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كلمة رئيس مجلس المديرين

يصــدر هــذا التقريــر الســنوي لشــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة، 
بعــد أن واجهــت المنظومــة التعليميــة فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية عامــاً دراســياً اســتثنائياً، واســتطاعت أن تتجــاوز عقباتــه 
باقتــدار، وقدمــت فيــه للعالــم أنموذجــاً فــي التعامــل مــع تحديــات 

ــاء األزمــات. تقديــم الخدمــة التعليميــة أثن

وبشــهادة المنظمــات العالميــة كمنظمــة األمــم المتحــدة ومنظمة 
اليونســكو، والهيئــات المتخصصــة ُصنــف النمــوذج الســعودي 
للتعليــم اإللكترونــي والتعليــم عــن بعــد فــي المملكــة خــال األزمــة 
ــي  ــة الت ــاذج الدولي ــل النم ــن أفض ــه م ــذر أن ــاالت الح ــيوع ح وش
ــم، وقــد تحققــت كل  ــة عــى مســتوى العال طبقــت الحلــول البديل
هــذه المكاســب نتيجــًة للتوجيــه الســديد، والدعــم الكريــم الســخي 
ــادم  ــيدي خ ــام س ــدن مق ــن ل ــم م ــاع التعلي ــه قط ــى ب ــذي يحظ ال
ــعود،  ــز آل س ــن عبدالعزي ــلمان ب ــك س ــريفين المل ــن الش الحرمي
ومقــام ســمو ســيدي ولــي العهــد األميــن صاحــب الســمو الملكــي 
ــز آل ســعود – حفظهمــا  ــن عبدالعزي ــن ســلمان ب ــر محمــد ب األمي
هللا-، إيمانــاً منهــم بأهميــة التعليــم، ودوره المحــوري فــي بنــاء 
المواطــن الســعودي، تربويــاً وعلميــاً، وتطويــر قدراتــه، وصقــل 
ــق  ــه وف ــن، وتنميت ــاء الوط ــي بن ــم ف ــر األه ــه العنص ــه، ألن مهارات

ــة 2030. ــة المملك ــتهدفات رؤي مس

ــذي  ــذراع التنفي ــة _ال ــات التعليمي ــر للخدم ــركة تطوي ــد كان لش وق
ــاً،  ــة دوراً محوري ــات التعليمي ــال الخدم ــي مج ــم_ ف ــوزارة التعلي ل
وشــراكة فاعلــة فــي دفع عجلــة التطويــر، وتوفيــر الحلــول التعليمية 
النوعيــة، وذلــك مــن خــال تنفيذهــا العديــد مــن المبــادرات 
ــوزارة  والمشــاريع الرئيســة، التــي تخــدم التوجهــات االســتراتيجية ل
البشــرية  إمكاناتهــا وطاقاتهــا  التعليــم، مســخرًة لذلــك كافــة 
النوعيــة  والنقلــة  الجــودة،  معاييــر  أعــى  لتحقيــق  والماديــة؛ 

ــم. ــودة للتعلي المنش

وهــذا التقريــر يُقــدم ملخصــاً ألبــرز إنجازات شــركة تطويــر للخدمات 
التعليميــة فــي عــام 2021، وســتتواىل اإلنجــازات – بمشــيئة هللا- ثــم 
ببــذل الجهــود المخلصــة لتحقيــق اإلســهام النوعــي فــي اســتمرار 
تطويــر العمليــة التعليميــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وفــق 

مــا تخطــط لــه الــوزارة اســتراتيجياً.

وأســأل هللا تعــاىل أن يحفــظ لهــذا الوطــن قيادتــه الرشــيدة _ 
أيدهــا هللا_ وأبنــاءه المخلصيــن، وأن يديــم عليــه أمنــه ورخــاءه.

عليــه أمنــه ونعمه.
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معالي الدكتـور
حمد بن محمد آل الشيخ

وزير التعليم

)رئيـس مجلس المديـرين(



كلمة الرئيس التنفيذي

مــع اقتــراب شــركة تطويــر للخدمــات التعليمية إتمــام عقدهــا األول من 
عمرهــا، كبيــت خبــرة وطنــي في مجــال التعليــم، اســتطاعت الشــركة أن 
تســجل حضــوراً الفتــاً فــي تقديــم الخدمــات التعليميــة قياســاً بعمرهــا 
الزمنــي، فعــى الرغــم مــن أن عــام 2021 كان عامــاً اســتثنائياً يمثــل 
ــركة  ــتطاعت الش ــد اس ــد- 19، فق ــة كوفي ــبب جائح ــات بس ــام تحدي ع
ــازات، إذ  ــرص واإلنج ــر بالف ــام زاخ ــه إىل ع ــه وتحديات ــول صعوبات أن تح
تمكنــت الشــركة أن تكــون الشــريك األول مــع وزارة التعليــم فــي مجــال 
ــز  ــق التمي ــة لتحقي ــى ثابت ــاً وبخط ــي قدم ــة، والمض ــات التعليمي الخدم
فــي جميــع أعمالهــا وخدماتهــا، مــن خــال تصاعــد اإلنجــازات النوعيــة 
التــي حققتهــا الشــركة، ممــا انعكــس إيجابــاً عــى توســيع نجاحاتهــا فــي 

مختلــف مجــاالت الخدمــات التعليميــة.

 إذ أثبتــت الشــركة قدرتهــا عــى التعامــل مــع هــذه التحديــات مــن خال 
تحقيــق التميــز التشــغيلي وتمكيــن قدراتهــا الداخليــة وتعزيــز حضورهــا 
ــي  ــاركتها ف ــي مش ــم ف ــوزارة التعلي ــار األول ل ــون الخي ــي، وأن تك الوطن
تقديــم إنجــازات نوعيــة ويأتــي فــي مقدمتهــا التعليــم اإللكترونــي، الــذي 
تميــزت فيــه وزارة التعليــم خــال الجائحــة، لتكــون فــي مقدمــة الــدول 
ــي  ــن، ف ــم المتزام ــم التعلي ــي تقدي ــودة ف ــق ج ــاراً واألعم ــرع انتش األس
وقــت عانــت فيــه كثيــر مــن األنظمــة التعليميــة مــن التأخــر فــي توفيــر 
ــا  ــركة تميزه ــت الش ــا واصل ــا، كم ــم لمواطنيه ــن التعلي ــوع م ــذا الن ه
فــي دعــم الــوزارة فــي تطويــر المناهــج المدرســية وتنفيــذ جملــة مــن 

المبــادرات التعليميــة لبرنامــج تنميــة القــدرات البشــرية.

ولقــد حرصــت الشــركة خــال عــام 2021 عــى أن تعمــل بطريقــة 
ــركة  ــط الش ــي خط ــومة ف ــداف المرس ــق األه ــي تحقي ــة ف ــر تقليدي غي
التشــغيلية، وتجــاوز الصعوبــات والتحديــات التــي مــر بهــا القطــاع 
ــز  الخــاص خــال جائحــة كوفيــد- 19، كمــا حرصــت الشــركة عــى تعزي

الرأســمال البشــري باعتبــاره المــورد غيــر الناضــب الــذي يأخــذ بالشــركة 
نحــو تطلعاتنــا المســتقبلية وفــق خطــى ثابتــة نحــو التقــدم واالزدهــار 
والنمــو، مرتكزيــن عــى نمــاذج عمــل ومعاييــر قوامهــا اإلنجــاز والجــودة 
ــم  ــى تعظي ــد ع ــركة بجه ــت الش ــا عمل ــتدامة. كم ــة واالس والمصداقي
ــرق  ــع أع ــة م ــراكات دولي ــاء ش ــرية وبن ــا البش ــن خبراته ــتفادة م االس
ــات  ــل الخدم ــب أفض ــأنها جل ــن ش ــي م ــة، الت ــرة العالمي ــوت الخب بي
والحلــول التعليميــة، لإلســهام فــي نقــل المعرفــة والخبــرات وتوطينهــا.

ويعــرض هــذا التقريــر مامــح مــن هــذه اإلنجــازات النوعيــة التــي 
نفذتهــا شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة خــال عــام 2021م ، والتــي 
تحققــت بفضــل هللا ثــم بفضــل الخبــرات والكفــاءات الوطنيــة والدوليــة 
التــي تحتضنهــا الشــركة، والتــي تعمــل عمــاً دؤوبــاً بــكل مــا أوتيــت مــن 
ــة  ــر العملي ــم تطوي ــي دع ــوزارة ف ــاركة ال ــبيل مش ــي س ــم ف ــرة وعل خب
التعليميــة فــي وطننــا الغالــي، وتحقيــق مســتهدفات رؤيتــه الطموحــة،  
ــن  ــادم الحرمي ــيدي خ ــيرة س ــد  المس ــن قائ ــم م ــة ودع ــل رعاي ــي ظ ف
الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبدالعزيــز أيــده هللا، وســمو ســيدي ولــي 
العهــد صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان يحفظــه هللا، 
وبمتابعــة وتوجيــه مســتمرين مــن معالــي الدكتــور حمــد بــن محمــد 
آل الشــيخ رئيــس مجلــس المديريــن ودعــم أعضــاء المجلــس، مؤكديــن 
مواصلتنــا للعمــل النوعــي لنســتمر فــي مقدمــة شــركاء النجــاح لــوزارة 
ــا  ــداع وتحوله ــادة واإلب ــو الري ــبوقة نح ــر المس ــا غي ــي رحلته ــم ف التعلي
ــع  ــكر لجمي ــة. والش ــة التعليمي ــر العملي ــي تطوي ــوي ف ــي والحي النوع
ــر  ــى معايي ــزام بأع ــي االلت ــداً ف ــوا جه ــم يأل ــن ل ــركة الذي ــوبي الش منس

الجــودة فــي العمــل.  

وفقنــا هللا لمــا فيــه خيــر وصــاح وأن نحقــق مزيــداً مــن النجاحــات 
والتقدم.

الدكتـور
منصور بن عبدالعزيز بن سلمه

)الرئيس التنفيذي(
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أعضاء مجلس المديرين 

معايل الدكتور
حمد بن محمد آل الشيخ

)رئيس املجلس(

سعادة الدكتور 
محمد بن سعود املقبل 

)عضو املجلس(

معايل األستاذة 
نورة بنت عبدالله الفايز 

)عضو املجلس(

سعادة الدكتور 
أسامة بن فهد الحيزان 

)عضو املجلس(

الدكتور
منصور بن عبدالعزيز بن سلمه

)عضو املجلس(

الهيكل التنظيمي

مجلس املديرين لجنة املراجعة 

العقود 
واملشرتيات

املالية 
والحسابات

حسابات 
العمالء

مكتب 
اإلدارة 

االسرتاتيجي

املحتوى 
واملعايري 

الشؤون 
اإلدارية

املوارد 
البرشية

الخدمات 
والحلول 

اإللكرتونية 

الربامج 
التعليمية

التطوير 
املهين

األنشطة 
الطالبية 
واملجتمع

الرئيس التنفيذي

أمانة رس مجلس املديرين

تطوير األعمال والتسويق 

مكتب الرئيس التنفيذي

الشؤون القانونية

التميز املؤسيس

الربامج التعليمية
تطوير املحتوى والحلول 

اإللكرتونية
الخدمات املساندة 
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ــتثائية  ــال االس ــة واألعم ــود النوعيّ ــرز الجه ــذي يب ــر ال ــذا التقري ــا 2021م به ــّوج عامن نت
التــي حققتهــا الشــركة فــي تطويــر العمليــة التعليميــة وخاصــة ضمــن برنامــج تنميــة 

القــدرات البشــرية. 

وتحقــق ذلــك بفضــل هللا ثــم بجهــود كفاءاتنــا المتميـّـزة وخبراتنــا الوطنيــة التــي تعمــل 
وفــق معاييــر عالميــة مــن أجــل تحقيــق مســتهدفات وزارة التعليــم فــي رؤيــة المملكــة 
2030، والوصــول بالمنظومــة التعليميــة إىل مصــاف الــدول المتقدمــة، تحقيقــاً لرؤيــة 

القيــادة الرشــيدة - حفظهــا هللا ، وتطلعــات أبنــاء وبنــات المملكــة.  

المقدمة
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نبذة عنا 

تأسســت شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة – شــركة مملوكــة بالكامــل لصنــدوق 
ــى  ــول ع ــة للحص ــة التعليمي ــر العملي ــو 2012م، لتطوي ــي 18 ماي ــة – ف ــتثمارات العام االس

ــرين. ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــل ف ــم األمث التعلي

ــة،  ــة المبتكــرة والكامل ــول التعليمي ــا أن نكــون الشــريك األول فــي الحل ــع فــي رؤيتن ونتطل
ــا بــأن التعليــم أحــد دعائــم الــدول المتقدمــة التــي تســعى للريــادة والتميــز. فــي  إيمانــاً منّ
ــي أن  ــب ف ــي ترغ ــات الت ــى المجتمع ــة ع ــرورة حتمي ــم ض ــام بالتعلي ــى االهتم ــت أضح وق
يكــون التعليــم محــوراً أساســياً، وركيــزة، يحقــق التوافــق بيــن مخرجاتــه وبيــن احتياجــات 

ســوق العمــل، 

كمــا نقــوم بتمكيــن الشــركاء والمســتفيدين مــن تطويــر العمليــة التعليميــة عبــر االســتثمار 
ــا البشــرية ورفــع  ــر كوادرن ــا وشــراكاتنا. وتنميــة وتطوي ــا ومواردن ــا وكفاءاتن األمثــل لخبراتن
ــة ومؤسســية وفــق أفضــل  ــة عمــل جاذب ــق بيئ ــادات ونشــر المعرفــة، لتحقي كفــاءة القي
الممارســات العالميــة المهنيــة المعتمــدة مــع تبنــي مفهــوم البيئــة المرنــة إلجــراء األعمــال 
الســريعة والمتكاملــة، كمــا نســعى للوصــول ألعمــال اســتثمارية تحقــق التكامــل والتوظيف 

األمثــل لقدراتنــا وخبراتنــا، مــع اســتمرار عمليــات التحســين والجــودة .

ــر النظــام  ــم فــي تطوي ــوزارة التعلي ــة الشــريك االســتراتيجي ل ــر التعليمي ــر فــي تطوي ونعتب
ــاق  ــي نط ــاح ف ــات النج ــى درج ــغ أقص ــعودية ليبل ــة الس ــة العربي ــي المملك ــي ف التعليم
اقتصــادي معرفــي عالمــي، والــذراع التنفيــذي لمشــاريعها وبرامجهــا المتوائمــة مــع 

مســتهدفات رؤيــة 2030.

رؤيتنا

الحلــول  فــي  األول  الشــريك 

والمتكاملــة. المبتكــرة  التعليميــة 

رسالتنا

تطويــر  مــن  والمســتفيدين  الشــركاء  تمكيــن 

منظومــة تعليميــة متميــزة عبــر االســتثمار األمثــل 

للخبــرات والمــوارد والشــراكات.
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رضا الرشكاءالتكامل 

اإلتقانالتفرد 

الريادة 

العناية 

قيمنا
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فريقنا التنفيذي

أ. أكرم بن محمد الروساء 

مدير عام إدارة حسابات العمالء

د. نارص بن حمد العويشق 

املدير التنفيذي لقطاع الربامج التعليمية

م. فهد بن مسفر القحطاين 

مدير عام إدارة الخدمات والحلول اإللكرتونية

أ. محمد بن عيل العطيفي 

املدير التنفيذي لقطاع الخدمات املساندة

د. عبدالرحمن بن مكمي الروييل 

املدير التنفيذي لقطاع تطوير املحتوى
 والحلول اإللكرتونية

فريقنا التنفيذي

د. منصور عبد العزيز بن سلمه 

الرئيس التنفيذي

أ. عبدالله بن سعيد األسمري 

مدير عام التطوير املهين

أ. عبدالله بن حمد الغامدي 

مدير إدارة تطوير األعمال والتسويق

أ. نادية بنت فهد الغشيان 

مدير عام إدارة الربامج التعليمية )مكلف(

أ. بيان بنت إبراهيم العساف 

مدير عام املحتوى واملعايري )مكلف(

م. بندر بن عبدالعزيز الجنوبي 

مدير عام مكتب اإلدارة اإلسرتاتيجية )مكلف(

أ. ماجد بن فتحي أخرض

مدير إدارة الشؤون القانونية
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مستهدفاتنا االستراتيجيةمستهدفاتنا االستراتيجية

010203

040506

070809

101112

تحقيق بيئة 

عمل جاذبة

رفع كفاءة وفعالية القيادات 

الحالية واملستقبلية

تنمية وتطوير الكوادر البرشية 
ونرش املعرفة

بناء هوية الرشكة

 وتعزيزها

تبين أفضل املمارسات العاملية 

املهنية املعتمدة

بيئة مرنة إلجراء األعمال 

الرسيعة واملتكاملة

تطوير حلول وبرامج وأنشطة 

إبداعية مبتكرة وعملية 

ومنافسة

تطوير منظومة التسويق الفّعال 

واملوجه محلًيا وعاملًيا

تحقيق مستويات الجودة 
املعيارية

تطوير أعمال مجدية استثمارية 

وتحقق التكامل والتوظيف 

األمثل لقدرات وخربات الرشكة

تحقيق أداء مايل عايل إجراء الدراسات والبحوث يف 

مجاالت الرشكة وتقييم أثرها
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0809 07

0203 01

10

0506 04

مجاالتنا
ــا  ــر خدماتن ــى توفي ــة ع ــات التعليمي ــر للخدم ــركة تطوي ــي ش ــعى ف نس

ــول  ــم بحل ــر التعلي ــي تطوي ــاهم ف ــة لنس ــة والمتنوع ــة المتكامل التعليمي

مبتكــرة ورائــدة ، واالهتمــام بجميــع مايخــدم العمليــة التعليميــة للوصول 

ــده  ــم وتزوي ــارات المعل ــل مه ــة وصق ــب المعرف ــى مرات ــب ألرق بالطال

بأحــدث المفاهيــم التعليميــة عبــر مقــررات دراســية نطورهــا بعنايــة مــن 

ــا:  الدراسات واألبحاثالمراكز العلميةخــال كفــاءات متميــزة ، ومــن مجاالتن التطوير المهني

المحتوى والمعاييرالتربية الخاصة الطفولة المبكرة

رعاية الموهوبين

األنشطة الطالبية البرامج التعليمية الحلول اإللكترونية
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تطوير مناهج متكاملة ملؤسسات رياض 

األطفال.

تقديم استشارات تعليمية وتربوية ملؤسسات 

رياض األطفال والحضانات وتطويرها. 0102

التطوير املهين للحضانات واملعلمات 

والقيادات التعليمية يف مؤسسات الطفولة 

املبكرة.

بناء األطر التنظيمية واإلجرائية ملؤسسات 

رياض األطفال والحضانات. 0304

بناء برامج تثقيفية مكتوبة مرئية ألولياء 

األمور واملعنيني بدعم نمو األطفال.

تطوير معايري تعلم ملرحلة الطفولة املبكرة.

0506

الطفولــة املبكــرة هــي أحــد برامجنــا الرئيســية، وألهميــة هــذه الفئــة العمريــة نوفــر خدمــات وحلــول تعليميــة مميــزة 

ومبتكــرة لألطفــال، ننفذهــا مــن خــالل برامــج تعمــل عــى متابعــة أدائهــم وفــق معايــري ومــؤرشات معتمــدة عامليــاً مــن أجــل 

تهيئتهــم لاللتحــاق باملرحلــة االبتدائيــة.

الطفولة المبكرة
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التربية الخاصة

نؤمــن يف تطويــر التعليميــة بــأن األشــخاص ذوي اإلعاقــة يمثلــون أحــد املكونــات املهمــة مــن مكونــات املجتمــع والرشيــٌك 

األســايسٌّ يف إرســاء منظومتــه، وتحقيــق التنميــة املســتدامة، وبرنامــج الرتبيــة الخاصــة لدينــا يهتــم بتقديــم الحلــول 

النموذجيــة لتطويــر التعليــم وإتاحــة التدريــب والتأهيــل لهــم، عــرب الخدمــات املســاندة الداعمــة، والخدمــات االنتقاليــة الــي 

تهيئهــم لالندمــاج يف التعليــم واملجتمــع بتهيئــة املــدارس لتصبــح بيئــة نموذجيــة للتعليــم الشــامل للرتبية الخاصــة، وكذلك 

تهيئتهــم لســوق العمــل عــرب وضــع األســس، والثوابــت، والضوابــط، واملعايــري، واملتطلبــات، واملســتلزمات، واآلليــات، 

واإلجــراءات مــن خــالل كفــاءات ذات تأهيــل متميــز.

تطوير السياسات املتعلقة بتحديد الطالب 

ذوي اإلعاقة وتصنيفهم.

تقويم فاعلية وكفاءة السياسات املتعلقة 

بتحديد الطالب وتصنيفهم مرحلياً لكل فئة 

من الفئات املستهدفة.
0102

تطوير أدوات علمية تحدد الطالب ذوي 

اإلعاقة وتقومهم.

تنمية الوعي واإلدراك، وبناء السياسات، 

وأطر العمل؛ لدمج الطالب الذين يعانون من 

تحديات عقلية وبدنية يف التعليم العام.
0304

تهيئة فرص التحاق متساوية لتعليم متكافئ ومناسب 

يف املدارس للطالب ذوي اإلعاقة كافة دون النظر إىل الجنس 

أو الخلفية االجتماعية املادية أو املوقع الجغرايف أو طبيعة 

االحتياج الخاص.

إتاحة فرص التعلم املخصصة اليت تليب 

االحتياجات الخاصة للطالب املوهوبني 

واملبدعني.
0506

األخذ بأنظمة الدعم املدرسية للطالب 

املعرضني للخطر.

توفري فرص أخرى أو بديلة للتعلم مدى 

الحياة ملن هم خارج النظام التعليمي أو الذين 

لم يلتحقوا باملدارس.
0708
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المحتوى والمعايير

بناء املحتوى التعليمي.مراجعة وتطوير الكتب املدرسية.

0102

تقديم خدمات استشارية متخصصة.تنفيذ مبادرات وزارة التعليم.

0304

نعمــل يف الرشكــة مــن خــالل كفــاءات متخصصــة عــى املحتــوى التعليمــي بصــوره كافــة “ املقــروءة، واملرئيــة، واملســموعة” 

ــراً، بمــا ينســجم ويتناغــم مــع  التطــور الكبــري واملتســارع  الــذي تشــهده اململكــة العربيــة الســعودية يف كافــة  ــاًء وتطوي بن

املجــاالت، وبمــا يتمــاىش مــع املســتجدات العلميــة والتقنيــة الحديثــة والتطــور يف العلــوم الرتبويــة، كمــا يتــواءم مــع 

ــة 2030. ــة الرابعــة ويحقــق مســتهدفات  رؤي ــورة الصناعي ــة يف ضــوء الث االتجاهــات العاملي
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الحلول اإللكترونية

توفري حلول التعلم والتدريب اإللكرتوين 

بصوره املختلفة.
تطوير املحتوى الرقمي التعليمي 

والتدرييب. 0102

تطوير البوابات والتطبيقات اإللكرتونية 

واستضافتها.
تقديم االستشارات الفنية يف التعلم 

اإللكرتوين. 0304

نملــك منظومــًة مــن الحلــول اإللكرتونيــة الــي تعمــل عــى تفعيــل العمليــة التعليميــة وتســاهم يف اســتمرار التعليــم مهمــا 

كانــت الظــروف الطارئــة مــن خــالل حــزم مــن املنصــات التعليميــة واإلثرائيــة لجميــع املراحــل العمريــة يف التعليــم العــام 

بــدًءا مــن الطفولــة وحــى يتخــرج الطالــب مــن املرحلــة الثانويــة، وينفــذ ويــرشف عــى تطويــر هــذه املنظومــة خــرباء وكفــاءات 

وطنيــة احرتافيــة متخصصــة. كمــا نوفــر يف الرشكــة البنيــة التحتيــة الالزمــة إلدارة تلــك املنظومــة بمــا يحقــق األهــداف املرجــوة 

منهــا .

التقرير السنوي 2021شركة تطوير للخدمات التعليمية 3637



البرامج التعليمية

نقــدم يف الحلــول التعليميــة املبتكــرة والــي تتــواءم مــع برامــج رؤيــة 2030 وتعــزز توجهــات برنامــج تنميــة القــدرات البرشيــة 

مــن خــالل مجموعــة مــن الربامــج واملشــاريع واملبــادرات والــي مــن شــأنها تحويــل نظــام التعليــم الحــايل إىل نظــام متكامــل 

يهــئ العاملــني فيــه عــى مواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعرشيــن.

إعداد برامج تأهيلية للطالب ملواكبة سوق 

العمل ومهارات الحياة.

بناء الربامج اإلثرائية اليت تدعم العمليات 

التعليمية. 0102

بناء األطر التنظيمية واإلجرائية للمؤسسات 

التعليمية املختلفة.

إدارة تخطيط وتنفيذ كافة فعاليات االتصال 

التعليمية بما يف ذلك ورش العمل واملؤتمرات 

والندوات واملعارض. 
0304

بناء وثائق معيارية لتصنيف املدارس وفق أفضل 

املمارسات وكذلك لتحفيز املعلمني وتكريم الطالب 

وإعداد الخطط التنفيذية لذلك.

رفع جودة أداء املعلمني وتحسني قدراتهم 
ومهاراتهم، والتأكد من امتالكهم الكفاية 
املطلوبة ملمارسة مهنة التعليم من خالل 

حقائب تدريبية مهنية.
0506
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األنشطة الطابية والمجتمع

بناء قدرات املدارس يف تطوير النشاط 

الطالبي.

بناء برامج متخصصة تمكن الطالب من 

االنتقال من املدرسة إىل الحياة الوظيفية ومن 

املدرسة إىل الحياة الجامعية.
0102

تطوير أدوات ووسائل لنرش الوعي بني أفراد 

املجتمع يف القضايا الحياتية. 05

توفري فرص مبتكرة وخيارات متنوعة للطلبة 

ملمارسة أنشطة تناسب اهتماماتهم.

التطوير املهين لجميع املعنيني يف املدارس 

واملؤسسات التعليمية وتأهيليهم لتقديم 

برامج النشاط.
0304

ننطلــق يف الرشكــة يف مجــال األنشــطة الطالبيــة واملجتمــع مــن رؤيــة اململكــة 2030 املتضمنــة )مجتمــع حيــوي، اقتصــاد 

مزهــر، وطــن طمــوح( ونعمــل عــى بنــاء مجموعــة مــن الربامــج الرتويحيــة واألنشــطة الطالبيــة والشــبابية داخــل املدرســة 

وكذلــك وقــت مــا بعــد املدرســة باإلضافــة إىل وقــت اإلجــازة الصيفيــة، ونراعــي خصائــص نمــو الطلبــة ونلــيب حاجاتهــم، ونعــزز 

القيــم، وننمــي املهــارات، ونــري املعرفــة، ونكــون االتجاهــات ونشــجع مــن خــالل هــذه الربامــج عــى اإلبــداع واالهتمــام بالفنــون 

والرياضــة والصحــة، ألن النشــاط يمثــل جــزءاً مهمــاً للعمليــة التعليميــة الشــاملة وداعمــاً للمناهــج الدراســية.
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التطوير المهني

تقديم مبادرات إبداعية للتطوير املهين ضمن 

منهجية املجتمعات املهنية املتعلمة.

تقديم منتجات التطوير املهين وخدماته وفق 

أحدث التوجهات بالرشاكة مع بيوت خربة عاملية 

ومحلية.
0102

تأهيل الخرباء الرتبويني واملدربني وفق املعايري 

املعتمدة. 05

تلبية املتطلبات املهنية وفق ما تتطلبه املسارات 

الوظيفية من خالل منظومة متكاملة لعمليات 

التطوير املهين املستدام.

تقديم االستشارات يف مجال التطوير املهين بناًء 

عى الدراسات واألبحاث امليدانية. 0304

توفــر الرشكــة لعمالئهــا مــن املنظمــات خدمــات متميــزة يف التطويــر املهــين وتعمــل معهــم بأفضــل املمارســات واملعايــري العامليــة 

يف العديــد مــن املجــاالت عــرب بنــاء السياســات، واإلجــراءات، واألدلــة، واللوائــح، والدراســات املتخصصــة، وتنظيــم ورش 

العمــل والنــدوات وامللتقيــات، باإلضافــة إىل تحليــل االحتيــاج التدريــيب وتقديــم االستشــارات التدريبيــة املختلفــة. كمــا تقــوم 

الرشكــة بتنفيــذ الربامــج التدريبيــة بشــكل مبــارش أو إلكــرتوين متزامــن أو غــري متزامــن، مــن خــالل بنــاء وتطويــر وتصميــم 

الحقائــب التدريبيــة وقيــاس مــدى فاعليــة التدريــب، للتأكــد مــن اكتســاب األفــراد بجميــع فئاتهــم املهــارات الالزمــة وتمكينهــم 

مــن أداء مهامهــم بإتقــان واحرتافيــة عاليــة وتحقيــق تطلعــات وأهــداف العمــالء ومنظماتهــم. 
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المراكز العلمية

)املعروضــات تأسيس املراكز العلمية. العلميــة  القاعــات  تجهيــز 

لتفاعليــة(. ا

0102

تجهيــز وتشــغيل مراكــز STEM املدرســية 

ملعايــري  وفقــاً  لهــا  العلمــي  املحتــوى  وبنــاء 

 ،NGSS القــادم  للجيــل  العلــوم  تعلــم 

التعليــم. يف  العلميــة  واملناهــج 

تجهيــز وتشــغيل املراكــز العلميــة املتنقلــة 

إضافــًة إىل املراكــز العلميــة الثابتــة.

0304

نتبــى يف الرشكــة مشــاريع املراكــز العلميــة، والــيت تتمثــل يف بنــاء منشــآت تربويــة تعليميــة متطــورة منتجــة وجاذبــة، تربــط 

التعليــم الرســمي بالتعليــم غــري الرســمي مــن خــالل التعلــم ضمــن منهجيــة STEM، حيــث تصمــم يف هــذه املراكــز وتمــارس 

فيهــا برامــج وفعاليــات وأنشــطة التعليــم والتعلــم، وفــق أحــدث املعايــري, لدعــم األهــداف التعليميــة وتحقيقهــا، واملســتهدفون 

هــم جميــع طــالب التعليــم العــام والجامعــات وطــالب التعليــم الفــين والتقــين بنــني وبنــات وكذلــك الرتبويــون وكافــة أصحــاب 

املواهــب العلميــة مــن رشائــح املجتمــع.
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الدراسات والبحوث

ــة  ــزة واملتنوعــة برصان ــم الخدمــات االستشــارية املتمي ــة يف تقدي ــة واإلقليمي ــادة املحلي نســعى إىل تحقيــق الري

ومرونــة عاليــة مــع املصداقيــة والشــفافية وااللتــزام بأخالقيــات العمــل، لنســهم يف خدمــة املجتمــع التعليمــي 

وتطويــره املســتمر، ونحقــق التنميــة املســتدامة ونقــل املعرفــة، مــن خــالل توظيــف إمكاناتنــا البرشيــة واملاديــة 

ورشاكاتنــا االســرتاتيجية مــع بيــوت الخــربة املحليــة والعامليــة.

إجراء الدراسات االستطالعية 

والتشخيصية والتقويمية والبحوث يف 

جميع مجاالت التعليم املختلفة.

تقديم خدمات إعداد البحوث العلمية 

ودراسات الوضع الراهن وتحليل النطاقات 

واالسرتاتيجيات املتعلقة بالتعليم. 0102

القيام بدراسات للسوق التعليمية  

لتشجيع االستثمار يف التعليم.

تقديم دراسات الجدوى واليت تمكن 

املستثمرين يف التعليم من اتخاذ القرارات 

املناسبة لهم. 0304
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رعاية الموهبة

نتناغــم يف خدماتنــا مــع مســتهدفات رؤيــة 2030 والــيت تهتــم بمجــاالت املوهبــة واملوهوبــني مــن خــالل مبــادرات 

ــري  ــة، وفــق املعاي ــرؤى االقتصادي مختلفــة، ونعمــل باحرتافيــة لنســاهم يف تحقيــق التطلعــات املجتمعيــة وال

العامليــة، مــن خــالل خــربات مرتاكمــة معرفيــة وبرشيــة مــن الخــرباء املحليــني والدوليــني يف تخصصــات تربيــة 

املوهوبــني واملتفوقــني وتشــجيع اإلبــداع واالبتــكار لديهــم. 

بناء إطار حوكمة متكامل لتنظيم العالقات تطوير السياسات الخاصة باملوهوبني يف اململكة.

وخدمات رعاية املوهوبني. 0102

تطوير األدلة التنظيمية واإلجرائية للعمل يف 

مجال رعاية املوهوبني. 05

تطوير معايري وطنية شاملة يف رعاية املوهوبني 

واستمرار رعايتهم يف املرحلة الجامعية.
إعداد االسرتاتيجيات والخطط التشغيلية لربامج 

وخدمات رعاية املوهوبني باململكة. 0304
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مامح 2021

وتقديــم  الطفولــة  بمرحلــة  االهتمــام 

الحلــول املتكاملــة لتأســيس األطفــال يف 

النمائيــة. املمارســات  أفضــل  ضــوء 

تصميــم أنشــطة تعــزز مفهــوم املواطنــة 

االجتماعيــة  واملســؤولية  الصالحــة 

وتشــجع عــى اإلبــداع واالهتمام بالفنون 

امليــول  ورعايــة  والصحــة  والرياضــة 

والشــابات. للشــباب  واالهتمامــات 

تنفيــذ  يف  فعــال  وبشــكل  اإلســهام 

القــدرات  تنميــة  برنامــج  مبــادرات 

لبرشيــة. ا

الخدمــات  لجميــع  الرقمــي  التحــول 

تعليميــة  أنظمــة  وبنــاء  التعليميــة، 

متكاملــة.  تفاعليــة  رقميــة 

االســتمرار يف تطويــر الكتــب املدرســية 

دراســية  مناهــج  إدراج  خــالل  مــن 

املناهــج  وتحســني  وتطويــر  جديــدة 

الحاليــة. الدراســية 

لالرتقــاء  املهــين  بالتطويــر  االهتمــام 

بمســتوى املمارســات املهنية التعليمية 

وفــق أحــدث التوجهــات بالرشكــة مــع 

بيــوت خــربة محليــة وإقليميــة وعامليــة.

تميز عام 2021م

بالنقلــة النوعيــة يف بيئــة العمــل لدينــا مــع زيــادة معــدالت النمــو 

للكفــاءات الوطنيــة لنحقــق منجــزات نوعيــة عــرب مشــاريع ومبــادرات 

نعمــل عــى تنفيذهــا، فحملــت مخرجاتنــا بصمــات احرتافيــة يف التنفيــذ 

بتبــين أفضــل املمارســات يف إدارة املشــاريع، وتــربز الحلــول اإللكرتونيــة كأحــد 

ــة 2030 الــيت تشــجع عــى  ــا متوافقــة مــع مســتهدفات رؤي أهــم مخرجاتن

بنــاء اإلنســان ليشــارك يف تنميــة وطنــه بفعاليــة:

0203 01

0506 04
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إنجازاتنا



المحتوى والمعايير
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010203

040506

07

تطوير مسارات متخصصة 
يف املرحلة الثانوية

مرشوع تطوير 
التعليم الثانوي

املدارس الثانوية 
املهنية

مواءمة املقررات العامة 
للمعاهد الصناعية الثانوية

طرق التدريس 
الجذابة واملبتكرة

مراجعة وتطوير الكتب 
املدرسية

1443هـ - 2021م

تحسني نتائج الطالب 
يف االختبارات الدولية
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مراجعة وتطوير الكتب املدرسية 1443هـ - 2021م

ــي تعيشــها  ــرة واملتســارعة ال ــة التطــّور الكب ــع عجل ــا ينســجم م ــب املدرســية بم ــر الكت مراجعــة وتطوي

اململكــة العربيــة الســعودية يف جميــع املياديــن، وبمــا يتمــاىش مــع املســتجدات العلميــة والتقنيــة الحديثة 

والتطــور يف العلــوم الرتبويــة، وبمــا يتناســب مــع االتجاهــات العامليــة يف ضــوء الثــورة الصناعيــة الرابعــة 

ومهــارات القــرن الحــادي والعرشيــن، ويحقــق إحــدى مســتهدفات رؤيــة اململكــة 2030. 

50+

34 1000+ 

2000+ 

89

420+ 

تطوير مسارات متخصصة يف املرحلة الثانوية

ــوي باململكــة، يتضمــن خمــس  ــم الثان ــث للتعلي ــز وحدي ــذ نمــوذج نظــام تعليمــي متمي ــم وتنفي تصمي

مســارات نوعيــة متخصصــة، مــن خــال بنــاء لوائــح وتنظيمــات ومجموعــة مــن األدلــة والدراســات 

التقويميــة واالختبــارات والقياســات ومقــررات تفاعليــة وخطــط دراســية، وتطويــر عمليــات التعليــم 

والتعلــم والتشــغيل للنظــام بمــا يســهم يف تحســن مخرجــات التعليــم لتأهيــل الخريــج لتلبيــة حاجــات 

ــة. ــوي باململك ــم الثان ــدارس التعلي ــع م ــن املســتقبل يف جمي ــن مه ســوق العمــل م

15

0479

200+

05

200+
ألف عملية

منهج جديد

صورة ورسومات 
جديدة

ألف تعديل 
لغوي

منهج مطور مسارات كتاب ُمراجع
متخصصة

معلم حضوري

حقائب تدريبية

تقرير

مدرب مركزي

معلم عن بعد
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مشروع تطوير التعليم الثانوي

املــرشوع يســهم بكفــاءة يف تأهيــل الطالــب وتطويــر عمليــات التعليــم والتعلــم للتغلــب عىل أبــرز التحديات 

ــم  ــر عــىل جــودة مخرجــات التعلي ــي تؤث ــوي باململكــة يف الوضــع الراهــن، وال ــم الثان ــي تواجــه التعلي ال

األســايس وربطهــا برؤيــة 2030.

01 01

55 

01

18

المدارس الثانوية المهنية

إجــراء مســح شــامل للممارســات املحليــة واإلقليميــة والعامليــة وتحليلهــا ألبــرز عــرش نمــاذج وفــق معايــر 

ــا  ــوي مهــي لربامــج متخصصــة يف مجــاالت متعــددة، مصممــة خصيًص محــددة للخــروج بنمــوذج ثان

الحتياجــات ســوق العمــل املحــي.

46001

03

10

01
ورشة عمل

إطار

مشارك

نموذج نماذج تحليليةوثيقة

دراسات

مشارك 
باالستبانة

نموذج نهايئ

كراسة
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مواءمة المقررات العامة للمعاهد الصناعية الثانوية

مواءمــة املقــررات العامــة يف املعاهــد الصناعيــة الثانويــة مــع مــا يماثلهــا مــن مقــررات عامــة يف التعليــم العــام، 

وتعديلهــا حســب الــروط الخاصــة للمؤسســة العامــة للتدريــب التقــي واملهــي، ومنــح املتدربــن صالحيــة الدخــول 

عــى بوابــة »عــن اإلثرائيــة« لالســتفادة مــن املحتــوى العلمــي ملقرراتهــم.

45 122700+

1600+

طرق التدريس الجذابة والمبتكرة

تفعيــل طــرق التدريــس الجديــدة بمــا يف ذلــك التعلــم القائــم عــى املشــاريع، والتعلــم القائــم عــى التحــدي، والتعلم 

القائــم عــى اللعــب مــن خــالل املــواد الدراســية؛ لزيــادة مشــاركة الطــالب وتعزيــز تفاعلهــم وتحفيــز تعلمهم. 

200009

300

03

 20 11

حقيبة سؤالمقرر

مصدر وإثراء 

مخرجات 
رئيسية

مشارك يف 
االستبانة

وثائق

مدرسة تم 
تقييمها

 برنامج مقابلة
اسرتاتيجي
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تحسين نتائج الطاب في االختبارات الدولية

 PIRLS, TIMSS,( الدوليــة  االختبــارات  يف  الطــاب  ونتائــج  األساســية  التعليــم  مخرجــات  تحســن 

PISA(. وتطويــر املهــارات األساســية ومهــارات املســتقبل لضمــان الجاهزيــة للمتطلبــات املحليــة والعامليــة 

املســتقبلية، واملســاهمة يف معالجــة الفجــوة يف مهــارات ســوق العمــل لوظائــف املســتقبل مثــل: تقنيــة 

املعلومــات واالتصــاالت.

03 025000

5000

سؤال اختبار بيزااختبارات دولية دراسة

سؤال اختبار 
برلز



الحلول اإللكترونية

010203

040506

منصة »مدرسي« 

للسعوديني بالخارج

منصة »عني« 

اإلثرائية

منصة 

»روضي«

قناة تعليمية ملرحلة 

رياض األطفال

املقررات

 اإللكرتونية

منصة 

»مدرسي«
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منصة »مدرستي«

نظــام تفاعــي للتعليــم يُقــدم للطالــب باســتخدام تكنولوجيــات االتصــال واملعلومــات، ويعتمــد عــىل بيئــة 

إلكرتونيــة رقميــة متكاملــة تعــرض املقــررات الدراســية عــرب الشــبكات اإللكرتونيــة، وتوفــر ســبل اإلرشــاد 

والتوجيــه وتنظــم العمليــة التعليميــة.

05+

06 30

03+

20+

منصة »مدرستي« للسعوديين بالخارج

ــة  ــم العملي ــي تدع ــة الســعودين خــارج الســعودية أحــد الوســائل ال ــم للطلب ــرب نظــام إدارة التعلي يعت

التعليميــة وتحولهــا مــن طــور التلقــن إىل طــور اإلبــداع والتفاعــل وتنميــة املهــارات مــن خــال توفــر بيئــة 

إلكرتونيــة رقميــة متكاملــة تعــرض املقــررات الدراســية عــرب الشــبكات اإللكرتونيــة، وتوفــر ســبل اإلرشــاد 

والتوجيــه وتنظــم العمليــة التعليميــة.

3000+400 100+
ماين طالب

ماين فصل ماين ويل أمر
افرتايض

ألف مدير 
مدرسة

معلمطالبمدرسةألف مدرسة

ويل أمر ألف معلم
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اليونسكو:

»مدرستي« ضمن أفضل أربع نماذج 

عالمية

تحصد جائزة األميرة صيتة للتميز

»منصة مدرستي«

التقرير السنوي 2021شركة تطوير للخدمات التعليمية 6869



منصة »عين« اإلثرائية

منصــة تعليميــة إثرائيــة توفــر املــواد التعليميــة لكافــة املراحــل الدراســية يف التعليــم العــام، وباســتخدام 

ــزات التفاعــل واملشــاركة، وتؤكــد  ــات املســتهدفة، توفــر ممي أســاليب وأدوات مبتكــرة تتناســب مــع الفئ

عــىل تكافــؤ الفــرص يف تقديــم العمليــة التعليميــة لكافــة املســتفيدين داخــل اململكــة وخارجهــا.

منصة »روضتي«

توفــر محتــوى تعليمــي رقمــي يدعــم التعليــم التزامــي وغــر التزامــي وفــق الخدمــات املقدمــة يف منصــة 

»مدرســي«، لتتمكــن املعلمــة مــن التواصــل مــع األطفــال مبــارشة، كمــا يســمح بإتاحــة املحتــوى الرقمــي 

املتنــّوع بفئاتــه.

ألف سؤال 
إلكرتوين

ماين عملية 
تحميل

مليون زيارة

122+ 

4+ 100+ 

ماين مسجل

10+ 
ألف محتوى 

رقمي

95+ 
مدرسة

مرشفة

ألف طالب

ألف ويل أمر

مديرة مدرسة

3005000

800

5000

 ألف معلمة

26+300+
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قناة تعليمية لمرحلة رياض األطفال

ــوى  ــّث محتواهــا مبــارشة عــرب منصــة اليوتيــوب، لعــرض محت ــة، كمــا تب ــة فضائي ــاة تلفزيوني إنشــاء قن

ــتهدفات وزارة  ــاً ملس ــال، تحقيق ــاض األطف ــة ري ــاب مرحل ــتهدف ط ــعودية تس ــة س ــّوق وبهوي ــريئ مش م

ــة 2030.  ــة اململك ــة يف رؤي ــة العمري ــذه املرحل ــم له التعلي

المقررات اإللكترونية

مقــررات مقدمــة للتعليــم العــام بصيغــة إلكرتونيــة لجميــع الطلبــة، طــّورت بنــاًء عــىل معايــر التعليــم 

ــر  ــق معاي ــرتوين، وصممــت وف ــم اإللك ــز الوطــي للتعلي ــن املرك ــام، الصــادرة ع ــم الع ــرتوين للتعلي اإللك

ــم.  ــؤ الفــرص وضمــان اســتمرارية التعلي ــق تكاف ــة؛ لتحقي عاملي

مقرر

أدوات قياس 
)اختبارات(

عنارص تعليميةأنظمة

034709

473

29

حلقة تلفزيونية

وحدات تعليمية

06

206

ألف مشاهدة

90+ 
فواصل تعليمية

10
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البرامج التعليمية

تحويل العام الدرايس إىل ثاثة 

فصول

01

مدارس

 املستقبل

02

نظام تصنيف

 أداء املدارس

03

التوسع التدريجي يف التعليم 

املشرتك يف املرحلة االبتدائية

04

تحفيز املعلمن املتميزين 

للعمل يف املدراس ذات األداء 

التعليمي املنخفض

05

اللوائح والسياسات

 الخاصة باملوهوبن

06

تطوير برامج حضانات

 ورياض األطفال

07

تطوير متطلبات واشرتاطات 

رياض األطفال

08

طرق التدريس واملناهج 

املبتكرة، وأدوات التقييم 

وتدريب املعلمات يف تعليم 

رياض األطفال

09

سياسة ضمان وصول طاب 

ذوي اإلعاقة للتعليم

10

تكريم الطاب 

املتميزين

11
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تحويل العام الدراسي إىل ثاثة فصول

تحويــل العــام الــدرايس مــن فصلــن دراســين إىل ثاثــة فصــول دراســية لتحســن نواتــج التعلــم ومعالجة 

الفاقــد التعليمــي يف مراحــل الطفولــة والتعليــم العــام )ابتــدايئ، متوســط، ثانــوي(، والتعليــم الجامعــي، 

ــة  ــس القادم ــوام الخم ــم درايس لألع ــوذج تقوي ــداد أنم ــال إع ــن خ ــك م ــي. وذل ــي وامله ــب التق والتدري

يراعــي توزيــع األيــام الدراســية واإلجــازات الرســمية للوصــول للمعــدل األمثــل عاملًيــا لعــدد األيــام الدراســية 

واملواءمــة مــع كافــة القطاعــات التعليميــة.

ورش عمل

ألف مستجيب 
لاستبانات

مقابلة

39 0591

05
اسرتاتيجيات مجموعات تركيز

تعلم

09 10

مدارس المستقبل

إطــاق مجموعــة مــن نمــاذج املــدارس املســتقبلية، وتقديــم منهجيــة شــاملة بمــا يف ذلك أســاليب التعليم 

ــق  ــن املناط ــدًءا م ــاب، ب ــن الط ــددة م ــات مح ــج فئ ــام بدم ــم، والقي ــاحات التعل ــة ومس ــم وبيئ والتعل

كثيفــة الســكان قبــل التوســع عــىل نطــاق أوســع يف اململكــة، وقيــاس نتائــج التعلــم قبــل تطبيــق الــدروس 

املســتفادة يف نظــام التعليــم العــام.   

15

05866

48

05

106
مقابلة

نماذج محلية

نموذج

مستجيب 
لاستبانة

خرباء

دراسات دوليةدراسات دولية
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نظام تصنيف أداء المدارس

ــة  ــل التعليمي ــع املراح ــدارس لجمي ــف امل ــم وتصني ــي لتقيي ــرتوين داخ ــام إلك ــم نظ ــاء وتصمي ــة بن دراس

)االبتدائيــة، واملتوســطة، والثانويــة(، وتفعيــل التقويــم داخــل املنظومــة التعليميــة وجمــع بيانــات متعــددة 

املصــادر، مثــل: بيانــات األداء الرئيســية )بمــا يف ذلــك نواتــج التعلــم( وتقييــم الجهــات ذات العاقــة وإتاحــة 

البيانــات للجميــع لدعــم وتوجيــه عمليــات صنــع القــرار.

05 1834

4408

التوسع التدريجي في التعليم المشترك في المرحلة االبتدائية

مبــادرة تهــدف إىل بنــاء األنظمــة والسياســات التعليميــة الازمــة للتوســع يف التعليــم املشــرتك يف املرحلــة 

االبتدائيــة، وتصميــم خطــة تنفيذيــة وتفعيلهــا وتعميمها لتحســن مخرجــات التعليم األساســية وتحقيق 

التنافســية يف االختبــارات الدوليــة والوطنية.

1007

03

05

03

دراسات دولية

مجموعات تركيز

وثائقورش عمل

استبانات مقابلة

مستجيب دراسات دولية
لاستبانة

أنظمة تم تحليلها

وثيقة
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تحفيز المعلمين المتميزين للعمل في المدراس ذات األداء التعليمي المنخفض

تركــز مبــادرة تحفيــز املعلمــن املتميزيــن للعمــل يف املــدارس ذات األداء التعليمــي املنخفــض عــىل مراجعــة 

ــج  ــداد برنام ــد جــدوى إع ــة؛ لتحدي ــىل أفضــل التجــارب الدولي ــة، واالطــاع ع ــز الحالي ــح والحواف اللوائ

ــا  ــم املنخفضــة، واملســاهمة يف تطويره ــج التعل ــه أفضــل املعلمــن للمــدارس ذات نوات لتشــجيع وتوجي

والرفــع مــن مســتواها.

خرباء

 مقابات وثائق

 نماذج ملعاير قياس 
أداء  املدارس

 نماذج لرتشيح 
واختيار  املعلمن

اللوائح والسياسات الخاصة بالموهوبين

املبــادرة تســتهدف مراجعــة وتحديــث وتفعيــل السياســات واللوائــح واإلطــار التنظيمــي للموهوبــن، 

ــي  ــات ال ــاء الترشيع ــة وبن ــن باململك ــة املوهوب ــم رعاي ــدف تنظي ــة به ــات ذات العاق ــع الجه ــاون م بالتع

ــة.  ــات اململك ــاء وبن ــات أبن ــادة وتطلع ــة القي ــع ورؤي ــق م ــا يتواف ــم، بم ــهم يف تمكينه ستس

وثيقة

 تقرير

لقاءات

مشاركخبر

07 0610

1006 04219

0705

13

141

54

دراسات دوليةدراسات دولية
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تطوير برامج حضانات ورياض األطفال

تمثــل مبــادرة تطويــر برامــج حضانــات وريــاض األطفــال والتوســع يف خدماتهــا لتشــمل جميــع مناطــق 

اململكــة، إحــدى املبــادرات الرئيســية يف برنامــج تنميــة القــدرات البرشيــة، والــي تدعــم تحقيق مســتهدفات 

رؤيــة اململكــة 2030 للتعليــم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة. 

وحدة تدريبية

متدربةروضات مجّهزة

06 1230

12
لقاءات مبارشة 

وافرتاضية

07

تطوير متطلبات واشتراطات رياض األطفال

ــاض  ــة ري ــة ملرحل ــرتاطات التنظيمي ــات واالش ــح والسياس ــل اللوائ ــر وتفعي ــادرة تطوي ــذه املب ــتهدف ه تس

األطفــال والحضانــات، ملواكبــة املعايــر املعتمــدة دوليــاً لضمــان توفــر بيئــة تعليميــة آمنــة وعاليــة الجــودة 

للطفــل، بالتنســيق مــع متطلبــات وزارة املــوارد البرشيــة والجهــات ذات العاقــة.

 دراسات دولية

وثيقة

ورش عمل

استجابة

مشارك

912

06 156

14

06

استبانات

04

دليل
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طرق التدريس والمناهج المبتكرة، وأدوات التقييم وتدريب المعلمات في تعليم رياض األطفال

ــج  ــس واملناه ــرق التدري ــمل ط ــال، تش ــاض األطف ــة ري ــة ملرحل ــة تطويري ــاء منظوم ــىل بن ــز ع ــادرة ترك املب

ــم  ــة لتقوي ــة متكامل ــاء وثيق ــى ببن ــا تُع ــج، كم ــق املنه ــة لتطبي ــال ومصــادر داعم ــاض األطف ــرة لري املبتك

ــم الحكومــي واألهــي. ــي إلكــرتوين للمعلمــات لتحســن مخرجــات التعلي ــوى تدري ــاء محت الطفــل، وبن

100 0614

03502

سياسة ضمان وصول طاب ذوي اإلعاقة للتعليم

وضــع سياســات بمشــاركة الجهــات ذات العاقــة املحليــة والدوليــة )وزارة الصحــة، وزارة املــوارد البرشيــة، 

ومجلــس شــؤون األرسة وهيئــة ذوي اإلعاقــة(، الســتيعاب طــاب ذوي اإلعاقــة يف التعليــم العــام والعــايل 

ــح واملشــاريع الخاصــة بالطــاب؛ لضمــان  ــع الترشيعــات واللوائ واملهــي، واألخــذ باحتياجاتهــم يف جمي

وصولهــم للتعليــم يف منطقــة إقامتهــم بنــاًء عــىل الســعة واالحتيــاج، لضمــان الوصــول الــكايف وتحســن 

البنيــة التحتيــة والرقميــة يف املــدارس الســتيعابهم ملواجهــة تحــدي ضعــف التحــاق طــاب ذوي اإلعاقــة 

بمــدارس التعليــم العــام يف اململكــة.

0501

709

05

34
استبانات

وثيقةمقابلة دراسات دولية

استجابة

دراسات دولية

استجابة

استبانةجهات حكومية

مقابلة شخصية
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تكريم الطاب المتميزين

بنــاء وإعــداد خطــة ملراحــل تنفيــذ الجائــزة، وإعــداد معايــر الرتشــح ملســارات )مهــارات املســتقبل وريــادة 

األعمــال واالبتــكار واملوهبــة العلميــة، والعمــل التطوعــي(، ووضع نقــاط وأوزان للمعاير يف عــدة مجاالت، 

وتكــون املنافســة بــن الطــاب مــن خــال جمــع النقــاط. 

 03 01 02

38

أدلة ملعاير 
الرتشح

 ورشة عمل إطار عام

مشارك
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األنشطة الطالبية

01

الرتبية البدنية
 للبنن والبنات

02

تطوير النشاط البدين
 يف املدارس

03

تجديد األنشطة
 الاصفية

04

تعزيز الخربات 
العملية للطاب

05

الرحات امليدانية 
الثقافية

06

رياضات الدفاع
 عن النفس

التقرير السنوي 2021شركة تطوير للخدمات التعليمية 8889



رياضات الدفاع عن النفس

إطــار عــام يف تعليــم رياضــات الدفــاع عــن النفــس )الكاراتيــه، الجــودو، التايكونــدو، الجوجيتســو( لطــاب 

وطالبــات املرحلتــن االبتدائيــة واملتوســطة يف اململكــة، يتضمــن األهــداف العامــة ووصــف ألدلــة املعلمــن 

واملعلمــات والوحــدات التعليميــة ومصفوفــة املــدى والتتابــع، وأهــم اســرتاتيجيات تعليــم رياضــات الدفــاع 

عــن النفــس. 

رياضات

أدلة معلمن

مهارة رياضية 
للمرحلة االبتدائية

مهارة رياضية 
للمرحلة املتوسطة

حقائب تدريبية

0458 57

04 0208

التربية البدنية للبنين والبنات

أدلة

وحدة تعليمية

وثيقةدليل معلم

30

ــة واملتوســطة،  ــن االبتدائي ــام باملرحلت ــم الع ــات التعلي ــة لطــاب وطالب ــة البدني ــادة الرتبي ــة م ــاء وثيق بن

ــدى  ــة امل ــة ومصفوف ــة املعلمــن واملعلمــات والوحــدات التعليمي تتضمــن األهــداف العامــة ووصــف ألدل

ــا. ــة وأدوات تقويمه ــة البدني ــم الرتبي ــرتاتيجيات تعلي ــاليب واس ــم أس ــع وأه والتتاب

01 0902
إطار عام
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تطوير النشاط البدني في المدارس

التعــرف عــىل البنيــة التحتيــة املعــززة ملمارســة النشــاط البــدين لــدى الطــاب والطالبات يف مــدارس التعليم 

العــام وذوي اإلعاقــة، ونســبة املمارســن لألنشــطة البدنيــة بشــكل عــام وأثنــاء فــرتة اليــوم الدرايس بشــكل 

خــاص، ونســبة الســمنة وداء الســكري بنوعيــه لديهــم، وتأهيــل معلمــي ومعلمات الرتبيــة البدنية.

 556 560

 46  06 3000

تجديد األنشطة الاصفية

إحــدى مبــادرات »برنامــج تنميــة القــدرات البرشيــة«، لتجديــد األنشــطة الاصفيــة الحاليــة يف املــدارس 

ــة الطابيــة واملناهــج اإلضافيــة مــن خــال تمكــن القطــاع الخــاص  الحكوميــة مــن خــال تفعيــل األندي

مــن اســتخدام املرافــق املدرســية لتطويرهــا وتقديــم أنشــطة مبتكــرة، مثــل: الكشــافة، وخدمــة املجتمــع، 

والتطــوع، والفنــون، والثقافــة، واألنشــطة البدنيــة، وأنشــطة ريــادة األعمــال، وغرهــا.

 66663109

05 74 391
دراسات دولية

معلم ذوي 
اإلعاقة

معلم 

طالب من ذوي 
اإلعاقة

دراسات دوليةألف طالب 

مدير مدرسة

مدير نشاط 

آالف طالبرائد نشاط

مرشف ومرشف 
نشاط
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تعزيز الخبرات العملية للطاب

مبــادرة تهــدف إىل تقييــم الوضــع الحــايل للخــربات العمليــة لطــاب املرحلــة الثانويــة وتحليــل أفضــل ســت 

ــق  ــة للتطبي ــار أفضــل النمــاذج القابل ــة، واختي ــة الثانوي ــة لطــاب املرحل ــة للخــربات العملي تجــارب عاملي

ملشــاركة الطــاب يف األنشــطة العمليــة، يف مجــاالت: خدمــة املجتمــع، والعمــل الجــزيئ، والتطــوع عــن 

طريــق بنــاء وثيقــة تعزيــز الخــربات العمليــة لــدى طــاب املرحلــة الثانويــة. 

دراسات دولية

طالب

مرشف ورائد مدير
نشاط

07389424

 1550

الرحات الميدانية الثقافية

توســيع فــرص التعلــم خــارج الفصــل الــدرايس مــن خــال تعزيــز الرحــات امليدانيــة املدرســية الداخليــة 

والخارجيــة، لزيــارة مناطــق الجــذب الثقافيــة والعلميــة، عــىل ســبيل املثــال: )املتاحــف واملكتبــات واملســارح 

والحدائــق الوطنيــة(، لرفــع الوعــي بــرتاث ومنجــزات اململكــة وتنوعهــا الثقــايف، بمــا يعــزز قيــم االنتمــاء 

الوطــي ويوســع مــدارك الطــاب والطالبــات املعرفيــة والثقافيــة.

دراسات دولية

مرشف عموم 
النشاط

ألف طالب

 388

 2000  0616
رائد نشاط
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األكاديمية 
التعليمية

01

املعاير
 املهنية للمعلمن

02

الربنامج
 اإلرشادي

03

التطوير المهني
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منصــة للتدريــب اإللكــرتوين تســتهدف تطويــر قــدرات ورفــع مهارات شــاغي الوظائــف التعليمية وإكســابهم 

املهــارات التطويريــة املختلفــة، تقــدم برامــج تدريــب متزامــن يلــي احتياجــات املعلمــن الوظيفيــة وتســهم 

يف رفــع كفاءتهــم وتحســن أدائهــم وبمــا ينعكــس عــىل نتاجــات تعلــم الطــاب.

مسارات مهنية

010109

09

المعايير المهنية للمعلمين

تصميــم وبنــاء تســع برامــج تدريبيــة تحقيقــاً ملتطلبــات »املعايــر واملســارات املهنيــة للمعلمــن يف اململكــة 

ــم التعليــم والتدريــب لعــام )2017(، وذلــك لرفــع جــودة  العربيــة الســعودية« الصــادرة عــن هيئــة تقوي

ــة  ــة ملمارســة مهن ــة املطلوب أداء املعلمــن وتحســن قدراتهــم ومهاراتهــم، والتأكــد مــن امتاكهــم الكفاي

التعليــم، ســعًيا لضمــان جــودة التعليــم املقــدم للطالــب وتحســن تعلمهــم، وتعزيــز دور املعلمــن ورفــع 

تأهيلهــم.

وحدة تعلم

 119

 30  0909
منصة تدريب 

إلكرتونية
جلسةمسارات مهنيةبرامج تدريبيةبرامج تدريبيةدراسة جدوى

األكاديمية التعليمية
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البرنامج اإلرشادي

هــي مبــادرة تهــدف إىل تقديــم برنامــج إرشــادي للمعلمــن املســتجدين واملعلمــن ذوي األداء املنخفــض يف 

جميــع التخصصــات بجميــع املراحــل الدراســية يف مــدارس التعليــم العــام، مــن خــال مازمــة املعلمــن 

املتميزيــن / املرشــدين.

012005

20

ورشة عمل

دولة رائدة

مستشارونخبر مشارك



كفاءاتنا الوطنّيَة

38%

73

62%

 16

80

24%
موظفو برنامج تمهير / برنامج تم توظيفهم يف عام 2021م

التدريب التعاوني 
نسبة النمو يف عدد الموظفين 

لعام 2021م 

 الموظفات اإلناث 
)يبلغ عددهن 91(

 الموظفون الذكور 
)يبلغ عددهم 150(

االستعانة بالخبراء

تماشــيًا مــع رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 فقــد 
ــا يف الشــركة خطــوات واســعة يف التوظيــف خــالل 2021م   خطون

لتمكيــن قــوى عاملــة جديــدة يف الشــركة رغبــة منـّـا يف رفــع معدالت 
الســعودة، كمــا حرصنــا يف ذات الوقــت علــى توظيــف المواهــب 
ــز  ــرأة وتعزي ــغلها الم ــي تش ــادة األدوار الت ــابة وزي ــة الش الوطني

مفهــوم تمكينهــا تماشــياً مــع رؤيــة 2030 .

مواردنا البشرية
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مواردنا البشرية التوظيف والتوطين 
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191
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238

280
عدد العاملني 

 % 15
مزودو الخدمة

% 84
موظف

% 1  
مستشار 241

عدد املوظفني

 

%52
بكالوريوس 

%11
دكتوراه

%7
ثانوي

%7
دبلوم 

%22
ماجستري

عملنــا عــىل رفــع نســبة توطــن 

بالكــوادر  الشــواغر  وإحــال 

الســعودية املؤهلــة لتصــل إىل 

أعــىل مســتوياتها لتتجاوز %99 

يف نهايــة العــام 2021.

التوظيف للعام 2021

 39
وظائف دعم  

 07
وظائف قيادية 

 27
وظائف إرشافية 

إجمايل عدد 
الوظائف 73

جائزة لينكد إن

نعمــل يف تطويــر التعليميــة عــىل اســتقطاب أفضــل املواهــب مــن الكفــاءات البرشيــة املتخصصــة ، ونهتــم 

بتطويــر قدراتهــم وتمكينهــم واملحافظــة عليهــم مــن خــال بنــاء بيئــات عمــل جاذبــة ومتميــزة، ونفخــر 

بحصولنــا عــىل جائــزة لينكــد إن ألفضــل عامــة تجاريــة لصاحــب العمــل يف مجــال التوظيــف لعــام 2021.
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مواردنا البشرية التمكين

منصة إثراء

إثــراء هــي منصــة تعليــم إلكرتونيــة خاصــة بموظفــي رشكــة تطويــر 

للخدمــات التعليميــة ، بالرشاكــة مــع منصــة كورســرا والــي تعتــرب 

منصــة التعلــم عــرب اإلنرتنــت الرائــدة يف العالــم. حيــث يمكــن للموظــف 

واملوظفــة الحصــول محتــوى تعليمــي وشــهادات معتمــدة مــن أفضــل 

الجامعــات والــرشكات يف العالــم ، وتطويــر املهــارات املهنيــة مــن خــال 

التعلــم القائــم عــىل التخصــص املهــي، وتتبــع وقيــاس مســتوى التقــدم 

ــم. ــم حــول العال ــون متعل يف املهــارات ومقارنتهــا ب 60 ملي

5500+
دورة تدريبية

92+
مليون متعلم

2000+
دورات متخصصة

250+
جامعة وجهة عاملية

30+
شهادة

6500+
رشكة ومعهد يستخدمون منصة كورسرا لتطوير 

مهارات موظفيهم

600+
تخصص

ــر”  ــوان تطوي ــا بإنشــاء “ دي ــة، قمن ــا الداخلي ــة بيئتن ــداداً ألهمي امت

واســتهدفنا فيــه تبــادل للمعرفــة بــن أرسة تطويــر، ليعمــل الديــوان 

عــىل تعزيــز االبتــكار وتنميــة مهــارات التواصــل بــن الزمــاء وخلــق 

ــداول الخــربات واملعــارف املختلفــة  روح املنافســة بينهــم لتقديــم وت

مــن خــال لقــاءات دوريــة مجدولــة.

مواردنا البشرية مشاركة المعرفة

280+
مستفيد

تبادل الخبرات
ونقل المعرفة

20+
موضوع

10+
مشارك
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02

07

03

05

0104

06

بيئتنا الداخلية

 نهتــم يف الرشكــة بالبيئــة الداخليــة ملنســوبينا مــن خــال بيئــة تشــاركية وتفاعليــة، نمكــن فيهــا العاملــن 

إلتمــام مهامهــم الوظيفيــة بأمــن وســامة وفــق معايــر عامليــة، كمــا نهــئ العنــارص املاديــة الــي تجعلهــم 

ــزة  ــات مجه ــات اجتماع ــة وقاع ــم مــع االحتياجــات الوظيفي ــب تتناغ ــة عــرب مكات ــة جاذب ــون يف بيئ يعمل

بأحــدث التقنيــات كمــا تــم تجهيــز نــادي للراحــة وممارســة بعــض الرياضــات الــي تمنــح الجســم الصحــة 

وتعيــد لــه نشــاطه.

08

مبادرة العمل عن بعد 

أثناء جائحة كورونا.

نادي تطوير ) أماكن للراحة 

والنادي الصحي(.

البوابة اإللكرتونية 

»تكامل«.

قاعات اجتماعات مجهزة 

بأحدث التقنيات حضورياً 

وافرتاضياً.

االهتمام بالكفاءات 

البرشية وتطويرها.

تطوير حلول وبرامج 

وأنشطة إبداعية مبتكرة 

وعملية ومنافسة.

التأمن الطي للوالدين.دوري رمضان.
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المسؤولية االجتماعية 
برنامجنا للمسؤولية االجتماعية يُترجم دورنا الوطني ورؤيتنا نحو 

تبني أفضل ممارسات االستدامة ومواطنة الشركات المسؤولة. وننطلق يف 
رحلة مسؤوليتنا عبر الدعم الذي نتلقاه من ثقافة العطاء القوية يف المجتمع 
السعودي وتلبية لهدف رؤية )2030( كما نستند يف نهجنا تجاه المسؤولية 

االجتماعية على المبادئ األخالقية، والحوكمة الرشيدة، ونحرص على إبراز التزامنا 
نحو موظفينا والجهات والقطاعات التعليمية والمجتمعية ذات العالقة، كما نعمل 

على ابتكار حلول تعليمية متكاملة ونستثمر يف التعليم الخدمي من خالل 
خبراتنا وتقنياتنا للتأثير اإليجابي على األفراد والمجتمع والبيئة.
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ع بالدم اليوم العالمي للتطوع حملة تطوير للتبر

ــن الرشكــة واملجتمــع ، عــرب  ــة ب ــق روح إنســانية تعاوني ــي العمــل التطوعــي لخل ــر مــن خــال تب نســعى يف رشكــة تطوي

تشــجيع منســوبينا عــىل التطــوع وممارســته بشــكل فعــي وذلــك لتعزيــز عــدة مفاهيــم منهــا: العطــاء العظيــم وثقافــة 

التطــوع وزرع الوعــي بأهميــة مــا يقــدم لآلخريــن مــن عــون ومســاعدة.

ــم  ــع، ننظ ــاه املجتم ــاين تج ــا اإلنس ــىل أداء واجبه ــاً ع ــة، وحرص ــة للرشك ــؤولية االجتماعي ــرتاتيجية املس ــع اس ــياً م تماش

ــع منســوبي ومنســوبات  ــا جمي ــة املتخصصــة ويشــارك فيه ــات الطبي ــع الجه ــدم بالتعــاون م ــربع بال ــة للت حمــات دوري

ــة.  الرشك
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اليوم العالمي للغة العربية اليوم العالمي لذوي اإلعاقة

نمنــح االهتمــام بــذوي اإلعاقــة مــن خــال برامــج الرتبيــة الخاصــة الــي تؤكــد عــىل أهميــة هــذه الفئــة يف التنميــة وتمكينهــم 

مــن الحصــول عــىل التعليــم والعمــل واملشــاركة يف املجتمــع بفعاليــة. لــذا نســاهم مــن خال مفهــوم املســؤولية االجتماعية 

باالحتفــاء بهــم يف يومهــم العاملي.

ــا بأهميــة االعتــزاز باللغــة العربيــة ألنهــا تمثــل هويــة الوطــن وإرثــه التاريخــي املجيــد نســاهم وبشــكل فاعــل يف  إيمانــاً مّن

االحتفــاء باليــوم العاملــي للغــة العربيــة مــن خــال رعايــة احتفاليــة الــوزارة بــه وتقديــم جميــع أنــواع الدعــم لنســاهم يف 

إنجــاح األحــداث الخاصــة باليــوم العاملــي للغــة العربيــة.
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اليوم العالمي للتوحداليوم العالمي للطفل

نفخــر بامتــاك مجموعــة متميــزة مــن الربامــج واملبــادرات الــي تعــى بمرحلــة الطفولــة املبكــرة ونقــوم باالحتفــاء باليــوم 

العاملــي للطفــل مــن خــال مشــاركات فاعلــة يف املعــارض واملؤتمــرات املتخصصــة ورعايــة الفعاليــات واألحــداث املوجهــة 

للطفــل.

نســاهم مــن خــال اليــوم العاملــي للتوحــد يف زيــادة الوعــي حــول طيــف التوحــد وأعراضــه. وتســليط الضــوء عــىل ســبل 

ــات متخصصــة  ــع جمعي ــة م ــي للتوحــد وبالرشاك ــوم العامل ــم ، ويف الي ــع وقبوله ــم يف املجتم ــز دوره مســاعدتهم وتعزي

ــه مــن خــال أجهــزة تقنيــة  خاصــة. ــه لألصحــاء والتعريــف ب ــا فعاليــات ملحــاكاة التوحــد ونقــل الشــعور ب نظمن
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اليوم العالمي لألم

يمتــد دورنــا إىل املشــاركة يف زيــادة أوارص وعوامــل ترابــط املجتمــع  والتأكيــد عــىل عــدة مفاهيــم نابعــة مــن عقيــدة ســمحة 

ومنهــا الــرب بــاألم واإلحســان إليهــا ويف اليــوم العاملــي لــألم ســاهمنا يف إبــراز دور األم والتعبــر عــن املشــاعر يف هــذه املناســبة 

العظيمة.

االحتفاء باليوم الوطني

يف كل عــام تهــل علينــا مناســبة اليــوم الوطــي، ونحــن يف تطويــر التعليميــة نســاهم فيــه بــزرع وترســيخ مفاهيــم رؤيــة 

جالــة املؤســس امللــك عبدالعزيــز رحمــه اللــه، والــي بــى مــن خالهــا سياســته الحكيمــة يف توحيــد هــذه البــاد وتطويرهــا، 

فأصبحــت نقطــة انطاقــة لهــا إىل مصــاف الــدول املتقدمــة، واالحتفــاء يــأيت منــا وفــاء لهــذا الوطــن وقيادتــه الرشــيدة أعزهــا 

الله.

التقرير السنوي 2021شركة تطوير للخدمات التعليمية 118119



مذكرات التفاهم واالتفاقيات 

KPMG

Binary Logic

Ernst and Young )EY(-Partheneon

Octivo Australia PTY LTD

Alpha Plus Consultancy Ltd

Education Development Trust

TTRO MENA FZe

مذكرات التفاهم واالتفاقيات 

Digital Future for Communication

L.E.K. Consulting

Twig

Evergreen

Knovva

منشآت 
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شركاؤناشركاؤنا
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عنواننا..نسعد بتواصلكم..

طريق مكة )خريص(

مقابل مدينة األمري سلطان الطبية العسكرية

الرياض، اململكة العربية السعودية

ص.ب: 28118 الرمز الربيدي: 11437  011/2762222

www.t4edu.com
 BDMD@T4edu.com
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