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حيــن نضــع بيــن أيديكــم تقريــر شــركة تطويــر للخدمــات التعليمية 
المحــدودة الســنوي لعــام 2019م, فإننــا نفخــر بمنجزاتنــا وخدماتنــا 
التــي تصــب فــي مصلحــة أبنــاء وبنــات الوطــن, الــذي يتطلــع إلــى 
ــم مــع ماتشــهده  ــم المتوائ مواكبــة التطــور الــذي يشــهده العال
ــة  ــها رؤي ــة, نبراس ــزات نوعي ــن قف ــعودية م ــة الس ــة العربي المملك

واعــدة تمنــح الوطــن الماكنــة المرموقــة بحلــول 2030.

المقـدمـة
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لكمة وزير التعليم “رئيس مجلس المديرين“

وزير التعليم “رئيس مجلس المديرين ”

حظي التعليم بمساحة في رؤية السعودية 2030م 

فــي  التعليــم  جــاء 
مقــدمـــــة اهتمامــات 
دولتنــا الرشيــــدة، ممثلــًة 
فــــي خـــادم الحـــرمين 
الشــريفين وســمو ولــي 
ــه،  ــا الل ــده حفظهم عهـ
لــدور التعليــم الجوهــري 
فـــي بنـــاء المــواطـــن 
وتحقيــــق  السعــــودي، 
ــون  ــة، ليك ــة الوطني التنمي
الوطـــن فـــي مصـــاف 
الــدول المتقدمــة. وبنــاًء 
علــى ذلــك، حظــي التعليم 
بمسـاحـــة فــي رؤيــــة 
الســعودية 2030 للنهوض 

ــي  ــتثمر ف ــاته، لتس بمؤسس
ــور  ــن، وتط ــات الوط ــاء وبن أبن
ــن  ــر المعلمي ــم ويوف قدراته
والمعلمــات األكفــاء، وُتِعــد 
البيئــة المدرســية، للمراحــل 
ــق  ــة، وف ــة المتنوع التعليمي
ــول  ــودة للوص ــر ذات ج معايي
المأمولــة. المخرجــات  إلــى 

وتتاكتــف جهودنــا فــي 
شــركة  مــع  التعليــم  وزارة 
ــة،  ــر للخدمــات التعليمي تطوي
ــوع يوفــر  ــق اقتصــاد متن لخل
فرصًا جـديـــدة للجيـل القادم، 
ــتقبل  ــات مس ــق إماكني ويخل
جديــد لبنــاء اقتصــاد قائــم 

وتحقيــق  المعرفــة،  علــى 
المملكــة  رؤيــة  أهــداف 
2030 لتجهيــز جيــل قــادم 
بالمهــارات والكفايــات، فضــًا 

ــة. ــزه بالمعرف ــن تجهي ع

بـالجهـــــــود  ونطمــح 
ــى  ــر إل ــع تطوي ــتركة م المش
ــان  ــراءات لضم ــن اإلج ــد م مزي
الدراســية  المناهــج  جــودة 
فــي  جهودهــا  ودعــم 
ــي،  ــم الرقم ــة التعلي منظوم
لتشــجيع المزيــد مــن التعلــم 
التفاعلــي مــن خــال األلعــاب 
والفيديــو والكتــب المدرســية 
ــاعد  ــو مايس ــة، وه التفاعلي

وتهـــذيب  تعـزيـــز  علــى 
ــال  ــة لألطف ــارات التقني المه

ــرة. ــن مبك ــي س ف

ــا نضــع بيــن أيديكــم،  وهن
ــوء  ــلط الض ــذي يس ــر ال التقري
ــر  ــركة تطوي ــازات ش ــى إنج عل
للخدمــات التعليميــة خــال 
العــام 2019، وفق اســتراتيجية 
ــام  ــم الع ــر التعلي ــدم تطوي تخ

ــه. ــذي ُانشــأت مــن أجل ال

لكمة الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي

تقديم خدمات في مجاالت تعليمية تتواءم مع رؤية 2030م 

ــر  ــركة تطوي ــعت ش   س
للخـدمـــات التعليميـــــة 
عاقاتهــا  توطيــد  فــي 
مــن  التعليــم،  وزارة  مــع 
خدماتهــا  تقديــم  خــال 
تعليميــة  مجــاالت  فــي 
توجهاتهــا  مــع  تتــواءم 
المنبثقــة مــن رؤيــة 2030، 
ــة  وتقــدم الحلــول التعليمي
فــي التطويــر المدرســي 
والطفـولـــة  والمهنــي، 
والحلـــــول  المبـكــــــرة 
ــطة  ــة، واألنش اإللكترونيـــ
وبرامــج  الصفيـــــة  غيــر 
تعـــزيز الصحــــة، وبرامــج 

ــة  ــة الرياضي ــد المدرس مابع
لترفيهيــة. وا

ــركة  ــت الش ــد حرص    وق
هــذه  تطويــر  علــى 
تعزيـــز  عبــر  الخدمــات، 
واستثمـــارها  جودتهــا 
ــرة ذات  ــوت الخب ــرز بي مــع أب
التخطيــط  فــي  التميــز 
اتجهــت  كمــا  والتنفيــذ، 
الشــركة نحــو بنــاء الشــرااكت 
واإلقليميـــــة  العـالميـــة
والمحليــة، ومــد الجســور 
صــوب التنميــة المســتدامة 
المجتمعيــة  والمشــاركة 

مــع القطــاع الثالــث.

  والفاعــل فــي إنجــازات 
للخدمــات  تطويــر  شــركة 
التعليميــة، ضمــن منظومــة 
الدعــم  تطويــر،  شــراكت 
الخاصــة  والعنايــة  الســخي 
للتعليــم، مــن لــدن خــادم 
ــك  ــريفين المل ــن الش الحرمي
عبدالعزيــز،  بــن  ســلمان 
وولـــي عهــــده صاحــب 
ــر  ــي األميـ ــو الملكـ السمـ
محمـــد بــن ســلمان بــن 
عبدالعزيــز ودعــم معالــي 

التعليــم. وزيــر 

وتمكنــت الشــركة بفضــٍل 
ــم بفضــل فــرق  ــه، ث مــن الل

العمــل فيهــا مــن الكفــاءات 
يملكــون  ممــن  الوطنيــة 
الخبــرات الواســعة والهمــم 
العاليــة، مــن ترجمــة هــذا 
الدعــم إلــى إنجــازات وقفــزات 
ــم  ــر التعلي ــي تطوي ــة ف نوعي
ــه، ممــا يبعــث علــى  وخدمات

ــم. ــزاز به ــر واالعت الفخ

ــإذن  ــًا – ب ــنكون جميع وس
ــق  ــدة لتحقي ــدًا واح ــه -  ي الل
الشــموخ  مــن  المزيــد 
الوطــن  لهــذا  والتقــدم 
العربيــة  المملكــة  الغالــي: 

لســعودية. ا

الدكتور
حمد بن محمدآل الشيخ

الدكتور

منصور بن عبدالعزيز بن سلمه
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المملكــة  رؤيــة  أهــداف 
2030 لتجهيــز جيــل قــادم 
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لكمة الرئيس التنفيذي
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لســعودية. ا

الدكتور
حمد بن محمدآل الشيخ

الدكتور

منصور بن عبدالعزيز بن سلمه
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نبذة عن الشركة :
شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة: هــي 

ــدوق  ــل لصن ــة بالاكم ــعودية – مملوك ــركة س ش

ــو  ــخ 18 ماي ــت بتاري ــة، تأسس ــتثمارات العام االس
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التعليــم القابضــة،  وهــي شــركة رائدة فــي مجال 

تطويــر التعليــم فــي المملكــة العربية الســعودية 

وخارجهــا، وتوّفــر الحلــول المبتكــرة التــي تمّكــن 

ــم  ــى التعلي ــول عل ــن الحص ــباب م ــال والش األطف

ــرين. ــادي والعش ــرن الح ــي الق ــل ف األمث
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الرؤيــة

الرسالـة

الشريك األول في الحلول التعليمية المبتكرة 

والمتاكملة.

ــر  ــن تطوي ــتفيدون م ــراكء والمس ــن الش تمكي

ــتثمار  ــر االس ــزة عب ــة متمي ــة تعليمي منظوم

ــرااكت. ــوارد والش ــرات والم ــل للخب األمث

القيـــم:

العنايةاإلتقانالتاكمل

د رضا العماءالريادةالتفُرّ
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األهداف االستراتيجية

تنمية وتطوير الكوادر 
البشرية ونشر المعرفة

رفع كفاءة وفاعلية
القيادات الحالية 

والمستقبلية

بناء هوية
 الشركة وتعزيزها

تطوير أعمال مجدية 
استثمارية وتحقيق 

التاكمل والتوظيف األمثل 
لقدرات وخبرات الشركة

تطوير حلول وبرامج 
وأنشطة إبداعية 
مبتكرة وعملية

تحقيق مستويات 
الجودة المعيارية

تطوير منظومة 
التسويق الفعال 

والموجه

نمو
 المبيعات

توسيع قاعدة 
العماء محليًا 

وإقليميًا

الحصول على حلول 
تعليمية جديدة 

وإبداعية ومنافسة

تحقيق أداء 
مالي عالي

خفض 
التاكليف

إجراء الدراسات والبحوث في 
مجاالت الشركة وتقييم 
أثرها وجدواها التعليمية

تحقيق بيئة عمل
جاذبة ومؤسسة

تبني أفضل الممارسات 
العالمية المهنية المعتمدة

تحقيق بيئة إلجراء 
األعمال السريعة والمتاكملة
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مجـــاالتنا

الطفولة
المبكرة

التربية 
الخاصة

المحتوى 
والمعايير

التطوير 
المدرسي

األنشطة 
الطابية

العلوم 
والرياضيات

المراكز العلمية 
STEM ومراكز

اللغة 
االنجليزية

التطوير 
المهني 
والقيادي

الحلول 
اإللكترونية

تعمــل شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة علــى توفيــر خدمــات متاكملــة ومتنوعــة فــي لك مجــال, 
حيــث تقــدم حلــول متاكملة فــي مجــال التطويــر والتأهيــل للمســتفيدين مــن برامجهــا، ومــن مجاالتنا:
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الموارد البشرية

تحتضــــن الشــــركة مجموعــــة مــــن الخــــبراء 

فــي مختلــف المجــــاالت الواســعة، عملــــوا فــي 

مشــــروعات مختلفــــة لتطويــــر التعليــم علــى 

المســــتوى المحلــــي واإلقليــــمي والعالــــمي، 

كذلــك احتضنــت اختصاصيــــين فــي مجــــاالت 

قيــــادة االســتراتيجيات وإدارة المشــــروعات وتــــم 

اختيارهــم بعنايــــة فائقــــة كــــي يعملــوا معــــا؛ 

لتوفير حلــــول إبداعيــــة متاكملــــة للعمــاء، كما 

تســتعين الشــركة بشــبكة خبــراء دولييــن ووطنييــن 

ــة  ــات التعليمي ــات والمؤسس ــف الجامع ــن مختل م

مــن مختلــف التخصصــات إذ بلــغ عددهــم )3050( 

ــزي. ــدرب مرك ــر وم خبي

مـا نتميـز به

شركة حكومية مملوكة 
بالاكمــــل للــــــدولة
)صندوق االستثمـــارات(

القــدرة على توظيـــف 
الحلـول اإللكتــــرونيـــة 
المصاحبة لاكفـة البرامـج 

المقدمـة

تقديم المشـــــورة 
والحلـول لعمائنا بما 
يائـم متطلبـاتهـم 
ويحقق توقعاتهــم

نمتلك كوادر وطنيــة
وخبـــــرات متنوعــة 
)نسبة التوطين 92%(

نمتلك قاعدة بيانات واسعة 
مــــن المختصين والخبــراء 
والمدربين في المجــــاالت 

المختلفة

عقود شرااكت مــع 
بيوت الخبرة العالمية 
المتخصصة فــــي 

المجاالت المتعددة

اتباع الشـــركة منهجيات 
عالمية فـي تطبيـق إدارة 
البرامج والمشاريع وضمان 

)PMI( الجودة

ــن  ــذ )%33( مــ تنفيـــ
مبــــادرات برامـــج رؤيـــة 
2030 )36 مبــادرة مــن 

)108 أصــل 

010203
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ــن  ــذ )%33( مــ تنفيـــ
مبــــادرات برامـــج رؤيـــة 
2030 )36 مبــادرة مــن 
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الطفولة المبكرة

منظومــة تطويــر مرحلــة الطفولــة المبكــرة هــي إحــدى المنظومــات االســتراتيجية التــي تنفذهــا شــركة 
ــر المرحلــة ووضــع المعاييــر التــي تضمــن مســتوى عاليــًا مــن  ــر للخدمــات التعليميــة، وتعنــى بتطوي تطوي
الجــودة لمــا يقــدم للطفــل مــن ســن )1-8( ســنوات، والتــي تهــدف إلــى تقديــم حلــول متاكملــة تؤســس 

لبنــاء الشــخصية الشــمولية للطفــل فــي ضــوء أفضــل الممارســات النمائيــة عبــر:

تطوير مناهج متكاملة ملؤسسات 
رياض األطفال

التطوير املهين للحضانات واملعلمات 
والقيادات التعليمية يف مؤسسات 

الطفولة املبكرة

بن�اء برامج تثقيفية مكتوبة مرئي�ة ألولياء 
األمور واملعنيني بدعم نمو األطفال

بن�اء األطر التنظيمية واإلجرائي�ة 
ملؤسسات رياض األطفال واحلضانات

تطوير معايري تعلم ملرحلة الطفولة املبكرة

تقديم استشارات تعليمية وتربوية 
ملؤسسات رياض األطفال واحلضانات 

وتطويرها

0304

0506

02 01

إنجازات برنامج الطفولة المبكرة

مدربــة   50 لـــ  تدريبيــ�ة  دورة  تنفيــذ 
امليــدان  لتدريــب  مهيــأة  مركزيــة 
علــى تطبيــق املعايــري النمائيــ�ة ملرحلــة 

)3-0( عمــر  مــن  احلضانــة 

تنفيــذ عــدد مــن الــدورات التدريبيــ�ة 
املكثفــة لفريــق عمــل بنــ�اء محتــوى 
 30 وعددهــن  الوطــين  املنهــج 
تدريبيــ�ة  دورات   3 بواقــع  متدربــة 
باإلضافــة  اململكــة  مناطــق  داخــل 

بعــد« »عــن  للــدورات 

االنتهــاء مــن دليــل املدربــة لتطبيــق 
ملرحلـــــة  املبكـــــر  التعلـــم  معـاييـــــر 

ميدانيــ�ًا احلضانــة 

توفــري )16 قصــة أطفــال- 6 مــواد 
ســمعية – 27 فيديــو – 28 نشــاط 
املحتــوى  ضمــن  تفاعلــي(  تقــين 
الرقــي ملشــروع الروضــة االفرتاضية
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التطوير المهني 

املهــين  التطويــر  فكــرة  ـر  جتذـي  
التدريــب  مــن  بــداًل  املســتدام 

. ي لتقليــد ا

نظــم  ووضــع  مهــين  مســار  رســم   
املختلفــة. للفئــات  رتــب 

اعتمــاد نظــام تقويــي تكاملــي لتطويــر 
ومخرجــات  وعمليــات  مدخــات 

املهــين. التطويــر  ونت�اجــات 

ــر التطويــر املهــين إىل املواقــف   نقــل أث
ــارف  ــاء باملع ــن االكتف ــداًل م ــة ب الفعلي

ــة. النظري

بــداًل مــن   اعتمــاد مبــدأ التشــاركية 
الفــردي. العمــل 

 تصميــم برامــج قائمــة علــى املعايــري 
املعتمــدة بــداًل مــن الرتكــز علــى نقــاط 

ــف. الضع

تدريبيــ�ة  اســرتاتيجيات  إدخــال 
تطويريــة لتحســني نوعيــة التدريــب. 

02
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نتميز في تقديم حلول التطوير المهني ألننا نسعى إلى:

مسؤوليتنا المجتمعية فتح آفاق جديدة للمواطن تضمن له تعدد فرص عمله، وتحقق رفاهيته االجتماعية.

التطويــر المهنــي جــزء مــن منظومــة متاكملة لمجموعــة الحلــول النموذجيــة التــي تقدمها شــركة تطوير 

ــة  ــة والخاص ــة الحكومي ــات الدول ــتهدف قطاع ــي، تس ــر المهن ــاالت التطوي ــي مج ــة ف ــات التعليمي للخدم

والقطــاع غيــر الربحــي بمــا فيهــم شــاغلي الوظائــف التعليميــة فــي جميــع فئاتهــم ومســتوياتهم. 

هــدف هــذه المنظومــة الرئيســي إكســاب المتعلميــن المهــارات المهنيــة والوظيفيــة والشــخصية التــي 

تســاعدهم فــي مجــال عملهــم ضمــن بيئــة مجتمعــات التعلــم المهنيــة القائمــة علــى المعاييــر المهنيــة 

الوطنيــة المعتمــدة، ومــا يتبعهــا مــن تراخيــص وشــهادات مهنيــة وحوافــز وقيــم، وُيقــدم مــن خاللهــا 

برامــج نوعيــة وفريــدة ومحفــزة علــى اإلبــداع واالبتــاكر بتوظيــف أســاليب وطــرق متنوعــة وباســتخدام أدوات 

تقنيــة تواكــب المتغيــرات والتحديــات بمشــاركة فاعلــة ألفضــل الخبــرات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة.
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مشروع التدريب بمبادرة تحسين وسائل األمن والسالمة في المباني خدماتنا
المدرسية )المرحلة الثانية(

ــي  ــي المبان ــالمة ف ــن والس ــائل األم ــين وس ــادرة “تحس ــتجابة لمب ــي اس ــج التدريب ــذا البرنام ــي ه يأت
ــي(”،  ــي واألهل ــم )الحكوم ــي وزارة التعلي ــالمة ف ــن والس ــؤولي األم ــي لمس ــر المهن ــية/ التطوي المدرس
وهــي إحــدى مبــادرات التحــول الوطنــي 2020، وتســعى إلــى تمكيــن منســقي ومشــرفي األمــن والســالمة 
المدرســية مــن األدوات واإلجــراءات والقواعــد الالزمــة لضمــان صحــة وأمــن وســالمة الطلبــة، وألداء أدوارهــم 

ــة. ــاءة وفاعلي ــة بكف ــة والعالجي الوقائي

علــى  واملدربــني  املتخصصــني  اخلــراء  تأهيــل 
املعتمــدة. املهنيــ�ة  املعايــري 

05

يف  االبتكاريــة  االستشــارات  حلــول  تقديــم 
ــات  ــى الدراس ــم عل ــين القائ ــر امله ــال التطوي مج

امليدانيــ�ة. واألحبــاث 

املهــين  التطويــر  منتجــات  وبنــ�اء  تصميــم 
وخدماتــه وفــق أحــدث التوجهــات بالشــراكة مــع 
والعامليــة. واإلقليميــة  املحليــة  اخلــرة  بيــوت 

0102

تلبيــ�ة املتطلبــات املهنيــ�ة لألفــراد واملؤسســات 
وفــق مــا تتطلبــه املســارات املهنيــ�ة مــن خــال 
املهــين  التطويــر  لعمليــات  متكاملــة  منظومــة 

املســتدام.

ــن  ــا ضم ــين وتقويمه ــول التطويــر امله ــذ حل تنفي
مقننــ�ة  معايــري  وفــق  املتعــددة  املســتويات 

وإجراءاتهــا.   لعملياتهــا 
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تطوير وثيقة نظام 

متدرب ضمن دورات تدريبية خارجية )مباشر(

تصميم وبناء حقيبة “ممارس أمن 
وسالمة” وحقيبة يوم السالمة

أفالم تدريبية قصيرة 

موقع إلكتروني )تأسيس ودعم فني(

متدرب ضمن دورات تدريبية داخلية )مباشر(

متدرب )تدريب إلكتروني(

مؤتمر دولي

دورات تدريبية خارجية 

جلسات تدريبية إلكترونية ألغراض التعلم 
الذاتي لمنسقي األمن والسالمة

تطبيق إلكتروني تفاعلي

مدرب مركزي )24 دورة تدريبية(

دورة تدريبية داخلية )تدريب مباشر(

لقاءات دورية إلدارات التعليم
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مشروع ممارس القيادة المدرسية )المرحلة الثالثة(

ــر  ــي تطوي ــتقبلية ف ــأدواره المس ــام ب ــداده للقي ــي وإع ــد المدرس ــل القائ ــى تأهي ــدف إل ــج يه برنام
مدرســته وتحســين عالقتهــا بالبيئــة المحيطــة، وتحقيــق أهــداف التعليــم والوصــول بالمخرجــات التربويــة 

ــول. ــي المأم ــاح النوع ــى النج ــة إل والتعليمي

01
01

01

01  240

 01 6000

01 04

102,716 01

6,692 6000

حقيبة ممارس القيادة المدرسية )حقيبة تدريبية ذات حلول متاكملة(

تأسيس المنصة اإللكترونية لتسجيل شاغلي الوظائف التعليمية والمدربين والبيانات 
المتعلقة بالبرامج التدريبية في جميع مناطق المملكة دليل ممارس القيادة المدرسية )إطار تطبيقي للحقيبة التدريبية(

تقديم الدعم الفني والتقني للمنصة اإللكترونية دورة تدريبية

بناء قواعد البيانات الالزمة لتحقيق متطلبات المشروع متدرب

بناء منتديات داعمة لمجتمعات التعلم المهنية حلقات نقاشية تنشيطية للمدربين المركزيين )حلقات نقاشية إلكترونية/ ويبينار(

متدرب استفاد من خدمات المنصة التدريبية منصة تدريبية إلكترونية )لتنفيذ جميع فعاليات التدريب من التسجيل والتنفيذ والمتابعة(

دورة تدريبية تم تنفيذها من خالل المنصة طباعة الحقائب التدريبية وتوزيعها على المناطق التعليمية

مشروع برامج التدريب المهني الصيفي ) للعام 2019م (

برنامــج تدريبــي يقــدم مجموعــة اختياريــة متنوعــة مــن البرامــج التطويريــة لشــاغلي الوظائــف التعليمية 

ــف  ــاغلي الوظائ ــات ش ــل ألوق ــتثمار األمث ــق االس ــك لتحقي ــة، وذل ــة والعلمي ــم المهني ــق تخصصاته وف

التعليميــة خــالل اإلجــازة الصيفيــة والفتــرات الهادئــة وفتــرة العــودة، ويقــدم بإشــراف مــن المركــز الوطنــي 

للتطويــر المهنــي التعليمــي وينفــذ فــي جميــع مناطــق التعليــم فــي المملكــة.
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تصميم وبناء الحقائب التدريبية اإللكترونية التفاعلية )للعام 2019م(

ــر  ــر التطوي ــب معايي ــا حس ــم بنائه ــة يت ــة متاكمل ــة تفاعلي ــة إلكتروني ــات تدريبي ــاء منتج ــم وبن تصمي

المهنــي للفئــات المســتهدفة بهــدف التعلــم الذاتــي اعتمــادًا علــى مبــادئ التدريــب اإللكترونــي، بحيــث 

تكــون مخرجاتــه سلســلة مــن البرامــج التدريبيــة المكونــة مــن مجموعــة مــن الجلســات التدريبيــة المطابقة 

ألحــدث المعاييــر العالميــة المتعــارف عليهــا فــي تصميــم المقــررات والحقائــب اإللكترونيــة، والعمــل علــى 

اســتثمارها لتكــون فرصــة اســتثمارية جديــدة للشــركة داخــل المملكــة وخارجهــا.

عين إنماء
) إحدى برامج التطوير المهني للمسؤولية االجتماعية (

ــر  ــم واإلدارة، يوف ــاالت التعلي ــي مج ــة ف ــرف االفتراضي ــر الغ ــاش عب ــات نق ــدم حلق ــي يق ــى إلكترون ملتق

فــرص تنميــة مهنيــة مســتدامة باســتخدام اســتراتيجيات حديثــة قائمــة علــى توظيــف معطيــات التقنيــة 

وبأقــل جهــد وتلكفــة ممكنــة، وتقــدم موضوعــات متنوعــة ومتحدثيــن متخصصيــن، وإتاحــة الفــرص للحضور 

والمشــاركة، وتســتهدف اكفــة العامليــن فــي مجــال التعليــم والمهتميــن بــه.

10

05

برامج تدريبية إلكترونية تفاعلية )18 جلسة تدريبية( تستهدف القيادات المدرسية )حلول 

تطويرية متاكملة للقائد المدرسي القائم على المعايير المهنية(

برامج تدريبية إلكترونية تفاعلية )5 جلسات تدريبية( تستهدف ممارسي األمن والسالمة 

في إدارات التعليم في المملكة ألغراض التعلم الذاتي.

8484

مسجل في 

البوابة

مدرب وخبير 

)مقدمي 

الحلقات 

النقاشية(

مشارك في 

الحلقات 

النقاشية

حلقة 

نقاشية تم 

انعقادها

1,6909933
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مدرب وخبير 

)مقدمي 

الحلقات 

النقاشية(
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المحتوى والحلول اإللكترونية

ــه  ــل أنواع ــموعة، وب ــة والمس ــروءة والمرئي ــة المق ــوره اكف ــي بص ــوي والتعليم ــوى الترب ــر المحت ــّد تطوي يع

القيميــة والمعرفيــة والمهاريــة والخبراتيــة حجــَر ارتــاكز وموجهــًا للعمليــة التعليميــة والتربويــة ضمــن المنهــج 

ــا.  ــط له ــودة والمخط ــداف المنش ــق األه ــس تحق ــط األداء وتقي ــر تضب ــًا لمعايي ــه وفق ــي وخارج الدراس

ونحــن نقــدم منظومــًة مــن الخدمــات التعليميــة والمهنيــة المتاكملــة التــي تســهم فــي تحســن العمليــة 

ــتقطبهم  ــون تس ــراء احترافي ــة خب ــذه المنظوم ــر ه ــى تطوي ــرف عل ــي، ويش ــر األداء المهن ــة وتطوي التعليمي

ــي. ــي والدول ــي واإلقليم ــتوى المحل ــى المس ــركة عل الش

أوال: المحتوى والمعايير

01

ختطيط املناهج التعليمية وبن�اؤها

ختطيط تنفيذ الرامج للمعلمني واإلشراف 
تقديم خدمات استشارية متخصصةعليه

التطوير املهين للمعلمني

0304

02 01

مراجعة الكتب المدرسية وتطويرها واإلشراف على طباعتها.

إنجازات المحتوى والمعايير

تصميــم وبنـاء 7 كتب رقميـــة تشمــل 
منــــاهـــج اإلمـــاء واخلـط، وهي مـــن 

املنتجات اجلديدة

10

عدد صفحات الكتب املراجعة أكرث من  
100,000+

03
عـــدد اخلــراء واملراجعـــني 90

01
قوالب التصميم املنفـــذة 20

02

عـــدد الصـــور املحــدثـــة   +830

06
عـــــــدد التعديـــــات املنفــــــذة على 

الكتب78,584

04
عـــــدد الرسمـــات املحــدثــة +1624 

05

اإلشــراف على +180000 عملية مـن 
عمليات الروفات وطباعة الكتب

09
مراجعـــة 922 كتــابـًا مدرسيًا جلميـــع 
املـراحـــــل والتخصصـــات وتطويرهــــا 

واإلشراف على طباعتها

07
إجنـاز 3 كتب للمهارات الرقميـــة 

08
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إنجازات الخدمات والحلول االلكترونية ثانيًا: الخدمات والحلول اإللكترونية

02

التعلــم  يف  الفنيــ�ة  االستشــارات  تقديــم 
لكــرتوين إل ا

تطوير املحتوى الرقي التعليي والتدرييب

04

02
تطوير البوابات والتطبيقات اإللكرتوني�ة 

واستضافتها

01

ــرتوين  ــب اإللك ــم والتدري ــول التعل ــري حل توف
ــة. ــوره املختلف بص

03

تطوير وحتسني برامج مراقبة الشبكة وأمن 
إنت�اج أكرث من 1500 محتوى رقي متنوعاملعلومات.

1011

مشروع حتديث اجلدار الناري للحماية

03
بنــاء وتطـويـــر التطبيقــات واملنصـــات لـ 12 
خدمـة منها بـوابة TIMSS، تعليم املستمـر،

كفاءات، تدريب القادة والرتبي�ة اخلاصة.

01
تقديم خدمات استشارية لوزارة التعليم والشركة 
يف مجــــال حتـــديـــد املتطلبــــــات التقنيــة لـ 6 من 

التطبيقات واملنصات.

02

مواءمة 15300 درسًا من املحتوى الرقي
اجلديد على بوابة عني وفق التعديات

على الكتب املدرسية.

06
حتديث ) SECURITY ( لنطاق الشركة.

04
خدمة 8,922,238 مستفيدًا من خال

تشغيل بوابة التعليم الوطني�ة »عني «

05

احلصول على شهادة اآليزو 27001

09
تنفيذ 78 ألف تعديًا على الكتب املدرسية 

الرقمية اشتملت على )املحتوى ـ رموز 
االستجابة السريعة ـ التصاميم(

07
توسيع وتطوير مركز إدارة البي�انات
) DATA CENTER (  بتطوير

08
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اإلدارة العامة للخدمات والحلول اإللكترونية

الخدمات االستشارية والدراسات

تنفيــذ 15 مشــروعًا جلهــات مختلفــة مــن 
العمــاء وكذلــك 5 مشــاريع داخليــة

ــوزارة التعليــم يف مجــال حتليــل متطلبــات املبــادرات مــن ناحيــي نطــاق العمــل والتســعري لعــدد 6 مبــادرات  تقديــم اخلدمــات االستشــارية ل
)اللغــة الصينيــ�ة، املراكــز العلميــة، الدراســات االجتماعيــة، مراجعــة الكتــب املدرســية للعــام الــدرايس 1439، مراجعــة وتطويــر الكتــب 

ــدرايس 1442 هـــ( ــام ال ــويب للع ــد اجلن ــل يف احل ــل البدائ ــة، تفعي ــ�ارات الدولي ــة االختب ــدرايس 1442 هـــ، منص ــام ال ــية للع املدرس

تقديــم اخلدمــات االستشــارية لــوزارة التعليــم يف مجــال حتليــل متطلبــات املبــادرات 
مــن ناحيــي نطــاق العمــل والتســعري ملبادرتــني )الروضــة االفرتاضيــة، مراجعــة 

وتطويــر الكتــب املدرســية للعــام الــدرايس 1441 هـــ(

01

03

02

956
أدلةتقاريردراسات

بوابة عين

الخدمات التي توفرها البوابة

“عيــن” هــي بوابــة آمنــة ومجانيــة تدعــم التمكيــن الرقمــي فــي التعليــم وتجويــد عمليــات التعليــم والتعلــم، 
وتوفــر خدمــات تعليميــة إلكترونيــة موثوقــة لجميــع الطــاب والمعلميــن والقــادة التربوييــن والمشــرفين وأوليــاء 
األمــور، ينهــل منهــا الطالــب العلــم والمعرفــة، ويتواصــل مــع معلميــه، ويتبــادل المعرفــة مــع زمائــه وأقرانــه، 
ــط  ــاة لرب ــي، وقن ــه المعرف ــًا إلنتاج ــي، ومحضن ــف الدراس ــل الص ــه داخ ــي إبداع ــم ف ــاند للمعل ــا المس ــا أنه كم
طابــه بمــا تعلمــوه، ويقيــس تعلمهــم ويعــززه، وتيســر لولــي األمــر أن يكــون متابعــًا وداعمــًا للمدرســة فــي 
ــة ومعرفــة مكمــن  ــة التعليمي ــز التقــدم فــي العملي ــة لتعزي ــادات التربوي ــه، وتعطــي مؤشــرات للقي ــم أبنائ تعل

الضعــف لعاجــه.

والــدروس  الدراســية  املقــررات  حتميــل 
. عليهــا  واالطــاع  الرقميــة 

ــوك  ــل بن ــرف مث ــد واملش ــم والقائ ــات املعل خدم
األســئلة ، خطــط درســك، طباعــة االختبــ�ارات.

ــة  ــل أندي ــداع مث ــى االب ــز عل ــر املحف ــم احل التعل
االثرائيــ�ة  واملصــادر  الرمجــة  وتعلــم  عــني، 

املنوعــة.

الــدرايس  التحصيــل  حتســني  دعــم  خدمــات 
مثــل: اختبــ�ارات عــني، مراجعــة عــني، سلســلة 

تعلــم اإلجنلزيــة مــع آدم.

ــم  ــادر تعل ــوع كمص ــي املتن ــي التعلي ــوى الرق املحت
واقــع  العــاب،  )فيديوهــات،  وتفاعليــة  مرئيــ�ة 
ــطة  ــة واألنش ــارب الماتع ــاد، التج ــايث أبع ــزز، ث مع

التفاعليــة(  

مجتمعات التعلم االفرتاضية.
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التطوير المدرسي

إنجازات التطوير المدرسي

يعــد تطويــر المــدارس األســاس الــذي يقــوم عليــه تطويــر التعليــم، وقــد تــم بنــاء نمــوذج تطويــر المــدارس 
وفــق أســس ومنطلقــات علميــة، موظفــًا أفضــل الممارســات التعليميــة المحليــة واإلقليميــة والعالميــة فــي 

مجــال تطويــر المــدارس. 

بنــاء هــذا النمــوذج تــم التوصــل إليــه بعــد دراســة عميقــة لواقــع المــدارس والنظــام التعليمــي وبحــث متــأٍنّ 
وفاحــص للتجــارب النوعيــة المختلفــة علــى مســتوى العالــم؛ كــي يتناســب مــع االحتياجــات التعليميــة ويحقــق 

نتائــج نوعيــة تتمثــل فــي متعلــم يجســد مثــال المواطــن المســتقبلي. 

مبــادرة فصــول الموهوبيــن فــي مــدارس التعليــم العــام، مبــادرة وطنيــة تنمويــة تســعى إلــى توفيــر بيئــة 
ــي  ــة ف ــول متخصص ــاد فص ــق إيج ــن طري ــن ع ــة الموهوبي ــات الطلب ــي احتياج ــة، تلب ــودة عالي ــة ذات ج تعليمي
رعايــة الموهوبيــن، تركــز علــى التعلــم بالعمــل والبحــث والتجريــب والمشــاريع، فــي بيئــة مدرســية توفــر الرعايــة 

الشــاملة للموهوبيــن.

إقامة )8( برامج تدريبي�ة تأهيلية 
لعدد )120( معلم ومعلمة يف 

مدارس فصول املوهوبني.

تطوير املنصة اإللكرتوني�ة 
لفصول املوهوبني.

إقامة )8(برامج تدريبي�ة تطويرية 
لعدد )96( متدرب من الهيئ�ة 

اإلدارية يف مدارس فصول املوهوبني.

تنفيذ عدد )180( برنامج 
إثرايئ يف فصول املوهوبني.

عقد )24( لقاء ألولياء أمور 
الطلبة املوهوبني.

02

08

03

06

09

جتهز ) 24 ( فصل للطلبة 
04املوهوبني.

تقديم ) 24 ( نموذج إثرايئ 
تعليي للطلبة املوهوبني وفقًا 

01للمراحل الدراسية.

تنفيذ نظام االشراف واملتابعة 
05والدعم الفين.

إعداد معايري اختي�ار الطلبة 
املوهوبني وترشيح عدد 
07)480 (طالب وطالبة.

مبادرة التوسع في تعليم الكبار ومحو األمية
إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني

وصف المبادرة

االستعانة بمعلمات تعليم الكبار للمرحلة االبتدائية

الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2019/2018م 

ــن  ــراد م ــن األف ــاة وتمك ــدى الحي ــم م ــم التعل ــز قي ــة وتعزي ــو األمي ــعى لمح ــة تس ــة تنموي ــادرة وطني مب
االســتفادة مــن فــرص التعلــم والتدريــب المتنوعــة؛ للمســاهمة فــي الدخــول إلــى ســوق العمــل، وتســتهدف 

ــر. ــنة فأكث ــم )15( س ــن أعماره مم

عدد املعلمات لشهر سبتمبر

عدد املعلمات لشهر نوفمبر

عدد املعلمات لشهر أكتوبر

عدد املعلمات لشهر ديسمبر
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1803

1881
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االستعانة بمعلمات تعليم الكبار للمرحلة االبتدائية

الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 2019/2018م 

ــن  ــراد م ــن األف ــاة وتمك ــدى الحي ــم م ــم التعل ــز قي ــة وتعزي ــو األمي ــعى لمح ــة تس ــة تنموي ــادرة وطني مب
االســتفادة مــن فــرص التعلــم والتدريــب المتنوعــة؛ للمســاهمة فــي الدخــول إلــى ســوق العمــل، وتســتهدف 

ــر. ــنة فأكث ــم )15( س ــن أعماره مم

عدد املعلمات لشهر سبتمبر

عدد املعلمات لشهر نوفمبر

عدد املعلمات لشهر أكتوبر

عدد املعلمات لشهر ديسمبر

1625

1828

1803

1881

01
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الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2018م 

العمل على تدريب المعلمات على برنامج خصائص تعليم الكبار

عدد املعلمات لشهر يناير

عدد املعلمات لشهر مارس

عدد املعلمات لشهر فبراير

عدد املعلمات لشهر ابريل

1886

1867

1879

1867

02

عدد املتدربات

1740

مراكز األحياء المتعلمة

مراكز األحياء المتعلمة

مراكز األحياء المتعلمة

01

02

عدد 
مراكز البنني

126
عدد

 مراكز البنات

179
عدد 

إدارات التعليم

47

عدد 
املشرفني على املراكز

175
قادة املراكز

305
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الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2019/2018م 

العمل على تدريب المعلمات على برنامج خصائص تعليم الكبار

عدد املعلمات لشهر يناير

عدد املعلمات لشهر مارس

عدد املعلمات لشهر فبراير

عدد املعلمات لشهر ابريل

1886

1867

1879

1867

02

عدد املتدربات

1740

مراكز األحياء المتعلمة

مراكز األحياء المتعلمة

مراكز األحياء المتعلمة

01

02

عدد 
مراكز البنني

126
عدد

 مراكز البنات

179
عدد 

إدارات التعليم

47

عدد 
املشرفني على املراكز

175
قادة املراكز

305
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الحمالت الصيفية

التسويق للمبادرة إعالميًا

عدد العاملنيعدد احلمالت عدد الدارسنيعدد املراكز

8362 962786

03100306

أفالم 
تسويقية 
للمبادرة

إعالنات 
إعالمية

إعالنات 
إذاعية

إعالنات 
إعالمية 

في 
وسائل 

التواصل 
االجتماعي

إعداد إطار المنهج الوطني لمناهج مجتمع بال أمية والمرحلة 
االبتدائية لتعليم الكبار

بناء معايير تخصصية للمناهج التعليمية لبرنامج مجتمع بال أمية 
ولمناهج المرحلة االبتدائية بمدارس تعليم الكبار

بناء إطار املنهج الوطني 
ملناهج مجتمع بال أمية

بناء إطار املنهج الوطني 
ملناهج املرحلة االبتدائية 

لتعليم الكبار

0102

المناهج التعليمية لبرنامج مجتمع بال أمية

المواد الدراسية

01020304
 

القرآن الكريم
 

 اللغة العربيةالتوحيد والفقه
  

الرياضيات

01
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الحمالت الصيفية

التسويق للمبادرة إعالميًا

عدد العاملنيعدد احلمالت عدد الدارسنيعدد املراكز

8362 962786

03100306

أفالم 
تسويقية 
للمبادرة

إعالنات 
إعالمية

إعالنات 
إذاعية

إعالنات 
إعالمية 

في 
وسائل 

التواصل 
االجتماعي

إعداد إطار المنهج الوطني لمناهج مجتمع بال أمية والمرحلة 
االبتدائية لتعليم الكبار

بناء معايير تخصصية للمناهج التعليمية لبرنامج مجتمع بال أمية 
ولمناهج المرحلة االبتدائية بمدارس تعليم الكبار

بناء إطار املنهج الوطني 
ملناهج مجتمع بال أمية

بناء إطار املنهج الوطني 
ملناهج املرحلة االبتدائية 

لتعليم الكبار

0102

المناهج التعليمية لبرنامج مجتمع بال أمية

المواد الدراسية

01020304
 

القرآن الكريم
 

 اللغة العربيةالتوحيد والفقه
  

الرياضيات

01
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المناهج التعليمية للمرحلة االبتدائية بمدارس تعليم الكبار
المواد الدراسية:

01

05

02

06

03

07

04

08

مجال العلوم الشرعية

 مجال تعليم 
اللغة اإلنجليزية

 مجال اللغة العربية

 مجال العلوم الطبيعية

 مجال الرياضيات

مجال المهارات الحياتية

 مجال الدراسات االجتماعية 
والوطنية

 التقنية الرقمية

02

01

إعداد حقائب وبرامج تدريبية في مجال صيانة الحاسب اآللي والهواتف النقالة 

وفي مجال صيانة الكهرباء والمياكنياك

الحقائب التدريبية

حقيبة تدريبية يف مجال صيانة احلاسب 
اآللي والهواتف النقالة )بنني وبنات( 

حقيبة تدريبية يف الصيانة اخلفيفة
 يف الكهرباء وامليكانيكا )بنني فقط( 

22

البرامج التدريبية

02

برنامج تدريبي على صيانة الهواتف 
النقالة )رجال(

متدرب

متدرب

متدرب

متدرب

متدربمتدرب

برنامج تدريبي  على صيانة احلاسب 
اآللي )نساء(

برنامج تدريبي على صيانة الهواتف 
النقالة )نساء(

برنامج تدريبي على أعمال الكهرباء 
والتمديدات املنزلية )رجال(

برنامج تدريبي  على صيانة احلاسب 
اآللي )رجال(

برامج تدريبية على مبادئ ميكانيكا 
السيارات )رجال( 

24

2418

22

19

13

حفر الباطنحفر الباطن

مهد الذهب

عرعرمهد الذهب

الرياض
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المناهج التعليمية للمرحلة االبتدائية بمدارس تعليم الكبار
المواد الدراسية:

01

05

02

06

03

07

04

08

مجال العلوم الشرعية

 مجال تعليم 
اللغة اإلنجليزية

 مجال اللغة العربية

 مجال العلوم الطبيعية

 مجال الرياضيات

مجال المهارات الحياتية

 مجال الدراسات االجتماعية 
والوطنية

 التقنية الرقمية

02

01

إعداد حقائب وبرامج تدريبية في مجال صيانة الحاسب اآللي والهواتف النقالة 

وفي مجال صيانة الكهرباء والمياكنياك

الحقائب التدريبية

حقيبة تدريبية يف مجال صيانة احلاسب 
اآللي والهواتف النقالة )بنني وبنات( 

حقيبة تدريبية يف الصيانة اخلفيفة
 يف الكهرباء وامليكانيكا )بنني فقط( 

22

البرامج التدريبية

02

برنامج تدريبي على صيانة الهواتف 
النقالة )رجال(

متدرب

متدرب

متدرب

متدرب

متدربمتدرب

برنامج تدريبي  على صيانة احلاسب 
اآللي )نساء(

برنامج تدريبي على صيانة الهواتف 
النقالة )نساء(

برنامج تدريبي على أعمال الكهرباء 
والتمديدات املنزلية )رجال(

برنامج تدريبي  على صيانة احلاسب 
اآللي )رجال(

برامج تدريبية على مبادئ ميكانيكا 
السيارات )رجال( 

24

2418

22

19

13

حفر الباطنحفر الباطن

مهد الذهب

عرعرمهد الذهب

الرياض
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المراكز العلمية 

05
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المراكز العلمية 

05
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المراكز العلمية

خدمات المراكز العلمية

ــورة  ــة متط ــة تعليمي ــآت تربوي ــاء منش ــى بن ــل عل ــث نعم ــتراتيجية، حي ــاريعنا االس ــد مش ــة أح ــز العلمي المراك
 ،)STEM( ــة ــم ضمــن منهجي ــر الرســمي مــن خــال التعل ــم غي ــم الرســمي بالتعلي ــط التعلي ــة، ترب منتجــة وجاذب
ــداف  ــم األه ــر؛ لدع ــدث المعايي ــق أح ــم، وف ــم والتعل ــطة التعلي ــات وأنش ــج وفعالي ــا برام ــارس فيه ــم وتم تصم
التعليميــة وتحقيقهــا، والمســتهدفون هــم جميــع طــاب التعليــم العــام والجامعــات وطــاب التعليــم الفنــي 

ــة مــن شــرائح المجتمــع. ــون واكفــة أصحــاب المواهــب العلمي ــات( والتربوي ــن وبن ــي )بني والتقن

وحدة العلوم احليوية وعلوم 
البيئ�ة

وحدة اإللكرتوني�ات 
واالتصاالت

وحدة الروبوت

وحدة الرياضيات والهندسة

02

08

03

06 وحدة احلاسب وتقني�ة 
04املعلومات

وحدة الصناعات الكيميائي�ة 
01وتقني�ة النانو

05وحدة الفزياء

07وحدة الفضاء وعلوم الطريان

الوحدات العلميةتأسيس املراكز العلمية

8 وحدات0102

 إنجازات المراكز العلمية

القاعات العلمية )املعروضات التفاعلية(

جتهيــز وتشــغيل مراكــز STEM املدرســية وبنــاء 
ــوم  ــم العل احملتــوى العلمــي لهــا وفقــاً ملعاييــر تعل
العلميــة يف  NGSS، واملناهــج  القــادم  للجيــل 

التعليــم العــام

القبة العلمية )البالنتيريوم( واملرصد الفلكي

املتنقلــة  العلميــة  املراكــز  وتشــغيل  جتهيــز 
الثابتــة؛  العلميــة  املراكــز  إلــى  إضافــًة 

التعليميــة  للخدمــات  تطويــر  شــركة  تقــدم 
املراكــز العلميــة املتنقلــة التــي تتضمــن برامــج 
ماتعــة وتطبيقــات علميــة مذهلــة تقــوم علــى 
احلصيلــة  لتثــري  واملمارســة؛  االكتشــاف 
العــام  التعليــم  مــدارس  يف  وتنفــذ  العلميــة، 
مبــا  العامــة،  األماكــن  ويف  والبنــات  للبنــني 
ــدى  ــداع ل ــي اإلب يشــبع الفضــول العلمــي وينم
ويحققــوا  العلــم  يف  ليتنافســوا  الطــالب؛ 

اإلجنــازات

03

05

04

06

جتهز املعامل واألدوات

نظام اجلدارات

التدريب للطاقم التشغيلي

التقويم وضبط اجلودة

01

03

02

04
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المراكز العلمية

خدمات المراكز العلمية

ــورة  ــة متط ــة تعليمي ــآت تربوي ــاء منش ــى بن ــل عل ــث نعم ــتراتيجية، حي ــاريعنا االس ــد مش ــة أح ــز العلمي المراك
 ،)STEM( ــة ــم ضمــن منهجي ــر الرســمي مــن خــال التعل ــم غي ــم الرســمي بالتعلي ــط التعلي ــة، ترب منتجــة وجاذب
ــداف  ــم األه ــر؛ لدع ــدث المعايي ــق أح ــم، وف ــم والتعل ــطة التعلي ــات وأنش ــج وفعالي ــا برام ــارس فيه ــم وتم تصم
التعليميــة وتحقيقهــا، والمســتهدفون هــم جميــع طــاب التعليــم العــام والجامعــات وطــاب التعليــم الفنــي 

ــة مــن شــرائح المجتمــع. ــون واكفــة أصحــاب المواهــب العلمي ــات( والتربوي ــن وبن ــي )بني والتقن

وحدة العلوم احليوية وعلوم 
البيئ�ة

وحدة اإللكرتوني�ات 
واالتصاالت

وحدة الروبوت

وحدة الرياضيات والهندسة

02

08

03

06 وحدة احلاسب وتقني�ة 
04املعلومات

وحدة الصناعات الكيميائي�ة 
01وتقني�ة النانو

05وحدة الفزياء

07وحدة الفضاء وعلوم الطريان

الوحدات العلميةتأسيس املراكز العلمية

8 وحدات0102

 إنجازات المراكز العلمية

القاعات العلمية )املعروضات التفاعلية(

جتهيــز وتشــغيل مراكــز STEM املدرســية وبنــاء 
ــوم  ــم العل احملتــوى العلمــي لهــا وفقــاً ملعاييــر تعل
العلميــة يف  NGSS، واملناهــج  القــادم  للجيــل 

التعليــم العــام

القبة العلمية )البالنتيريوم( واملرصد الفلكي

املتنقلــة  العلميــة  املراكــز  وتشــغيل  جتهيــز 
الثابتــة؛  العلميــة  املراكــز  إلــى  إضافــًة 

التعليميــة  للخدمــات  تطويــر  شــركة  تقــدم 
املراكــز العلميــة املتنقلــة التــي تتضمــن برامــج 
ماتعــة وتطبيقــات علميــة مذهلــة تقــوم علــى 
احلصيلــة  لتثــري  واملمارســة؛  االكتشــاف 
العــام  التعليــم  مــدارس  يف  وتنفــذ  العلميــة، 
مبــا  العامــة،  األماكــن  ويف  والبنــات  للبنــني 
ــدى  ــداع ل ــي اإلب يشــبع الفضــول العلمــي وينم
ويحققــوا  العلــم  يف  ليتنافســوا  الطــالب؛ 

اإلجنــازات

03

05

04

06

جتهز املعامل واألدوات

نظام اجلدارات

التدريب للطاقم التشغيلي
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المراكز العلمية المتنقلة

وتقدم المراكز المتنقلة

ــة  ــج ماتع ــدم برام ــة تق ــات متنقل ــن 6 عرب ــارة ع ــي عب ــة وه ــز العلمي ــروع المراك ــارات مش ــد مس أح
ــام  ــم الع ــدارس التعلي ــي م ــذ ف ــة، وتنف ــاف والممارس ــى االكتش ــوم عل ــة تق ــة مذهل ــات علمي وتطبيق

ــة. ــن العام ــي األماك ــات وف ــن والبن للبني

الورش العلمية يف مجاالت: الفضاء والطيران، 
الهندسة والروبوت، العلوم املرحة )التطبيقات 

الفيزيائية والكيميائية(، التقنية واالتصاالت

برامج تثقيفية يف مجالي: البالنتيريوم )القبعة 
العلمية(، واألنشطة العلمية املعززة للصحة

0102

إنجازات مراكز STEM المدرسية

المرحلة األولى

تنفيــذ دورات تدريبيــ�ة وفــق منهجية 
STEM يف دولــة الكويت الشقيقـــة

04
جتهــــز 72 مركــــز STEM وذلــك مــن 
واحلقائــب  األدوات  توفـــري  خــال 

لتعليميــة ا

تصميــم وبنــ�اء 60 درًســا نموذجًيــا يف 
مجــاالت STEM املختلفــة

S يف  T E M تشغيــــل أكـــاديميــــات 
والــي  لفـــرتتـــــني  علميــة  مراكــز   3
طالبــًا   )1086( منهــا  استفـــاد 

لبــة طا و

ــة  ــ�ةـ تعليمي ــ�اء 56 حقيب ــم وبن تصمي
يف مجــاالت STEM املختلفــة وفـــــق 

املقــررات الدراســية

تصميـــم وبنــ�اء 16 فيـديــــو تعليي يف 
مجــاالت STEM املختلفــة
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يف  املــدارس  بعــض  وتدريــب  جتهــز 
ــة  ــق منهجي ــر وف ــف وعرع ــ�ل وطري اجلبي
STEM بالشــراكة مــع القطــاع اخلــاص

التهيئــ�ة لاختبــ�ارات الدوليــة وبنــ�اء بوابــة 
واملشــرفات  املشــرفون  منهــا:  اســتفاد 
عددهــم  بلــغ  العينــ�ة،  مــدارس  علــى 
واســتفاد  ومشــرفة،  مشــرفًا   )250(
ــن: 2019/2/10م  ــرتة م ــال الف ــا خ منه
 )31( مــن  أكــرث  إىل:2019/4/15م 
باإلضافــة  وبنــ�ات،  بنــني  تعليميــة  إدارة 
 )632( وطالبــة،  طالبــًا   )34774( إىل 
وقائــدة  قائــد   )436( ومعلمــة،  معلمــًا 
ومشــرفة،  مشــرفًا   )40( مدرســة، 
بعــدد إجمــايل بلــغ )36132( مســتفيدًا 

. ة مســتفيد و

بــن  ســالم  مؤسســة  مــع  الشــراكة 
محفــوظ األهليــة لتجهــز وتأهيــل )11( 

مــدريس.  STEM مركــز 

األطفــال  ريــاض  معلمــات  تأهيــل 
بعــدد)2(   STEM منهجيــة  وفــق 
مــن  كل  يف  مــدريس    STEM مركــز 

وعنــزة.  جــدة 

08

09

11

10
املدرســية   STEM مراكــز  مســابقة 
منهــا  واملســتفيدات  املســتفيدون 
معلمــو ومعلمــات وطــاب وطالبــات 
 )13( يف   STEM مراكــز  ومــدارس 

تعليميــة إدارة 
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األنشطة الطالبية والمجتمع
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األنشطة الطالبية والمجتمع

برنامج تطوير الرياضة المدرسية

برنامج تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي

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

وترويحيــة تدعــم نموهــم المتاكمــل بمــا فيــه النمــو األاكديمــي والمهنــي. 

كمــا نعمــل علــى تصميــم المبــادرات للرعايــة الشــاملة لنمــو الشــباب مــن خــال بنــاء أنشــطة طابيــة تعــزز 
ــة  ــون والرياض ــام بالفن ــداع واالهتم ــى اإلب ــجع عل ــة وتش ــؤولية االجتماعي ــة والمس ــة الصالح ــوم المواطن مفه
ــي  ــة والت ــة الخاصــة باهتمامــات الطلب ــة واهتماماتهــم، مــن خــال إنشــاء األندي ــول الطلب ــة مي والصحــة ورعاي

ــة. ــوادر متخصص ــراف ك ــت إش ــهم تح ــا بأنفس يقودونه

تهتم الشركة بالطالب من خالل:

ــات مــن أجــل  ــع األعمــار ومختلــف اإلماكني ــة للطــاب فــي جمي ــة جاذب ــة تعليمي برنامــج متخصــص يوفــر بيئ
تعزيــز مهــارات األنشــطة واأللعــاب الرياضيــة والعمــل الجماعــي لديهــم، ومســاعدتهم علــى تحمــل المســؤولية 
ــي  ــة ف ــاب الرياضي ــة األلع ــتوى ممارس ــع مس ــر ورف ــال تطوي ــي مج ــادة ف ــق الري ــى تحقي ــي إل ــادة، ويرم والقي

ــه والتنافــس. ــر مــن الطــاب لممارســتها بهــدف الصحــة والترفي ــم اســتقطاب عــدد أكب المملكــة ومــن ث

برنامــج متخصــص يعمــل علــى إعــداد جيــل يتمتــع بصحــة جيــدة ويتبنــى أنمــاط حيــاة صحيــة ســليمة، والغايــة 
منــه تحســين مســتوى الحيــاة الصحيــة ألفــراد المجتمــع المدرســي وأســرهم مــن خــال تزويدهــم بالمفاهيــم 
ــليمة  ــة الس ــي والتغذي ــاط البدن ــة النش ــى ممارس ــام عل ــو االنتظ ــة نح ــات اإليجابي ــن االتجاه ــارات وتكوي والمه
ــم  ــى المفاهي ــن عل ــب المعلمي ــدارس وتدري ــز الم ــى تجهي ــج عل ــل البرنام ــي، ويعم ــي الصح ــلوك الحيات والس
والمهــارات الازمــة لتطبيــق المنهــج الدراســي واألنشــطة غيــر الصفيــة مــع التركيــز علــى المهــارات الحياتيــة 

المرتبطــة بنمــط الحيــاة الصحــي.

برنامج مهارات الحياة وسوق العمل

برنامج أندية الحي الترفيهية التعليمية

برنامج األسرة والمجتمع

برنامــج متخصــص يعمــل علــى تعزيــز المهــارات الحياتيــة وســوق العمــل لتنميــة مهــارات الطــاب ويؤهلهــم 
لتحمــل المســؤولية، واإلنتــاج بفاعليــة عاليــة، والنجــاح فــي حياتهــم األاكديميــة والمهنيــة، ويهــدف البرنامــج 
إلــى تحســين اســتعدادات الطــاب والطالبــات وتهيئتهــم للتعليــم العالــي واالنتقــال مــن التعليــم المدرســي إلــى 
الحيــاة المهنيــة مــن خــال توفيــر خدمــات تعليميــة وتدريبيــة فــي إطــار تفاعلــي نشــط يدعــم نمو شــخصيتهم 
ــا  ــًا بم ــًا ومهني ــم أاكديمي ــة، ويؤهله ــؤولية االجتماعي ــة والمس ــة الصالح ــوم المواطن ــزز مفه ــم، ويع وميوله

يتوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل.

يتمثــل تخصــص هــذا البرنامــج فــي اســتثمار المبانــي المدرســية  داخــل األحيــاء الســكنية وتجهيزها لممارســة 
األنشــطة الترفيهيــة التعليميــة، التــي تســتهدف الطــاب والطالبــات -بشــل خــاص- إضافــة إلــى أفــراد المجتمــع 

ــل عام.  بش

وتقــدم األنديــة خدماتهــا خــال الفتــرة المســائية، حيــث يلتقــي رواد النــادي بمجموعــات لهــا االهتمامــات 
والميــول نفســها؛ لتنميــة المهــارات وممارســة الهوايــات، واســتثمار الوقــت، وتكويــن صداقــات واعيــة تضيــف 
لهــم خبــرات مفيــدة، وتســهم فــي تاكمــل الشــخصية بمــا يحقــق للجميــع توافقــًا اجتماعيــًا، واســتقرارًا نفســيًا 

فــي بيئــة تربويــة مشــوقة وآمنــة.

يســعى البرنامــج إلــى دعــم دور األســرة فــي تحســين العمليــة التعليميــة والتربويــة، وتكويــن خبــرات متنوعــة 
ــة  ــة والمشــاركة الفاعل ــرات مــن خــال التطبيقــات العملي ــن هــذه الخب ــم تمتي ــدى األســرة، ومــن ث ــة ل وتراكمي

داخــل المدرســة ومــع المجتمــع المحلــي.
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األنشطة الطالبية والمجتمع

برنامج تطوير الرياضة المدرسية

برنامج تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي

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

وترويحيــة تدعــم نموهــم المتاكمــل بمــا فيــه النمــو األاكديمــي والمهنــي. 

كمــا نعمــل علــى تصميــم المبــادرات للرعايــة الشــاملة لنمــو الشــباب مــن خــال بنــاء أنشــطة طابيــة تعــزز 
ــة  ــون والرياض ــام بالفن ــداع واالهتم ــى اإلب ــجع عل ــة وتش ــؤولية االجتماعي ــة والمس ــة الصالح ــوم المواطن مفه
ــي  ــة والت ــة الخاصــة باهتمامــات الطلب ــة واهتماماتهــم، مــن خــال إنشــاء األندي ــول الطلب ــة مي والصحــة ورعاي

ــة. ــوادر متخصص ــراف ك ــت إش ــهم تح ــا بأنفس يقودونه

تهتم الشركة بالطالب من خالل:

ــات مــن أجــل  ــع األعمــار ومختلــف اإلماكني ــة للطــاب فــي جمي ــة جاذب ــة تعليمي برنامــج متخصــص يوفــر بيئ
تعزيــز مهــارات األنشــطة واأللعــاب الرياضيــة والعمــل الجماعــي لديهــم، ومســاعدتهم علــى تحمــل المســؤولية 
ــي  ــة ف ــاب الرياضي ــة األلع ــتوى ممارس ــع مس ــر ورف ــال تطوي ــي مج ــادة ف ــق الري ــى تحقي ــي إل ــادة، ويرم والقي

ــه والتنافــس. ــر مــن الطــاب لممارســتها بهــدف الصحــة والترفي ــم اســتقطاب عــدد أكب المملكــة ومــن ث

برنامــج متخصــص يعمــل علــى إعــداد جيــل يتمتــع بصحــة جيــدة ويتبنــى أنمــاط حيــاة صحيــة ســليمة، والغايــة 
منــه تحســين مســتوى الحيــاة الصحيــة ألفــراد المجتمــع المدرســي وأســرهم مــن خــال تزويدهــم بالمفاهيــم 
ــليمة  ــة الس ــي والتغذي ــاط البدن ــة النش ــى ممارس ــام عل ــو االنتظ ــة نح ــات اإليجابي ــن االتجاه ــارات وتكوي والمه
ــم  ــى المفاهي ــن عل ــب المعلمي ــدارس وتدري ــز الم ــى تجهي ــج عل ــل البرنام ــي، ويعم ــي الصح ــلوك الحيات والس
والمهــارات الازمــة لتطبيــق المنهــج الدراســي واألنشــطة غيــر الصفيــة مــع التركيــز علــى المهــارات الحياتيــة 

المرتبطــة بنمــط الحيــاة الصحــي.

برنامج مهارات الحياة وسوق العمل

برنامج أندية الحي الترفيهية التعليمية

برنامج األسرة والمجتمع

برنامــج متخصــص يعمــل علــى تعزيــز المهــارات الحياتيــة وســوق العمــل لتنميــة مهــارات الطــاب ويؤهلهــم 
لتحمــل المســؤولية، واإلنتــاج بفاعليــة عاليــة، والنجــاح فــي حياتهــم األاكديميــة والمهنيــة، ويهــدف البرنامــج 
إلــى تحســين اســتعدادات الطــاب والطالبــات وتهيئتهــم للتعليــم العالــي واالنتقــال مــن التعليــم المدرســي إلــى 
الحيــاة المهنيــة مــن خــال توفيــر خدمــات تعليميــة وتدريبيــة فــي إطــار تفاعلــي نشــط يدعــم نمو شــخصيتهم 
ــا  ــًا بم ــًا ومهني ــم أاكديمي ــة، ويؤهله ــؤولية االجتماعي ــة والمس ــة الصالح ــوم المواطن ــزز مفه ــم، ويع وميوله

يتوافــق مــع متطلبــات ســوق العمــل.

يتمثــل تخصــص هــذا البرنامــج فــي اســتثمار المبانــي المدرســية  داخــل األحيــاء الســكنية وتجهيزها لممارســة 
األنشــطة الترفيهيــة التعليميــة، التــي تســتهدف الطــاب والطالبــات -بشــل خــاص- إضافــة إلــى أفــراد المجتمــع 

ــل عام.  بش

وتقــدم األنديــة خدماتهــا خــال الفتــرة المســائية، حيــث يلتقــي رواد النــادي بمجموعــات لهــا االهتمامــات 
والميــول نفســها؛ لتنميــة المهــارات وممارســة الهوايــات، واســتثمار الوقــت، وتكويــن صداقــات واعيــة تضيــف 
لهــم خبــرات مفيــدة، وتســهم فــي تاكمــل الشــخصية بمــا يحقــق للجميــع توافقــًا اجتماعيــًا، واســتقرارًا نفســيًا 

فــي بيئــة تربويــة مشــوقة وآمنــة.

يســعى البرنامــج إلــى دعــم دور األســرة فــي تحســين العمليــة التعليميــة والتربويــة، وتكويــن خبــرات متنوعــة 
ــة  ــة والمشــاركة الفاعل ــرات مــن خــال التطبيقــات العملي ــن هــذه الخب ــم تمتي ــدى األســرة، ومــن ث ــة ل وتراكمي

داخــل المدرســة ومــع المجتمــع المحلــي.
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منجزات األنشطة الطالبية والمجتمع

برنامج تطوير الرياضة المدرسية

أ: الدراسات

ب: مقترحات تطويرية

تنفيذ عقد مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات على النطاق المدرسي )المرحلة األولى(.

0103 0204
القــوة  جوانــب  حتديــد  دراســة 
الرتبيــ�ة  لتعليــم  والضعــف 
الوضــع  يف  للفتيــ�ات  البدنيــ�ة 

. هــن ا لر ا

)ألفضــل  مرجعيــة  دراســة 
مــن  ثــاث  لعــدد  املمارســات( 
الــدول لاطــاع علــى جتاربهــم يف 
ــ�ة:  ــ�ة البدني ــم الرتبي ــال تعلي مج
بريتــش  )مقاطعــة  كنــدا 
 - ســنغافورة   - كولومبيــ�ا( 

املتحــدة. العربيــ�ة  اإلمــارات 

دراســة التكامــل مــا بــني الرامــج 
التعليــم  واحتيــ�اج  األكاديميــة 
الرتبيــ�ة  معلمــات  مــن  العــام 

البدنيــ�ة.

للوضــع  استشــرافية  دراســة 
الرتبيــ�ة  لتعليــم  املســتقبلي 
األهــداف  فيــه  حتــدد  البدنيــ�ة 
ــور  ــ�اء تص ــر وبن ــن التطوي ومكام
حبيــث  التطويــر  ملجــاالت  عــام 
وفقــًا  للتطبيــق  قابلــة  تكــون 

. ت نــا مكا لإل

تقدير الفجوة ما 
بني الوضع الراهن 

واملستقبلي

مقرتح تطويري
 لبن�اء منهج

مقرتح تطويري 
لتوفري  معلمات

مقرتح تطوير لتوفري 
املواد الداعمة

خطة التطبيق 
للمقرتحات متضمنة 

خطة تفصيلية

010405 0203

إعداد 25 حقيبة تدريبية وتطوير 6 حقائب تدريبية

05
06
07

04
03

ــة  ــاب الرياضي ــة األلع مجموع
ــة اجلماعي

مجموعة 
التطوير املهين

مجموعة 
األلعاب الرياضية الفردية

مجموعة 
الدفاع عن النفس

مجموعة 
تعزيز الصحة

حقائب تدريبي�ة تم 06
تطويرها



التقرير السنوي 2019مالتقرير السنوي 2019م شركة تطوير للخدمات التعليميةشركة تطوير للخدمات التعليمية 6869

منجزات األنشطة الطالبية والمجتمع

برنامج تطوير الرياضة المدرسية

أ: الدراسات

ب: مقترحات تطويرية

تنفيذ عقد مبادرة تعزيز المشاركة الرياضية للطالبات على النطاق المدرسي )المرحلة األولى(.

0103 0204
القــوة  جوانــب  حتديــد  دراســة 
الرتبيــ�ة  لتعليــم  والضعــف 
الوضــع  يف  للفتيــ�ات  البدنيــ�ة 

. هــن ا لر ا

)ألفضــل  مرجعيــة  دراســة 
مــن  ثــاث  لعــدد  املمارســات( 
الــدول لاطــاع علــى جتاربهــم يف 
ــ�ة:  ــ�ة البدني ــم الرتبي ــال تعلي مج
بريتــش  )مقاطعــة  كنــدا 
 - ســنغافورة   - كولومبيــ�ا( 

املتحــدة. العربيــ�ة  اإلمــارات 

دراســة التكامــل مــا بــني الرامــج 
التعليــم  واحتيــ�اج  األكاديميــة 
الرتبيــ�ة  معلمــات  مــن  العــام 

البدنيــ�ة.

للوضــع  استشــرافية  دراســة 
الرتبيــ�ة  لتعليــم  املســتقبلي 
األهــداف  فيــه  حتــدد  البدنيــ�ة 
ــور  ــ�اء تص ــر وبن ــن التطوي ومكام
حبيــث  التطويــر  ملجــاالت  عــام 
وفقــًا  للتطبيــق  قابلــة  تكــون 

. ت نــا مكا لإل

تقدير الفجوة ما 
بني الوضع الراهن 

واملستقبلي

مقرتح تطويري
 لبن�اء منهج

مقرتح تطويري 
لتوفري  معلمات

مقرتح تطوير لتوفري 
املواد الداعمة

خطة التطبيق 
للمقرتحات متضمنة 

خطة تفصيلية

010405 0203

إعداد 25 حقيبة تدريبية وتطوير 6 حقائب تدريبية

05
06
07

04
03

ــة  ــاب الرياضي ــة األلع مجموع
ــة اجلماعي

مجموعة 
التطوير املهين

مجموعة 
األلعاب الرياضية الفردية

مجموعة 
الدفاع عن النفس

مجموعة 
تعزيز الصحة

حقائب تدريبي�ة تم 06
تطويرها
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برنامج تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي

برنامــج متخصــص يعمــل علــى إعــداد جيــل يتمتــع بصحــة جيــدة ويتبنــى أنمــاط حيــاة صحيــة ســليمة، والغايــة 
منــه تحســين مســتوى الحيــاة الصحيــة ألفــراد المجتمــع المدرســي وأســرهم مــن خــال تزويدهــم بالمفاهيــم 
ــليمة  ــة الس ــي والتغذي ــاط البدن ــة النش ــى ممارس ــام عل ــو االنتظ ــة نح ــات اإليجابي ــن االتجاه ــارات وتكوي والمه
ــم  ــى المفاهي ــن عل ــب المعلمي ــدارس وتدري ــز الم ــى تجهي ــج عل ــل البرنام ــي، ويعم ــي الصح ــلوك الحيات والس
والمهــارات الازمــة لتطبيــق المنهــج الدراســي واألنشــطة غيــر الصفيــة مــع التركيــز علــى المهــارات الحياتيــة 

المرتبطــة بنمــط الحيــاة الصحــي.

مدارس
التعليم 

العام
بنات

التدريب

أندية
الحي
المهرجاناتبنات

أندية
الحي
المعارضبنين

مدارس
التعليم 

العام
بنين

المسابقات

نطاق 
البرنامج

مشاريع 
البرنامج

مجاالت البرنامج

01
02
03

التثقيف الصحي

النشاط البدني

تدريب المعلمين على تطبيق البرنامج

برنامج مهارات الحياة وسوق العمل

األهداف:

القيم المضافة للمستفيدين:

التميكنالتأصيلالتعزيزالمواءمة

0103 0204

حتقیق املواءمة بین 
مخرجات التعلیم 

ومتطلبات سوق العمل

تأصیل ثقافة العمل احلر 
وأخاقیاته، والتمیز لدى 

الشباب لقیادة عملیة 
التنمیة

تعزيز استثمار الطاب 
لطاقاتهم وميولهم 

وتوظيفها فيما ينفعهم 
وينفع مجتمعهم

 

تمكین الطلبة من 
املھارات األساسیة 

وتطویر قدراتھم

0103 0204
تنمية املهارات احلياتي�ة 

وسوق العمل لدى 
الطاب

رفع كفاءات املعلمني يف 
تنمية املهارات

تعزيز الشراكة املجتمعية 
مع اجلهات املتخصصة

اعتماد أسس علمية 
ومعايري عاملية يف تدريب 

املهارات

20013,000 طالب وطالبةمعلم ومعلمةإجمالي المستفيدون
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برنامج تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي
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مقرر مهارات التفكير الناقد والفلسفي:

تــــــــدريب وتــأهيل 185 
معلــــم ومعلمــــــــة  و34 

مشرف ومشرفة تدريب

بن�اء حقائب وأدلة 
للمرحلة الثانوية

تنفيـــذ الرنــــامج يف 177 
مدرسة يف 16 إدارة تعليم 

عـــامـــة

عدد الطلبة املستفيدين  
13,000 طالب وطالبة 

المخرجات:

30 معلم ومعلمة ومشرف 
ومشرفة من اإلدارة العامة 

للتعليم بمنطقة الرياض

زيارات ميداني�ة للمعلمني 
واملعلمات وتقييمهم

المخرجات:

دراسة تقویمیة لتدریس مقرر “مھارات التفكیر الناقد والفلسفي”

ــرر  ــس مق ــات لتدري ــات والمقترح ــات والصعوب ــد اإليجابي ــل لتحدي ــة عم ــذ ورش ــل: تنفي ــة عم ورش
ــفي”. ــد والفلس ــر الناق ــارات التفكي “مه

01

0102

020304

برنامج أندية الحي الترفيهية التعليمية

إنجازات أندية الحي

05060708

01020304

عدد املنتسبني يف 
أندية اليح

بنني 

بن�ات

عدد املنتسبني يف أندية 
اليح من ذوي اإلعاقة

الرامج املنفذة يف أندية 
اليح يف املجاالت املختلفة

  برامج التطوع 
املنفذة يف أندية اليح

برنامجبرنامج بنني

عدد الساعات التطوعية عدد املستفيدينبن�ات

تشغيل عدد

 1000
ناد

534 بنني
466 بن�ات

بن�اء برنامج إلكرتوين 
ملتابعة اجلوانب 
المالية واإلدارية 
يف أندية احلـــــي 

الرتفيهية التعليميــة 

إطاق تطبيــــق 
إلكرتوين لتسجيل 

املواطنني فــي 
فعاليات األنـــدية

الشراكات يف أندية 
اليح 

5355 شراكة

7093363949948532252
72289028145335633162664
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المسابقـات

احلضور املشرفني املشاركني الطاب املشاركني القطاع عدد املسابقات

14666 2881 44253 164 بنني

19433 1532 35919 156 بن�ات

34099 4413 80172 320 املجموع

المهرجانات

احلضور  الفعاليات
واألنشطة عدد الزوار  املشرفني

املشاركني
 الطاب

املشاركني القطاع  عدد  املهرجانات

14666 324 148393 1394 53951 51 بنني

19433 319 157476 1030 27403 49 بن�ات

34099 643 305869 2424 81354 100 املجموع

الدورات التدريبية المركزية

املنسقني املدربني املشاركني القطاع عدد الدورات

21 21 528 21 بنني

22 22 480 22 بن�ات

43 43 1008 43 املجموع

الدورات النوعية

املنسقني املدربني الطاب املشاركني القطاع عدد الدورات

333 333 8325 333 بنني

333 333 8325 333 بن�ات

666 666 16650 666 املجموع
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إدارة تعليمية

الورش التدريبية

املنسقني املدربني املشاركني عدد الورش القطاع

4 4 188 4 بنني

3 3 141 3 بن�ات

7 7 329 7 املجموع

برنامج األسرة والمجتمع

لتعريــف امليــدان باســتراتيجية شــراكة املدرســة مــع 
األســرة واملجتمــع ونشــر منوذجــه ملديــري ومشــريف 
ومديــري  التعليــم  مديــري  ومســاعدي  العمــوم 

. الشــراكة  ومشــريف 

1 - دليل معايير جائزة ارتقاء.
2 - دليل ينظم مشاركة األسرة وأفراد وقطاعات 

حقائب إلكترونيةاملجتمع داخل املدرسة.

دليل مشاركة األسرة وأفراد وقطاعات املجتمع 
داخل املدرسة والفصل الدراسي.

139 3

47 2

47

31

مستفيد
ورش عمل 

مركزية

إدارة
تعليمية

أدلة
تنظيمية

وحدة تعليمية تستهدف أولياء األمور في 47 
إدارة تعليمية

إدارة تعليم

ورشة عمل: »ممكنات تنفيذ اخلطة االستراتيجية 
لشراكة املدرسة مع األسرة واملجتمع«

139759
47

25

حلقات نقاش للمستفيدين من أولياء األمور

ولي أمر

حلقات نقاش ألولياء األمور وأعضاء املجتمع 
احمللي لتعزيز الشراكة.

مستفيدحلقة نقاش2232

إدارة تعليم
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مشاريعنا النوعية
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06

مشاريعنا النوعيةمشاريعنا النوعية

تقديــم خدمــات إدارة املشــاريع لتنفيــذ 
عــدد )15( مشــروع لــوزارة التعليــم 

التعليــم  وزارة  جنــاج  وتنفيــذ  إدارة 
2019 جيــس  بمعــرض 

تشــغيل مركــز االتصــال املتطــور بــوزارة التعليــم. خــال العــام 2019م الــذي اســتقبل أكــرث مــن 550 ألــف 
مكاملــة 

بتطويــر  اخلاصــة  الدراســات  تنفيــذ 
حصــص الرتبيــ�ة الفنيــ�ة يف املــدارس 

املختلفــة. الفنــون  لتشــمل 

0105

03

02
االستشــارية  اخلدمــات  تقديــم 
الازمــة واخلدمــات املســاندة ملشــروع 

التعليــم لتطويــر  عبــدهللا  امللــك 

04

تقديم خدمات حجز احلز الفضايئ للقنـــــوات التعليمية التابعة لـوزارة التعليـــم لبث املناهــــج 
التعليميـــة جلميع الصفوف واملراحل التعليميــة )ابتــــــــدايئ-متوســـــط-ثانــــوي( للطاب 

والطالبات.
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تشــغيل مركــز االتصــال املتطــور بــوزارة التعليــم. خــال العــام 2019م الــذي اســتقبل أكــرث مــن 550 ألــف 
مكاملــة 

بتطويــر  اخلاصــة  الدراســات  تنفيــذ 
حصــص الرتبيــ�ة الفنيــ�ة يف املــدارس 

املختلفــة. الفنــون  لتشــمل 

0105

03

02
االستشــارية  اخلدمــات  تقديــم 
الازمــة واخلدمــات املســاندة ملشــروع 

التعليــم لتطويــر  عبــدهللا  امللــك 

04

تقديم خدمات حجز احلز الفضايئ للقنـــــوات التعليمية التابعة لـوزارة التعليـــم لبث املناهــــج 
التعليميـــة جلميع الصفوف واملراحل التعليميــة )ابتــــــــدايئ-متوســـــط-ثانــــوي( للطاب 

والطالبات.
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