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عبد اهلل بن أحمد الثقفي

ــة اإلخــاء التــي تســطر  ــر صفحــات دوري نحــن نلتقــي مــرة أخــرى عب   
إنجازاتهــا فــي كل عــام وتجنــي ثمارهــا علــى الــدوام وبهــذه المناســبة أود أن أوجه 
ثــاث رســائل أولهــا ألبنائــي الطــاب فيــا فرســان اإلخــاء كونــوا كمــا عهدناكــم في 
الطليعــة شــقوا الصفــوف بــكل جــد واجتهــاد حتــى يشــار لكــم بالبنــان واعلمــوا أن 
ــا  ــر فاآلمــال بعــد اهلل عليكــم معقــودة للمضــي قدًم وطنكــم ينتظــر منكــم الكثي
مــن أجــل ازدهــار هــذا الوطــن المعطــاء ورفعتــه . وثقــوا بــأن قيادتنــا الرشــيدة قــد 
وجهتنــا لرعايتكــم وتســهيل كل الســبل وتذليــل كل العقبــات للوصــول إلــى الهــدف 

المنشــود وهــو أن تكونــوا فــي أرفــع مكانــة علًمــا وخلًقــا بيــن األمــم  وخيــر دليــل علــى هــذا مــا صــرح بــه ســمو 
ولــي العهــد فــي زيارتــه األخيــرة للواليــات المتحــدة األمريكيــة بأنــه يجــب أن نكــون ضمــن الــدول العشــر األولــى 

ــم فــي المســتقبل القريــب . فــي التعلي

أمــا الرســالة الثانيــة فهــي موجهــة إلــى رمــوز البــذل والعطــاء إخوانــي منســوبي مــدارس اإلخــاء مــن   
هيئــة تعليميــة وإداريــة لقــد حــق لكــم أن تفخــروا بأبنائكــم الطــاب الذيــن يســطرون اإلنجــاز تلــّو اإلنجــاز فــي كل 
المياديــن وال تنســوا رعاكــم اهلل أن رســالتكم هــي رســالة األنبيــاء والمرســلين . أعــدوا أبنائكــم لمســتقبل ســمته 
التغيــر المســتمر واالنفتــاح . زّودوهــم العلــم واغرســوا فيهــم كل القيــم األصيلــة الســامية . دربوهــم علــى الحــوار 
ــز  ــن اهلل العزي ــة  م ــر والمثوب ــروا األج ــكار . وانتظ ــداع واالبت ــى اإلب ــجعوهم عل ــادرة وش ــم روح المب ــوا فيه ونم

الجبــار .

أمــا رســالتي الثالثــة فهــي إلخوانــي أوليــاء أمــور الطــاب اآلبــاء واألمهــات الذيــن يرعــون هــذا الجيــل.    
دوركــم أيهــا اإلخــوة واألخــوات ال يقــل أهميــة عــن دور المعلميــن والمربيــن فأنتــم اللبنــة األولــى فــي البنــاء 
وأنتــم شــركاؤنا فــي النجــاح وعلــى كواهلكــم تقــع مســؤولية توجيــه األبنــاء وتربيتهــم فــي زمــن أصبحــت فيــه 
هــذه المهمــة مــن أصعــب المهمــات . ثقــوا بأبنائكــم ومــدوا لهــم يــد العــون والمســاعدة . حاوروهــم واســتمعوا 

ــا الطيبــة ــاة المســتقبل ورجــاالت الغــد المشــرق لبادن لهــم وكونــوا لهــم نعــم األصدقــاء فأبناؤكــم هــم  بن
وفــي الختــام أقــول حفــظ اهلل وطننــا وأمتنــا فــي ظــل قيادتنــا الرشــيدة التــي جمعــت حكمــة الشــيوخ وحمــاس 

الشــباب وصاغتهمــا فــي رؤيــة تبشــر بمســتقبل مشــرق لوطننــا وأمتينــا العربيــة واإلســامية .

مدير عام التعليم بمحافظة جدة
  عبد الله بن أحمد الثقفي
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أ.د/فيصل بن عبد القادر بغدادي

قال اهلل عز وجل -و هو أصدق القائلين- في محكم التنزيل    
ــْبِع  ــاٌف َوَس ــْبٌع ِعَج ــنَّ َس ــَماٍن َيْأُكُلُه ــَراٍت ِس ــْبِع َبَق ــا ِفــي َس ــُق َأْفِتَن ي دِّ ــا الصِّ َه ) ُيوُســُف َأيُّ
ُهــْم َيْعَلُمــوَن )46( َقــاَل َتْزَرُعوَن  ــاِس َلَعلَّ ــي َأْرِجــُع ِإَلــى النَّ َعلِّ ُســنُبَاٍت ُخْضــٍر َوُأَخــَر َياِبَســاٍت لَّ
ــا َتْأُكُلــوَن )47( ُثــمَّ َيْأِتــي  مَّ ــْم َفــَذُروُه ِفــي ُســنُبِلِه ِإالَّ َقِليــًا مِّ َســْبَع ِســِنيَن َدَأًبــا َفَمــا َحَصدتُّ
ــمَّ  ــوَن )48( ُث ــا ُتْحِصُن مَّ ــًا مِّ ــنَّ ِإالَّ َقِلي ــْم َلُه ْمُت ــا َقدَّ ــَن َم ــَداٌد َيْأُكْل ــْبٌع ِش ــَك َس ِل ــِد َذٰ ــن َبْع ِم

ــاُس َوِفيــِه َيْعِصــُروَن )49(( ســورة يوســف ِلــَك َعــاٌم ِفيــِه ُيَغــاُث النَّ َيْأِتــي ِمــن َبْعــِد َذٰ
التخطيط .. هي كلمة لها مدلول مميز بأن ما سنقوم به مخطط له ..

لذلــك فــإن التخطيــط أمــُرُ هامــُا و ضــروري لمواجهــة احتياجــات و متطلبــات المجتمــع 
ســواء فــي األســرة أو المؤسســات أو الشــركات .. و يأتــي هــذا االهتمــام بالتخطيــط للمســتقبل إمــا لتحقيــق نتائــج 
و أهــداف أو للتغلــب علــى المتغّيــرات االقتصاديــة و االجتماعيــة و الثقافيــة و التــي يتوقــع حدوثهــا فــي المجتمــع. 

و يعــد التخطيــط االســتراتيجي فــي الوقــت الراهــن أســاس األعمــال مهمــا كان حجمهــا حيــث ال تســتطيع   
المؤسســات القيــام باألعمــال و تحقيــق نتائــج ترقــى للطموحــات دون تخطيــط مســبق , حيــث إن التخطيــط قضيــة 
ترتبــط ارتباًطــا و ثيقــًا باإلنســان و التخطيــط بوجــه عــام عنصــر أساســي فــي األعمــال اإلداريــة بــل مــن ركائــز العمــل 
ــداف  ــات و األه ــد الغاي ــه تحدي ــن خال ــم م ــث يت ــي حي ــكل جماع ــدث بش ــب أن يح ــذي يج ــز ال ــم و المتمي المنظ
األساســية و يتــم مــن خالــه تحديــد اإلجــراءات و السياســات و التدابيــر الكفيلــه بتحقيــق الغايــات و األهــداف التــي 

تتــم صياغتهــا فــي الخطــة .

و إيمانــًا مــن مجلــس إدارة مــدارس اإلخــاء بأهميــة التخطيــط لارتقــاء بالعمليــة التعليميــة فــى المــدارس   
مــن جميــع النواحــي و كذلــك االرتقــاء بالمخرجــات لتواكــب و ترقــى إلــى طموحــات حكومــة المملكــة العربيــة 
الســعودية التــي أخــذت علــى عاتقهــا االرتقــاء بالعلــم و التعليــم و رصــدت الميزانيــات و األمــوال الكفيلــة بالنهــوض 
بالتعليــم فــي الوطــن الغالــي لذلــك فــإن مجلــس إدارة مــدارس اإلخــاء قــد وضع خطــة اســتراتيجية شــاملة للمدارس 
ووضــع خطــة تنفيذيــة لتحقيــق أهــداف الخطــة مــن خــال فريــق عمــل اســتراتيجي تــم تدريبــه تدريبــًا مميزًا مــن خال 
ورش عمــل و دورات تدريبيــة فــي التخطيــط االســتراتيجي و صياغــة األهــداف و كيفيــة تنفيذهــا و فــي ســبيل ذلــك 
تــم عمــل تحليــل قيــاس األداء المؤسســاتي فــي المــدارس للعــام 1439 هـــ و تحليــل االحتياجــات و كذلــك  للعــام 
تــم عمــل تحليــل حديــث جــدًا و هــو التحليــل الرباعــي للمــدارس الــذي يركــز علــى الوضــع االقتصــادي و السياســي 
ــة المملكــة  ــة و الرســالة الخاصــة بالمــدارس لتواكــب رؤي ــم و الرؤي ــخ , كمــا تمــت صياغــة القي و االجتماعــي .. إل

العربيــة الســعودية 2030 م . 
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و بمــا أن الخطــة ســوف تنفــذ علــى مــدار خمــس الســنوات القادمــة فــإن الخطــة التنفيذيــة وضعــت عــدة   
قضايــا مهمــة تمتــاز بمشــاريع تنفيذيــة لارتقــاء بالمــدارس و مــن هــذه القضايــا . الهيئــة التدريســية , الطلبــة , المناهج 
, و كذلــك الهيئــة اإلداريــة و الموظفــون و لــم تغفــل كذلــك االهتمــام بقضيــة المســؤولية المجتمعيــة و شــراكة 
المدرســة مــع األهالــي و تلمــس احتياجاتهــم , و مشــاركتهم همومهــم و شــؤونهم التعليميــة و التربويــة لارتقــاء 

بأبنائهــم الطــاب .

ــط  ــة التخطي ــًا بأهمي ــى عاتقــه و إيمان ــك فــإن مجلــس اإلدارة و انطاقــًا مــن المســؤولية الملقــاة عل لذل  
االســتراتيجي و الــذي نؤكــد علــى أن المــدارس ســوف تتخــذه أســلوًبا ومنهًجــا جديــدًا فــي عملهاالتربــوي 

. المجتمعيــة  و  البيئيــة  المتغيــرات  جميــع  مــع  االنســجام  و  التكّيــف  لتســتطيع  والتعليمــي 

ــف  ــة تتص ــة عملي ــة و التعليمي ــة التربوي ــي العملي ــط ف ــرون التخطي ــتراتيجي يعتب ــط االس ــاء التخطي و علم  
ــة  ــة تعليمي ــه ممارســات تربوي ــج عن ــد ســوف ينت ــكل تأكي ــذي ب ــة و االستشــراف المســتقبلي ال بالمشــاركة الفاعل
مــن قبــل المؤسســات التعليميــة و الــذي ينتــج عنــه التوافــق بيــن البرامــج و الفــرص المتاحــة , مــن أجــل الخدمــة 
المجتمعيــة, حيــث يقــوم التخطيــط التربــوي االســتراتيجي بتنميــة القــوى البشــرية و كذلــك تعزيــز القــدرات و 
ــة  ــي العاق ــتراتيجي ف ــوي االس ــط الترب ــة التخطي ــى أهمي ــث تتجل ــرية حي ــاءات البش ــارف للكف ــارات و المع المه

ــعودية . ــة الس ــة العربي ــي المملك ــن الغال ــي الوط ــة ف ــة بالتنمي ــة و المرتبط الوثيق

لــذا أعزائــي أوليــاء أمــور الطلبــة الكــرام يضــع مجلــس إدارة مــدارس اإلخــاء الخطــة االســتراتيجية موضــع   
التنفيــذ الفعلــي و ســوف تشــعرون بنتائجهــا و ماتحققــه مــن أهــداف تعــود نتائجهــا إيجابــًا فــي االرتقــاء بالعمليــة 
التربويــة و التعليميــة بمــا يرضــي طموحاتكــم مــن أجــل فلــذات أكبادكــم و الذيــن هــم أمانــة فــي أعناقنــا .. و إننــا 
إذ نشــارككم هــذا اإلنجــاز نأمــل منكــم أن تشــاركونا فــي تحقيــق أهــداف الخطــة بالــرأي و المشــورة و المشــاركة 

مــع المــدارس مشــاركة إيجابيــة.
                                                                                و فقكم اهلل.

رئيس مجلس اإلدارة

أ.د.فيصل بن عبدالقادر بغدادي
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محمد بن عايد الحارثي

ــح ســمو  ــن وتصري ــن الماضيي ــم خــال العامي ــذي يحــدث فــي التعلي        الحــراك ال
ــأن المملكــة  ــة ب ــات المتحــدة األمريكي ــرة للوالي ــه األخي ولــي العهــد وهــو فــي زيارت
ــاء  ــدارس اإلخ ــج م ــم ,ونه ــي التعلي ــى ف ــر األول ــدول العش ــن ال ــون ضم ــب  أن تك يج
وأهدافهــا وآليــات عملهــا تضــع كلهــا فــي اعيــن اإلعتبــار مســتقبل التعليــم فــي هــذه 

ــدارس. الم

ــتراتيجية  ــع اس ــرة لوض ــن م ــر م ــدارس أكث ــس إدارة الم ــع مجل ــد اجتم فق   
ــم . ــر التعلي ــادة لتطوي ــدة والج ــات الجدي ــات والسياس ــع التوجه ــم م ــة للتناغ متكامل
ــة بشــكل  ــة التعليمي ــر فــي البيئ ــث والتطوي ــن بالتحدي ــا مــن المنادي ــا ومازلن وقــد كن
كامــل  بــل ومارســنا بالفعــل هــذا النهــج حتــى أصبحــت المــدارس مــن مــدارس الطليعــة علــى مســتوى المملكــة 
ومــع ذلــك ســنظل نبحــث  ونحــدث ونقــدم الخدمــة التعليميــة الائقــة لــكل مــن وضــع ثقتــه فينــا وســنكون مبادريــن 
ــام  ــة هــذا الع ــس إدارة المــدارس فــي نهاي ــاك جلســة لمجل ــه اآلخــرون ، وهن ــا يفعل ــن لم ــن  او منتظري ال مقلدي
الدراســي  لدراســة ماتــم  ومايجــب أن نفعلــه اســتعدادًا للعــام القــادم لكــي تكــون رؤيتنــا  لمســتقبل المــدارس فــي 

األعــوام القادمــة واضحــة لــكل منســوبي المــدارس والمنتميــن لهــا.

وبوضــوح تــام فــإن هدفنــا جميعــًا هــو الطالــب ال مــن ناحيــة تعليمــه فتعليمــه جزءمــن واجبنــا لكــن األهــم   
هــو بنــاء شــخصيته وبنــاء الشــخصية للطالــب يتطلــب كــوادر إداريــة وفنيــة محترفــة وعاليــة التأهيــل بــكل ماتحملــه 
الكلمــة مــن معنى.وهــذا يتطلــب معلمــًا متمكنــًا ،قائدًا،مؤثــرًا وملمــًا بــكل مايجــب عليــه ،ومرشــدًا يعــي دوره مــن 
تعديــل بعــض المســارات وتشــجيع المواهــب ودعــم المتفوقيــن ووضــع خطــط علمية ومنهجيــة للطــاب المحتاجين 

لوقفــات عاجيــة.وإدارة تتابــع كل هــذا وغيــره ،تدعــم وتســهل  وتحفــز وتكافــىء وتقّيــم األعمــال والمخرجــات
بمنهج علمي دقيق.

ــوادر  ــار الك ــرق إلختي ــاليب والط ــات واألس ــيضع اآللي ــبق وس ــدارس كل ماس ــس إدارة الم ــر مجل ــد أق ولق  
المنفــذة لــكل هــذه المتطلبــات مســتقبًا وســتكون مــدارس  اإلخــاء بــإذن اهلل عنــد حســن ظــن كل مــن وثــق فيهــا 
مــن أوليــاء األمــور والقائميــن علــى التعليــم وهدفهــا األول هــو المســاهمة بفاعليــة فــي بنــاء األجيــال  وخدمــة 

ــم. ــاء أموره ــاب وأولي ــا الط ــة ألبنائه ــة ممتع ــال جميل ــم أعم ــب وتقدي ــن الحبي الوط

 نسأل اهلل التوفيق.

مدير عام المدارس
محمد بن عايد الحارثي

مسيرة مدارس اإلخاء األهلية

1391هـ-1971م

1425هـ-2004م

1413هـ-1992م

1428هـ-2007م

1421هـ-2000م

1429هـ-2008م

1424هـ-2003م

1434هـ-2013م

1437هـ-2016م

تأسست مدارس اإلخاء األهلية )قسم البنات(

حصول المدارس على جائزة األداء المتميز من وزارة التعليم

تأسست مدارس اإلخاء األهلية )قسم البنين(

حصول المدارس على االعتماد الدولي

افتتاح مبنى مدارس اإلخاء األهلية )البنين( للقسم االبتدائي والمتوسط

تأسيس قسم المسار الدولي بالمدارس

افتتاح مبنى مدارس اإلخاء األهلية )البنين( للقسم المتوسط والثانوي

حصول المدارس على جائزة التميز في اإلدارة من وزارة التعليم

افتتاح مبني مدارس اإلخاء األهلية – المسار الدولي

الشيخ / حسين الريماوي - رحمه الله
مؤسس مدارس اإلخاء األهلية
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اليوم الوطني بعيون اإلخاء

            في صدر كل نخلة من نخيل أرضي  
               حكاية عز وبطولة ، تحت كل حبة رمل من

          رمــل أرضــي روايــة فخــر ورجولــة ، مــع إشــراقة كل
       صبــاح وانبثــاق كل فجــر ملحمــة بنــاء وبســالة . كيــف
     ال أكون كذلك وأنا أرض الحجاز ومسرى األنبياء أنا رياض
    الريــاض ونســائم الطائــف ،  أنــا ســهول تهامــة ومرتفعــات
   عســير ، أنــا حدائــق تبــوك ودرة البحــر ، أنــا عــزم ســلمان ورؤية
   محمد ، أنا المملكة العربية الســعودية . فهل عرفتموني؟!
     أنا حاضنة اإلســام والســام ،أنا نور الوحي وشــعاع العلم ،
    أنــا قبلــة الدنيــا ودرة فخرهــا وفخارهــا. قبــل التاريــخ كانت
      والدتي ، وامتداد األيام وكرُّ األعوام عمري ، كنت
       أغفو على كتف الزمان وأســتريح. لكني ال أقيل وال أســتقيل،
يغيــب. أن  للعــز  وهيهــات  يندثــر  أن  للمجــد  فهيهــات         
                 أبنائي: طلحة والزبير ، سعد وسعيد،المقداد والقعقاع
                   أحفادي : أســود الشــرى وأبطالالوغى ، ســعود
                     وفيصل ، خالد وفهد، عبد هللا وســلمان،
                         ومن قبل األب الحاني عبد العزيز بن
                                عبد الرحمن فجري المرتقب وغدي
                                        المنتظر المجدد محمد بن

                                                    سلمان.

تقوم األوطان على كاهل ثالثة : فالح يغذيه وجندي حيميه ومعلم يربيه

     في كل عام يحتفي بي أبنائي 
    وأحفادي ، فلطالما كنت لهم األم الحانية ، 

 واليد الدافية ، حططت رحالي في ذكرى ميادي، 
ويوم تأسيسي في رحاب اإلخاء ، وأفياء الوالء 

والفداء ، فكانت لي معهم أروع اللحظات . فمن براعم 
ينشدون أجمل األشعار ، إلى فرسان المنابر يحركون 

القلوب بصفي األفكار ، إلى زهور تزينوا بعلمي رمز العز 
والفخار، والكل بلسان الحال يهتفون) دام عزك يا وطنا 

يا حنون (.
في سويداء قلبي نقشوا محبتهم ، وفي خاطري 
وعيوني صورتهم . فقبل أن أرحل سمعتهم يعدونني 

بأن يكونوا األطباء والعلماء ، وأن يكونوا الطيارين 
والبنائين وعدوني بأن يكونوا الحصن والسياج ، 

وعدوني أن يكونوا الحماة والبناة. فكيف 
ال أبادلهم الحب بالحب ، وكيف ال أصافيهم 

الود بالود؟!
دمتم وسلمتم أبنائي أبناء اإلخاء 

وفي كل عام لنا لقاء.
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ملتقى مكتب التعليم األهلي األول
شراكة نحو الجودة  

ملتقيات

كلمة مدير التعليم األهلي 

برعاية ســعادة المشــرف العام على   
ــعود  ــن س ــعد ب ــور / س ــي الدكت ــم األهل ــة التعلي وكال

ــة  ــم بمحافظ ــام للتعلي ــر الع ــعادة المدي ــور س ــد وبحض الفهي
جــدة األســتاذ / عبــد اهلل بــن أحمــد الثقفــي ومديــر عــام عاقــات 

مكتــب  ومديــر  الحارثــي  عواطــف   / الدكتــورة  المســتثمرين 
التعليــم األهلــي األســتاذ / خالــد بــن دخيــل اهلل الحارثــي نظــم 
مكتــب التعليــم األهلــي بــاإلدارة العامــة للتعليــم بمحافظــة جــدة 
الملتقــى األول للشــراكة والجــودة مــع ُمــّاك المــدارس األهليــة 
واألجنبيــة بعنــوان ) شــراكة نحــو الجــودة ( وذلــك يــوم الخميــس 
1439/7/5هـــ الموافــق 2018/3/21م فــي قاعــة الملكات 

بجــدة.

افتتحــت فعاليــات الملتقــى بكلمــة ترحيبيــة   
ــد بــن دخيــل  مــن مديــر مكتــب التعليــم األهلــي األســتاذ / خال

اهلل الحارثــي ، أشــار فيهــا إلــى هــدف الملتقــى وهــو : الوصــول إلــى 
صيغــة مشــتركة لتحقيــق رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية وقيادتهــا ، 

ومشــاركة المالكيــن والمالــكات لوضــع الحلــول الواقعيــة عبــر اســتعراض 
الفــرص االســتثمارية ، كمــا بيــن فــي كلمتــه النقلــة النوعيــة فــي أعمــال 
ــًدا للقــرار ،  المكتــب بيــن العمــل اإلداري والفنــي ، تســهيًا لإلجــراء وتوحي
ــر الموقــع اإللكترونــي الــذي ســيتم تدشــينه  والســعي إلنجــاز األعمــال عب
فــي هــذا اليــوم ، كمــا أشــاد فــي كلمتــه بالمــدارس األهليــة التــي حققــت 
النســب العليــا فــي توطيــن الوظائــف ، وأنهــى كلمتــه بشــكر راعــي 
الملتقــى المشــرف العــام علــى وكالــة التعليــم األهلــي الدكتــور / ســعد 
بــن ســعود الفهيــد وســعادة المديــر العــام للتعليــم بمحافظــة جــدة 

ــن أحمــد الثقفــي. ــد اهلل ب األســتاذ / عب

ــى  ــي الملتق ــن راع ــم دش ــه ث ــب وإنجازات ــام المكت ــن أقس ــي ع ــرض مرئ ــم ع ــك تقدي ــا ذل ت  
ــز الرفاعــي  ــد العزي ــم تحــدث ســعادة األســتاذ عب ــي بجــدة .ث ــم األهل ــب التعلي ــي لمكت الموقــع اإللكترون
مســاعد المديــر العــام للتعليــم بجــدة للخدمــات المســاندة عــن الفــرص االســتثمارية وبّيــن أن إدارة التعليــم فــي 
ــم كافــة التســهيات للمســتثمرين وطــرح الفــرص االســتثمارية لهــم وتعريفهــم  محافظــة جــدة تســعى لتقدي

بالفــرص المتاحــة .بعــد ذلــك بــدأت الجلســة العلميــة التــي شــارك فيهــا كل مــن ســعادة الدكتــور ســعد الفهيــد 
ــي . ــد الحارث ــتاذ / خال ــعادة األس ــة س ــل . وأدار الجلس ــي عم ــي بورقت ــد اهلل الثقف ــتاذ / عب ــعادة األس وس

املعلم هو الشخص الذي جيعلك ال حتتاج إليه تدرجييًا

ملتقيات

الورقة األولى : لسعادة األستاذ عبد اهلل الثقفي 

الورقة الثانية : لسعادة الدكتور / سعد الفهيد  

بضيــوف  الترحيــب  مقدمــة  بعــد   
اإلدارة مــن الــوزارة والمالكيــن تحــدث ســعادته عــن 
التعليــم األهلــي وأنــه يعتبــر انطاقــة التعليــم فــي المملكــة 
ألنــه يقــوم علــى الجــودة مؤكــًدا على أهميــة التكامــل لتحقيق 
ــزة  ــة متمي ــات تعليمي ــى مخرج ــول إل ــي الوص ــم  ف ــالة التعلي رس
ووضــع كل إمكانــات مكتــب التعليــم األهلــي فــي إدارة التعليــم 
فــي خدمــة المســتفيدين بجــودة عاليــة والســعي الســتقطاب 
ــة  ــكات المــدارس األهلي ــة لدعــم مالكــي ومال الجهــات الحكومي
النســب فــي  أعلــى  تحقيــق  علــى أهميــة  الثقفــي  . وشــدد 

بتمّيــز نخبــة مــن  الســعودة والتوطيــن كمــا أشــاد ســعادته 
المــدارس األهليــة فــي جــدة برعايــة الطــاب الموهوبيــن 

. الموهوبــات  والطالبــات 

ــم  ــه أشــاد ســعادته بالتعلي ــة حديث فــي بداي  
األهلــي فــي جــدة مــن حيــث اإلنجــازات الرائــدة والتطــور 

ــتعرض  ــا اس ــدة . بعده ــم ج ــادة تعلي ــز قي ــك بتمي ــا ذل ــوظ رابًط الملح
ســعادته مراحــل تأســيس ونشــأة وتطــّور التعليــم األهلــي فــي المملكــة 

وأكــد علــى أهميــة الشــراكة مــع القطــاع الخــاص وضــرورة   
تمكينــه تحقيًقــا لرؤيــة 2030 كمــا أشــار إلــى جهــود الــوزارة فــي الســعي 
ــا للجــودة والتعــاون  ــى تحقيًق ــم األعل ــات أمــام قطــاع التعلي ــة العقب إلزال
مــع وزارة العمــل فــي تطبيــق نطاقــات الســعودة والدفــاع المدنــي فــي 
تســريع الحصــول علــى شــهادة الدفــاع المدنــي والرقابــة علــى األمــن 
والســامة فــي المــدارس وتحــدث عــن جهــود الــوزارة فــي تطويــر مكاتــب 
التعليــم األهلــي وشــدد ســعادته علــى ضــرورة تقديــم برامــج تحســين 
البيئــة التعليميــة فــي المــدارس ومنهــا برنامــج تأجيــر األراضــي وطــرح 
المبانــي الحكوميــة لاســتثمار وبرنامــج ) اســتفادة ( عــن طريــق شــركة 
تطويــر المبانــي وبرنامــج ) اعتمــاد ( حيــث يتــم فيــه تفويــض شــركة تطويــر 
ــدرج (  ــداًل مــن وزارة التعليــم وبرنامــج ) ت المبانــي العتمــاد المخططــات ب
ــط  ــي ويرتب ــر المبان ــركة تطوي ــه ش ــرف علي ــي تش ــج هندس ــو برنام وه

بالمســتثمر وإدارة مكتــب التعليــم األهلــي
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كمــا تحــدث ســعادته عــن برنامــج القســائم التعليميــة الــذي يركــز علــى مــدارس التربيــة   
الخاصــة وريــاض األطفــال . بعــد ذلــك نــّوه إلــى مشــروعين علــى وشــك التدشــين وهمــا مشــروع المركــز 

ــة  ــل : خدم ــدة مث ــذة واح ــي ناف ــتثمر ف ــة للمس ــدم الخدم ــذي يق ــم ال ــي التعلي ــتثمار ف ــات االس ــامل لخدم الش
التراخيــص وخدمــة البرامــج والمناهــج ودراســات الجــدوى ومشــروع اســتقطاب المســتثمرين فــي التعليــم األهلــي 

ــاد . ــاء واالعتم ــى االنته ــارب عل ــذي ق ال
ــز  ــي ترك ــم األهل ــة التعلي ــة بوكال ــوزارة ممثل ــى أن ال ــتثمرين عل ــه للمس ــة حديث ــي نهاي ــعادته ف ــد س وأك  
بشــكل كبيــر علــى الجــودة فــي المخرجــات التعليميــة مــن خــال الحــرص علــى اختيــار المعلميــن والقــادة والمشــرفين 
والتجهيــزات والتركيــز علــى الجانــب التعليمــي واألكاديمــي واالنضبــاط المدرســي ومــن خــال إطــاق برنامــج لضبــط 
الجــودة المدرســية وفًقــا لمعاييــر تطبــق علــى المــدارس األهليــة والعالميــة علــى حــد ســواء وبنــاء عليــه ســتصنف 
المــدارس وتحــدد رســومها . وأشــار ســعادته إلــى أن هــذا البرنامــج قــد تــم تطبيقــه علــى خمــس وعشــرين مدرســة 
ــا علــى جميــع مــدارس التعليــم األهلــي . ــار أدوات تقييــم الجــودة وســيتم تعميمــه قريًب فــي الريــاض الختب

إجابــة  معــرض  وفــي              
ــة حــول  ــد عــن مداخل ــور / ســعد الفهي الدكت
حصــول المبنــى غيــر المدرســي الحاصــل علــى 
ــدرج علــى  ــاز فــي برنامــج ت ــة بتقديــر ممت درجــة عالي
خطــاب موجــه مــن التعليــم إلــى األمانــة لتحويــل 
ــه  ــعادته: إن ــاب س ــي. أج ــى مدرس ــى مبن ــه إل رخصت

فيمــا يتعلــق بالتــدرج فالمهــم اآلن أن تســمح الــوزارة 
بالبقــاء لمــدة خمــس ســنوات حتــى يتــم تقديــم 

ــة. ــة بديل خط

         المداخات :  

بعــد االنتهــاء مــن ورقتــي العمــل بــدأت   
المداخــات وكانــت أولــى هــذه المداخات حول االشــتراطات 

ــة التــي تعيــق االســتثمار فــي مجــال التعليــم وشــح األراضــي  البلدي
وصعوبــة االشــتراطات وأخــذ الموافقــات وصعوبــة اإلجــراءات للحصــول 

علــى التمويــل الخــاص بالمــدارس األهليــة واألجنبيــة مــن وزارة الماليــة .
وقــد أجــاب ســعادة الدكتــور / ســعد الفهيــد عــن هــذه المداخلــة   
ــة وإدارة  ــة مــن البلدي ــن لجن ــم تكوي ــق باالشــتراطات ت فقــال : فيمــا يتعل
التعليــم للتخفيــف منهــا وقــد حققــت تقدًمــا حيــث تــم تقليــص مســاحات 
األراضــي ســواء للمجمعــات أو للمرحلــة الثانويــة أمــا فيمــا يتعلــق بمرحلــة 
ــت  ــوارع )36 ( فأصبح ــى ش ــون عل ــترط أن تك ــكان يش ــال ف ــاض األطف ري
ــم الحصــول علــى اســتثناءات خاصــة لمكــة  علــى شــوارع ) 20 ( كذلــك ت
ــل  ــعى لح ــتمرة وتس ــة مس ــت اللجن ــا زال ــورة وم ــة المن ــة والمدين المكرم
الصعوبــات التــي تواجــه المســتثمرين والمســتثمرات أمــا فيمــا يتعلــق 
ــازل  ــهل التن ــتثمرون فيس ــا المس ــي يملكه ــق الت ــي فالمراف ــح األراض بش
عنهــا أمــا األراضــي المطروحــة لإليجــار فقــد تــم طــرح مجموعــة وســتطرح 
أراٍض أخــرى قريًبــا والمشــروع الــذي ســيرفع للمقــام الســامي يركــز علــى 

ــا .  ــه يعالجه ــة القــروض ولعل قضي
علــى هــذه  الثقفــي  عبــد اهلل   / األســتاذ  جانبــه عقــب  مــن   
ــع  ــه ســيتم طــرح مجموعــة مــن األراضــي وســتتاح للجمي ــة بقول المداخل
أمــا بخصــوص اســتثمار المبانــي فهــي المرحلــة القادمــة وخاصــة 

. األطفــال  لريــاض 

أفضل املعلمني هم من يدرسون لطالهبم من قلوهبم ال من الكتب

ملتقيات

عــن  إجابتــه  ســياق  وفــي  بــدوره 
مداخلــة حــول قلــة المواقــع التــي تصلح ألن 
تكــون مبانــي مدرســية ووجــود شــرط موافقــة 
ــة  ــغ مالي ــب بمبال ــوار يطال ــل الج ــا جع ــوار مم الج
عاليــة قــال ســعادة األســتاذ /عبــد اهلل الثقفــي 

بــأن هــذه القضيــة تســتوجب المتابعــة مــن قبــل 
ــد . ــعد الفهي ــور / س ــعادة الدكت س

وفــي مداخلــة أخــرى حــول برنامــج تــدرج والمــدى الزمنــي من ســنة إلــى أربع ســنوات من   
حيــث إنــه لــم يحقــق الطموحــات المرجــوة منــه مــع ارتفــاع فاتــورة تصحيــح األوضــاع وإعــادة التقييــم قالــت 

الدكتــورة / عواطــف الحارثــي إن البرنامــج حقــق الطموحــات واألرقــام تثبــت ذلــك وقالــت أيًضــا إن برنامــج تــدرج 
ــي الســكنية .  ــة وقــد اســتهدف بالفعــل المبان ــي التعليمي ــى رفــع كفــاءة المبان يهــدف إل

ــة توفــر كــوادر مؤهلــة فــي بعــض  ــة الســعودة فــي المــدارس األهليــة وصعوب أحــد المناقشــين طــرح قضي  
التخصصــات كاللغــة اإلنجليزيــة والمــواد العلميــة ممــا يضعــف جــودة أداء المــدارس ويســبب عــزوف أوليــاء أمــور الطاب 
عــن التســجيل فــي المــدارس األهليــة والعالميــة وجــاء الــرد مــن ســعادة الدكتــور/ ســعود الفهيــد بــأن الســعودة توجــه 
ــم نمــوذج مشــترك يســاعد علــى تخفيــف نطاقــات وفصــل نطاقــات الجانــب التعليمــي وجانــب  ــم تقدي وطنــي وقــد ت

ــاندة . ــات المس الخدم
معانــاة المالكيــن مــن كثــرة مراجعــة الدوائــر الحكوميــة الســتخراج المســوغات النظاميــة واقتــراح توفيــر مكتب   
يتبــع إلدارة  التعليــم يمكــن مــن خالــه مراجعــة واســتخراج وتجديــد هــذه الرخــص .كان محــور المداخلــة الاحقــة التــي 
أجــاب عنهــا ســعادة الدكتــور بقولــه إنــه ســيتم إنشــاء مركــز خدمــات اســتثمار التعليــم بحيــث يقــدم خدمــات شــاملة 
تغنــي عــن مراجعــة الدوائــر الحكوميــة وعلــق ســعادة مديــر التعليــم علــى ذلــك بقولــه إنهــم بصــدد التنســيق مــع 

ســمو المحافــظ لتوحيدهــا .
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محــاور آخــر تطــرق إلــى ظهــور القــرارات المفاجئــة التــي تجعــل قضيــة التوســع غيــر آمنــة   
ــم إشــراك المــاك فــي اتخــاذ القــرار مــن خــال لجــان  ــرح أن يت ــى العــزوف عــن االســتثمار واقت ــؤدي إل وت

التعليــم األهلــي أو اللجنــة الوطنيــة للتعليــم والتدريــب فــي مجلــس الغرفــة التجاريــة كمــا اقتــرح اعتمــاد التنافســية 
كوســيلة لبنــاء االســتثمار المعرفــي تطبيًقــا للجــودة . رد علــى هــذه المداخلــة ســعادة الدكتــور / ســعد بقولــه نحــن 

ــة 2030. ــا لرؤي ــر ووفًق ــدت للتطوي ــرارات وج ــة والق ــتثمارية آمن ــة اس ــود بيئ ــعى لوج ــا نس جميًع
أمــا فيمــا يتعلــق بالشــراكة فنحــن نشــرك المــدارس األهليــة ونستشــيرها ونعــرض مســودات القــرارات عليهــا   
قبــل رفعهــا لمعالــي الوزيــر كمــا أقمنــا العديــد مــن ورش العمــل قبــل إصــدار القــرارات ونحــن بحاجــة إلــى هــذه الشــراكة 
لاســتفادة مــن خبــرة المــدارس األهليــة ووجودهــم فــي الميــدان . وقــد أكــد ســعادة مديــر التعليــم فــي تعقيبــه علــى 
ــكات المــدارس نناقــش مــن  ــه ســيتم تكويــن مجلــس مــن مالكــي ومال ــأن الشــراكة قائمــة وبأن ــة ب هــذه المداخل
خالــه مــا يطــرح ويعمــم بدورهــا أثنــت الدكتــورة / عواطــف علــى تجــاوب المســتثمرين مــع برنامــج تــدرج وتقديــم 

خطــط انتقاليــة .

ــرط  ــي بش ــى المدرس ــتخدام المبن ــن اس ــع م ــه ال مان ــال إن ــي ق ــد اهلل الثقف ــتاذ / عب األس  
تقديــم محتــوى البرنامــج بحيــث يتــم اعتمــاده جــاء ذلــك فــي معــرض رده عــن اقتــراح يجيــز اســتخدام المبانــي 

المدرســية فــي خــارج أوقــات الــدوام وفــي نطــاق التعليــم .
ــور / ســعود  ــر مــن عــام قــال ســعادة الدكت ــرة اســتخراج الترخيــص ألكث ــد فت فــي رده عــن مداخلــة حــول تمدي  
الفهيــد بــأن الفكــرة الجديــدة مــع مركــز الخدمــات واالســتثمار التعليمــي أن تصــل فعاليــة الترخيــص إلــى خمســة أعــوام 

وأن ترتبــط التراخيــص بالطاقــة االســتيعابية .
ــال  ــث ق ــن حي ــب المعلمي ــز تدري ــات ومراك ــم لألكاديمي ــم دع ــة تقدي ــول إمكاني ــت ح ــرة كان ــة األخي المداخل  

ســعادةالدكتور الفهيــد بأننــا فــي الــوزارة نبــارك الشــراكة بيــن مراكــز التدريــب والمــدارس العالميــة وارتباطهــا بعقــود 
تدريــب منتهيــة بالتوظيــف وقــد أثنــى األســتاذ / عبــد اهلل الثقفــي علــى هــذا االقتــراح .

         الثقفي :  

         الفهيد :  

المدارس األهلية شريك فاعل لنا 

التراخيص صالحة لخمسة أعوام بدأًل من عام واحد 

املعرفة اليت ال تنميها كل يوم تتضاءل يومًا بعد يوم

ملتقيات

         التوصيات :  

أسفرت المناقشات في الملتقى عن التوصيات التالية :
القــرارات                                                                                                                                          فــي  األهليــة واألجنبيــة  المــدارس  مالكــي ومالــكات  مــن  تكــون مشــاركة حقيقيــة  1-أن 

    التــي تصــدر عــن وزارة التعليــم والــوزارات ذات العاقــة .
ــول                                                                                                                                            ــم الحل ــى أه ــوف عل ــتثمرات والوق ــتثمرين والمس ــع المس ــل م ــاة للتواص ــح قن ــاري لفت ــس استش ــاء مجل 2-إنش

ــرارات                                                                                                                                          ــاذ الق ــي اتخ ــاعدة ف ــا والمس ــة وماكه ــة الخاص ــآت التعليمي ــه المنش ــي تواج ــكات الت ــات والمش     للصعوب
    واإلجــراءات المناســبة

3-التأكيد على انتقاء واختيار المعلمين ذوي الكفاءة العالية تحقيًقا لمبدأ الجودة في التعليم .
4-ربط التراخيص بالطاقة االستيعابية وتمديد فترة فعالياتها لخمس سنوات .

5-السماح باستخدام المباني المدرسية خارج أوقات الدوام بشرط تقديم محتوى البرنامج واعتماده .
6-رفع رؤى جديدة فيما يتعلق برواتب المعلمين ودعم المدارس .

7-إنشاء مركز للخدمات الشاملة يغني عن مراجعة الدوائر الحكومية .
8-تخفيف النطاقات وفصل نطاقات الجانب التعليمي عن نطاقات الخدمات المساندة .

ــي  ــم األهل ــب التعلي ــة مــع مكت ــادرات المجتمعي ــع عــدد مــن المب ــات الملتقــى بتوقي وقــد ُختمــت فعالي
بجــدة حيــث قــام بتوقيعهــا  مديــر المكتــب وأطــراف المبــادرات وأبرزهــا المبــادرة التــي تعنــى برعايــة أبنــاء شــهداء 
الواجــب واأليتــام الذيــن كان آباؤهــم مــن منســوبي تعليــم جــدة وقــد كــرم راعــي الملتقــى المتميزيــن الذيــن حصلــوا 

علــى جوائــز التميــز الوزاريــة مــن المــدارس األهليــة والرعــاة وشــركاء النجــاح .  
الجديــر بالذكــر أن هــذا الملتقــى نظــم بجهــود جبــارة مــن قبــل فريــق عمــل متميــز بقيــادة مســاعد مديــر مكتــب   

التعليــم األهلــي األســتاذ/ صالــح الحارثــي.
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التخطيط االستراتيجي طريقنا نحو التطوير و االرتقاء

مرحلة التخطيط للتخطيط

مرحلة التحاليل

   التخطيط هو ُسّنة كونية فكل مافي الكون يسير وفق خطة محكمة من شروق الشمس إلى 
غروبهــا ومــن تعاقــب الليــل والنهــار وتدويــر الفصــول وإنبــات الــزرع وهطــول المطــر وهللا عــز وجــل يقــول فــي كتابه 

ْســَتِقيٍم )22( ســورة الملــك كمــا أن  ا َعَلــٰى ِصــَراٍط مُّ ــن َيْمِشــي َســِويًّ ــا َعَلــٰى َوْجِهــِه َأْهــَدٰى َأمَّ الجليــل )َأَفَمــن َيْمِشــي ُمِكبًّ
ســاعًة مــن التخطيــط توفــر فعليــا ثــاث ســاعات مــن العمــل. ومــن هــذا المنطلــق ورغبــة مــن مجلــس إدارة مــدارس اإلخــاء 
فــي التطويــر واالرتقــاء بالعمليــة التعليميــة و المخرجــات و كذلــك التحســين المســتمر فقــد تعاقــد مجلــس اإلدارة مــع 
معهــد البحــوث والدراســات االستشــارية بجامعــة أم القــرى بمكــة المكرمــة ممثــا فــي بيــت خبــرة التخطيــط واإلبــداع  
ــك لتصميــم وصياغــة الخطــة االســتراتيجية للمــدارس للســنوات الخمــس  ــر وذل ــرة الجــودة والتطوي والتنميــة وبيــت خب
ــر االســتراتيجي األســتاذ  ــور أيمــن جوهرجــي والبروفيســور والخبي ــي االســتراتيجي الدكت ــر الدول ــادة الخبي القادمــة بقي

الدكتــور فيصــل بغــدادي. وقــد مــرت عمليــة صياغــة الخطــة االســتراتيجية للمدرســة بالمراحــل التاليــة:

المرحلة 
األولى

المرحلة 
فــي هــذه المرحلــة تــم عمــل العديــد مــن ورش العمــل حضرهــا قياديــو المدرســة وقيادياتهــا ومدرســوها                                                                                                                                         الثانية

ومدرســاتها وطابهــا وطالباتهــا ومجموعــة مــن أوليــاء األمــور مــن اآلبــاء واألمهــات وتــم خال هــذه المرحلة                                                                                                                                          
عمــل العديــد مــن التحاليــل االســتراتيجية مثــل :

فــي هــذه المرحلــة تــم تشــكيل فريــق مســاند للتخطيــط مــن قبــل 
وطالبــات. طــاب  بشــطريها  المــدارس  منســوبي 

تحليل المؤسساتية

PESTLE analysis   تحليل بيستل SWOT analysis    تحليل سوات
Beneficial analysis     تحليل احتياجات المستفيدين وأولياء األمور

وتم فيه مقابلة مجموعة من أولياء أمور الطلبة والطالبات من اآلباء واألمهات وكذلك مجموعة من الطاب 
والطالبات وسماع احتياجاتهم ومقترحاتهم وآرائهم من أجل تطوير المدارس.

تطوير

بعضنا ينام ليحلم بالنجاح والبعض اآلخر يستيقظ باكرًا لتحقيقه

المرحلة 
الثالثة

المرحلة 
الرابعة

في هذه المرحلة تم صياغة القيم والرسالة والرؤية الخاصة بالمدارس وجاءت قيم المدارس كالتالي:

 في هذه المرحلة تم الوصول إلى 8 قضايا استراتيجية تخطط المدارس لها لألعوام الخمسة القادمة وهي:

 وانبثق عن هذه القضايا ثمانية أهداف استراتيجية وهي:

وانبثق عن هذه القضايا أيضًا )12( مسارا استراتيجيا و )32( مشروعا استراتيجيًا.

فيما كانت رؤية المدارس هي:
الريادة والتميز في التعليم بين مدارس المملكة األهلية.

ورسالة المدارس هي:
تقديم تعليم وتعّلم متميز للطلبة في بيئة تعليمية جاذبة وآمنة ترتقي بالمهارات وتنمي القدرات 

وتشجع على اإلبداع وتسهم في خدمة المجتمع

اإلنجاز

الهيئة التدريسية 

تحسين استقطاب المعلمين وتطويرهم وتأهيلهم
تعزيز القيم والمهارات للطلبة

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقييم
تطوير وتحسين أداء الهيئة اإلدارية والموظفين في المدرسة و تنمية قدراتهم العلمية واإلبداعية والفكرية 

تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية احتياجات األسرة والمجتمع
تحسين البيئة التعليمية المحفزة لإلبداع واالبتكار

اإلبراز اإلعامي الجيد للمدرسة
تحسين الكفاءة المالية

المبادرة

الطلبة

التمّيز

الهيئة اإلدارية والموظفونالبنية التحتية

التكامل والتناغم

المسؤولية المجتمعيةاإلبراز اإلعامي

العمل الجماعي والتعاون
الشفافية والمصداقية

اإلبداع واالبتكار

المناهج

العمل المؤّسسي

الكفاءة المالية

الجودة واإلتقان

مرحلة صياغة الهوية

مرحلة صياغة القضايا واألهداف والمسارات والمشاريع االستراتيجية

تطوير
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مرحلة تصميم البطاقات اإلجرائية للمشاريع االستراتيجية

مرحلة الخطط التنفيذية السنوية

مرحلة المتابعة والتقييم على المستوى 
االستراتيجي

المرحلة 
الخامسة

المرحلة 
السادسة

المرحلة 
السابعة

في هذه المرحلة تم تصميم بطاقات إجرائية لكل مشروع

فــي هــذه المرحلــة يتــم تصميــم خطــط تنفيذيــة 
ســنوية بالشــهور واألســابيع والمرجعيات التنفيذية

يتــم  حيــث  الخطــة  فتــرة  طــوال  مســتمرة  مرحلــة  وهــي 
إجــراء تقييــم نصــف ســنوي لمتابعــة ســير الخطــة والتعديــل 

واإلضافــة عليهــا إن لــزم األمــر.
ويجــري حاليــا تشــكيل مكتــب إدارة االســتراتيجية   
المبــادرات  هــذه  تنفيــذ  لمتابعــة  وذلــك  المدرســة  فــي 
ــة ســتكون  ــرة الخطــة وفــي النهاي االســتراتيجية طــوال فت
هــذه الخطــة بمشــيئة هللا نبراســا لتطويــر البيئــة التعليميــة 
فــي المــدارس لتكــون مــدارس اإلخــاء مرجعــا يحتــذى بــه بيــن 

التعليــم. فــي  المملكــة األهليــة  مــدارس 

تطوير

االستمتاع بالعمل يضفي عليه املثالية

جدة العروس تتزين بثوبها القشيب وترحب بالزائرين

JW مشروع الواجهة البحرية

من روائع جدة العروس هذه المدينة   
ــن  ــى ســاحل البحــر األحمــر أنهــا تجمــع بي الوادعــة عل

القديمــة  جــدة  خــال  مــن  القديــم  العمرانــي  التــراث 
وبوابــات  أســواق  مــن  تحويــه  بمــا  المدينــة  ووســط 
ومســاجد وبيــن النهضــة العمرانيــة الحديثــة ولعــل أكثرهــا 
غــدت  التــي  الجديــدة  البحريــة  الواجهــة  حداثــة مشــروع 
معلًمــا بــارًزا مــن معالــم العــروس حيــث إن هــذا المعلــم 
قلمــا تجــد نظيــًرا لــه فــي العالــم بمــا  يحويــه مــن مرافــق 
المســحة  إلــى  إضافــة  خدمــات   مــن  فيــه  يوجــد  ومــا 
أردنــا  هنــا  مــن   . وجمــااًل  تألًقــا  زادتــه  التــي  الجماليــة 
عزيــزي القــارئ أن تصحبنــا فــي هــذا الحــوار الصحفــي مــع                                                                                                                                               
المهندس عبد هللا حريري نائب مدير المشروع لاطاع عن                                                                                                                                               

كثــب علــى هــذا المشــرع العمــاق .

بداية نرحب بكم سعادة المهندس ونأمل منكم أن تعطوا القارئ الكريم فكرة عن موقع المشروع وأهميته.

سعادة المهندس عبدهللا : ماهي المساحة اإلجمالية للمشروع ؟

اســمحوا لــي أن أرحــب بكــم طابــًا فــي مــدارس اإلخــاء وأشــكركم علــى هــذه الخطــوة. أمــا بالنســبة   
لموقــع المشــروع وأهميتــه فهــو يقــع فــي شــمال مدينــة جــدة بيــن دوار النــورس جنوًبــا ويمتــد حتــى شــارع جبير 
بــن الحــارث شــمااًل ويأتــي هــذا المشــروع اســتكمااًل لمشــاريع ســابقة نفذتهــا أمانــة محافظــة جــدة لتكــون متنزًهــا                                                                                                                                          

ومتنفًســا ألهــل جــدة وزوارهــا.

مساحة المشروع تقدر بنحو 727 ألف متر مربع وبطول 4 كم.

حـوار
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مشروع مثل هذا ال بد وأن تكون كلفته عالية. 
فما هي التكلفة التقديرية لهذا المشروع ؟

تقــدر تكلفــة المشــروع اإلجماليــة بنحــو   
800 مليــون لايٍر حيــث روعــي عنــد التنفيــذ اعتمــاد 
العالميــة. والمعاييــر  الجــودة  مقاييــس  أعلــى 

متى افتتح هذا المشروع وكم استغرق العمل به ؟
الســمو  صاحــب  المشــروع  هــذا  دشــن   
الملكــي األميــر خالــد الفيصــل. أميــر منطقــة مكــة 
المكرمــة. فــي التاســع والعشــرين مــن نوفمبــر 
 32 فيــه  العمــل  اســتغرق  وقــد  2017م.  عــام 
شــهًرا وقــد أنجــز المشــروع قبــل الموعــد المحــدد                                                                                                                                           

أشــهر. بســتة 

المتجول في الواجهة البحرية الجديدة يرى أن هناك تميًزا واضًحا. ترى ما هي أبرز مميزات هذا المشروع ؟
مــن خــال هــذا المشــروع تمــت مضاعفــة الطاقــة االســتيعابية للواجهــة البحريــة لتصــل إلــى 120 ألــف نســمة   
حيــث تــم خلــق مســاحات إضافيــة بنحــو 350 ألــف متــر مربــع عــن المســاحة األصليــة كمــا أن المشــروع مــزود ببنيــة 
تحتيــة متكاملــة مــن شــبكة تصريــف ميــاه األمطــار ، وشــبكة صــرف صحــي ، وشــبكة ميــاه عذبــة وإطفــاء حريــق وري 
وكهربــاء باإلضافــة إلــى عناصــر جديــدة فــي المشــروع بتصميــم فريــد مــن نوعــه ينفــذ ألول مــرة فــي واجهــات جــدة

البحرية.

سعادة المهندس عبد هللا من هي الجهة المسؤولة عن التنفيذ ومن هي الشركة المنفذة ؟

أثناء تجوالنا في الواجهة  البحرية الحظنا وكما يبدو أن هناك  شعاًرا يسم جميع المرافق. هل نحن صائبون ؟

أمانة محافظة جدة هي الجهة المسؤولة عن التنفيذ أما الشركة المنفذة فهي شركة                                                                                                                                               
المشــروعات للخدمــات البحريــة وهــي شــركة وطنيــة.

نعم صحيح لقد تم تصميم وتنفيذ شعار خاص بالمشروع مستوحى من طائر النورس ليسم كافة عناصر المشروع. 

حـوار

يبقى الشذى عالًقا يف يد من أعطاك وردة

واآلن سعادة المهندس هل لكم أن تزودوا القارئ الكريم 
معلومات عن مكونات المشروع الرئيسة المميزة ؟ 

     من األشياء الجميلة في المشروع وجود شواطئ محددة
     للسباحة اآلمنة ترى كم عددها وهل روعي توفير وسائل

     الحماية والسالمة العامة في تنفيذها ؟

بــكل ســرور يتكــون المشــروع مــن ســقالة   
الصيــد ومرســى قــوارب التنــزه وشــواطئ للســباحة 
ــة  ــر الجمالي ــة والنوافي ومســارات للدراجــات الهوائي
ومســاحات أللعــاب األطفــال ودورات الميــاه العامــة 
الذكيــة ومركــز للتحكــم والمراقبــة وممشــى بحــري 
يصــل طولــه إلــى 4634 متــٍر باإلضافــة إلى األكشــاك 
وهــذه  الســيارات  ومواقــف  الميــاه  ودورات 
المرافــق موزعــة علــى ســبع ســاحات هــي. ســاحة                                                                                                                                             
وســاحة  وســاحةالرمال  اللؤلــؤ  وســاحة  النــورس 

الخليــج وســاحة الصيــاد وســاحة التوحيــد.                                                                       

وســائل  عــن  أمــا  شــواطئ   3 عددهــا  أواًل   
وشــبكة  األمــواج  لكســر  حواجــز  وضعــت  فقــد  الحمايــة 
تــم تزويدهــا بخمســة  القــرش كمــا  حمايــة مــن ســمك 
للمشــروع  صوتــي  بنظــام  متصلــة  مراقبــة  أبــراج 
مبــاٍن  بخمســة  دعمهــا  تــم  فقــد  ذلــك  إلــى  إضافــة 
تــم                                                                                                                                                ذلــك  إلــى  وباإلضافــة   . الســباحة  بعــد  لاســتحمام 
إنشــاء شــاطئ رملي لأللعاب الشــاطئية بمســاحة تزيد عن                                                                                                                                               

مربــع. متــر  آالف   8

بالنسبة لسقالة الصيد كم طولها وماهي مميزاتها ؟

كم عدد مراسي قوارب التنزه ؟

طولهــا 125 متــٍر داخــل ميــاه البحــر وهــي المــكان الوحيــد المســموح فيــه بالصيــد. وتحتــوي علــى 15 مظلــة   
و6 جلســات عائليــة و 65 مقعــًدا وأرضيــات مــن الخشــب الصناعــي.

عددهــا اثنــان بمســطح 1800 متــٍر مربــٍع وتحتــوي علــى رصيفيــن عائميــن لصعــود ونــزول الــركاب وأرضيــات مــن   
الخشــب الصناعــي وبهــا 20 مقعــًدا .

ماذا عن ألعاب األطفال ؟
تــم تنفيــذ 7 مناطــق أللعــاب األطفــال بحيــث يهــدف كل تصميــم إلــى إيصــال فكرة                                                                                                                                               
ــا                                                                                                                                            ــة لألطفــال كمنطقــة المواصــات ومنطقــة الســفاري ومنطقــة الشــرطة فدمجن تعليمي

ــم فــي آٍن واحــد. ــه والتعلي ــن الترفي بي

حـوار
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من األشياء الرائعة في هذه الواجهة جسر المشاة المعلق هل لكم أن تعطونا فكرة عنه ؟

تحدثنا عن المرافق فماذا عن الذكاء التقني في المشروع ؟

هــو أطــول جســر مشــاة معلــق فــي المملكــة ويبلــغ طولــه نحــو 650 متــٍر وهــو يربــط   
ســاحة النــورس مــع ممشــى األميــر فيصــل بــن فهــد  وروعــي فيــه روعــة التصميــم ليكــون 

والترابــط. التكامــل  عنصــر  ولتحقيــق  حولــه  بمــا  متصــًا  المشــروع 

لقــد زود المشــروع ب124 كاميــرا للمراقبــة تدعــم تقنيــة التعــرف علــى الوجــه إضافــة إلــى 144 مكبــر للصــوت يتحكــم   
فيهــا جميًعــا مــن خــال مركــز التحكــم والمراقبــة وســيتم تشــغيل خدمــة الـــ WIFI قريًبــا وكذلــك المقاعــد المــزودة بمصــادر 

للطاقــة إضافــة إلــى المرافــق الذكيــة األخــرى كــدورات الميــاه الذكيــة.

وماذا عن ذوي االحتياجات الخاصة هل وفرت لهم 
الخدمة التي تمكنهم من االستمتاع بهذا المرفق 

الجميل ؟

من األشياء الملفتة للنظر كثرة النوافير ترى كم عددها ؟

بلوحــات  المشــروع  زود  فقــد  بالطبــع   
تســمح  خاصــة  وممــرات  بريــل  بطريقــة  إرشــادية 
لفاقــدي البصــر بالتمتــع بهــذه الواجهــة إضافــة 
إلــى وجــود ممــر ســباحة لــذوي االحتياجــات الخاصــة 

بهــم. خاصــة  للســيارات  مواقــف  وكذلــك 

عدد النوافير في المشروع 14 نافورة منها 4 نوافير تفاعلية 
وراقصة. 

كذلك لوحظ االهتمام  بالنواحي الجمالية والفنية حدثنا عن هذا الجانب.

لنأت اآلن إلى جانب آخر وهو كيفية المحافظة على هذا المشروع واستدامته .ترى ما هي األشياء المحظورة في هذه الواجهة ؟

إضافــة إلــى روعــة التصميــم وتمــازج المســاحات الخضــراء مــع زرقــة البحــر واإلنــارة األخــاذة يوجــد فــي المشــروع 
العديــد مــن المجســمات التــي تمثــل متحًفــا مفتوًحــا قــام بتصميمهــا 12 فنانــة ســعودية.

رمــي المخلفــات والنرجيلــة والشــواء واالفتــراش والتجــول بالدراجــات الناريــة إضافــة إلــى المابــس غيــر   
الزائريــن. راحــة  علــى  وحرًصــا  المــكان  نظافــة  علــى  للحفــاظ  المنــع  هــذا  جــاء  وبالطبــع  الائقــة 

في حال المخالفة كيف يتم الرصد وماهي العقوبات ؟
ترصــد المخالفــات مــن خــال مركــز المراقبــة والتحكــم عــن طريــق الكاميــرات المنتشــرة فــي أرجــاء المشــروع                                                                                                                                          
 وكذلــك مــن خــال الفــرق الجوالــة. أمــا بالنســبة للمخالفــات فهــي عقوبــات ماليــة قــد تصــل إلــى 2000                                                                                                                                             

     لاير وبعــض المخالفــات تحــول إلــى المركــز األمنــي.

حـوار

الضمري املطمئن خري وسادة للراحة

ما هي الممارسات التي أزعجتكم من قبل الزوار ؟

سعادة المهندس ماهي الرسالة التي تحبون 
توجيهها إلى زائري هذا الموقع الرائع ؟ 

سعادة المهندس نشكر لكم استضافتنا في هذا اللقاء الذي استطعنا من خالله تسليط الضوء على هذا المشروع 
العمالق. 

ــى مرافــق المشــروع والبعــض يهمــل  ــة عل البعــض يقــوم بالكتاب  
النظافــة وخاصــة فــي دورات الميــاه إضافــة إلــى العبــث فــي النوافيــر وغيرها 
مــن مرافــق المشــروع وهــذه الفئــة قليلــة والحمــد للــه ويتــم رصدهــا كمــا أســلفت.

هــذا المــكان وجــد ليكــون متنفًســا ومتنزًهــا   
أن  أمــل  وكلنــا  وزوارهــا  العزيــزة  مدينتنــا  لقاطنــي 
تتكاتــف الجهــود مــن قبــل الجميــع حتــى يبقــى بأبهــى 

صــورة.

الشــكر لكــم علــى هــذا اللقــاء والــذي نأمــل أن تســتطيعوا مــن خــال نشــره فــي مجلتكــم المدرســية مــن نشــر   
أبنائنــا الطــاب. لــدى  الوعــي 

واآلن عزيزي القارئ اسمح لنا أن نضع بين يديك هذه االحصائيات التي تدل على مقدار الجهد المبذول إلنجاز 
هذا المشروع الجبار وكذلك تعرفك بمكوناته. 

العنصر

شروع
ت الم

مكونا
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م ا
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العنصر العددالعدد
عدد ساعات العملالجدار البحري أكثر من 5 مليون ساعة عمل4850 م. ط
عدد العمالة أثناء الذروةدورات المياه 1680 عامل يومًيا120

عدد المعدات أثناء الذروةاألكشاك 326 آلية يومًيا25
عدد اإلصابات الطفيفةالمقاعد 12 إصابة3900

عدد اإلصابات المميتةسالت المهمالت اليوجد945
عدد بنود العقداأللعاب الرياضية 1717

عدد الموظفينإنارة األشجار 11691169
240أعمدة إنارة الشوارع
1050أعمدة إنارة المواقف
275 ألف متر مربعالمسطحات الخضراء

1471األشجار
2965النخيل

1800مواقف السيارات
124كاميرات المراقبة

144السماعات الصوتية
8254 م.طالدرابزين
9.4 كمالطرق

الطالب المشاركون في الحوار
يوسف السيدعبد اهلل بنات نوح االسكاففارس الغامدي
سعد القرنيممدوح مؤمن سعد السميريبدر الغامدي

حـوار
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اإلخاء في المركز الوطني للعمليات األمنية الموحدة 

         
  

 إيماًنــا مــن إدارة المــدارس بالــدور الكبيــر الــذي تقــوم 
ــا الحبيــب وضمــن برنامــج  ــة فــي  وطنن ــه األجهــزة األمني ب
الشــراكة المجتمعيــة الــذي تتبنــاه المــدارس نّظــم النشــاط 
الطابــي فــي المــدارس زيــارة طابيــة إلــى المركــز الوطنــي 
للعمليــات األمنيــة الموحــدة فــي المنطقــة الغربيــة فــي 
ــارة رحــب ســعادة  مدينــة مكــة المكرمــة . وفــي بدايــة الزي
الرائــد/ عبــد هللا فيصــل البغــدادي مشــرف باغــات العمليــات 
) 911 ( بالطــاب الزائريــن وقــدم لهــم شــرًحا موجــًزا حــول 
المركــز حيــث بّيــن أن إنشــاء المركــز جــاء  مــن منطلــق ســعي 
حكومتنــا الرشــيدة للتســهيل علــى المواطنيــن والمقيميــن 
وبّين أن المركز هو امتداد للمراكز التي كانت موجودة  من 
قبــل فعلــى ســبيل المثــال كان الرقــم 991 مخصًصــا لباغــات 
الحــاالت الجنائيــة والرقــم 993 الســتقبال باغــات المــرور أمــا 
الرقــم 998 فــكان مخصًصــا لحــاالت الدفــاع المدنــي والرقــم 
996 للحــاالت الخارجيــة ألمــن الطــرق . وتوحيــًدا للجهــود 
وتســهيًا علــى المواطــن وّحــدت جميــع الباغــات برقــم واحــد هــو 
)911 ( ثــم تحــّدث ســعادته عــن الخدمــات التــي يقدمها المركز 
خاصــة فــي خدمــة ضيــوف الرحمــن مــن الحجــاج والمعتمريــن 
حيــث إن هنــاك 120 رجــل أمــن يســتقبلون الباغــات المختلفــة 
علــى مــدار الســاعة وبّيــن أن خدمــات المركــز تمتــد إلــى 17 
محافظــة تتبــع لمنطقــة مكــة المكرمــة حيــث يتــم التواصــل 
بينهــا مباشــرة عنــد حــدوث أي طــارىء مفاجــىء بحيــث 

يتعامــل معهــا بطريقــة آليــة بهــدف ســرعة االســتجابة.
حــول  الطــاب  أحــد  مــن  ســؤال  وحــول    
ــأن                                                                                                                                               ــز أوضــح ســعادته ب الجهــات المشــاركة فــي المرك
ــى  خمــس جهــات مختلفــة  تشــارك فــي المركــز عل

الســاعة. مــدار 

مشاركة
             مجتمعية

أن ترى مرة خري من أن تسمع مائة مرة

          وســينضم إليهــا 
خــال أيــام خدمــات الهــال األحمــر فضــًا 

عــن األمــن الدبلوماســي كمــا ستشــمل الخدمــة 
الحــرم المكــي الشــريف وأشــار إلــى أن جهــود الدوائــر 

الحكوميــة فــي المنطقــة تحــت متابعــة المركــز وفــي 
المســاندة  الجهــات  عــن  ســؤال  عــن  إجابتــه  معــرض 
لعمــل المركــز قــال ســعادته إن الجهــات المســاندة هــي 
الشــركة الســعودية للكهربــاء ووزارة الصحــة والميــاه 
ــة محافظــة  ــة المقدســة وأمان ــة العاصم ــة وأمان الوطني
ــة محافظــة الطائف.وحــول ســؤال عــن حجــم  جــدة وأمان
هــذا المركــز وتواجــد مراكــز مشــابهة فــي المملكــة أشــار 
ســعادته إلــى أن هــذا المركــز يعتبــر أكبــر مركــز أمنــي مــن 
نوعــه إلدارة الكــوارث واألزمــات علــى مســتوى الشــرق 
األوســط وقــال ســعادته بــأن النيــة تتجــه إلنشــاء مراكــز 
والمدينــة  والشــرقية  الريــاض  منطقــة  فــي  مشــابهة 
وبجــودة  حديثــة  بطريقــة  الخدمــات  لتقديــم  المنــورة 
عاليــة . وعــن حجــم الخدمــات التــي يقدمهــا المركــز قــال 
ســعادته إن المركــز تلقــى خــال ســنة وثمانيــة أشــهر 
تقريًبــا حوالــي 18 مليــون اتصــال خدمــة إنســانية وإرشــاد 
تائــه وإبعــاد حيوانــات ســائبة وطلــب تبــرع بالــدم ووجــود 
ملكيــة ضائعــة والعثــور علــى مفقــودات داخــل الحــرم 
الشــريف . وبعــد الشــرح الوافــي عــن طبيعــة العمــل فــي 
المركــز قــام الطــاب بجولــة علــى مرافــق المركــز وصاالتــه 
وشــاهدوا عــن كثــب العمــل الــذي يقــوم بــه منســوبو 
المركــز واختتمــت الزيــارة بالتقــاط الصــور التذكارية وُشــكر 

القائمين على استقبالهم على حسن الضيافة.  
ــا مــن  ــارة ثمانيــة عشــر طالًب وقــد شــارك فــي الزي  
والدولــي. العــام  المســارين  فــي  الثانويــة  المرحلــة 

مشاركة
     مجتمعية
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عيش السعودية

   
هــو اســم لبرنامــج أطلقتــه الهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي بالتعــاون مــع وزارة    

التعليــم فــي مملكتنــا الحبيبــة فــي مطلــع عــام 2016 ويهــدف هــذا البرنامــج إلــى تعزيــز المواطنــة وارتبــاط 
المواطــن بالوطــن مــن خــال تعريــف الشــباب بمنجــزات وطنهــم وتقويــة ترابــط المواطنيــن مــن خــال التواصــل 

المباشــر والتعــرف علــى ثقافاتهــم المختلفــة وبنــاء القــدرات الشــخصية والمعرفيــة وزرع القيــم اإليجابيــة لــدى الشــباب 
والتوعيــة بدورهــم فــي التعريــف بوطنهــم وتعريــف الشــباب عــن قــرب بتــراث وطنهــم الحضــاري والــذي تعبــر عنــه آالف 
المواقــع التاريخيــة واألثريــة والحضاريــة والحيــاة االجتماعيــة والثقافــات المنوعــة التــي تميــز كل منطقــة مــن مناطــق 
المملكــة . ويســتهدف البرنامــج فئــة الشــباب وبخاصــة طــاب المــدارس الثانويــة والجامعــات مــن الجنســين إضافــة إلــى فئــة 
المعلميــن والمعلمــات والمشــرفين والمشــرفات  فــي مختلــف مناطــق ومــدن المملكــة .وقــد رصــدت ميزانيــة ضخمــة لتنفيــذ 
ــاح هــذا البرنامــج واســتدامته منهــا شــركة  ــة شــراكات متعــددة مــع جهــات متعــددة إلنج هــذا المشــروع وعقــدت الهيئ
أرامكــو الســعودية التــي ســاهمت فــي تأســيس البرنامــج ودعمتــه مادًيــا والخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية مــن خــال 
تأميــن تذاكــر الطيــران والرئاســة العامــة لرعايــة الشــباب بوضــع منشــآتها ومرافقهــا فــي خدمــة المشــاركين فــي البرنامــج 
وكذلــك دارة الملــك عبــد العزيــز إلعــداد العــروض المرئيــة عــن توحيــد المملكــة وتنفيــذ دورات تدريبيــة للمرشــدين الســياحيين 
المشــاركين فــي البرنامــج كمــا تعاقــدت مــع شــركات مــن القطــاع األهلــي  متخصصــة فــي النقــل واإلعاشــة وتوفيــر المســكن 

للطــاب المشــاركين فــي البرنامــج .
ــة المواطــن   ــة عاق ــي يمكــن أن تحقــق تقوي ــى الرحــات كأهــم الوســائل الت ــس عل ــج بشــكل رئي ــد البرنام يعتم  
بوطنــه وليكــّون مــن خــال هــذه الرحــات ذكريــات جميلــة مرتبطــة بمواقــع بــاده ومــن خــال تعريفــه بوطنــه خــارج مجتمعــه 
الــذي نشــأ فيــه فالمملكــة مفعمــة بالشــواهد التــي تؤكــد عمــق تاريخهــا وتميــز حاضرهــا واإلمكانــات الهائلــة لمســتقبل 
زاهــر بــإذن هللا فمســاحتها الشاســعة تضــم عــدًدا كبيــًرا مــن المواقــع األثريــة والتاريخيــة باإلضافــة إلــى  التنــوع 

الجغرافــي والبيئــي مــع امتزاجهــا بثقافــات منوعــة ومنــذ انطــاق البرنامــج نفــذت 1925 رحلــة شــارك  بهــا 860625 
طالــٍب وطالبــة بهــدف تعريفهــم بتلــك المقومــات  واكتشــاف غنــى الوطــن وبعــده الحضــاري والتنمــوي 

رحالت

أن تتأكد خري من أن تتأسف

اإلخاء تعيش السعودية

               نظــًرا لمــا توليــه إدارة المــدارس مــن عنايــة خاصــة بالرحــات العلميــة والميدانيــة 
التــي تهــدف إلــى تعميــق قيــم المواطنــة فــي نفــوس أبنائهــا الطــاب وتعريفهــم بتاريخهــم 
المجيــد فقــد نظمــت بالتعــاون مــع إدارة برنامــج )عيــش الســعودية( رحلــة طابيــة إلــى عاصمتنــا الحبيبــة 
مدينــة الريــاض اســتمرت لمــدة ثاثــة أيــام وشــارك فيهــا ثمانيــة عشــر طالًبــا مــن طــاب المرحلــة الثانويــة 

بمســاريها العــام والدولــي زار خالهــا الطــاب أهــم المعالــم التاريخيــة والحضاريــة فــي المدينــة .

                 فــي اليــوم األول مــن الرحلــة 
توجــه الطــاب إلــى قصــر المصمــك ذلــك البنــاء 
العربيــة  المملكــة  توحيــد  قصــة  علــى  الشــاهد 
الســعودية بعــد أن كان مســرًحا لمعركــة اســتعادة 
الريــاض علــى يــد الملــك المؤســس عبــد العزيــز 
طيــب هللا ثــراه. حيــث قــام الطــاب بجولــة فــي 
أرجائــه شــملت بوابــة القصــر والمســجد والمجلــس. 
واســتمعوا  والفنــاء  واألبــراج  والبئــر  الديوانيــة. 
إلــى شــرح مفصــل عــن هــذا البنــاء الــذي يخــدم 
حالًيــا كمتحــف تعــرض فيــه معروضــات تاريخيــة عــن 
توحيــد المملكــة كــي يكــون شــاهًدا يتحــدث عــن 

حقبــة مهمــة فــي تاريــخ المملكــة.

بعــد زيــارة قصــر المصمــك توجــه الطابلزيــارة المتحــف الوطنــي فــي حــي المربــع   
والثقافــي  الحضــاري واإلنســاني  العربيــة  الجزيــرة  تطــور شــبه  يــروي  الــذي  المتحــف  هــذا 
والسياســي والدينــي وقــد تجــول األبنــاء فــي صاالتــه الثمانــي صالــة اإلنســان والكــون وصالــة 
الممالــك العربيــة وصالــة الجاهليــة وصالــة مهمــة الرســول وصالــة اإلســام وشــبه الجزيــرة 
ــة المســجدين                                                                                                                                          ــد وصال ــة التوحي ــة وصال ــى والثاني ــن الســعوديتين األول ــة الواليتي ــة وصال العربي

المقدســين .واســتمعوا إلــى شــرح واٍف عمــا تحتويــه كل مــن هــذه الصــاالت.

المصمك وعبق التاريخ 

المتحف الوطني يجمع التاريخ 

رحالت
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الرحلــة  أيــام  مــن  الثانــي  اليــوم  فــي   
وهــو  بــارٍز  وطنــيِّ  رمــٍز  لزيــارة  الطــاب  انطلــق 
مدينــة الدرعيــة هــذه المدينــة التــي ارتبــط اســمها 
بالدولــة الســعودية األولــى حيــث كانــت عاصمــة 
لهــا. فقــد شــكلت هــذه المدينــة منعطًفــا تاريخًيــا 
ــة بعــد أن ناصــر اإلمــام محمــد  ــرة العربي فــي الجزي
نــادى  التــي  الدينــي  التجديــد  بــن ســعود دعــوة 
بهــا الشــيخ المجــدد محمــد بــن عبــد الوهــاب. قــام 
ــزوار  ــارة مركــز خدمــة ال الطــاب فــور وصولهــم بزي
يحكــي  قصيــر  فيلــم  ومشــاهدة  المدينــة  فــي 
ــارة حــي البجيــري الــذي  قصتهــا بعدهــا قامــوا بزي
يقــع شــمال المدينــة وتجولــوا فــي ســاحته الكبيــرة 

التــي تزدهــر بالحيــاة المفعمــة بعبــق التاريــخ.

اختتــم الطــاب زيارتهــم بجولــة حــرة فــي   
أحــد مراكــز التســوق فــي المدينــة .وقــد عّبــر الطــاب 
ــة عــن شــكرهم  المشــاركون والمشــرفون علــى الرحل
المــدارس  وإدارة  البرنامــج  هــذا  إلدارة  وامتنانهــم 
جوانــب مشــرقة  علــى  للتعــرف  الفرصــة  إلتاحتهــم 
يســتمر  أن  وتمنــوا  وحضارتــه  بادهــم  تاريــخ  مــن 
هــذا البرنامــج فــي تنظيــم المزيــد مــن الرحــات إلــى 

الحبيــب. الوطــن  أرجــاء  مختلــف 
عزيــزي القــارئ : جميــل أن تعيــش فــي الوطــن 
لكــن األجمــل أن تعيــش الوطــن وأن يعيــش الوطــن 

ــك. في

ــر  ــت متحــف صق ــا كان ــة لطابن المحطــة الثاني  
الجزيرة للطيران وكان الهدف من الزيارة التعرف على 
التطــور التاريخــي للقــوات الجويــة الملكيــة الســعودية 
وقــد تجــول الطــاب فــي أرجــاء المتحــف وشــاهدوا 
مجموعــة مــن الطائــرات الحقيقيــة التــي دخلــت الخدمــة 
في ســاح الطيران الســعودي كما شــاهدوا مجســمات 
لبعــض الطائــرات باإلضافــة إلــى الركــن الخــاص بتاريــخ 
والرتــب  األســلحة  مــن  ومجموعــة  الجويــة  القــوات 
والمابــس العســكرية واألنــواط واألوســمة العســكرية.                                                                                                                                        
ــي مســلم(                                                                                                                                             ــد فضــاء عرب وتعرفــوا مــن خــال )ركــن أول رائ
علــى رحلــة األميــر ســلمان بــن ســلطان إلــى الفضــاء الخارجــي.

الدرعية رمز وطني بارز  

جولة في األسواق   

صقر الجزيرة وقواتنا البرية 

رحالت

األشخاص الواثقون من أنفسهم نادرًا ما يشعرون بأهنم جمربون على الكالم

مدارس البنات تحصل على تجديد اعتمادها الدولي

قررت هيئة االعتماد الدولية الـ AdvancED تجديد اعتمادها لمدارس اإلخاء األهلية للبنات   
ولخمــس ســنوات قادمــة بــدًءا مــن العــام الحالــي . جــاء ذلــك بعــد زيــارة لوفــد مــن الهيئــة للمــدارس فــي 

الثانــي عشــر مــن فبرايــر لعــام 2018م اســتمرت لمــدة أربعــة أيــام درس خالهــا الوفــد ملفــات تجديــد االعتمــاد واطلــع 
علــى الشــواهد التــي تحقــق المعاييــر المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة إضافــة إلــى قيامــه بزيــارات صفيــة لكافــة الفصــول 

والمراحــل اطلــع خالهــا علــى ســير العمليــة التعليميــة بعــد ذلــك أجــرى الوفــد مقابــات شــخصية مــع مجموعــات ممثلــة 
مــن الطالبــات واألمهــات والمعلمــات والــكادر اإلداري وفــرق الخدمــات المســاندة وكل مــن لــه عاقــة بالمــدارس وعملهــا.

ــة  ــدة وموثوق ــت جهــة معتم ــث أصبح ــام 2013م بحي ــاد فــي ع ــى هــذا االعتم ــت عل ــد حصل ــدارس ق ــر أن الم يذك  
لتقديــم الخدمــات التعليميــة وفــق المنهــج األمريكــي ويمّكــن هــذا االعتمــاد طالبــات المــدارس مــن الحصــول علــى وثائــق 
وشــهادات االمتيــاز المتوافقــة دولًيــا مــع متطلبــات التعليــم العــام والعالــي األمريكــي وتقــوم الهيئة بمراجعــة االعتمادات 

ــا كل خمــس ســنوات . التــي تمنحهــا دورًي
ومــن المعــروف أن هيئــة االعتمــاد الدوليــة الـــ AdvancED هــي هيئــة االعتمــاد األكاديمــي الكبــرى فــي العالــم وتخــدم 
أكثــر مــن 30 ألــف مدرســة عامــة وخاصــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة و 70 دولــة حــول العالــم وهــي شــركة رائــدة 

عالمًيــا فــي تطويــر التعليــم مــن خــال تحســين المــدارس والســعي إلــى تميزهــا.
وقد جاء هذا التجديد تتويًجا للجهود الدؤوبة التي بذلتها كافة منسوبات المدارس والمتابعة الدقيقة 

لمجلس إدارة المدارس. و الجدير بالذكر أن مدارس البنين معتمدة من هذه الهيئة منذ عام 2007 م.

اعتماد
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تقــوم إدارات التعليــم فــي مملكتنــا الحبيبــة 
وتاقــح  الخبــرات  تبــادل  بهــدف  بينهــا  الزيــارات  بتبــادل 
األفــكار وقــد زار وفــد تعليمــي مــن محافظــة النمــاص إدارة 
تعليــم محافظــة جــدة وكان مــن ضمــن البرنامــج المعــد للوفــد 
زيــارات لبعــض المــدارس المتميــزة فــي جــدة وقــد كانــت مدارســنا 
فتفقــدوا  الوفــد  هــذا  فيهــا  توقــف  التــي  المحطــات  أولــى 
المــدارس وتجولــوا فــي أقســامها والتقــوا طابهــا ومعلميهــا 
وكادرهــا اإلداري. وقــد أثنــى الوفــد علــى مــا شــاهدوه مــن تطبيــق 
لاســتراتيجيات الحديثــة ومــن أســاليب التعلــم النشــط المطبقــة 

فيهــا وقــد نــال طــاب اإلخــاء المزيــد مــن  اإلطــراء والثنــاء علــى 
وانضباطهــم. تفاعلهــم 

ــم فــي المملكــة مــن  ونظــًرا لمــا يشــهده قطــاع التعلي
حركــة تطويريــة متجــددة فقــد رغبــت الــوزارة بــأن يطلــع الوفــد 

ــدارس  ــدى الم ــه إلح ــال زيارت ــن خ ــي م ــراك التعليم ــذا الح ــى ه عل
ــة هــي المــكان  ــت مــدارس اإلخــاء األهلي ــزة فــي جــدة فكان المتمي
المرشــح لذلــك وفــي يــوم االثنيــن الموافــق 2018/3/26م حــل 
الوفــد الزائــر يرافقــه مســؤولون مــن وزارة الثقافــة واإلعــام ضيوًفــا 
أعــزاء علــى مدارســنا حيــث قــام الوفــد بجولــة علــى مرافــق المدرســة 
وفصولهــا واطلعــوا علــى ســير العمليــة التعليميــة واألنشــطة التــي 
تمــارس داخــل المدرســة واســتمعوا إلــى شــرح موجــز عــن نشــأة 

ــتقبلية. ــا المس ــا ورؤيته ــدارس وتطوره الم
ودار نقــاش موســع بيــن الوفــد ومنســوبي المــدارس حــول القضايــا التربويــة 
فــي البلديــن الشــقيقين . وقــد أبــدى أعضــاء  الوفــد ســرورهم بمــا رأوا 
وإعجابهــم بمــا وصــل إليــه التعليــم فــي مملكتنــا الحبيبــة مــن تقــدم ورقــي.

ــكان  ــزال الم ــة وال ت ــا الحبيب ــت مملكتن    كان
الــذي تهــوي إليــه أفئــدة المســلمين مــن كل مــكان 

فباإلضافــة إلــى وفــود الرحمــن التــي تــؤم  الحرميــن 
الشــريفين فــي هــذه األرض الطاهــرة لتأديــة فريضــة الحــج 
وشــعائر العمــرة تعمــل ســفارات خــادم الحرميــن الشــريفين 
ــه الدعــوات إلــى الوفــود مــن مختلــف أقطــار  علــى توجي
رســالتها  علــى  واالطــاع  المملكــة  لزيــارة  المعمــورة 
اإلنســانية الخالــدة مــن خــال حملهــا لرســالة اإلســام 
ــو  ــكاد يخل ــا ي ــرف ف ــو والتط ــن الغل ــد ع ــطي البعي الوس
يــوم مــن زيــارة لوفــد طبــي أو اقتصــادي أو إعامــي 
ــزات  ــى منج ــع عل ــي يطل ــي أو أكاديم ــي أو علم أو رياض
المملكــة ويتبــادل الخبــرات مــع أبنائهــا وفــي هــذا اإلطــار 
قامــت وزارة الثقافــة واإلعــام باســتضافة وفــد إعامــي 
ثقافــي أكاديمــي مــن الجمهوريــة الجزائريــة الشــقيقة 
يضــم قامــات أكاديميــة وإعاميــة متميــزة بهــدف االطــاع 
عــن كثــب علــى منجــزات المملكــة ومحــاورة المســؤولين 
العربيــة  األمتيــن  تهــم  التــي  القضايــا  حــول  فيهــا 

واإلســامية

النماص في جدة                                                                                                                                           

ضيوف وزارة الثقافة واإلعالم في رحاب اإلخاء                                                                                                                                    

زيارات
في رحاب اإلخاء

29
االنسان العظيم هو الذي يبتسم عندما تكون دموعه على وشك السقوط

معارض

المعرض السنوي للتربية الفنية

نجم اإلخاء يسطع في سماء جدة

افتتــح ســعادة األســتاذ/ محمــد بــن عمــر الشــهري  
مديــر مكتــب تعليــم وســط جــدة يــوم األحــد 1439/7/22هـــ 

المــدارس بحضــور  الفنيــة فــي  للتربيــة  المعــرض الســنوي 
ســعادة مديــر عــام المــدارس األســتاذ/محمد بــن عايــد الحارثــي 

ــة مــن المشــرفين التربويين.وتجــول ســعادته والضيــوف  وكوكب
فــي أركان المعــرض الــذي اشــتمل علــى مجموعــة مــن إبداعــات 
الطــاب مــن كافــة المراحــل وشــمل المعــرض ركًنــا للمشــغوالت 
الفنيــة بأنواعهــا مــن مشــغوالت جلديــة ورســم علــى الزجــاج 
ورســم علــى الحريــر وأشــغال المعــادن والحفــر علــى الفليــن وركًنا 
للرســومات التعبيريــة والرســم بالرمــل الملــون والرســم علــى 
الســيراميك والقمــاش وركًنــا للخــط العربــي. وقــد أبــدى ســعادته 
ــا الطــاب.  ــدي أبنائن ــه أي والضيــوف الكــرام إعجابهــم بمــا أنجزت
يذكــر أن هــذا المعــرض هــو المعــرض الثانــي والعشــرين منــذ 
نشــأة المــدارس. وهــو يقــام ضمن مســابقة المعــارض الفنية 
التــي تنظمهــا اإلدارة العامــة للتعليــم بمحافظــة جــدة.

علــى مســتوى إدارة التعليــم بمحافظــة جــدة 
تــم تكريــم رمــز مــن رمــوز اإلخــاء صاحــب البــاع 
االبتدائــي  األول  الصــف  تدريــس  فــي  الطويــل 
أال وهــو األســتاذ / محمــد أحمــد إدريــس نموذًجــا 
رائًعــا فــي األداء وانعكــس هــذا علــى مســتوى 

طابــه المشــّرف.
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برامج ومشاريع

مشروع مدرستي

    مسارات العمل بالخطة التشغيلة للمشروع

مسار التطبيقات اإللكترونية

مسار اإلعام المدرسي

ــات المدرســة  وهــو مشــروع يهــدف إلــى تعريــف المجتمــع المدرســي والمجتمــع المحلــي، بمكون  
التاليــة: الرؤيــة، الرســالة، األهــداف، أهــم البرامــج واإلنجــازات ،القيــم الحاكمــة، هيكلــة المدرســة، مرافــق المدرســة، 

مــن خــال قوالــب معتمــدة لمكونــات المدرســة والبرامــج الداعمــة لهــا.
وهــذا المشــروع الضخــم ينشــر الوعــي وثقافــة التعريــف بمكونــات المجتمــع المدرســي للمتعلميــن والمنســوبين      
ــف بالمدرســة  ــر لوحــات تعري ــت والمدرســة، إضافــة إلــى حفــز االهتمــام بتوفي ــن البي ، وردم الفجــوة فــي التواصــل بي

ومكوناتهــا ومناســباتها للمجتمــع.

ــع  ــم وجمي ــالة والقي ــة والرس ــر الرؤي ــمَّ نش ت
بالمدرســة  التعريــف  فــي  المعتمــدة  القوالــب 
ــة  ــن واضح ــي أماك ــل وف ــن المراح ــة م ــي كل مرحل ف
ومحــددة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، وتــمَّ اعتمــاد عــرض 
تقديمــي ينشــر مــن خــال الشاشــات اإللكترونيــة فــي 
ــم  ــالة والقي ــة والرس ــه الرؤي ــن خال ــرض م ــة يع كل مرحل
والهيــكل التنظيمــي واألنشــطة واإلنجــازات المختلفــة 
للطــاب واألقســام، كمــا تــمَّ تفعيــل الموقــع اإللكترونــي 
شــبكات  علــى  للمدرســة  حســاب  وإنشــاء  للمدرســة 

التواصــل  االجتماعــي وتفعيلهــا بمــا يســاهم فــي إبــراز 
هويــة المدرســة.

أعــدت نشــرة تعريفيــة عــن المدرســة ، و برنامــج 
لذلــك  المهيئيــن  الطــاب   عليــه  يشــرف  تعريفــي 

ــدين  ــاط والمرش ــد النش ــاندة رائ ــراف اإلدارة بمس ــت إش تح
بخطتــه  أرشــدني  برنامــج  تطبيــق  تــمَّ  كمــا  الطابييــن 

الدراســية. المراحــل  فــي جميــع  التشــغيلية 

مشاريع

اجعل من يراك يدعو ملن رباك

مسار النشاط

مسار اإلجراءات اإلدارية

تــمَّ تصميــم لوحــات  وقوالــب توضــح الرؤيــة 
ــة  والرســالة والقيــم واإلنجــازات واألنشــطة الطابي
ــذ  ــة ، ونّف ــكل مرحل ــي ل ــكل التنظيم ــى الهي ــة إل إضاف
برنامــج أطلــق موهبتــك للتعريــف بالطالــب الموهــوب 
كل  فــي  الموهبيــن  مشــرف  اســتضافة  إلــى  إضافــة 

الطــاب  للطلبةورعايــة  محاضــرات  لتقديــم   مرحلــة 
الموهبيــن وتنميــة مهاراتهــم وقدراتهــم.

المســتجدين  الطــاب  بيــن  التعــارف  برنامــج  نفــذ 
والمعلميــن والطــاب أنفســهم وكذلــك العامليــن فــي 
المدرســة والهيئــة التدريســية واإلداريــة فــي المدرســة وكذلــك 
المــواد العلمية)أهدافهــا، وحداتهــا، فصولهــا( مــن خــال لقاءات 

ــية. ــل الدراس ــي المراح ــون ف ــدون الطابي ــا المرش نظمه

مسار اإلرشاد

مسار األسرة والشراكة المجتمعية

تــمَّ تشــكيل فــرق العمــل لتنفيذ   
تفعيــل  المتضمنــة  واإلرشــاد  التوجيــه  خطــة 

األســبوع التمهيــدي والتهيئــة النفســية واإلرشــاد 
ــة  ــة بالمدرس ــرات التعريفي ــدار النش ــي وإص األكاديم
وتشــكيل مجلــس المدرســة والمجلــس االستشــاري 
ــل ــع المراح ــي جمي ــاب ف ــور والط ــاء األم ألولي

تــم تفعيــل هــذا المســار من خــال توطيد الشــراكة بيــن المدرســة والمجتمع   
المحلــي مــن خــال وســائل االتصــال والتواصــل وبنــاء شــراكات مــع الجهــات ذات العاقــة 

ــف المراحــل . فــي مختل
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    مشروع مؤشرات قيادة األداء المدرسي

    مجاالت ومؤشرات األداء المدرسي

               التحصيل الدراسي 

قيم الطاب وسلوكهم 

    قامــت وزارة التعليــم بتصميــم وتفعيــل منظومــة مؤشــرات قيــادة األداء المدرســي ومؤشــرات قيادة 
ــن  ــى مواط ــرف عل ــي ، والتع ــألداء المدرس ــتمر ل ــر المس ــي التطوي ــا ف ــًة منه ــن رغب ــي للمعلمي األداء الوظيف

الخلــل بدقــة فــي األداء، وإيجــاد اإلجــراءات التصحيحيــة لهــا.
ــألداء الوظيفــي،  ــا ل ــة، أو تقويًم ــاألداء المدرســي ليســت مســاءلة، أو رقاب    إنَّ هــذه المؤشــرات المنظمــة الخاصــة ب
وإنمــا جــاءت إجابًةعــن األســئلة التاليــة: هــل تحتــاج إلــى المســاعدة؟ كيــف تريدنــي أن أســاعدك؟ مــاذا تريدنــي أن أقــدم 
لــك؟ أنــا فــي خدمتــك؟ كيــف أخدمــك؟ كمــا أنَّ هــذه المنظومــة مــن المؤشــرات مــا هــي إال صــورة متكاملــة لقيــادة 

األداء المدرســي نســعى مــن خالهــا إلــى تحقيــق مبــادئ ضمــان الجــودة فــي التعليــم.

ــكل  ــب ب ــذا الجان ــق ه ــذ وتطبي ــا بتنفي ــية اهتمامه ــل الدراس ــع المراح ــي جمي ــاء ف ــدارس اإلخ ــت إدارات م أول
عنايــة وبــكل مــا يشــتمل عليــه مــن مؤشــرات وقــد ظهــر ذلــك مــن خــال مــا قامــت بــه اإلدارات مــن اختبــارات تقييــم 

ــاء زياراتهــم ومتابعاتهــم لجانــب التحصيــل ومؤشــراته. ــم أثن ــر الخاصــة بمشــرفي إدارة التعلي التحصيــل والتقاري

ومــن المؤشــرات الخاصــة فــي هــذا المجــال:  درجــة تأثيــر المعلميــن في قيــم  الطــاب وســلوكهم واهتمام 
المدرســة بتنظيــم تأديــة صــاة الظهــر فــي المدرســة والنشــيد الوطنــي ورصــد قائــد المدرســة لســلوك المعلــم 

الفــردي المؤثــر علــى قيــم الطــاب وســلوكهم.

أواًل

ثانيًا

   األداء الفني والتعليم   
ــق هــذا المؤشــر  مــن  ــع المراحــل بتطبي فــي هــذا المجــال قــام قــادة المــدارس فــي جمي
ــم  ــرفي إدارة التعلي ــارات مش ــك زي ــة وكذل ــب المنظوم ــن حس ــددة للمعلمي ــم المح ــال زياراته خ
التــي أثمــرت حصــول عــدد كبيــر مــن المعلميــن علــى اســتمارة التعلــم النشــط فــي جميــع التخصصات 

فــي المراحــل المختلفــة.

ثالثًا

مشاريع

املعلم هو الشخص الذي جيعلك ال حتتاج إليه تدرجييًا

                   النمو المهني للمعلمين

البيئة المدرسية والمؤشر النوعي

ويشــمل هــذا المجــال نســبة المعلميــن المجتازيــن للنمــو المهنــي التخصصــي والتربــوي 
والنمــو المهنــي المفتــوح ومشــاركة المدرســة فــي مجموعــات التعلــم المهنيــة. وقــد تلقــى 
ــرفين  ــدارس والمش ــادة الم ــل ق ــن قب ــة م ــة المختلف ــورش التدريبي ــاء ال ــدارس اإلخ ــي م ــون ف المعلم
المقيميــن فــي المــدارس فــي مختلــف التخصصــات وتــم عقــد لقــاءات حواريــة وجماعيــة مختلفــة علــى 
ــار مــدارس  ــّم اختي مــدار العــام لمعالجــة هــذا المجــال المهــم فــي مؤشــرات األداء المدرســي ، كمــا ت

ــة. ــات المختلف ــي التخصص ــة ف ــم المهني ــات التعل ــر مجموع ــق مؤش ــاء لتطبي اإلخ

فاعليــة  درجــة  المجــال  هــذا  يشــمل 
اإلجــراءات التصحيحيــة والوقائيــة فــي المدرســة 
ومؤشــر تقويــم أداء المدرســة الداخلــي والنوعــي 

ومؤشــر البيئــة المدرســية ونظافتهــا.

  هنــاك مشــاريع أخــرى تمــت فــي الميــدان التربــوي اليتســع المجــال لذكــر تفاصيلهــا وقــد أرفــق بهــا كل آليــات 
التطبيــق والقيــاس ومنهــا:               مشــروع الشــراكة المدرســية مــع األســرة والمجتمــع

     مشروع كيف نكون قدوة ؟              مشروع حقيبتي المثالية                 مشروع فينا خير               مشروع الطالب القائد
ــدور األساســي فــي  ــح ال ــة 2030 وتمن ــم تتوافــق مــع رؤي ــة للتعلي ــة نوعي ــة نقل وهــذه المشــاريع تعطــي مؤشــرات عــن بداي
عمليــة التعليــم للطالــب وهــذا يتطلــب قيــادة مدرســية واعيــة ومعلــم يكــّون مــن طابــه فريــق عمــل يمــارس  التعلــم كمــا يجــب.

لقد أصبح التغيير مطلبًا إلزاميًا على كل من يعمل في مجال التعليم يتبناه ويتحمس له، وهو في نهاية األمر
متعة لكل من ينتمي انتماًء حقيقًا للتعليم.

الخدمات المساندة
المؤشرات التابعة لهذا المجال مؤشر   

ــرات ، األمــن والســامة،  معامــل الحاســوب، المختب
التوعيــة  الطابــي،  النشــاط  الطابــي،  اإلرشــاد 

اإلســامية.

رابعًا

سادسًاخامسًا

    مشروع جودة بيئات التعلم) بيت الخبرة( 

    تســعى اإلدارة العامــة للتعليــم بمحافظــة جــدة مــن خــال إدارة الجــودة الشــاملة إلــى التعــرف علــى تجــارب 
المــدارس فــي جــودة بيئــات التعلــم مــن خــال مــا تقــوم بــه مــن زيــارات ميدانيــة ينفذهــا المســؤولون والمشــرفون علــى 

الجــودة الشــاملة .
وفــي هــذا العــام  1438هـــ/ 1439هـــ تــم اختيــار عــدد مــن المــدارس مــن  قبــل إدارة الجــودة الشــاملة ، للتعــرف علــى جــودة بيئــات 

التعلــم وبيــت الخبــرة فيهــا، وكانــت مدارســنا مــن ضمــن المــدارس التــي تــّم اختيارهــا، حيــث نفــذت إدارة الجــودة الشــاملة زيــارة شــاملة 
لجميــع األقســام بهــدف التعــرف علــى مــدى التــزام المــدارس بجــودة التعليــم، وجــودة بيئــات التعلــم وســعيها لتحقيــق التفــوق والتميــز 
وضمــان الجــودة الشــاملة، و تــمَّ دعــوة مــدارس  اإلخــاء إلــى معــرض الجــودة الشــاملة الــذي أقامتــه إدارة تعليــم جــدة لعــرض أهــم 
اإلنجــازات والشــهادات فــي الجــودة، ومعاييــر المدرســة فــي جــودة بيئــات التعلــم وبيــت الخبــرة وقــد خصصــت إدارة الجــودة الشــاملة 

ركًنــا للمــدارس فــي المعــرض الــذي افتتحــه مديــر التعليــم بمحافظــة جــدة.

مشاريع
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              الطفل ذاك الكيان الذي إذا حسن                                                                                                                                              
 بنــاؤه تقــدم المجتمــع وازدهــر وال غــرو 
فــي ذلــك فطفــل اليــوم هــو رجــل الغــد 
وبمناســبة اليــوم العالمــي للطفــل نظمــت 
عــن  تتحــدث  فعاليــات  المــدارس  فــي 
ثقافــة التعامــل مــع الطفــل ومراعــاة 
حقوقــه التربويــة والنفســية. هــذا ويحتفل 
العالــم العربــي باليــوم العالمــي للطفــل في 

العشــرين مــن نوفمبــر مــن كل عــام.

فــي بدايــة كل عــام دراســي تفتــح   
فرًحــا  تنتشــي  وهــي  ذراعيهــا  اإلخــاء 
باحتضــان كوكبــة جديــدة مــن أبنائهــا الطــاب 
ــا  ــى مدارجهــا اثن ــوا عل ــن تأمــل أن يدرج والذي
ــد  ــال الغ ــوا رج ــا تعدهــم فيهاليكون عشــر ربيًع
المــدارس  تقــوم  ولهــذا  المســتقبل  وقــادة 
باإلعــداد ألســبوع تمهيــدي لطــاب الصــف 
مــن  العديــد  يحتــوي  االبتدائــي  األول 
األنشــطة الترفيهيــة  تهيئــًة لهــم وتوطيًنــا 
فــي  الجديــدة  الحيــاة  علــى  ألنفســهم 

بــه. ســيلتحقون  الــذي  الجديــد  الكيــان 

فــي الثامــن عشــر مــن ديســمبر مــن كل   
عــام يحتفــل العالــم باليــوم العالمــي لّلغــة العربيــة 
بعــد إصــدار الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة قرارهــا 
رقــم 3190 والــذي بموجبــه تــم إدخــال اللغــة العربيــة 
ضمــن اللغــات الرســمية فــي األمــم المتحــدة بعــد 
الســعودية  العربيــة  المملكــة  بــه  تقدمــت  اقتــراح 
أقيمــت  المناســبة  وبهــذه  المغربيــة  والمملكــة 
العديــد مــن الفعاليــات فــي مدارســنا تبيــن أهميــة 
ــة مــن حيــث إنهــا لغــة القــرآن ووعــاء  اللغــة العربي
ثقافتنــا العربيــة وكان مــن بيــن تلــك الفعاليــات إذاعــة 

احتــوت علــى مناظــرة بيــن الفصحــى والعاميــة.

             اليوم العالمي للطفل                                                                                                                                         

             اإلخاء تستقبل براعمها                                                                                                                                          

             لغتي هويتي                                                                                                                                    

          أ نشطة
       البنين

قل ملن يؤذيك : أخشى أن أعاملك باملثل فتتأمل

اإلندومــي وجبــة يحبهــا األطفــال. فهــل                                                                                                                                                     
يعرفــون كيــف تصنــع ؟ لإلجابــة عــن هــذا الســؤال 
حيــث  مصنعهــا  إلــى  علميــة  رحلــة  نظمــت 
قــام الطــاب المشــاركون فــي الزيــارة بجولــة 
ــاج  ــى مراحــل إنت ــع واطلعــوا عل فــي أرجــاء المصن
خطــة  ضمــن  ذلــك  ويأتــي  المفضلــة  وجبتهــم 
أعدهــا النشــاط الطابــي للقيــام بمجموعــة مــن 
الزيــارت لمجموعــة مــن المصانــع لتعريــف الطــاب 

الوطنيــة. بصناعاتهــم 

  تســعى إدارة المــدارس بــكل مــا أوتيــت 
مــن جهــد إلــى تطبيــق أعلــى معاييــر الجــودة فــي 
مســيرتها التعليميــة والتربويــة  وفــي هــذا اإلطــار 
الجــودة  مــن مشــرفي  لجنــة  المــدارس  اســتقبلت 
الشاملة في إدارة التعليم بجدة حيث قامت اللجنة 
باالطــاع علــى خطــط المــدارس بهــذا الصــدد، كمــا 
قامــت بجــوالت ميدانيــة علــى الفصــول الدراســية 
وقــد كانــت انطباعاتهــم إيجابيــة بدرجــة كبيــرة.                                                                                                                                           
 ضم الفريق الزائر كًا من الدكتور علي سعيد الكناني                                                                                                                                          
واألســتاذ مســفر الزهرانــي واألســتاذ عبــد هللا المالكــي.

مــن  العاشــر  فــي  العالــم  يحتفــل        
النفســية  الصحــة  بيــوم  عــام  كل  مــن  أكتوبــر 
الصحيــة  بالقضايــا  الوعــي  لزيــادة  العالمــي 
نشــر  إلــى  االحتفــال  هــذا  ويهــدف  النفســية 
الثقافــة العامــة بشــأن األمــراض النفســية ووســائل 
الوقايــة منهــا وتشــارك  المــدارس فــي االحتفــال 
فــي  إذاعتهــا  تخصيــص  خــال  مــن  اليــوم  بهــذا 
ــة النفســية  ــن أهميــة الصح ــث ع ــوم للحدي ــك الي ذل
ــب  ــز علــى الجوان ــة التركي ــا منهــا بأهمي ــك إيماًن وذل
العلميــة                                                                                                                                           الجوانــب  مــع  جنــب  إلــى  جنًبــا  النفســية 
عمليــة  فــي  الجســدية  و  واالجتماعيــة  والصحيــة 

لتعلــم. ا

           اإلندومي معشوقة الصغار                                                                                                                                           

             الجودة تزورنا                                                                                                                             

             الصحة النفسية                                                                                                                            

          أ نشطة
       البنين
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           تشارك المدارس العالم أجمع  باالحتفال                                                                                                                                        
باليــوم العالمــي للغــذاء والــذي يصــادف 
فــي الســادس عشــر مــن تشــرين األول 
مــن كل عــام  وهــو يــوم أعلنتــه منظمــة 
التابعــة   ) الفــاو   ( والزراعــة  األغذيــة 
ويهــدف  المتحــدة  األمــم  لمنظمــة 
تعميــق  إلــى  اليــوم  بهــذا  االحتفــال 
الوعــي العــام بمعانــاة الجيــاع وفاقــدي 
ــاس  ــى تشــجيع الن ــم وإل الغــذاء فــي العال

فــي أنحــاء العالــم لمكافحــة الجــوع.

خــال  مــن  المــدارس  تســعى   
برامجهــا المتنوعــة إلــى الوصــول بالطالــب 
بدينــه  بالتزامــه  قــدوة  يكــون  أن  إلــى 
ــج نشــاطها  ــه برام ــه وتوج وقيمــه وأخاق
مــن  الســامي  الهــدف  هــذا  لتحقيــق 
والمحاضــرات  الصباحيــة  اإلذاعــات  خــال 
والنــدوات وقبــل ذلــك كلــه التركيــز علــى 
ــا  التــزام معلميهــا بالقيــم الســامية لدينن
الحنيــف كــي يكــون التأثيــر فــي األبنــاء. 
مــن خــال الممارســة العمليــة والقــدوة 

لحســنة. ا

مــن  مجموعــة  المــدارس  نظمــت        
حيــث  أرامكــو  معــرض  إلــى  لطابهــا  الزيــارات 
اســتمعوا خــال هــذه الزيــارات إلــى شــرح مفصــل 
عــن أجنحــة المعــرض المختلفــة واطلعــوا عــن كثــب 
علــى الجهــود الجبــارة التــي تقــوم بهــا هــذه 
الشــركة الوطنيــة العماقــة مــن رفــد القتصــاد 
الوطــن مــن خــال عملهــا فــي مجــاالت النفــط والغــاز 
إعجابهــم  الطــاب  أبــدى  وقــد  والبتروكيماويــات 

الرائــع. المعــرض  بهــذا 

                    الغذاء في خطر                                                                                                                                          

                         الطالب القدوة                                                                                                                                          

             طالب اإلخاء في أرامكو                                                                                                                                  

          أ نشطة
       البنين

لو حتدث الناس فيما يعرفون فقط لساد اهلدوء يف أماكن كثرية 

ــورة                                                                                                                                              ــذي يشــهد ث             فــي هــذا العصــر ال
 رقميــة مضطــردة أصبــح الهاتــف النقــال ) الجــوال (
حاجــة أساســية ال يســتغني عنهــا الكبــار والصغــار 
وهــذا الجهــاز كمــا بقيــة األجهــزة األخــرى قــد يكــون 
نافًعــا وقــد يكــون ســبًبا فــي الشــقاء. وحرًصــا 
مــن إدارة المــدارس علــى توجيــه أبنائهــا الطــاب 
إلــى االســتخدام األمثــل لــه أقامــت مســابقة بعنــوان 
)تطبيقــات الجــوال( ســادت خالهــا روح المــرح مــع 
المنافســة القويــة بيــن الطــاب وتطبيقهــم للعديــد 

مــن البرامــج اإلثرائيــة المهمــة والمفيــدة.

            لعله من المفيد القول إن الرقم 911 هو 
حفظــه  مــن  ومقيــم  مواطــن  لــكل  بــد  ال  رقــم 
هللا-  -بعــد  الســبب  الرقــم  هــذا  يكــون  فلربمــا 
كذلــك؟  اليكــون  كيــف  بشــرية  نفــس  إنقــاذ  فــي 
الــذي  الجهــاز  هــذا  المدنــي  الدفــاع  رقــم  وهــو 
يصــل الليــل بالنهــار فــي خدمــة الوطــن والمواطــن. 
مجموعــة  زار  فقــد  الجهــاز  هــذا  ألهميــة  ونظــًرا 
مــن طــاب اإلخــاء  أحــد فروعــه بمناســبة اليــوم                                                                                                                                            
العالمي للدفاع المدني لهذا العام والذي كان تحت                                                                                                                                            
شــعار )المؤسســات التعليميــة وثقافــة الســامة(

قــال تعالــى ) إنهــا بقــرة صفــراء فاقــع   
ــون  ــى الل ــن( فهــل النظــر إل لونهــا تســر الناظري
ــى الســرور فــي نفــس  األصفــر الفاقــع يبعــث عل
لأللــوان  وهــل  ؟  بهجــة  ويزيــده  إليــه  الناظــر 
لإلنســان  النفســية  الصحــة  علــى  تأثيــر  عموًمــا 
العصبيــة  طاقتــه  علــى  تأثيــر  لهــا  وهــل  ؟ 
هــذه  ؟  األمــراض  مــن  حمايتــه  وحتــى  بــل 
التــي                                                                                                                                              النــدوة  عنهــا  أجابــت  وغيرهــا  األســئلة 
عقدهــا القســم االبتدائــي بعنــوان ) األلــوان 

الكريــم(. فيالقــرآن 

                الجوال عدو أم صديق ؟                                                                                                                                       

             911 رقم هل أنت بحاجته ؟                                                                                                                            

              صفراء فاقع لونها                                                                                                                    

          أ نشطة
       البنين
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)مدرســتي(  مشــروع  ضمــن   
الــذي تتبنــاه المــدارس نفــذ القســم 
الدولــي  المســار  فــي  االبتدائــي 
الســتغال  يحدثنــي(  )مــن  برنامــج 
هــذا  يهــدف  حيــث  الفســحة.  وقــت 
البرنامــج إلــى تعريــف الطــاب بالنظــام 
الفاضلــة  القيــم  وزرع  المدرســي 
نفــوس  فــي  الحســنة  والســلوكات 
األبنــاء حيــث شــارك فيــه كل مــن مديــر 
الطابييــن  والمرشــدين  المدرســة 

المعلميــن. مــن  ونخبــة 

التعليميــة  العمليــة  محــور  هــو  الطالــب   
ولقناعــة  فيهــا  األســاس  العنصــر  وهــو  التعلميــة 
الطــاب  إلــى  االســتماع  بضــرورة  المــدارس  إدارة 
اتخــاذ  فــي  وإشــراكهم  بــل  آرائهــم  وأخــذ 
ــب  ــه مــن حــق الطال ــي تهمهــم وألن ــرارات الت الق
إليــه.  االســتماع  واجبنــا  ومــن  رأيــه  عــن  يعبــر  أن 
ممثــًا  المــدارس  إدارة  مجلــس  عقــد  فقــد 
البغــدادي  فيصــل  الدكتــور  األســتاذ  برئيســه 
وعضــو المجلــس الدكتــور أيمــن جوهرجــي لقــاًء                                                                                                                                            
موسًعا مع الطاب من مختلف المراحل ناقشوا فيه مع                                                                                                                                               

تهمهــم.   التــي  القضايــا  أهــم                                من يحدثني                                                                                                                                          الطــاب 

             صوت الطالب                                                                                                                                  

التوعيــة الصحيــة هــدف جليــل تســعى إليــه   
منســوبيها  بيــن  الصحيــة  الثقافــة  لنشــر  المــدارس 
بشــكل عــام وطابهــا بشــكل خــاص لتعريفهــم بأهــم 
األمــراض ومســبباتها وطــرق الوقايــة منهــا. ففــي كل 
عــام تنفــذ المــدارس مجموعــة مــن البرامــج يشــارك فيها 
الطــاب أنفســهم إضافــة إلــى المعلميــن المهتميــن 
بهــذا الجانــب بالتنســيق مــع طبيــب المــدارس. أمــا فــي 
هــذا العــام فممــا يثلــج الصــدر أن خريجــي اإلخــاء ممــن 
هــم علــى مقاعــد الدراســة فــي كليــات الطــب كانــوا مــن 
الفاعليــن فــي هــذه البرامــج فقــد نّفــذ خريجــو المســار 
عــن  توعوًيــا  برنامًجــا  المســتقبل  أطبــاء  مــن  العربــي 
ــن نفــذ خريجــو  ــى اإلنســان فــي حي ــة وأثرهــا عل التغذي
المســار الدولــي برنامًجــا آخــر لزمائهــم فــي القســم عــن 
هشاشــة العظــام. وقــد تفاعــل طــاب القســمين مــع 
زمائهــم الخريجيــن وأبــدووا إعجابهــم بهــذا التواصــل 

وطلبــوا المزيــد مــن هــذه البرامــج اإلثرائيــة.

أطباء اإلخاء في اإلخاء                                                                                                                                        

          أ نشطة
       البنين

إذا أردت أت حتيا سعيدًا اربط حياتك بأهداف ال بأشخاص

دأب صاحــب الســمو الملكــي األميــر . مشــعل بــن   
ماجــد بــن عبــد العزيــز. محافــظ جــدة علــى تشــريف حفــل 
تكريــم أبنائــه الطــاب المتفوقيــن فــي المحافظــة وفــي 
كل عــام يكــون لطــاب اإلخــاء فرصــة للحصــول علــى هــذا 
ــز  ــد العزي ــان :عب الشــرف وفــي هــذا العــام تشــرف الطالب
ــي الربعــي بحضــور هــذا الحفــل والحصــول  العريفــي وعل
علــى التكريــم بكونهمــا مــن الطــاب المتفوقيــن فــي 
المــدارس. وقــد حظــي الطالبــان بعــد الحفــل بتكريــم مــن 
ســعادة الدكتــور )محمــود الريمــاوي( المشــرف العــام على 

المــدارس وكذلــك اإلدارة العامــة للمــدارس 

ضمــن مشــروع مدرســتي الــذي تتبنــاه   
ــي المســار  ــي ف ــذ القســم االبتدائ ــدارس نف الم
الدولــي برنامــج اللقــاءات اليوميــة مــع المعلميــن 
الطــاب  لتعريــف  الصباحيــة  اإلذاعــة  فــي 
بمعلميهــم مــن خــال حــوارات يجريهــا طــاب 
اإلذاعــة مــع معلميهــم. وقــد وضــع برنامــج شــمل 
كافــة المعلميــن واإلدارييــن فــي المــدارس. وقــد 
كان لهــذا البرنامــج صــًدى طيًبــا وأثــًرا نافًعــا فــي 

زيــادة التقــارب بيــن الطــاب ومعلميهــم.

واعتراًفــا  النشــاط  لحصــص  اســتثماًرا   
ــة  ــاء والرســل-عليهم الســام- وصحاب بفضــل األنبي
معلمــو  نفــذ  عليهــم-  هللا  -رضــوان  هللا  رســول 
التربيــة اإلســامية مســابقة ثقافيــة فــي الصــف 
ــي تهــدف  الخامــس االبتدائــي فــي المســار الدول
عليهــم  والرســل  األنبيــاء  دور  استشــعار  إلــى 
الســام فــي هدايــة البشــرية وتبليــغ الرســاالت 
ودور الصحابــة الكــرام فــي نشــر تعاليــم اإلســام 

بأخاقهــم. والتخلــق  بهــم  لاقتــداء  الســمحة 

العريفي والربعي يحظيان بتكريم األمير مشعل                                                                                                                                       

             هم النجوم                                                                                                     

               أئمة الهدى ومصابيح الدجى                                                                                                               

          أ نشطة
       البنين

39



40

زار مجموعــة مــن طــاب القســم المتوســط   
معــرض أرامكــو الســعودية حيــث اطلــع الطــاب علــى 
أجنحــة المعــرض المختلفــة والتــي تبيــن تاريــخ النفــط 
اســتخراجه  وطــرق  النفــط  وأصــل  المملكــة  فــي 
ــكارات  ــة للنفــط واالبت إضافــة إلــى الصناعــات الحديث
الجديــدة مــن قبــل شــركة أرامكــو وكذلــك أعطــى 
حيــث  مــن  الشــركة  عــن  للزائريــن  فكــرة  المعــرض 
ــل تطورهــا والمهــام المناطــة بهــا. نشــأتها ومراح

توادهــم  فــي  المؤمنيــن  )مثــل   
الجســد  مثــل  وتعاطفهــم  وتراحمهــم 
الواحــد(. هــذا هــو حــال منســوبي اإلخــاء 
فــرح  إذا  واحــدة.  وحــدة  فهــم  وطابهــا 
تألــم  وإن  الجميــع  لفرحــه  فــرح  أحدهــم 
أحســوا بألمــه وواســوه. وإن أصابــه مكــروه 
عنــه  ســألوا  غــاب  وإذا  وصّبــروه  ســاندوه 
وتفقــدوه حتــى باتــت مــدارس اإلخــاء فــي 
مراحلهــا المختلفــة أســرة واحــدة متآلفــة 

بــة. متحا

ــول  ــي تذهــل عق ــواد الت ــك الم ــدرات تل هــي المخ  
مســتقبلهم  علــى  وتقضــي  حياتهــم  وتدمــر  الشــباب 
ومكافحــة هــذه اآلفــة يتطلــب جهــود مؤسســات المجتمــع 
بــدءًا مــن األســرة والمدرســة ووســائل اإلعــام المســموعة 
والمقــروءة وانتهــاًء باألجهــزة األمنيــة المختلفــة. وفــي 
هــذا الصــدد تقــوم المــدارس بتوعيــة أبنائهــا الطــاب عــن 
مخاطــر تعاطــي هــذه المــواد وأثــره الصحــي والنفســي 
العــام  المنفــذة فــي هــذا  واالجتماعــي ومــن األنشــطة 
اإلدارة  نظمتــه  الــذي  المخــدرات  مكافحــة  معــرض  زيــارة 
العامــة للشــؤون الوقائيــة فــي مديريــة مكافحــة المخــدرات 

المكرمــة. بمنطقــة مكــة 

      طالب القسم المتوسط يستكشفون أرامكو                                                                                                                                           

                              جسد واحد                                                                                                                                          

              آفة العصر                                                                                                                                 

          أ نشطة
       البنين

بإمكانك هدم جبل ولكن ليس بإمكانك إخفاء احلطام

تســعى المــدارس مــن خــال برامجهــا إلــى تعريــف   
العامــة  الثانويــة  بعــد  المتاحــة  التعليميــة  بالفــرص  طابهــا 
النشــاط  ينظــم  ولذلــك  مبكــًرا  المهنــي  توجههــم  لتحديــد 
زيــارات ميدانيــة لبعــض الجامعــات والكليــات إضافــة إلــى بعــض 
المهــن  علــى  الطــاب  خالهــا  مــن  يتعــرف  التــي  األماكــن 
المختلفــة عــن كثــب وفــي هــذا اإلطــار نظمــت زيارتــان لجامعــة 
األعمــال و التكنولوجيــا لطــاب الصــف الثالــث الثانــوي فــي 
المســارين العــام والدولــي لاطــاع علــى الفــرص التعليميــة 
المتاحــة فــي الجامعــة كمــا نظــم القســم المتوســط زيــارة إلــى 
مستشــفى جــدة الوطنــي بهــدف اطــاع الطــاب علــى طبيعــة 

المهــن المختلفــة داخــل المستشــفى.

طالب اإلخاء يستكشفون مهن المستقبل                                                                                               

تصــل  التــي  الصــاة  هــي  تلــك   
العبــد بربــه وهــي الركــن الثانــي مــن أركان 
اإلســام فمــن أداهــا بخشــوع ارتاحت نفســه 
واطمــأن بهــا قلبــه ومــن هنــا جــاءت أهميــة 
تعلــم الصــاة ال بحركاتهــا وســكناتها فقط 
واســتيفاء  واطمئنانهــا  بخشــوعها  وإنمــا 
شــروطها وأركانهــا وهــذا الــدور يمارســه 
خــال  مــن  اإلســامية  التربيــة  معلمــو 
مناهجهــم الدراســية ومــن خــال حصــص 
العملــي  التطبيــق  خــال  ومــن  النشــاط 

فــي صــاة الظهــر التــي يؤديهــا 
الطاب في المدرسة.

               أرحنا بها يا بالل                                                                                                                

          أ نشطة
       البنين
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    نجــوم اإلخــاء فــي كل محفــل تجدهــم  فــإن 

طلبتهــم فــي مياديــن التفــوق صدحوا 
هــا نحــن هنــا. وإن طلبتهــم في ميادين المنافســة 
العلميــة والثقافيــة نــادوا هــذه لنــا وإن طلبتهــم 
فــي مياديــن الرياضــة هتفــوا نحــن فــي العــا. نعــم 
ــى منصــات  ــن هــم مكرمــون. وعل فــي كل الميادي
أن  لمدرســتهم  دائًمــا شــامخون. فحــق  التتويــج 
تفاخــر بهــم وتســطر فــي ســجل الشــرف إنجازاتهم 
الباهرة.وألنهــم بادلــوا مدارســهم  الوعــد بالوفــاء 
وحقــت  التكريــم  لهــم  وجــب  والعطــاء  والبــذل 

لهــم الجوائــز.

 لكل مجتهد نصيب                

 
إدارة التعليــم فــي محافظــة جــدة تشــجع التميــز والتفوق ال للطاب وحســب 
بــل لــكل مــن يمــت للعمليــة التربويــة بصلــة فقــد حصــل حصــل األســتاذ /يحيــى 
حصوصــة علــى درع التمّيــز فــي الجودة  وحصل األســتاذ/خالد القحطاني على درع 
التمّيــز فــي مشــروع )مدرســتي( ودرع التمّيــز فــي الجودة وشــهادة تقدير لتمّيزه 
فــي تطبيــق مــادة المهــارات التطبيقيــة كمــا حصــل األســتاذ إبراهيــم عدس على                                                                                                                                              
درع التمّيــز مــن شــركة )ســدكو( القابضــة لتمّيــزه فــي تطبيــق برنامــج ريالــي 
وحصــل األســتاذ فريــد المنبــاوي علــى المســتوى الذهبــي فــي النشــاط الطابــي 

علــى مســتوى مكتــب تعليــم وســط جــدة.

المعلمون مكرمون أيًضا                   

          أ نشطة
       البنين

االبتسامة كلمة طيبة بغري حروف

فــي  يســعدنا  واألمهــات:  اآلبــاء  أيهــا   
مــدارس اإلخــاء أن نلتقــي بكــم فــي كل وقــت وحيــن نتباحــث 
ــا  فــي القضايــا التربويــة والتعليميــة التــي تهــم أبناءنــا جميًع
فنحــن نؤمــن إيماًنــا راســًخا بأنكــم شــركاؤنا فــي كل نجاح نســعى 
إليــه ونحققــه ومــن هنــا جــاءت لقاءاتنــا بكــم بــدًءا مــن مجلــس 
اللقــاءات  إلــى  األمــور  وأوليــاء  المعلميــن  ومجالــس  اإلدارة 
الفرديــة مــع مديــري اإلدارات واألقســام. آمليــن أال تبخلــوا علينــا 
باقتراحاتكــم وأن تشــاركونا بطموحاتكــم وتطلعاتكم لمســتقبل 
أبنائكــم وأبنائنــا. وثقــوا بأنكــم ســتجدون آذاًنــا صاغيــة مــن 

كافــة المنســوبين وعلــى كل المســتويات.

نّظــم مجلــس اإلدارة فــي إطــار ســعيه إلــى رفع كفاءة المســتوى القيادي في المــدارس دورة تدريبية   
للقيــادات التربويــة فــي المــدارس بعنــوان ) القيــادة الفّعالــة( لســعادة الدكتــور / أيمــن جوهرجــي عضــو مجلــس اإلدارة 

والمــدرب المعتمــد وذلــك يومــي الثالــث والعشــرين والرابــع والعشــرين مــن شــهر ينايــر لعــام 2018م فــي فنــدق الموفنبيــك 
بجــدة بواقــع ثمانــي ســاعات تدريبيــة تعــّرف فيهــا المشــاركون علــى مفهــوم القيــادة وأنمــاط الشــخصيات القياديــة 
ــس اإلدارة  ــس مجل ــدورة ســعادة رئي ــوة منهــا و حضــر ال ــدورة األهــداف المرج ــد حققــت ال ــال وق ــد الفع وســمات القائ

األســتاذ الدكتــور /فيصــل البغــدادي واألســتاذ/ محمــد الحارثــي مديــر عــام المــدارس.

أنتم شركاؤنا في النجاح                                               

القيادة الفّعالة                                            

          أ نشطة
       البنين
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صحتي في غذائي  

مدرستي هي بيتي الثاني  

           أنشطة
       البنات

شكًرا لك معلمتي

وتأثيــره  الســليم  الغــذاء   
علــى الصحــة عنــوان برنامــج نفذتــه 
األطفــال  لتعريــف  البنــات  مــدارس 
وأثرهــا  الســليمة  التغذيــة  بأهميــة 
وتشــجيعهم  اإلنســان  صحــة  علــى 
علــى تنــاول الغــذاء الصحــي وتضمــن 
مجموعــات  عــن  شــرًحا  البرنامــج 
نهايــة  وفــي  األساســية  الغــذاء 
البرنامــج شــارك األطفــال فــي إعــداد 

وجبــات صحيــة تضمــن ســامتهم 
. صحتهــم و

ــات أقرانهــم فــي  شــارك أطفــال الروضــة فــي مــدارس البن  
العالــم باالحتفــال باليــوم العالمــي للمعلــم مــن خــال مجموعــة مــن 
األنشــطة والفعاليــات التــي تغــرس فــي نفوســهم قيــم حــب العلــم 
وتقديــر المعلــم وتعريفهــم بأهميــة المعلــم ودوره فــي بناء األجيال 
وبهــذه المناســبة قــدم األطفــال الهدايــا التــي أعدوهــا بأنفســهم 

لمعلماتهــم وقــد تــرك ذلــك األثــر الكبيــر فــي نفوســهن..

ــه  ــذي يمضــي في المدرســة هــي المــكان ال
الطفــل جــلَّ يومــه فيها يتعلم العلوم ويتشــرب 

القيــم واآلداب وحتــى يتحقــق ذلــك البــد مــن أن 
ــن  ــل مدرســته ويعشــقها وســعًيا م ــب الطف يح
أعــدت  الغايــة  هــذه  لتحقيــق  المــدارس  إدارة 
شــمل  الطــاب  الســتقبال  تمهيدًيــا  أســبوًعا 
باألطفــال  كالترحيــب  األنشــطة  مــن  مجموعــة 
بمرافــق  وتعريفهــم  عليهــم  الهدايــا  وتوزيــع 
ــع  ــة م ــاءات ثنائي ــد لق المدرســة ونظامهــا وعق
األمهــات وممارســة بعــض األلعــاب واالســتماع 

ــى األناشــيد. إل

أشد ما يف الكسل أنه جيعل العمل الواحد كأنه أعمال كثرية 

قيمي هي كنزي 

الجنادرية

                        أنشطة              
                    البنات  

طالــب اليــوم هــو طبيــب الغــد ومهندســه ومعلمــه وإيماًنــا مــن إدارة 
المــدارس بأهميــة التوجيــه المهنــي للطــاب والطالبــات منــذ الصغــر 
أقامــت برنامج)يــوم المهنــة( لتعريــف الطاب والطالبــات بالمهن المختلفة 
وأهميــة كل مهنــة فــي خدمــة المجتمــع واشــتمل البرنامــج علــى فقــرات 
مختلفــة تقمــص خالهــا الطــاب والطالبــات أدوار المهــن التــي يحبونهــا 
كمــا اشــتمل البرنامــج علــى تكريــم العامــات فــي المدرســة للتأكيــد علــى 
احتــرام جميــع المهــن لمــا لهــا مــن دور تكاملــي فــي بنــاء المجتمــع 

وتقدمــه وازدهــاره.

 القيــم الفاضلــة واألخــاق الحميــدة هــي مــن ســبل
الحنيــف ديننــا  حثنــا  وقــد  وتقدمهــا  األمــم   نجــاح 
 علــى التمســك بهــا وهــذه القيــم واألخــاق ال بــد
 مــن زرعهــا فــي نفــوس النــشء منــذ الصغــر وعــن
 طريــق القــدوة الحســنة ومدارســنا تؤمــن بــأن مــن
ــا إلــى جنــب مــع عمليــة  واجبهــا االهتمــام بذلــك جنًب
 التعلــم ومــن هــذا المنطلــق أعــدت برنامًجــا لغــرس
 قيــم الصــدق واألمانــة والنزاهــة والتعــاون وقبــل
ذلــك كلــه قيمــة حــب الوطــن فــي نفــوس أبنائهــا

التــي  وتقاليــده  عاداتــه  مجتمــع  لــكل 
تميــزه عــن غيــره مــن المجتمعــات وهــذه 

العــادات مرتبطــة بثقافــة وحضــارة المجتمــع 
الجنادريــة  مهرجــان  انطــاق  وبمناســبة 
لتعريــف  خاًصــا  برنامًجــا  المــدارس  أقامــت 
مــن  وأهميتــه  المهرجــان  بهــذا  األطفــال 
خــال تزويدهــم بثقافــة المجتمــع الســعودي 
األطفــال  شــارك  وقــد  وتقاليــده.  وعاداتــه 
فــي البرنامــج مــن خــال ارتدائهــم األزيــاء 

المحلّيــة. األكات  وتناولهــم  الشــعبية 

يوم المهنة
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           أنشطة
       البنات

لغة الضاد  

قفي فكري انتبهي 

لّلغــة  العالمــي  باليــوم  بمناســبةاالحتفال 
متكامــًا  برنامًجــا  المــدارس  أقامــت  العربيــة 

لغــة  إنهــا  حيــث  بلغتهــن  الطالبــات  لتوعيــة 
القــرآن الكريــم وأهميــة التحــدث باللغــة العربيــة 
الفصحــى وذلــك مــن خــال عــروض البوربوينــت 
والمحاضــرات والمناقشــات وكذلــك مــن خــال 
واإلذاعــات  الفنيــة  التربيــة  حصــص  اســتثمار 

الصباحيــة.

ترى هل تستخدمين الجوال بالصورة الصحيحة ؟ 
هــل تعرفيــن أهميــة مواقــع التواصــل االجتماعــي ؟ هــل 

أدركــت مخاطرهــا ؟                                  
برنامــج  فــي  البحــث  مجــال  كانــت  وغيرهــا  األســئلة  هــذه 
مخاطــر قنــوات التواصــل االجتماعــي الــذي نفذتــه المــدارس 
فــي ســبيل توعيــة الطالبــات باآلثــار الســلبية لإلدمــان علــى 
هــذه المواقــع ومــا قــد ينجــم عنهــا مــن انتهــاك للخصوصيــة 

ــا  ــع وم ــذي يســتخدم هــذه المواق الشــخصية للشــخص ال
ــار نفســية واجتماعيــة. يتبعهــا مــن آث

سالمتي مسؤوليتي
األطفــال هــم رجــال المســتقبل وُحماتــه ومــن واجــب المجتمــع 

المحافظــة علــى رعايتهــم والحفــاظ علــى أمنهــم وســامتهم ومــن 
ــى  ــا يهــدف إل ــا تثقيفًي ــات برنامًج ــق نفــذت مــدارس البن هــذا المنطل
توعيــة األطفــال بوســائل األمــن والســامة التــي يجــب عليهــم اتخاذها 
فــي المواقــف الحياتيــة المختلفــة كطريقــة قطــع الشــارع والصعــود 
والنــزول مــن وســائل النقــل والتصــرف عنــد حــدوث الحرائــق _القــدر 

وغيرهــا..... هللا_ 

أن ترى الشيء الصحيح وال تقدم عليه يعرب عن افتقارك للشجاعة

رؤية وطن 

مشاركة طالبات اإلخاء في حفل ملتقى مكة الثقافي 
                        )كيف نكون قدوة( للعام 1439هـ 

                        أنشطة              
                    البنات  

هــو شــعار االحتفــال الــذي أقامتــه المدارس   
بمناســبة اليــوم الوطنــي الســابع والثمانيــن لمملكتنــا 
ــات المــدارس  فــي هــذا  ــة وقــد شــاركت طالب الحبيب
بــدرة  واالعتــزاز  الفخــر  مشــاعر  تغمرهــن  الحفــل 
األوطــان والحــب والــوالء لملــك العــزم والحــزم وولــي 
عهــده أميــر الشــباب حيــث اشــتمل االحتفــال علــى 
إذاعــات مدرســية وعــروض مرئيــة وأناشــيد وطنيــة 
وقــد أقيمــت بهــذه المناســبة العديــد من المســابقات 
وتأتــي االحتفــاالت لهــذا العــام والــكل يتطلــع إلــى 
التــي  المملكــة 2030  رؤيــة  إقــرار  غــد أفضــل مــع 

تبنتهــا قيادتنــا الرشــيدة.

فــي يــوم الخميس الموافــق 1439/7/19هـ-
2018/4/5 م ، قدمــت طالبــات اإلخــاء مــن المرحلــة 
االبتدائيــة بقســميها العــام و الدولــي مشــاركة فــي 
ــل الختامــي لملتقــى  ــرأة القــدوة فــي الحف ــة الم لوح

مكــة الثقافــي) كيــف نكــون قــدوة ؟( 
بحضــور صاحــب الســمو الملكــي األميــر )خالــد الفيصــل( 

أميــر منطقــة مكــة المكرمــة
فــي ملعــب الجوهــرة ، حيــث كانــت المشــاركة تهــدف 
 ، الســعودية  فــي  القــدوة  المــرأة  دور  إبــراز  إلــى 
ســعدت طالبــات اإلخــاء بهــذه المشــاركة الرائعــة وثنــاء 
منّظمــي الحفــل والجمهــور. ويســعدنا هنــا أن نقــدم 
شــكرنا الخــاص لألســتاذ المخــرج فيصــل يمانــي علــى 

هــذا  فــي  بالمشــاركة  لطالباتنــا  الفرصــة  إتاحتــه 
الحفــل القّيــم.
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كيف تصنع من ابنك رجال فذا؟               
قــال تعالــى : » ونفــس ومــا ســواها *   

....   « وتقواهــا  فجورهــا  فألهمهــا 
ــا رجــال ،  ــد ، فــا وطــن ب ــوم هــم رجــال الغ ــال الي إن أطف

ــم  ــنت تربيته ــااًل إال إذا أحس ــال رج ــؤالء األطف ــح ه ــن يصب ول
ــد . ــع ومفي ــو ناف ــا ه ــكل م ــهم ب ــت نفوس وُصقَل

ــه  ــل وتعليم ــب الطف ــأن تدري ــة ب ــات الحديث ــادت الدراس  وأف
وتهذيــب  الشــخصية  بنــاء  فــي  جوانــب  لــه  صغــره  منــذ 
الســلوك ، ولذلــك فمــن األهميــة بمــكان االهتمــام بالطفــل 
ــكل   ــل للتش ــه قاب ــه ؛  ألن ــاء بتكوين ــه واالعتن ــة مهارات وتنمي
ــد  ــا نج ــن هن ــي ، وم ــه المرب ــره ل ــا يوف ــال م ــن خ ــر م والتأث
خريجــي جامعــات ومــدارس معينــة لهــم األفضليــة فــي كثيــر 
مــن الوظائــف ؛ وهــذا نتيجــة مــا نالــه مــن التربيــة والمهــارات 

والتدريبــات .
وهنــاك العديــد مــن الطــرق تســاعدك علــى بنــاء   
ة المؤثــرة ، وقــد ّجمــع بعضهــا مــن خــال  شــخصية ابنــك الفــذَّ
مجموعــة مــن كتــب علــم النفــس والتنميــة البشــرية وإدارة 

الــذات . ولعــلَّ مــن أبرزهــا مــا يلــي : 

     ابدأ بنفسك ألن تأثير القدوة أبلغ من القول فاإلنسان
د ما يرى      يقلِّ

كتــب عمــر بــن عتبــة  لمعلــم ولــده :   ليكــن إصاحــك   
ــك ،  ــودة بعين ــم معق ــإن عيونه ــك ؛ ف ــك لنفس ــدي إصاح لول
ــه.  ــا تركت ــم م ــح عنده ــه ، والقبي ــا صنعت ــم  م ــن عنده فالحس

     اتركه يلعب 
قــد نســتغرب كيــف تكتشــف عــن طريــق اللعــب المهــارات ،   
ولكــن حســب الفئــة العمريــة اشــتر لــه مــا يناســبه مــن األلعــاب .فمــن 
لعــب : تنميــة الجســد ، التعــرف علــى  الفوائــد التــي تعــود عليــه مــن الَّ
األشــكال واأللــوان والعاقــات االجتماعيــة كالتنافــس الشــريف بينــه 
ــه ،  ــن أصحاب ــه وبي ــاون بين ــك التع ــب ، وكذل ــي اللع ــه ف ــن أقران وبي
والتعــرف علــى الصــواب والخطــأ ، وكذلــك الثــواب والعقــاب ، أيضــا 
ــح  ــود بفت ــه ، وتحــرره مــن القي ــة قدرات ــر ، ومقارن ــداع فــي التفكي اإلب

ــه. ذهن

      ال تقُس عليه 
مــا يقســو الوالــدان علــى أبنائهــم مــن كثــرة همومهــم              ربَّ
 ، ــرا فــي الطفــل  ومشــكاتهم فيــزرع األبــوان بذلــك ســلوكا مدمِّ
ــى الطفــل  ــر عل ــة وتظه ــة والعدواني ــه الخــوف والكراهي ــون في ويزرع
ــا إرادي ؛  ل الَّ ــوُّ ــة وبعــض المشــكات كالســرقة والكــذب والتب الكآب
فيقتلــون فيــه كل جميــل . وتنشــأ أمــراض التــردد والخــوف واالنطــواء.

      اجعله من أصحاب الهمم العالية 
ــب صعــود الجبــال  ــى وســط الدجــاج ال يطيــر ،ومــن يتهيَّ             فالنســر إذا تربَّ

؛ يعــش أبــد الدهــر بيــن الحفــر .
قــال أحــد المربيــن لغامــه : يــا غــام ، ال يكــن همــك مــا تــأكل ومــا تشــرب ومــا 
مــه أن  ــك علِّ ــك مــا أهمَّ ــك ربــك ومــا عنــده . فقــد قيــل : همُّ تلبــس ، ليكــن همُّ
ـــ يحــب معالــي األمور  ـــ تعالــىـ  يكــون عصاميــا يبنــي نفســه  بنفســه. إنَّ اهلل ـ 

ويكــره سفاســفها. قــال الشــاعر :  
  سأضرب في طول الباد وعرضها *** ألطلب علما أو أموت غريبا 
   فإن تلفت نفسي فلله درها     *** وإن سلمت كان الرجوع قريبا 

بــة لتغــرس  ع ، ويــؤازر ويدفــع بالكلمــة الطيِّ ــي ويشــجِّ ال بــد مــن وجــود مــن يربِّ
ــة العاليــة  والقــدرة علــى العمــل والمشــاركة  اإليجابيــة  فــي نفوســهم الهمَّ

فــي الحيــاة .

     امنحه الثقه
          فالثقــة فــي والديــه ومــن حولــه تعطيــه األمــان ويكــون 
ــي فيــه الخجــل واالنطــواء ويحتمــي  د ، وعــدم الثقــة تربِّ غيــر متــردِّ
بقــاع األحــام . إن النقــد يشــعره بعــدم الثقــة ، فحــذار مــن النقــد 

الســلبي الجــارح.

     إياك والنمل 
          لعلــك تســتغرب ولكــن ) ن ( نقــد مدمــر  و) م ( مقارنــة غيــر منصفــة  

ر ولعلَّ رســالتي وصلــت إليك . و ) ل( لــوم بــا مبــرِّ

ز المسؤولية في نفسه        عزِّ
          اجعله يقرر ثم يمضي  أسند إليه بعض المهام على قدر سنه.

     امدحه بحق  
          نــرى النبــي  )عليــه الســام ( يمــدح  ويثيــب ، و األمثلــة  كثيــرة » 
نعــم الرجــل  لــو كان يصلــي بالليــل » فتلــك البــن عمــر ولــم يتركهــا بعــد 

فأصبــح يقــوم الليــل.

    اصحبه إلى مجالس الكبار  
         إن بنــاء شــخصية الطفــل تكمــن فــي تكيفــه فــي 
ــه ســنا  ــر من محيطــه االجتماعــي واختاطــه مــع مــن هــم أكب
ــن هــم فــي عمــره مــن أصدقائــه وأقرانــه ، فيبــدو إيجابيــا  أو ممَّ
ومتفاعــا مــع اآلخريــن ، بعيــدا عــن االنطــواء والعزلــة والخجــل 
ــى بــاآلداب الســامية واألخــاق الرفيعــة ، عندمــا  ، فهــو يتحلَّ

ــاس . ــره مــن الن يتعامــل مــع غي

     ال تجعل الطفل تابعا لك 
          إن األبنــاء ال يحبــون اإلمــاءات واألوامــر ؛ فــا بــد 
أن نشــاركهم صنــع القــرار وإعطــاء المســاحة مــن الفهــم 

والحديــث الجميــل بعيــدا عــن التهديــد واللــوم .
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 السيد رياض عبداهلل عثمان
حرره وقام بجمعه 

مشاركات

ثالثة ال تعود : الكلمة إذا انطلقت والسهم إذا رمي والزمن إذا انقضى 

 
تفيــد إحصائيــات اإلدارة العامــة للمــرور 

ــادة  ــاء قي ــة أثن ــف الجوال ــتخدام الهوات أن اس
المركبــات والســيارات يتســبب فــي حوالــي 
ــة  ــي المملك ــة ف ــوادث المروري ــن الح 78% م
القيــادة  أثنــاء  الجــوال  اســتخدام  إن  حيــث 
يشــتت ذهــن الســائق ويفقــده التركيــز.

 
ــًرا  ــت صغي ــا كن ــينما عندم ــخ الس ــي تاري ــدي ف ــهر كومي ــابلن أش ــارلي ش ــول تش يق
ــل لقطــع  ــا فــي صــف طوي ــي لمشــاهدة عــرض فــي الســيرك وقفن ــت برفقــة أب ذهب
التذاكــر وكان أمامنــا عائلــة مكونــة مــن ســتة أوالد واألم واألب وكان الفقــر بادًيــا عليهــم 
مابســهم قديمــة لكنهــا نظيفــة وكان األوالد فرحيــن جــًدا وهــم يتحدثــون عــن الســيرك 
ــى شــباك التذاكــر وســأل عــن ســعر البطاقــة فلمــا  وبعــد أن جــاء دورهــم تقــدم األب إل
أخبــره موظــف الشــباك عــن ســعرها تلعثــم األب وأخــذ يهمــس لزوجتــه وعامــات اإلحــراج 
باديــة علــى وجهــه فرأيــت أبــي قــد أخــرج مــن جيبــه عشــرين دوالًرا ورماهــا علــى األرض 
ثــم انحنــى والتقطهــا ووضــع يــده علــى كتــف الرجــل وقــال لــه : لقــد ســقطت نقــودك 
نظــر الرجــل إلــى أبــي وقــال لــه والدمــوع فــي عينيــه . شــكًرا يــا ســيدي وبعــد أن دخلــوا 
ســحبني أبــي مــن يــدي وتراجعنــا مــن الطابــور ألنــه لــم يكــن يملــك غيــر العشــرين دوالًرا 
ــل  ــف أجم ــك الموق ــي . كان ذل ــور بأب ــا فخ ــوم وأن ــك الي ــن ذل ــل وم ــا للرج ــي أعطاه الت

عــرض شــاهدته فــي حياتــي أجمــل بكثيــر حتــى مــن عــرض الســيرك الــذي لــم أشــاهده .
ليتنا نعلم أن السعادة الحقيقية هي تلك التي نمتلكها عندما نسعد اآلخرين .

ــاة ال أي نســٍب  ــق يســلكون فــي الحي أي طري
ينتمــون إليــه!

ولــو انتفــع أحــد بنســب النتفــع بــه أبــو   
ــه  ــرر ب ــب لتض ــد بنس ــرر أح ــو تض ــمي ول ــب الهاش له
ــاء  ــا ج ــوًكا ولم ــًدا ممل ــد كان عب ــاح وق ــن رب ــال ب ب
ذكــر لقمــان فــي القــرآن وقــد كان كذلــك مملــوًكا 
فــا يركنــنَّ أحــد إلــى نســب مهمــا عــا وال يحبطــنَّ 

أحــد مــن نســب مهمــا دنــا.

من فضلك أّجل مكالمتك     

أجمل عرض للسيرك    

المفاخرة باألنساب  

محمود أحمد المدهون

يامن بدر الدين فاتة
الطالب

الطالب

عمرو عامر جنيدي
الطالب

مشاركات
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هــذه قصــة إحــدى أشــهر الصفعــات فــي التاريــخ الصفعــة التــي تلقاهــا غــاوس 
ــاك  ــطى كان هن ــرون الوس ــي الق ــة . ف ــرى األلماني ــدى الق ــي إح ــه ف ــن مدّرس م
ــا وذكاؤه مــن النــوع غيــر المألــوف فكلمــا  ــا ذكًي طفــل يدعــى )جــاوس ( وكان طالًب
ســأل مــدرس الرياضيــات ســؤااًل كان جــاوس هــو الســباق لإلجابــة عــن الســؤال فيحــرم 
ــة وفــي إحــدى المــرات  ــر فــي اإلجاب ــك زمــاءه فــي الصــف مــن فرصــة التفكي بذل
ــا فأجــاب عليــه جــاوس بشــكل ســريع مــا أغضــب مدرســه  ســأل المــدرس ســؤااًل صعًب
فأعطــاه المــدرس مســألة حســابية وقــال أوجــد لــي ناتــج جمــع األعــداد مــن )1 إلــى 
ــق  ــن بعــد خمــس دقائ ــدرس ويفســح المجــال لآلخري ــا كــي يشــغله عــن ال 100( طبًع
قــال جــاوس بصــوت منفعــل 5050 فصفعــه المــدرس علــى وجهــه وقــال هــل تمــزح 
أيــن حســاباتك فقــال جــاوس اكتشــفت أن هنــاك عاقــة بيــن) 99 و1( ومجموعهمــا 
100 وأيضــًا) 98 و2 (و)97و 3( تســاوي 100وهكــذا إلــى )51 و49 (واكتشــفت 
بأنــي حصلــت علــى 50 زوجــًا مــن األعــداد وبذلــك وضعــت قانوًنــا عاًمــا لحســاب هــذه 
المســألة n )n+1(/2 وأصبــح الناتــج 5050 فاندهــش المــدرس مــن هــذه العبقريــة ولــم 
يعلــم أنــه صفــع فــي تلــك اللحظــة العالــم الكبيــر فريدريتــش جــاوس أحــد أشــهر ثاثــة 

علمــاء رياضيــات فــي التاريــخ .
يقولــون كــم تلميــذ تفــوق علــى أســتاذه؟! ونقــول علــى المعلميــن أن يرعــوا أبناءهــم 

الطــاب فلعــل فيهــم مثــل هــذا العبقــري! 

 
دعــت المعلمــة والــد الطالــب يوســف للمدرســة لمناقشــة وضــع ابنــه فقالــت : أريــدك 

أن تفهــم بــأن ابنــك يوســف يحتــاج للريتاليــن ) دواء لمــن يعانــون مــن صعوبــة فــي التركيــز 
وفــرط الحركــة ( إنــه مزعــج خــال الــدرس ويعيــق ســير الــدرس كثيــًرا وهــو ال يتعلــم . وافــق 
ــن  ــدواء أمــام أعي ــاول ال ــه يخجــل مــن تن ــراح المعلمــة لكــن يوســف قــال بأن األب علــى اقت
طــاب صفــه .اقترحــت المعلمــة أن يتوجــه يوســف إلــى غرفــة المعلميــن ليتنــاول حبــة 
الريتاليــن ويحضــر لهــا القهــوة ويعــود للصــف . وافــق يوســف وجــرت األمــور كمــا هــو متفــق 
عليــه لشــهر مــن الزمــان . دعــت المعلمــة األب مــرة أخــرى ومدحــت يوســف وذكــرت مــدى 
تحســن ســلوكه وهــدوءه وتعّلمــه . كان األب مســروًرا لســماع كام المعلمــة . توجــه البنــه 
ــر  ــه : مــن الجميــل أنــك تتعلــم اآلن أفضــل مــن ذي قبــل حدثنــي عــن التغي مبتســًما وقــال ل
ــة  ــا أبــي فــي غاي ــه : األمــر ي ــه . قــال يوســف ألبي ــه والنجــاح الــذي قمــت ب الــذي مــررت ب
البســاطة فقــد كنــت أتوجــه لغرفــة المعلميــن أحضــر القهــوة للمعلمــة وأضــع حبــة الريتاليــن 

فــي قهوتهــا . هكــذا أصبحــت المعلمــة أكثــر هــدوًءا واســتطاعت أن تعلمنــا كمــا يجــب. 
-ال تلق باللوم على اآلخرين أحياًنا نحن من يحتاج إلى تغيير ال هم-

أشهر صفعة في التاريخ    

حبة ريتالين   

طال أسامة البسام

محمد فراس الشنقيطي

الطالب

الطالب

مشاركات

األمل جزء من احلياة ومن مل يتأمل مل يعرف معنى احلياة 

يحكــى أّن قلميــن كانــا صديقيــن ، وألّنهمــا لــم ُيبريــا كان لهمــا نفــس الّطــول ؛   
إاّل أّن أحدهمــا مــّل حيــاة الّصمــت والّســلبّية ، فتقــّدم مــن المبــراة ، وطلــب أن تبريــه .

أّما القلم اآلخر فأحجم خوفًا من األلم وحفاظًا على مظهره .  
غاب األّول عن صديقه مّدة من الّزمن ، عاد بعدها قصيرًا ؛ ولكّنه أصبح حكيما.ً 

ــادره  ــه فب ــّدث إلي ــتطع أن يتح ــم يس ــه ، ول ــم يعرف ــيق فل ــل الّرش ــت الّطوي ــه الّصام رآه صديق
ــه . ــن نفس ــف ع ــرّي بالّتعري ــه المب صديق

تعّجب الّطويل وبدت عليه عامات الّسخرية من قصر صديقه .
لــم يأبــه القلــم القصيــر بســخرية صديقــه الّطويــل ، ومضــى يحّدثــه عمــا تعّلــم خــال فتــرة غيابــه 

وهــو يكتــب ويخــّط كثيــرًا مــن الكلمــات ، ويتعّلــم كثيــرًا مــن الحكــم والمعــارف والفنــون ..
ــن  ــّدم م ــه إاّل أن تق ــا كان من ــل ، وم ــم الّطوي ــه القل ــي صديق ــن عين ــدم م ــوع الّن ــرت دم انهم

ــم:- ــد أن عل ــلبّيته بع ــه وس ــز صمت ــر حاج ــه ،وليكس ــراة لتبري المب
أن من أراد أن يتعّلم ال بّد أن يتألم.

 
حلــت معلمــة مــكان معلمــة أخــرى قــد غــادرت إلجــازة أمومــة وبــدأت المعلمــة البديلــة فــي 
شــرح الــدرس . ســألت ســؤااًل لطالــب مــن الطــاب فضحك جميــع الطاب وذهلــت المعلمــة وأخذتها 
الحيــرة والدهشــة مــن الضحــك بــا ســبب ثــم أدركــت مــن خــال نظــرات الطــاب ســر الضحــك وأن 
الطــاب يضحكــون لتوجيــه الســؤال إلــى طالــب غبــي فــي نظرهــم . خــرج الطــاب إلــى االســتراحة 
فنــادت المعلمــة ذلــك الطالــب واختلــت بــه وكتبــت لــه بيًتــا مــن الشــعر علــى ورقــة وناولتــه إياهــا 
وطلبــت منــه أن يحفــظ هــذا البيــت حفًظــا جيــًدا وأوصتــه بــأال يخبــر أحــًدا بذلــك أبــًدا . وفــي اليــوم 
التالــي كتبــت المعلمــة بيــت الشــعر علــى الســبورة وقامــت بشــرحه مبينــة مــا فيــه مــن المعانــي 
والباغــة ثــم مســحت البيــت وقالــت : مــن حفــظ منكــم البيــت فليرفــع يــده . لــم يرفــع أي طالــب يــده 
باســتثناء ذلــك الطالــب رفــع يــده بتــردد واســتحياء طلبــت المعلمــة مــن الطالــب أن يقــرأ بيــت الشــعر 
ــة  ــت مــن الطــاب تحي ــاًء حســنا وطلب ــه ثن ــت علي ــى الفــور أثن ــم واســتحياء ولكنهــا عل فــردده بتلعث
الطالــب والتصفيــق لــه انقســم الطــاب بيــن مذهــول ومشــدوه ومتعجــب ومســتغرب تكــرر المشــهد 
ــاب .  ــن الط ــق م ــة والتصفي ــن المعلم ــح م ــراء والمدي ــرر اإلط ــة وتك ــاليب مختلف ــبوع بأس ــال أس خ
بــدأت نظــرات الطــاب نحــو هــذا الطالــب تتغيــر وبــدأت نفســيته تتحســن نحــو األفضــل وازدادت ثقتــه 
بنفســه ولــم يعــد يــرى أنــه غبــي كمــا كانــت تصفــه المعلمــة الســابقة وشــعر بقدرتــه علــى منافســة 
زمائــه بــل والتفــوق عليهــم . ثقتــه بنفســه دفعتــه إلــى االجتهــاد والمثابــرة والمنافســة واالعتمــاد 
ــل  ــواد ودخ ــة الم ــي كاف ــح ف ــر ونج ــد وثاب ــة اجته ــارات النهائي ــد االختب ــرب موع ــذات . اقت ــى ال عل
المرحلــة الثانويــة بثقــة وهمــة عاليــة زاد تفوقــه وحصــل علــى معــدل أّهلــه لدخــول الجامعــة بتفــوق 
ــى  ــول عل ــة للحص ــة الدراس ــتعد لمواصل ــو اآلن يس ــتير وه ــى الماجس ــل عل ــته وحص ــل دراس ــم واص ث
شــهادة الدكتــوراه . هــذه قصــة نجــاح كتبهــا الطالــب بنفســه فــي إحــدى الصحــف داعًيــا لمدّرســته 

صاحبــة بيــت الشــعر أن يثيبهــا اهلل خيــر الثــواب .
إضــاءة :مــا أجمــل أن يكــون المعلــم أو المعلمــة مــن مفاتيــح الخيــر ومغاليــق الشــر وليــس العكــس 

يحفــز ويشــجع يأخــذ باليــد ويمنــح األمــل والتفــاؤل . فهــو صاحــب رســالة ســامية 

حكاية القلمين   

ر حياته   بيت شعر غيَّ

قصي عبد اهلل القثمي
الطالب

إياد علي عسيري
الطالب

مشاركات
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الحصاد

م

م

م

المسابقة

المسابقة

المسابقة

المركز

المركز

المركز

المستوى

المستوى

المستوى

اسم الطالب

اسم الطالب

اسم الطالب

1

1

1

ترتيل القرآن الكريم

أوائل الطاب

اولمبياد اللغة العربية

األول

الثاني

الثاني

تعليم جدة

لجنة المدارس األهلية

المملكة العربية السعودية

أنس عاء المزجاجي

هاني عبد السام الدهلوي

عبد العزيز عبد اهلل العريفي

2

2

2

أولمبياد الرياضيات

أوائل الطاب

أولمبياد الرياضيات

الثالث

الثاني

األول

مكتب الوسط

لجنة المدارس األهلية

مكتب الوسط

سلمان ياسين الخطيب

عبد الرحمن أحمد الشرفا

ريان ياسر بنجر

3

3

3

أولمبياد الرياضيات

أوائل الطاب

أولمبياد الرياضيات

الخامس

الثاني

الرابع

مكتب الوسط

لجنة المدارس األهلية

مكتب الوسط

صالح مازن تمر

علي أحمد باشيخ

عبد العزيز عبد اهلل العريفي

4

4

4

فن الحوار باللغة اإلنجليزية

أوائل الطاب

Spelling bee 

الثالث

الثاني

الثاني

تعليم جدة

لجنة المدارس األهلية

تعليم جدة

محمود خشاب صفوان

محمد سالم مزاحم

عبد العزيز فهد اللحياني

5

5

5

فن الحوار باللغة اإلنجليزية

أوائل الطاب

مسابقة )أنا فنان(

الثالث

الثاني

الثالث

تعليم جدة

لجنة المدارس األهلية

تعليم جدة

 عبد العزيز كمال صالح

عبد اهلل عيسى الفريج

فيصل شيئان محمد

6

6

6

10

8

8

12

14

16
15

17
18

فن الحوار باللغة اإلنجليزية

مسابقة )أنا فنان(

مسابقة جدة روبو 13

أوائل الطاب

العلوم المرحة

العلوم المرحة

أوائل الطاب

فيزيائيو جدة

فيزيائيو جدة
فيزيائيو جدة

فيزيائيو جدة
فيزيائيو جدة

الثالث

األول

الثالث

الثاني

الثالث

الثاني

الثاني

الثاني

الثاني
الثاني

الثاني
الثاني

تعليم جدة

لجنة المدارس األهلية

تعليم جدة

تعليم جدة

لجنة المدارس األهلية

تعليم جدة

تعليم جدة

تعليم جدة

تعليم جدة
تعليم جدة

تعليم جدة
تعليم جدة

عبدالعزيز معتز ميمن

أحمد عمرو ناصر 

سميح سامر دياب

فيصل خالد عبد اهلل

عبد المجيد عبد الرحمن الشهراني

عبد العزيز عبد اهلل العريفي

إبراهيم الحاج أمين

عبد العزيز عبد اهلل العريفي

علي حسين الربعي
 راشد بسام نصراهلل

محمد غسان عصام
يوسف الدويغري

7
8

7

7

11

9

9

13

الخط العربي
Spelling bee 

الخط العربي

مسابقة جدة روبو 13

أوائل الطاب

ترتيل القرآن الكريم

أوائل الطاب

أوائل الطاب

الثالث
األول

الثالث

الثالث

الثاني

الثالث عشر

الثاني

الثاني

تعليم جدة
مكتب الوسط

تعليم جدة

تعليم جدة

تعليم جدة

تعليم جدة

تعليم جدة

تعليم جدة

عبد العزيز عبد اهلل الغامدي
عبد الرحمن احمد الشبيلي

عبد السام زياد صوفي

محمد كريم طيباني

 مجد هادي محمد

عمر عبد اهلل باعثمان

ثامر محمد عشي

عبد الرحمن حسان رمضان

جوائز القسم االبتدائي

جوائز القسم المتوسط

جوائز القسم الثانوي

صديقك من يصارحك بأخطائك ال من جيملها ليكسب رضاك

الحصاد

اسم الطالبالمستوىالمركزالمسابقةم
سعود محمد الذيبانمحافظة جدةاألولبطولة جدة للعبة الجودو لألشبال1
خالد محمد الذيبان محافظة جدةالثانيبطولة جدة للعبة الجودو لألشبال2
محمد ياسر خياطالمنطقة الغربيةاألولبطولة جدة للعبة التايكوندو3
عمار طلعت خياطتعليم جدةالثانيمسابقة جدة روبو 413
عبد الكريم مروان المغربيتعليم جدةالثانيمسابقة جدة روبو 513
عبدالعزيز شاهينجدةالثانيبطولة األندية السعودية للجمباز للبراعم6

جوائز  قسم المسار الدولي
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الحصاد

الطالب / عبد العزيز الغامدي

يج
فر

ى ال
يس

هلل ع
د ا

 عب

يخ
ش

 با
مد

أح
ي 

عل
 

رفا
لش

د ا
حم

ن أ
حم

دالر
 عب

حم
مزا

م 
سال

د 
حم

 م

ي
لو

ده
 ال

ي
هان

 

الطالب / عبد السام زياد صوفي

الطالب / محمد ياسر خياط

المركز الثالث

الوصول للمرحلة النهائية والحصول على المركز الثاني

المركز الثالث

الميدالية الذهبية

مسابقة الخط العربي

مسابقة أوائل الطلبة

مسابقة الخط العربي

بطولة جدة للعبة التايكوندو على مستوى المنطقة الغربية

المرحلة االبتدائية

المرحلة المتوسطة

المرحلة المتوسطة

إذا نقص العقل زاد الكالم وإذا مت العقل نقص الكالم

الطالب / عبد العزيز شاهين 
الميدالية الذهبية

بطولة األندية السعودية للجمباز للبراعم

الحصاد

الطالب / أنس عاء المزجاجي
المركز األول

مسابقة القرآن الكريم )ترتيل(

الطالب /عبد العزيز كمال صالح
المركز الثالث

مسابقة فن الحوار باللغة اإلنجليزية
المرحلة االبتدائية

الطالب /محمود صفوان خشابالطالب /عبد العزيز معتز ميمن
المركز الثالثالمركز الثالث

مسابقة فن الحوار باللغة اإلنجليزيةمسابقة فن الحوار باللغة اإلنجليزية
المرحلة االبتدائيةالمرحلة االبتدائية

55



56

هلل
صرا

م ن
سا

د ب
ش

 را

ي
بع

الر
ن 

سي
 ح

ي
عل

 

ي
يف

عر
 ال

زيز
لع

د ا
عب

 

ام
ص

 ع
ان

س
 غ

مد
مح

 

ي
غر

وي
لد

ف ا
س

يو
 

المركز الثاني

مسابقة فيزيائيو جدة-مكتب الوسط
المرحلة الثانوية

الحصاد

الطالب /عبد الكريم مروان المغربيالطالب /عمار طلعت خياط 
المركز الثانيالمركز الثاني

بطولة جدة روبو 13
STEM  مجال تركيب المكعباتSTEM  مجال تركيب المكعبات

بطولة جدة روبو 13

الطالب / خالد محمد الذبيان الطالب / سعود محمد الذبيان
الميدالية الفضية الميدالية الذهبية

بطولة جدة للعبة الجودو لألشبال  بطولة جدة للعبة الجودو لألشبال 

الظنون السيئة مرض يقتل كل شيء مجيل

الطالب / عبد العزيز عبد اهلل العريفي الطالب / علي حسين على الربعي
حفل تكريم المتفوقين على مستوى جدةحفل تكريم المتفوقين على مستوى جدة

سفراء التفوق 31سفراء التفوق 31

الحصاد

الطالب / سميح سامر سميح دياب

الطالب / عبد العزيز عبد اهلل العريفي

الطالب / محمد كريم طيباني 
المركز الثالث مكرر

المركز الثاني

المركز الثالث مكرر
بطولة جدة روبو 13بطولة جدة روبو 13

Bio Loid  مجال جمع المكعبات

مسابقةأولمبياد اللغة العربية

Bio Loid  مجال جمع المكعبات
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أحمد عبداهلل الرماحأحمد حسين خان أحمد ماجد الجيزانيأحمد عبد اهلل الصبياني

اسكندر اسماعيل بخاريأحمد محمد إدريس الباسل مازن الطباطيبيأحمد محمد السماعنه

أنس نبيل خوجةالوليد هشام المطوع

بسام أنور الشرعبي

أمجد هيثم احمد

بدر عبداهلل الغامدي

أيمن تمام المصري

حسام أيمن زايد

الخريجون

الدفعة الثالثة عشرة من خريجي الثانوية العامة 13
                     المسارالعام 

حميد محمد الجدعانيحسن علي الزهراني راشد بسام صبحيحسن علي المرشدي

ريان ياسر بنجرراكان سامي بحول زياد احمد فلمبانريان زياد ريان

سعود سلطان الحربيزيد بن شاكر محيسن

سلمان سعيد بافرط

سالم مبارك الخلبي

سلطان محمد باوزير

سعود عبداهلل الغامدي

سلطان عادل عبدالفتاح

الخريجون
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صبحي رائد المالكيسليم محمد يزبك عبدالرحمن أحمد الشيخسميح سامر دياب

عبدالرحمن عاء الكويفيعبدالرحمن اسماعيل عبداهلل عبدالرحمن محمد البخاريعبدالرحمن عبدالرحمن ابوزيد

عبدالعزيز خالد الغامديعبدالعزيز أحمد الديني

عبداهلل حسام علي

عبدالعزيز أنس الشنقيطي

عبداهلل أسعد المطوع

عبدالعزيز عبداهلل العريفي

علي حسن عبدالباقي

الخريجون

فهد مشعل الشريففراس محمد شريف فؤاد عبداهلل ابوركبهفراس نبيل مندوره

مجد الدين عبدالرحمن صبحافيصل منصور القوفي محمد أحمد قطبقيس ناصر األشقر

محمد سالم نشوانمحمد خالد الكعيد

محمد غسان زيناتي

محمد زكي األعوجي

محمد عمر جميل

محمد عبدالرحمن باجنيد

محمد عبدالرحمن بافيل

الخريجون
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معاذ خالد الغانميمحمد فهد الدوسري منصور عبدالعزيز السلميمسفر محمد الغامدي

وليد محمد ابوحساننايف محمد عبد اهلل يزيد حسام صعيديهاشم أشرف الشريف

يزيد ياسر الغامدييزيد عمر باحمران يزيد متعب محمد السديري

الخريجون

أحمد محمد خيلةإبراهيم وليد قحوم أسامه فيصل عبدالقادرأحمد بشير الريماوي

بندر إيهاب محمد غندورالوليد خالد العوفي بندر عثمان العموديباسل عبدالعزيز الغامدى

خالد وليد الصيعريجال على يوسف ظهار

عبدالرحمن العباس باشيخ

خالد جمال إدريس

عبداالله عماد طيب

رائد عادل حسب اهلل

صفوان زاهد الصواف

الخريجون

الدفعة الخامسة من خريجي الثانوية العامة 5
                    المسارالدولي     
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عبدالعزيز بسام  فتحيعبدالرحمن أيمن دراق عبدالعزيز محمد عبدالرازقعبدالرحمن محمد المبيض

عبداهلل أسامه بلبلعبدالعزيز محمد جنيد عبداهلل فاضل التركستانيعبدالعزيز نواف الطويرب

فارس فهد لنجاوىعبدالملك طال الغانمي

مرهف أسامة مهدي

عاء محمد عوض باعيسى

محمد منصور خريشي

فيصل مهدى باعباد

مهند عبدالجابر بدوي

الخريجون

نواف هيثم الجهنينواف خالد العطنى هانى محمد القنفذينواف فيصل بخاري

الخريجون
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الطالب المثالي

عبد العزيز عبد اهلل العريفي

عبدالعزيز نواف يوسف الطويرب

املسار العام

املسار الدويل

الطالب المثالي

نمــوذج لشــاب ســار علــى الــدرب الصحيــح  . جــد واجتهــد   
وثابــر وكافــح فحــقَّ لــه أن يحصــل علــى تقديــر وإعجــاب الجميــع 
لــكل  نمــوذج  العريفــي  العزيــز  .عبــد  المســتويات  وعلــى كل 
شــباب مملكتنــا الحبيبــة وضــع نصــب عينيــه شــعارنا وعلمنــا  أصــر 
أن ترفــرف رايــة اإلســام   رايــة المجــد فــي كل المحافــل  شــهد 
لــه الجميــع باألخــاق الحميــدة  وشــارك فــي كل مناشــط التعليــم 
حــاز المركــز الثانــي علــى مســتوى المملكــة فــي أولمبيــاد 
ــات   فــاز  ــاد الرياضي ــع فــي أولمبي ــة   والمركــز الراب اللغــة العربي
بالمركــز األول فــي مســابقة العلــوم المرحــة   والمركــز الثانــي 

ــدة . ــو ج ــابقة فيزيائي ــاء ومس ــغ الفيزي ــابقتي  نواب ــي مس ف

تــم اختيــاره طالبــا مثاليــا عــن طريــق إجــراء عمليــة التصويــت   
والطــاب. المعلميــن  آراء  خــال  مــن 

ويتحلــى بمجموعــة مــن الصفــات الشــخصية والعلميــة التــي أهلتــه 
ليتــم اختيــاره طالًبــا مثالًيــا للصــف الثالــث الثانــوي ومنهــا :

    األول على الصف الثالث الثانوي في الفصل الدراسي األول.
    شارك في مؤتمر الجامعات بجامعة العلوم والتكنولوجيا بجدة.
    شارك في معرض المشاريع العلمية على مستوى مدارس اإلخاء.

    شارك في برنامج )عيش السعودية( برحلة لمدينة الرياض.
    األمين المساعد في المجلس االستشاري في المدرسة.

    شارك في العمل التطوعي لنظافة وصيانة المساجد بالحي.
    شارك بفاعلية في األنشطة المدرسية المختلفة

    دمث الخلق ، هادئ الطباع وذو شخصية قيادية . 
    متعاون مع زمائه علميا واجتماعيا. 

احلياة مليئة باحلجارة ال تتعثر هبا بل امجعا وابن هبا ســلمًا تصعد به حنو النجاح  -

أحمد بشير الريماوي

محمد منصور خريشي 

عبد العزيز بسام فتحي

الطاب المتميزون

ــون  ــه ليك ــي أهلت ــخصية الت ــة والش ــا العلمي ــات والمزاي ــن الصف ــة م ــز بمجموع يتمي
ــا : ــة ومنه ــي المدرس ــن ف ــاب المتفوقي ــد الط أح

      حاصل على المركز الثالث بين طاب الصف الثالث الثانوي في الفصل الدراسي األول.                                                                                                      
     ترتيبه األول على صفه في الفصل الدراسي األول.

     شارك في مؤتمر الجامعات بجامعة العلوم والتكنولوجيا بجدة.
     شارك في برنامج )عيش السعودية( برحلة لمدينة الرياض.
     مسؤول االتصال في المجلس االستشاري في المدرسة.

     يشارك بفاعلية في األنشطة المدرسية المختلفة.
     يشارك دائما في برنامج اإلذاعة الصباحية مع طاب صفه.

     صاحب مبادرات ويمتاز بالتفوق األكاديمي.
     يحظى بتقدير الجميع طابا ومعلمين.

يتميــز بمجموعــة مــن الصفــات الشــخصية والعلميــة التــي أهلتــه ليكــون أحــد الطاب 
المتفوقيــن فــي الصــف الثالــث الثانــوي  ومنها :

      حصل على المركز الثاني على مستوى طاب الصف الثالث الثانوي بالمدرسة.     
     شارك في معرض الجودة المدرسية.

     شارك في مؤتمر الجامعات بجامعة العلوم والتكنولوجيا بجدة.
     شارك في برنامج )عيش السعودية( برحلة لمدينة الرياض.

     شارك بفاعلية في األنشطة المدرسية المختلفة.
     شارك في العمل التطوعي لنظافة وصيانة المساجد بالحي.

     يتمتع بقدر عالي من الثقافة العامة. 

يتميــز بمجموعــة مــن الصفــات الشــخصية والعلميــة التــي أهلتــه ليكــون ضمــن 
الطــاب المتفوقيــن فــي الصــف الثالــث الثانــوي ومنهــا :

      ترتيبه األول مكرر على طاب الصف الثالث الثانوي في الفصل الدراسي األول.                                                                                                      
     شارك في مؤتمر الجامعات بجامعة العلوم والتكنولوجيا بجدة.

     شارك بفاعلية في األنشطة المدرسية المختلفة.
     شارك في العمل التطوعي لنظافة وصيانة المساجد بالحي.

     يتعامل باحترام مع معلميه، وزمائه، وكل العاملين في المدرسة. 
     طالب مجتهد يدير وقته بكفاءة عالية.             روح التعاون مع زمائه ومعلميه.
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As we all know the most important part of any school is the learning that takes 
place within its walls. AdvancED observed 32 lessons during the visit and rated our 
performance in the following environments:
•Equitable Learning
•High Expectations
•Supportive Learning
•Active Learning
•Progress Monitoring
•Well-Managed Learning
•Digital Learning
 We received many positive comments regarding teaching and learning as well as 
pointers for future development. We are proud that our students were recognized as learners 
who, “Speak and interact respectfully with teachers and each other” while it was also noted 
that, “Learners are treated in a fair, clear and consistent manner” by their teachers and other 
staff in the school.
 Much time was spent on interviews, both formal and informal. The following list explains 
the numbers of people interviewed representative of the various stakeholder groups:

The Engagement Review Team have given us a full report and we are clear about the next 
steps that we must take in our continuous journey to improve the quality of educational 
opportunities for all our learners. 
 Before the team left, they presented us with two mementos, a cuddly elephant and a 
book, which are now proudly displayed in our library. 
 The book’s title is ‘You are here for a reason’. We are all here for a reason and that 
reason is echoed in our mission and vision but let us not forget the two people who made all 
of this possible; Thank you Etidal Al Rimawi and Hussein Al Rimawi. As AdvancEd noted in their 
final comments when describing our school, “What a legacy to its founders.” 

NumberStakeholder groups 
9                  School Board 

18Leaders
4Teachers

20Students
11Parents
10                  Support Staff 
72                       Total 

Karen Collins
 Academic Director
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Visit of AdvancED Accreditation Team to Al Ekhaa 
School for Girls – International Section

 Our long awaited review visit from AdvancED accreditation team took 
place in February. 

 We had all worked very hard to prepare for the visit and were delighted to welcome 
Barbara Johnson, Robyn Baker, Samina Imran and Hanan Kemin to our school.

 The visit started with a sandstorm but we are happy to say that our team was 
undeterred and we continued to have what proved to be a successful engagement review.
 After orientation tours of Jeddah and our school, one of the first tasks of the team 
was to scrutinize the folders that we had prepared for them charting our “Improvement 
journey” in relation to the standards and the three domains of Leadership, Learning and 
Resources.
 The AdvancED team was very impressed with our school environment and commented 
on how aesthetically pleasing as well as functional the learning areas are. They made many 
encouraging comments but highlighted the fact that the classrooms are equipped with 
SMARTBoards and we have a science lab, a computer lab, a language lab and a library. 
 They particularly liked our café! Our recently erected and decorated noticeboards 
received praise and it was noted that they reflected, “Materials correlated to subject                                                                                                                                          
          content”.
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Creative Writing Projects                                    
                 Al-Ekhaa  
International School always supports 
creative activities. This year, grades three 
and five gave superb performances in 
showing their skills in writing comics and 
short stories. Teachers of both grades held 
(Writing a Short Story) and (Writing Comic 
Strips) competitions. The students produced 
work of an exceptionally high standard when 
writing their own made up short stories. 
They wrote about their dreams and visions 
of the future, they wrote about morals and 
values as well. Their great performance was 
awarded by the School Executive Director 
in the morning assembly. They were given 
certificates, great novels and extra marks in 
their total grade of the year.

Grade 4 English Magazine                                 

 With the wonderful support of 
parent, Mr Bilbaid under the guidance of 

Mr Ahmed Ameen, Grade 4 have produced 
a highly professional looking magazine 
which supports the work they have covered 
in English this year. A link to this excellent 
magazine will be available on the school 
website.

Activities
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Kangaroo Mathematics Competition                     

Science Fair                                           

Art Exhibition                                      

 130 students from Grade 1 to Grade 
12 took part in the Kangaroo Mathematics 

Competition which is promoted as part of 
the ‘Mawhibah’ Project for Gifted Students. 
The competition comprises of age appropriate 
questions in exciting, enjoyable and challenging 
tests. Over 50 different countriies take part in this 
annual competition where the key competence 
tested is logical thinking rather than knowledge of 
formulae. It is the largest competition for schools 
in the world with over 6 million participants.

 The 9th Annual Science 
Fair took place on 12th April with 
over 100 science projects on display. 
Students from Grade 1 to 12 participated 
and the projects demonstrated great 
examples of Active Learning and Group 
Work. The projects covered all aspects 
of science including Biology, Chemistry, 
Physics and Geology.
Mr Al Harthy and other members of the 
school administration spent more than 
2 hours exploring and evaluating the 

projects.

 In April the school hall 
was filled with a colourful exhibition 
of work in a variety of media. Students 
took great pleasure in explaining the 
inspiration and techniques involved 
in their work to visitors. The display 
included many different types of 
work including silk screen printing, 
modelling, painting with a variety of 

materials and calligraphy.

Activities
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Voluntary Work                                         
 Being charitable and 
providing for the needy are important 
features of the Muslim character. Charity 
and voluntary work changes the lives of 
people every day even with the smallest of 
gestures. The generous and kindly actions 
of our Grade 12 students, giving freely of 
their time to clean mosques, helps make our 
community a better place. We can please 
Allah by doing good deeds as the Prophet 

( Peace Be Upon Him) did throughout his 
life.Riyadh Trip                                   

Physical Education                                 

 21 Grade 12 students from the National 
and International Section travelled to Riyadh. They 

visited the National Museum where they viewed 
captivating displays of Saudi Arabia’s past and present 
culture. The trip included a visit to the Masmak Fort, 
the building that played a major part in the Kingdom’s 
history. It was used by King Abdulaziz from 1902 to 
1938.
The highlight of the trip was the beautiful, natural 
landscape of Diriyah which was the original home of 
the Saudi Royal Family. It was declared a Unesco World 
Heritage Site in 2010 and is the largest heritage site in 
the Kingdom.

 As well as academic excellence 
we place a lot of emphasis on the 

importance of healthy lifestyles with every 
pupil being given the opportunity to play a 
variety of sports. Our students have achieved 
a very high standard of performance in 
many sports including gymnastics, judo, 
taekwondo and cycling.

Activities
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Parents’ Meeting                                               

GAT Exam                                           

 This year we have held 4 very 
successful and well attended Parents’ 

Meetings. In addition, we have had individual 
Year Group Meetings for Grades 1 to 4. During 
these meetings parents had the opportunity 
to complete 2 Parent Surveys, one about the 
school website and a second about your sons’ 
performance, attitude and well-being. Both 
surveys provided us with valuable information 
which help us to ensure your son gets the most 
out of his time at Al Ekhaa School.
 Parents’ Meetings are important 
because they give you an opportunity to 
discuss what your son is doing at school and 
how they are getting on academically. It also 
helps to give your son good, practical support 
and to make the right choices. When schools 
and parents work together, students do 
better.           

 We are proud to announce that 
Al Ekhaa School has been highly ranked in the 
National GAT (General Aptitude Test) Exam. The school 
achieved 4th Place within all Jeddah schools, 5th place 
throughout the Makkah Region and a remarkable 30th 
place throughout the Kingdom. 
 This test has been used for several years as one 
of the major tools in selecting students who will be 
submitted to universities and colleges. It uses language 
and mathematics to measure the following abilities:
1.Reading comprehension
2.Logical relations
3.Problem Solving
4.Inferential abilities

5.Inductional abilities

Activities
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 As Executive Director of The International Section I am delighted 
to contribute to this wonderful Year Book. I hope it gives you 
something of the flavour of the exciting things that happen at Al 
Ekhaa School on a daily basis.

 As parents you put your trust in us as educators that your sons 
will reach their full potential. It places an enormous responsibility on 
us to ensure they achieve that goal. 

 The history of Al Ekhaa School reflects an ethos that is supportive yet challenging, 
fulfilling and rewarding, welcoming and safe. We feel this creates the perfect atmosphere 
for your son to do well and make real progress.

 The beautiful new building and the state of the art technology allows our students 
to flourish and take educational risks, a legacy that the Rimawi family, as the founding 
owners of Al Ekhaa School, would be justifiably proud.

 We too are proud of the successes of our students and our aim is to discover and 
nurture talents in all area of the curriculum. At Al Ekhaa the focus is not just on facts and 
examinations but on developing a love of knowledge and learning, and equipping pupils 
with skills and values that will guide and support them throughout their lives. We strive to 
teach students how to think, not what to think.

 So we hope your sons will leave us as confident, well-rounded individuals. Over time 
they will have absorbed not only information, knowledge and skills but also Al Ekhaa’s 
values, culture and experience. My advice to those students leaving school this year is to 
take that experience and use it to make a difference in the world.

Michael Collins

Michael Collins

 Executive Director

 Executive Director


