعمليات 
التطوير المهني المستدام 

خدماتنا يف التطوير المهني:

ــر  ــركة تطوي ــا ش ــي تقدمه ــة الت ــول النموذجي ــة الحل ــة لمجموع ــة متكامل ــن منظوم ــزء م ــي ج ــر المهن التطوي
للخدمــات التعليميــة يف مجــاالت التطويــر المهنــي، تســتهدف قطاعــات الدولــة الحكوميــة والخاصــة والقطــاع 

ــع فئاتهــم ومســتوياتهم. ــة يف جمي ــر الربحــي بمــا فيهــم شــاغلي الوظائــف التعليمي غي
هــدف هــذه المنظومــة الرئيســي إكســاب المتعلميــن المهــارات المهنيــة والوظيفيــة والشــخصية التــي 
تســاعدهم يف مجــال عملهــم ضمــن بيئــة مجتمعــات التعلــم المهنيــة القائمــة علــى المعاييــر المهنيــة الوطنيــة 
ــة  ــدم مــن خاللهــا برامــج نوعي المعتمــدة، ومــا يتبعهــا مــن تراخيــص وشــهادات مهنيــة وحوافــز وقيــم، ويُق
وفريــدة ومحفــزة علــى اإلبــداع واالبتــار بتوظيــف أســاليب وطــرق متنوعــة وباســتخدام أدوات تقنيــة تواكــب 

ــة: ــة والعالمي ــة واإلقليمي ــرات المحلي ــة ألفضــل الخب ــات بمشــاركة فاعل ــرات والتحدي المتغي
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الحلول اإللكترونية

01
 تحويل الكتب المدرسية إلى 

كتب إلكترونية

02
بناء أنظمة إدارة التعلم )مواقع 

إليكترونية( التفاعلية

03
 برمجة التطبيقات الذكية 

 IOSو Android بالنظامين

خدماتنا الحلول اإللكترونية:

تطــور الشــركة  منظومــة التعليــم  لتكــون وســيلة فاعلــة مــن الوســائل التــي تدعــم العمليــة التعليميــة وتحولهــا 
ــداع والتفاعــل وتنميــة المهــارات، بجمــع كل األشــكال اإللكترونيــة للتعليــم  ــى طــور اإلب مــن طــور التلقيــن إل
والتعلــم، باســتخدام أحــدث الطــرق يف مجــاالت التعليــم والنشــر لخلــق نظــام تفاعلــي للتعليــم يقــدم للطالــب 
باســتخدام تكنولوجيــات االتصــال والمعلومــات، ويعتمــد علــى بيئــة إلكترونيــة رقميــة متكاملــة تعــرض 
المقــررات الدراســية عبــر الشــبكات اإللكترونيــة، وتوفــر ســبل اإلرشــاد والتوجيــه وتنظــم العمليــة التعليميــة.

المحتوى ) الكتب المدرسية(

01
التعليم العام

04
 التربية الفكرية

02
المدارس السعودية بالخارج

05
 التعليم المستمر

06
رياض األطفال

03
المدارس العالمية

خدمات المحتوى:

مراجعة واعتماد مقررات دراسية لطالب وطالبات:

ــى  ــة عل ــات ذات العالق ــرة والجه ــوت الخب ــن بي ــركائها م ــن وش ــا الداخليي ــالل  خبرائه ــن خ ــركة م ــل الش تعم
مراجعــة واعتمــاد ومطابقــة الكتــب الدراســية التــي ســتوزع علــى الطــالب والطالبــات، لتشــمل مراجعــة 

ــام ــع المه ــالت وجمي ــع التعدي ــق م ــا يتف ــم بم ــل التصمي ــج وتعدي ــز المناه ــات مرك ــق توجه ــوى وف المحت
واألعمــال واإلجــراءات الالزمــة ســعياً إلــى خلو جميع الكتــب من أي أخطاء علميــة أو لغويــة أو مطبعية،معتمدة  
علــى مصــادر موثوقــة وجهــات معتمــدة . كمــا تعمــل الشــركة علــى مواءمــة الكتــب المدرســية يف بوابــة عيــن 

وتوفيــر المحتــوى الرقمــي والمصــادر اإلثرائيــة لها.
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STEM المراكز العلمية ومراكز

01
تأسيس المراكز العلمية

04
القبة العلمية )البالنتيريوم( 

والمرصد الفلكي

02
الوحدات العلمية

05
 STEM تجهيز وتشغيل مراكز

المدرسية وبناء المحتوى 
العلمي لها وفقاً لمعايير تعلم 
 NGSS العلوم للجيل القادم

، والمناهج العلمية يف التعليم 
العام

03
القاعات العلمية )المعروضات 

التفاعلية(

06
تجهيز وتشغيل المراكز العلمية 

المتنقلة إضافةً إلى المراكز 
العلمية الثابتة

:STEM خدماتنا يف المراكز العلمية ومراكز

المراكــز العلميــة أحــد مشــاريعنا االســتراتيجية، حيــث نعمــل علــى بنــاء منشــآت تربويــة تعليميــة متطــورة 
 ) STEM( ــة، تربــط التعليــم الرســمي بالتعليــم غيــر الرســمي مــن خــال التعلــم ضمــن منهجيــة منتجــة وجاذب
ــر؛ لدعــم األهــداف  ــق أحــدث المعايي ــم، وف ــم والتعل ــات أنشــطة التعلي ــا برامــج وفعالي تصمــم وتمــارس فيه
ــي  ــم الفن ــم العــام  والجامعــات وطــاب التعلي ــع طــاب التعلي ــا، والمســتهدفون هــم جمي ــة وتحقيقه التعليمي

ــون وكافــة أصحــاب المواهــب العلميــة مــن شــرائح المجتمــع. والتقنــي) بنيــن وبنــات( والتربوي
كمــا تقــدم شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة المراكــز العلميــة المتنقلــة التــي تتضمــن برامــج ماتعــة 
وتطبيقــات علميــة مذهلــة تقــوم علــى االكتشــاف والممارســة؛ لتثــري الحصيلــة العلميــة، وتنفــذ يف مــدارس 

ــات ويف األماكــن العامــة، بمــا ــن والبن ــم العــام للبن التعلي
يشبع الفضول العلمي وينمي اإلبداع لدى الطاب؛ ليتنافسوا يف العلم ويحققوا اإلنجازات

بوابة عين

01
تحميل المقررات الدراسية 
والدروس الرقمية واالطالع 

عليها

04
خدمات دعم تحسين التحصيل 
الدراسي مثل: اختبارات عين، 

مراجعة عين، سلسلة تعلم 
اإلنجليزية مع آدم

02
خدمات المعلم والقائد 

والمشرف مثل بنوك األسئلة، 
خطط درسك، طباعة االختبارات

05
المحتوى الرقي التعليمي 

المتنوع كمصادر تعلم مرئية 
وتفاعلية )فيديوهات، العاب، 

واقع معزز، ثالثي أبعاد، التجارب 
الماتعة واألنشطة التفاعلية(

06
مجتمعات التعلم االفتراضية

03
التعلم الحر المحفز على االبداع 
مثل أندية عين، وتعلم البرمجة 

والمصادر اإلثرائية المنوعة

خدماتنا على بوابة عين:

ــم،  ــم والتعل ــات التعلي ــد عملي ــم وتجوي ــي يف التعلي ــن الرقم ــم التمكي ــة تدع ــة ومجاني ــة آمن ــي بواب ــن” ه “عي
ــرفين  ــن والمش ــادة التربويي ــن والق ــاب والمعلمي ــع الط ــة لجمي ــة موثوق ــة إلكتروني ــات تعليمي ــر خدم وتوف
وأوليــاء األمــور، ينهــل منهــا الطالــب العلــم والمعرفــة، ويتواصــل مــع معلميــه، ويتبــادل المعرفــة مــع زمالئــه 
ــاة  ــاً إلنتاجــه المعــريف، وقن ــم يف إبداعــه داخــل الصــف الدراســي، ومحضن ــا المســاند للمعل ــه، كمــا أنه وأقران
لربــط طالبــه بمــا تعلمــوه، ويقيــس تعلمهــم ويعــززه، وتيســر لولــي األمــر أن يكــون متابعــاً وداعمــاً للمدرســة 
يف تعلــم أبنائــه، وتعطــي مؤشــرات للقيــادات التربويــة لتعزيــز التقــدم يف العمليــة التعليميــة ومعرفــة مكمــن

الضعف لعالجه.
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بية الخاصة التر

01
بناء نماذج مدرسية متنوعة 

للتعليم الشامل

04
توفير فرص التطوير المهني 

التخصصي للمعلمين والقيادات 
المدرسية

07
دعم المدارس مهنياً وتمكينها 

من االطالع على الخبرات 
العالمية

02
تقديم خدمات التدخل المبكر

05
دعم المدارس يف تأمين الطاقم 

الوظيفي الذي يحتاج إليه 
لتطبيق التعليم الشامل

08
بناء أدلة إجرائية وتنظيمية لتنظيم العمل يف المؤسسات التي تحتضن طالب 

التربية الخاصة

03
فتح الفصول وتجهيزها لألطفال 

المنومين يف المستشفيات

06
تهيئة المدارس لتطبيق التعليم 

الشامل واقتراح التعديالت 
الالزمة على المبنى وتوفير 

التجهيزات الالزمة لكل فئة يتم 
دمجها

خدماتنا يف التربية الخاصة:

نســعى لتطويــر التربيــة الخاصــة وإعــادة بنــاء المدرســة لتحتضــن كل الطــالب بحب وتقبلهــم بدرجة متســاوية. 
وتقــوم فكــرة البرنامــج علــى تنفيــذ »التعليــم الشــامل« بالشــراكة مع أحد بيــوت الخبــرة العالميــة المتخصصة 
يف مجــال التربيــة الخاصــة لتطويــر الدمــج يف مــدارس التعليــم العــام، وبنــاء أدلــة إجرائيــة ومرجعيــة تطبــق 
ــات،  ــر، والمتطلب ــط، والمعايي ــت، والضواب ــس، والثواب ــع األس ــك وض ــن  ذل ــة. ويتضم ــدارس النموذجي يف الم
ــة للتعليــم الشــامل  ــة المــدارس لتصبــح بيئــة نموذجي ــة بتهيئ والمســتلزمات، واآلليــات، واإلجــراءات الكفيل

للتربيــة الخاصــة

األنشطة الطالبية والمجتمع

01
برنامج تطوير الرياضة 

المدرسية

04
برنامج أندية الحي الترفيهية 

التعليمية

02
برنامج تعزيز الصحة ونمط 

الحياة الصحي

05
برنامج األسرة والمجتمع

03
برنامج مهارات الحياة وسوق 

العمل

خدماتنا يف األنشطة الطالبية والمجتمع

ــى دعــم المناهــج الدراســية مــن خــال االســتفادة مــن وقــت  ــادرات التــي تركــز عل نعمــل علــى صناعــة المب
بقــاء الطــاب داخــل المدرســة ووقــت مــا بعــد المدرســة ووقــت اإلجــازة الصيفيــة؛ لمنحهــم خدمــات تعليميــة 

وترويحيــة تدعــم نموهــم المتكامــل بمــا فيــه النمــو األكاديمــي والمهنــي. 
ــة الشــاملة لنمــو الشــباب مــن خــال بنــاء أنشــطة طالبيــة تعــزز  كمــا نعمــل علــى تصميــم المبــادرات للرعاي
ــة  ــون والرياض ــام بالفن ــداع واالهتم ــى اإلب ــجع عل ــة وتش ــؤولية االجتماعي ــة والمس ــة الصالح ــوم المواطن مفه
ــة والتــي  ــة الخاصــة باهتمامــات الطلب ــة واهتماماتهــم، مــن خــال إنشــاء األندي ــول الطلب ــة مي والصحــة ورعاي

ــوادر متخصصــة. ــا بأنفســهم تحــت إشــراف ك يقودونه
تهتم الشركة بالطالب من خالل
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منجزاتنا..
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منصة مدرستي

يعــد مشــروع مدرســتي وســيلة مــن الوســائل التــي تدعــم العمليــة التعليميــة وتحولهــا مــن طــور التلقيــن إلــى 
طــور اإلبــداع والتفاعــل وتنميــة المهــارات، ويجمــع كل األشــكال اإللكترونيــة للتعليــم والتعلــم، حيــث تســتخدم 
أحــدث الطــرق يف مجــاالت التعليــم والنشــر وهــو نظــام تفاعلــي للتعليــم يُقــدم للطالــب باســتخدام تكنولوجيــات 
االتصــال والمعلومــات، ويعتمــد علــى بيئــة إلكترونيــة رقميــة متكاملــة تعــرض المقررات الدراســية عبر الشــبكات 

اإللكترونيــة، وتوفــر ســبل اإلرشــاد والتوجيــه وتنظــم العمليــة التعليميــة

06
ماليين طالب

3.5
مليون ولي أمر

650
ألف معلم ومشرف وقائد 

مدرسة

الطالب	 
أولياء األمور	 
المعلمين	 
قادة المدارس	 
 المشرفين	 

المستفيدين الشريحة المستهدفة 

نظام إدارة التعلم )موقع . 	
إلكتروني(

موقع إلكتروني إرشادي . 	
بمهام جميع األدوار )العودة 

للمدارس(
موقع للدعم الفني. 	
تطبيق ذكي باللغتين . 	

IOS و Android
الفصول االفتتراضية. 	
تطبيقات أوفيس والبريد . 	

اإللكتروني

مخرجات المبادرة
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منظومة التعليم الموحدة

06
ماليين طالب

3.5
مليون ولي أمر

650
ألف معلم ومشرف وقائد 

مدرسة

يعــد مشــروع منظومــة التعليــم الموحــدة وســيلة مــن الوســائل التــي تدعــم العمليــة التعليميــة وتحولهــا مــن 
طــور التلقيــن إلــى طــور اإلبــداع والتفاعــل وتنميــة المهــارات، ويجمــع كل األشــكال اإللكترونيــة للتعليــم والتعلــم، 
حيــث تســتخدم أحــدث الطــرق يف مجــاالت التعليــم والنشــر وهــو نظــام تفاعلــي للتعليــم يُقــدم للطالــب باســتخدام 
تكنولوجيــات االتصــال والمعلومــات، ويعتمــد علــى بيئــة إلكترونيــة رقميــة متكاملــة تعــرض المقــررات الدراســية 

عبــر الشــبكات اإللكترونيــة، وتوفــر ســبل اإلرشــاد والتوجيــه وتنظــم العمليــة التعليميــة

الطالب	 
أولياء األمور	 
المعلمين	 
قادة المدارس	 
المشرفين	 

المستفيدين الشريحة المستهدفة 

نظام إدارة التعلم )موقع . 	
إلكتروني(

تطبيق ذكي باللغتين . 	
IOS و  Android

مخرجات المبادرة
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يب الصيفي التدر

650
ألف معلم ومشرف وقائد 

مدرسة

انطالقـًـا مــن تطويــر الــكادر التعليمــي وتمهيــن التعليــم العــام، لالرتقــاء بمســتوى الممارســات المهنيــة التعليميــة 
ــي  ــر المهن ــة التطوي ــزًا لثقاف ــم ، وتعزي ــج التعل ــد نوات ــم ، والمســاهمة يف تجوي ــة للمعل ــر المهني يف ضــوء المعايي
التعليمــي، فقــد حرصــت وزارة التعليــم ممثلــة بالمركــز الوطنــي للتطويــر المهنــي التعليمــي علــى تنفيذ مشــروع 
برامــج التطويــر المهنــي التعليمــي الصيفــي لعــام 1441هـــ/2020م المرحلــة الثالثة )عــن بُعد( الذي شــمل جميع 
ــركة  ــعودية وش ــات الس ــن الجامع ــة م ــع مجموع ــة م ــة تطوعي ــراكة مجتمعي ــة وبش ــات المملك ــق ومحافظ مناط
تطويــر للخدمــات التعليميــة وشــركة تطويــر لتقنيــات التعليــم بمــا يدعــم تطبيــق الئحــة الوظائــف التعليميــة مــن 
خــالل إتاحــة الفــرص المســتمرة للتطويــر المهنــي التعليمــي وذلــك وفــق أفضــل الممارســات العالميــة التــي تتيــح 

فرصــة التطويــر المهنــي التعليمــي يف مثــل هــذه األوقــات

شاغرو الوظائف التعليمية 	 
وعلى رأسهم المعلمين

المستفيدين الشريحة المستهدفة 

موقع إلكتروني. 	

مخرجات المبادرة
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مراجعة وتحسين الكتب المدرسية

طالب التعليم العام	 

طالب المدارس السعودية 	 
بالخارج

طالب المدارس العالمية	 

طالب التربية الفكرية	 

طالب العوق البصري	 

طالب التعليم المستمر	 

مراجعــة واعتمــاد ومطابقــة الكتــب الدراســية حيــث يهتــم المشــروع بمراجعــة الكتــب التــي ســتوزع علــى الطــالب 
ــم بمــا  ــل التصمي ــذي يشــمل )مراجعــة المحتــوى وفــق توجهــات مركــز المناهــج وتعدي يف العــام الدراســي، وال
يتفــق مــع التعديــالت وجميــع المهــام واألعمــال واإلجــراءات الالزمــة ســعياً إلــى خلــو جميــع الكتــب مــن أي أخطــاء 
علميــة أو لغويــة أو مطبعيــة(، ويشــمل المشــروع شــراء حقــوق الطباعــة لمناهــج اللغــة اإلنجليزيــة. ومواءمــة 

الكتــب المدرســية يف بوابــة عيــن وتوفيــر المحتــوى الرقمــي والمصــادر اإلثرائيــة

جميع الطالب والطالبات	 

المستفيدين الشريحة المستهدفة 

مقررات دراسية لطالب . 	
)التعليم العام، المدارس 

السعودية بالخارج، المدارس 
العالمية، التربية الفكرية، 
التعليم المستمر، برايل(

المحتوى الرقمي . 	

مخرجات المبادرة
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1740
معلمة

3.5
قائد وقائدة مركز حي متعلم

مبــــادر ة وطنيــــة تنمويــــة تســــعى لمحــــو األميــــة وتعزيــــز قيــــم التعلــــم مــدى الحيــــاة وتمكــن األفــــراد مــن 
االســتفادة مــن فــرص التعلــم والتدريــب المتنوعــة؛ للمســاهمة فــي الدخــول إلــى ســوق العمــل، وتســتهدف 

ممــــن أعمارهــم )15( ســنة فأكثــر

من أعمارهم )15( سنة 	 
فأكثر

المستفيدين الشريحة المستهدفة 

برامج تدريبية. 	

زيارات ميدانية. 	

تقارير دورية. 	

مخرجات المبادرة

مبادرة التوسع يف تعليم الكبار ومحو األمية
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ياض األطفال والحضانات تطوير مناهج ر

كافة رياض األطفال 	 
والحضانات

معلمات	 

مشرفات	 

قائدات رياض األطفال 	 
والحضانات

المستفيدين الشريحة المستهدفة 

أدلة تدريبية . 	

فيديوهات تدريبية. 	

أدلة تطبيقية. 	

لقاءات مباشرة. 	

مخرجات المبادرة

بناء دليل المدربة 
لتطبيق معايير التعلم 

المبكر النمائية من  
0 – 3 سنوات

بناء 6 أدلة من أصل 
12 للمنهج التطبيقي 

لمرحلة الحضانات 
والروضات

تقديم10 »مديوالت« 
تدريبية أون الين 

موجه لفريق عمل 
بناء األدلة

تنفيذ عدد 3 لقاءات 
تدريبية لفريق بناء 

المنهج )مباشرة 
وافتراضية(
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الروضة االفتراضية

ميدان رياض األطفال من 
األطفال وأولياء األمور

تصميــم خبــرات تعليميــة مالئمــة نمائيــاً وفــق منهجيــة علميــة منظمــة، ترتبــط بحيــاة الطفــل واهتماماتــه، تمكــن 
الطــالب والطالبــات يف مرحلــة الطفولــة المبكــرة مــن االســتفادة مــن الروضــة االفتراضيــة المتاحــة علــى األجهــزة 

لذكية ا

 األطفال من 3- 6 سنوات	 
 ) سعوديين ومقيمين (

أولياء أمور األطفال من 6-3 	 
سنوات

) سعوديين ومقيمين (	 

المستفيدين الشريحة المستهدفة 

139 فيديو تعليمي. 	
88 نشاط تقني تفاعلي. 	
88 قصة وكتاب. 	
66 نشاط نصي. 	
33 مادة سمعية دينية . 	
22 لعبة إلكترونية. 	
22 رسالة توعوية. 	
11 دليل إرشادي. 	
11 أداة تقييم . 	

33 أنشودة تعليمية. 		

مخرجات المبادرة
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أندية الحي الترفيهية التعليمية

كافة أفراد المجتمع	 

مجموعــة مــن الفعاليــات واألنشــطة تهــدف إلــى التأكيــد علــى قيــم المواطنــة المســؤولة، والفخــر بإرثنــا الحضــاري 
ــي –  ــة )وطن ــارات التالي ــة يف المس ــات متنوع ــطة وفعالي ــذ أنش ــالل تنفي ــن خ ــة م ــاركة االجتماعي ــيع المش وتوس

رياضــي – ثقــايف – اجتماعــي – فنــي -ترفيهــي( لتحســين نمــط حيــاة الفــرد واألســرة والمجتمــع

كافة أفراد المجتمع 	 

مخرجات المبادرةالمستفيدين الشريحة المستهدفة 

دراسة تشخيصية تقويمية . 	

زيارات ميدانية. 	

مسابقات تنافسية. 	

مهرجانات متنوعة. 	

دورات محلية نوعية. 	

حقائب تدريبة طالبية . 	

تقارير دورية . 	

تقارير إعالمية . 	

ورش عمل مركزية. 	
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ياضية للطالبات على  يز المشاركة الر مبادرة تعز
النطاق المدرسي

كافة طالبات التعليم العام
وكافة مشرفات ومعلمات 

التربية البدنية

مبــادرة وطنيــة تنمويــة تســعى إلــى تحقيــق الهــدف االســتراتيجي للمبــادرة والــذي يعتمــد علــى تعزيــز ممارســة 
ــة  ــة الداعم ــات واألدوات العلمي ــن الدراس ــة م ــداد مجموع ــك إع ــن ذل ــع ويتضم ــة يف المجتم ــطة الرياضي األنش
للتصــور النوعــي للتربيــة البدنيــة للبنــات ويتضمــن بنــاء الوثائــق والمقــررات الدراســية وكذلــك التطويــر المهنــي 

للفئــات التعليميــة المنــاط بهــا العمــل

طالبات التعليم العام	 
مشرفات ومعلمات التربية 	 

البدنية

المستفيدين الشريحة المستهدفة 

دراسة الوضع الراهن. 	

دراسة مرجعية )ألفضل . 	
الممارسات(

تقرير الحالة. 	

مخرجات المبادرة
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تصميم برامج توعوية وتثقيفية لترشيد استهالك 
المياه من خالل قطاع التعليم

طالب التعليم العام 	 
المرحلة االبتدائية 

والمتوسطة والثانوية

مجموعــة مــن الفعاليــات واألنشــطة تهــدف إلــى التأكيــد علــى قيــم المواطنــة المســؤولة، والفخــر بإرثنــا الحضــاري 
ــي –  ــة )وطن ــارات التالي ــة يف المس ــات متنوع ــطة وفعالي ــذ أنش ــالل تنفي ــن خ ــة م ــاركة االجتماعي ــيع المش وتوس

رياضــي – ثقــايف – اجتماعــي – فنــي -ترفيهــي( لتحســين نمــط حيــاة الفــرد واألســرة والمجتمــع

الطالب	 

مخرجات المبادرةالمستفيدين الشريحة المستهدفة 

حقائب تعليمية للطالب . 	

حملة إعالمية وتسويقية . 	
إلكترونية 

إنتاج واقع معزز ضمن . 	
المقررات الدراسية

تضمين القيم يف الكتب . 	
المدرسية

مسلسل قطرة. 	
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ين برنامج ثقافة مجموعة العشر

25 ألف مدرسة

33 جامعة

08 مليون طالب

+55  مليون

18.3  مليون مستخدم 
لوسائل التواصل

• برنامــج تثقيفــي وتوعــوي مشــوّق للتعليــم العــام والعالــي لنشــر ثقافــة مجموعــة العشــرين، يُســاهم يف تقديــم 
تعليــم يدفــع عجلــة االقتصــاد وفــق رؤيــة 2030 

• هو البرنامج األول من نوعه الذي يستهدف كافة المستويات التعليمية وعموم الجمهور تحت إطار موحد
• أطلق ألول مرة يف تاريخ مجموعة العشرين بالتزامن مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين

نشر الوعي عن سنة رئاسة 	 
المملكة لمجموعة العشرين

االعتزاز بالهوية الوطنية	 

التربية للمواطنة العالمية	 

الشريحة المستهدفةأهداف البرنامج

ويتميّز برنامج ثقافة مجموعة 
العشرين بأنه: 

شامل . 	

مبتكر . 	

متنوِّع. 	

مميزات البرنامج
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المسؤولية االجتماعية 

حلقات نقاش منصة عين انماء

الشريحة المستهدفة

كافة شرائح المجتمع

بلغ عدد المسجلين يف الحلقات

73085

ملتقــى إلكترونــي يقــدم حلقــات نقــاش عبــر الغــرف االفتراضيــة يف مجــاالت التعليــم واإلدارة، يوفــر فــرص تنميــة مهنيــة 

ــة،  ــة ممكن ــد وتكلف ــل جه ــا وبأق ــات التكنولوجي ــف معطي ــى توظي ــة عل ــة قائم ــتراتيجيات حديث ــتخدام اس ــتدامة باس مس

تقــدم موضوعــات متنوعــة ومتحدثيــن متخصصيــن وإتاحــة الفــرص للحضــور والمشــاركة، مســتهدفة كافــة العامليــن يف 

مجــال التعليــم والمهتميــن

عين إنماء
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مذكرات التفاهم واتفاقيات الشركة لعام 2020م

األمانة العامة لقمة العشرين

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

ليرون

ماتيفك

تويغ

تطوير وجائحة كورونا

تعاملــت الشــركة مــع جائحــة كورونــا منطلقــة مــن حكمــة قيادتنــا الرشــيدة يف االهتمــام باإلنســان وحمايــة المجتمــع مــن انتشــار فايــروس 
كورونــا )كوفيــد 19( ، ويف خضــم هــذه التحديــات التــي أثــرت علــى مســتوى تنفيــذ المشــروعات خــالل العام 2020 م بســبب جائحــة كورونا 
ومــا تبعــه مــن أثــر يف ايقــاف العديــد مــن المشــاريع بشــل كامــل، وكذلــك تســبب يف الغــاء مخرجــات، فقــد بذلــت الشــركة وبالتعــاون مــع 

شــركائها جهــداً كبيــراً يف اســتمرار عجلــة اإلنجــاز مــن خــالل:

تعزيز اإلجراءات 
االحترازية داخل 

مقر الشركة

توزيع أدوات الوقاية 
على جميه منسوبي 

الشركة ) كمامات، 
معقمات(

تنفيذ حملة توعوية العمل عن بعد تعليق نظام البصمة
لمنسوبي الشركة 

أثناء العمل عن بعد 

تنفيذ االجتماعات 
واللقاءات وحفالت 
ً المعايدة افتراضيا

مشاركة الشركة عبر 
شبكات التواصل 

االجتماعي يف توعية 
المجتمع بفايروس 

كورونا وسبل 
الوقاية منه

اتباع توجيهات وزارة 
الموارد البشرية يف 

نسب العودة للعمل

إقرار نموذج 
اإلفصاح لمن يعود 

للعمل يف مقر 
الشركة

استمرار العمل 
عن بعد لمن لديهم 
أمراض مزمنة وفق 
ما نص عليه النظام
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شركاؤناشركاؤنا
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2020 يف صور ..
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وكيل وزارة الموارد البشرية لتمكين المرأة تزور تطوير التعليمية وتطلع على برامجها ومشاريعهامعالي وزير التعليم يكرّم الفريق التقني لمنصة مدرستي
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Bett Show London معالي وزير التعليم يدشن برنامج ثقافة مجموعة العشرينسمو سفير المملكة لدى بريطانيا يطلع على منتجات تطوير التعليمية يف معرض
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نسعد بتواصلكم

 011/2762222

www.t4edu.com
 BDMD@T4edu.com

عنوان الشركة

يص( يق مكة )خر طر
مقابل مدينة األمير سلطان الطبية العسكرية

الرياض، المملكة العربية السعودية
ص.ب: 28118 الرمز البريدي: 11437

التقرير السنوي 2020شركة تطوير للخدمات التعليمية 7273




