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حقوق الملكية

هذا العرض المعد من شركة الرواد للتربية والتعليم ـ عضو مجموعة الرواد عن توجهاتها واستراتيجيتها 
في التطوير واإلدارة والتشغيل للمجمعات التعليمية ذا طابع فكري يندرج ضمن حقوق الملكية الفكرية، 
وهو وبكافة ما ورد فيه من أفكار ومقدمات ومنهجيات نظرية وبرامج وإجراءات حق مملوك ومحفوظ 
عرضه ألي جهه  اختزاله وال  وال  تصويره  نسخه وال  يجوز  ال  فإنه  ولذا  والتعليم.  للتربية  الرواد  لشركة 
ص وُأعدَّ له، والستخدام المسؤولين المختصين، وما يرتبط بهم من  منافسه أو غير منافسه إال لما ُخصِّ

إدارات ومستشارين.
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المؤثرون األساسيون
 في قطاع التعليم الخاص في المملكة العربية السعودية

تم تصنيف مجموعة الرواد ضمن ستة مؤثرين أساسيين في قطاع التعليم األهلي في 
المملكة العربية السعودية

 )PwC 2017( حسب تقرير بي دبليو سي
دليل قطـاع التعليم - المملكة العربية السعودية 
 PricewaterhouseCoopers International

Arrowad Educational
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للتربية والتعليم هو مساهمتها في  الرواد  التي حققتها شركة  من أهم اإلنجازات 
تطوير الطاقة االستيعابية لنظام التعليم العام في المملكة، ليس كًما فحسب بل نوًعا 
أيضا على مدار العقود الثالثه الماضية. ولما كان لهذه الثقة التي منحتنا إياها وزارة التعليم 
التي  وللمكانة  العطاء  استمرار  منا على  أهمية، وحرصا  السعودية من  العربية  بالمملكة 
التعليمة  بإدارة وتشغيل المؤسسات  الخاص  الرواد، قررنا تطوير نموذجنا  يتميز بها اسم 

منذ وقت مبكر و نحدد فيه رؤيتنا التي تحقق غاياتنا وتعزز ثقة الوزارة والمجتمع بنا. 

لذا جاء نموذجنا متركزًا على تنمية اإلنسان والمجتمع مؤكدًا على مكانة الرواد بين 
مؤسسات التعليم المحلية واإلقليمية. 

رجال  هللا  من  بتوفيق  حققها  التي  الرواد  وإنجازات  مسيرة  على  ركائزها  وُبنيت 
مخلصون من أبناء المجموعة، تلك اإلنجازات التي وضعتها في هذه المكانة والتي من 
شأنها أن تهيئنا للنقلة النوعية التالية في مسيرة تنمية مجتمعنا ووطننا وفي تحقيق رؤية 

 .2030
 

نموذج الرواد للتربية والتعليم في إدارة وتشغيل المؤسسات التعليمية ينطلق من 
منطلقات الوطنية التي على رأسها رؤية 2030 وتستشعر النجاح وتتأقلم مع التغيرات في 

عوامل البيئة المحيطة. 
 

مدينة  في  الرواد  مدارس  بتأسيس  مسيرتها  والتعليم  للتربية  الرواد  شركة  بدأت 
لمرحلة جديدة  يؤسس  تربوي  بفكر  هـ  الدراسي 1990/1410  العام  الرياض في مطلع 
من االستثمار في التعليم للتحول نحو االستثمار التربوي ليس للربح المادي فحسب؛ بل 
لبناء تجربة وطنية رائدة ومتميزة في تنمية اإلنسان، فكانت رؤيتها ورسالتها وسياساتها 
انطالقتها  ومنذ  األهلي،  التعليم  مؤسسات  بين  منارًا  والتعليمية  التربوية  ومنهجياتها 
أسهمت في التنمية والبناء وهي اآلن تتفاعل مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 

في تطوير الخدمات التعليمية ونظم التطوير.

أثمرت مسيرة شركة الرواد للتربية والتعليم عن انتظام عدد من المجمعات والمدارس 
وتحت هيكلها وضمت  إطارها  وخارجها في  المملكة  داخل  والعالمية  العربية  التعليمية 
في كيانها )9( تسعة مجمعات تجاوز عدد طالبها وطالباتها )15,000( خمسة عشر ألف 

طالب وطالبة،

 وبلغ عدد العاملين الذين ينتسبون إليها أكثر من ألف وخمسمائة )1,500( موظف 
التدريب  مجاالت  إلى  التقليدية  التعليمّية  التربوية  الشركة  حدود  وتجاوزت  وموظفة، 
والبحث العلمي وتقديم االستشارات والتأهيل للحصول على شهادات الجودة واالعتماد 

األكاديمي.

مقدمة
بسم هللا الرحمن الرحيم،

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا
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ومنذ تأسيسها أخذت شركة الرواد للتربية والتعليم في تطوير العديد من البرامج 
رسالتهم  وتحقيق  مهمتهم  أداء  في  وللطالب  للمعلم  عونًا  لتكون  والتعليمية  التربوية 
التي  واألوليات  المبادرات  من  العديد  فأطلقت  للطالب  وشاملة  متكاملة  رعاية  في 
تمثلتها ليست المدارس األهلية فحسب بل والمدارس الحكومية ودرست تجاربها وزارة 
التربية التعليم وطبقت بعضها، وحققت بفضل هللا تعالى نجاحات مطردة وريادة متميزة 
بحصولها على مجموعة من الجوائز والشهادات واالعترافات األكاديمية التربوية, وأقامت 
العلمية  والجمعيات  الدولية  والمنظمات  الحكومية  المؤسسات  مع  مميزة  عالقات 
المتخصصة ومؤسسات وأفراد المجتمع بشكل عام، وجاء ذلك كله بتوفيق من هللا ثم 
حصيلة إنجازاتها الثرية والمعتمدة على االهتمام الخاّلق، والرعاية التربوية والتخطيط بعيد 

المدى للوفاء بثقة أولياء األمور في اختيارهم لمدارسها محضنًا تربويًا ألبنائهم.

ستكون السنوات القادمة ذات أهمية خاصة في تاريخ الرواد، ونحن واثقون بأن كل 
فرد في مجتمع الرواد يتطلع ألخذ دوره في هذا الجهد االستراتيجي.

تحدياتنا كبيرة ولكن عزائمنا وآمالنا أكبر بحول اهللا

عبد هللا بن إبراهيم الخلف 
المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة
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رحلة مستمرة ...
لبناء قمم نجاحات جديدة
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الملخص التنفيذي

تعطي هذه الوثيقة تعريفًا بشركة الرواد للتربية والتعليم - عضو مجموعة الرواد، 
تسهم في  التي  الرائدة  المدارس  متميزة من  نماذج  تأسيس  خبراتها في  توظيف  وتبرز 
التنمية اإلنسانية والمجتمعية. وقد أعدت هذه الوثيقة لتوثيق أصول ومؤهالت ونموذج 

الشركة في إدارة وتشغيل المجمعات التعليمية.

وخطتها  وتشغيلها  التعليمية  المؤسسات  إلدارة  الرواد  نموذج  الوثيقة  تقدم 
االستراتيجية كما تقدم دراسة استطالع سوق التعليم في المملكة مبينًة حجم السوق 
على  والعالمية  األهلية  المدارس  وتوزيع  التعليم  سوق  في  والفجوة  المتوقع  والنمو 
الفجوة.  الخاص في سد هذه  للقطاع  المتوقعة  المساهمة  اإلدارية وكذلك  المناطق 
وتقدم الوثيقة أيضا مبادرات شركة الرواد للتربية والتعليم في تجويد التعليم ومنها مبادرة 
التربوي الدولي )™INTEREDU( والمنظومة الشاملة لتخطيط موارد المدارس - سكالر 

.)scholar™(

تعتمد شركة الرواد للتربية والتعليم كواحدة من أكبر ست كيانات استثمارية تعليمية 
على مستوى المملكة في التعليم األهلي حسب تقرير بي دبليو سي )PwC 2017( على 
خططها  في  الشركة  وتركز  التعليمية.  المجّمعات  وتشغيل  تطوير  في  متكامل  نموذج 

االستراتيجية السابقة والحالية على محاور تركيز رئيسة، من أهمها:

أواًل: قيادة ناجحة وفاعلة ومسؤولة وديناميكية
       )الريادة في التعليم(

ثانيًا: بيئة تعليمية متطورة بشكل مستمر وجاذبة ومشّوقة
       )الريادة في التربية(

ثالثًا: مشاركة مجتمعية وعالقات مثمرة محلًيا ودولًيا
       )بيئة تعليمية جاذبة(

رابعًا: توسع أفقي وعمودي مدروس
       )تحفيز المعلمين وتطويرهم(

محاور التركيز هذه ناجمة عن خبرة الرواد وتجربتها في تأسيس المجمعات التعليمية 
وإدارتها وتفعيلها؛ إذ تعمل على مراجعة برامج هذه المحاور دوريًا للتوافق مع المتغيرات 

والتطورات المتسارعة في أنظمة وتوجهات التعليم محليًا ودوليًا.

والتعليم مع شركات  للتربية  الرواد  أنشطة شركة  تتكامل  أن  لتوفيق من هللا  إنه 
واالستشارات  المستمر  والتحسين  التدريب  وخدمات  التعليم  بين  ما  الرواد  مجموعة 
والتقنية، مما أعطانا مقدرة تنافسية ميزتنا على مدار العقود الثالثة الماضية. نحن فخورون 

بهذا التميز وعازمون على مواصلته طاعًة � وخدمًة للوطن ووفاًء لذوي العالقة. 
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ملخص
الخطة االستراتيجية
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الهيكل التنظيمي
قيادة تدعمها التقنية وقائمة على التحسين المستمر
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ملخص تنفيذي للخطة االستراتيجية

مدار  على  والتعليم  للتربية  الرواد  تطور  االستراتيجية مستقبل  الخطة  ترسم هذه 
رؤيتها  األساسية وهي  أركانها  على  بنائها  مرتكزًة في  إلى 2023،  السنوات من 2018 
الواضحة ورسالتها الثابتة وقيمها الراسخة وكذلك غاياتها االستراتيجية المستنيرة بمواكبة 

العصر ومواءمة خطط التنمية الوطنية وبرامج التحول الوطني واستشراف التحديات. 

إن مجمل محاور )غايات( الخطة االستراتيجية تسعى إلى الوفاء باحتياجات المجتمع 
نوًعا وكًما من الكوادر المهنية والقيادية مسلحة بالمعرفة والمهارات والقيم التي تمكنها 
من المساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الشاملة للمملكة. ولهذا عكفت الرواد على 
يعزز  بما  الموروث األخالقي  تحريك مسار خطتها االستراتيجية نحو بعد وطني يستلهم 
هوية المجتمع السعودي ويمّكن الرواد من تهيئة الطاقات البشرية لتلبية أهداف الخطط 

الوطنية وعلى رأسها رؤية المملكة 2030.

لقد تم تبّني المبادئ األساسية التالية في تطوير الخطة االستراتيجية الحالية:
التركيز على التعلم والتعليم والمشاركة المجتمعية. . 1
البناء على نتائج وبيانات تقييم الخطط االستراتيجية السابقة لمجموعة الرواد. . 2
وضع إطار تخطيط متكامل لتعديل وصيانة مشاريع الخطة مستقبليا. . 3
تطوير الخطة ذاتيًا وباستخدام الموارد الداخلية لمجموعة الرواد. . 4

فرضيات الخطة االستراتيجية 
 

الفلسفة التي بنيت عليها الخطة قائمة على استشراف المستقبل من خالل دراسات 
التنفيذ  أثناء  لمراجعة  بحاجة  االستشراف  هذا  إن  وحيث  وورش عمل،  وميدانية  مكتبية 

تبقى الحاجة الستخدام فرضيات أساسية تقوم عليها الخطة، وهي: 
 

ر الرواد للتربية والتعليم نظامها األساس وتلتزم بنظام التعليم واألنظمة . 1 تطَوّ
الصادرة عن وزارة التعليم بما فيها غاية التعليم وأهدافه العامة والئحة تنظيم 
في  التعليم  عليها  يقوم  التي  العامة  واألسس  واألجنبية  األهلية  المدارس 

المملكة العربية السعودية. 
تلتزم الرواد للتربية والتعليم بمعاير االعتماد الدولي. . 2
تدرك إدارة الرواد للتربية والتعليم أن المنافسة في التعليم األهلي والعالمي . 3

حقيقة واقعة وأن السبيل الوحيد للتعامل مع هذا التحدي هو توظيف إمكاناتها 
البشرية والمادية لرفع سقف جودة خدماتها التعليمية وتهيئة مناخ أكاديمي يتميز 

بالديناميكية والتحدي ويحفز على اإلبداع والرغبة في رفع مستوى التنافسية. 
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بناء تحالفات جديدة لتطوير البرامج والتآزر مع شركات الرواد الشقيقة لتحقيق . 4
فرص جديدة للتعاون. 

تنمية رأس المال الفكري هي ركيزة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية، لذا جعلنا . 5
من دعم البحث العلمي فرضية أساسية في بناء الخطة االستراتيجية الحالية. 

تنمية مصادر التمويل الذاتي يعطي الرواد للتربية والتعليم استقاللية وحرية . 6
أكاديمية كأساس للتميز واإلبداع. 

التحسين والتطوير المستمر )™KAIZEN( فلسفة أساسية يطبقها ويتناقلها . 7
منسوبو الرواد جياًل بعد جيل.

المنطلقات واإلطار االستراتيجي

جملة المنطلقات األساسية التي تم في ضوئها إعداد الخطة االستراتيجية هي: 

هوية وخصائص المجتمع السعودي بشكل عام وواقع التعليم بشكل خاص.	 
نظام التعليم في المملكة. 	 
السياسة العامة للمملكة باعتبارها اإلطار الموجه لمجمل االستراتيجيات. 	 
برنامج التحول الوطني والذي يهدف إلى االرتقاء باالقتصاد الوطني إلى اقتصاد 	 

معرفي والذي بات توجها استراتيجيا لمواكبة التنافسية التي يعيشها االقتصاد 
العالمي.

الوضع الراهن، والمفهوم الحديث للتنمية، والمنهجية والتطورات العالمية. 	 
االتفاقيات اإلقليمية والدولية والتي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ 	 

االستراتيجية. 

خصائص المجتمع السعودي:
عراقة  إلى  ديمومته  في  يستند  العربي،  المجتمع  من  يتجزأ  ال  جزء  السعودي  المجتمع 
وأصالة تمتد جذورها في التاريخ القديم وله إسهامات بارزة في الثقافة وُصنع الحضارة 
التي  المتطلبات  جزءًا من  ذاته  ُيمثل في حد  والثقافي  الحضاري  الُبعد  اإلنسانية، وهذا 
تمكن من التعامل مع التطورات الجارية. والمجتمع السعودي يتسم باالنتماء إلى الدين 
اإلسالمي الحنيف متمسكًا بالقيم االجتماعية الرفيعة، لذلك تم بناء الخطة االستراتيجية 

لتناسب المجتمع بعاداته وتقاليده وقيمه السامية.

نظام التعليم:
نظام التعليم السعودي بما يشمل غاية التعليم وأهدافه العامة والئحة تنظيم المدارس 
األهلية والئحة المدارس األجنبية واألسس العامة التي يقوم عليها التعليم في المملكة 

العربية السعودية، يشكل األساس الذي ُيرتكز عليه في رسم الخطة االستراتيجية للرواد.
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السياسة العامة:
تعتبر السياسة العامة للمملكة هي اإلطار الموجه لمجمل السياسات الفرعية. ومما ال 
شك فيه أن برنامج التحول الوطني يولي اهتماما كبيرا للقطاع الخاص ومن أهمه التعليم 
األهلي واألجنبي، فإن الموارد البشرية المؤهلة بالتعليم الجيد، هي أكثر األصول قيمة في 
االقتصاد الجديد المبني على المعرفة. وعلى هذا األساس فإن خطة الرواد االستراتيجية 

يجب أن تأتي منسجمة مع السياسة العامة وأن تكون عنصرًا متكاماًل معها. 

الواقعية:
تم بناء خطة الرواد االستراتيجية على أساس واقعي وليس مدفوعًا بالمحاكاة أو تقليد 
اآلخرين، كما أن االستراتيجية تأخذ بعين االعتبار اإلمكانات المادية والبشرية المتاحة والتي 

سوف تشارك في تنفيذ االستراتيجية. 

المفهوم الحديث للتنمية:
يركز المفهوم الحديث للتنمية على التنمية البشرية في المقام األول لتكون التنمية ذات 
فاعلية أكاديمية-اجتماعية-حركية تتضمن تغييرات كمية ونوعية، فلم تعد التنمية مجرد 
يعد  ولم  الكالسيكي،  االقتصادي  الفكر  وفق  اإلنتاج  زيادة  إلى  ترمي  اقتصادية  عملية 
التنمية تقاس بنواتج تفاعل  مقبواًل قياسها بالناتج المحلي اإلجمالي فقط، بل أصبحت 
جميع مكونات المجتمع ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا. لذا فقد أصبحت تنمية وتعليم الفرد 
الناس،  التنمية حول  الحديث عملية  التنمية  ليضع مفهوم  التنمية،  ذاته هدف  بحد  هو 
خطط  مع  متناغمة  االستراتيجية  الرواد  خطة  جاءت  وعليه  التنمية.  حول  الناس  وليس 

التنمية الوطنية الحديثة ومساهمة في التنمية البشرية بشكل خاص.

المنهجية في البناء والتطوير:
لكي تكون االستراتيجية صحيحة وقابلة للتنفيذ؛ فقد تم اعتماد األساليب والطرق العلمية 
األسئلة  تحليل  أسلوب  نذكر  الحديثة  األمثلة  ومن  االستراتيجية.  الرواد  خطة  رسم  في 
تحليل  وأسلوب  والمخاطر،  والفرص  والضعف  القوة  جوانب  تحليل  وأسلوب  الحرجة، 
مجاالت العمل، وأسلوب استخدام السيناريوهات، وأسلوب الخطط الموقفية، وأسلوب 
التخطيط االستراتيجي القائم على الرؤية أو الهدف، وأسلوب التخطيط الديناميكي القادر 

على التنظيم الذاتي، وأسلوب التخطيط التفاعلي، ...إلخ.
 

التطورات العالمية الجارية:
وتعني أن خطة الرواد االستراتيجية ال يمكن أن تقوم بمنأى عن التطورات العالمية الجارية 

وعلى وجه الخصوص التطورات في مجاالت التعليم والمعلوماتية. 

االتفاقيات والمشاريع واالستراتيجيات القائمة:
تستبعد  وال  الراهن  الوضع  مع  متأقلمة  حية  وثيقة  االستراتيجية  الرواد  خطة  جاءت 
االتفاقيات والمشاريع واالستراتيجيات القائمة في كافة مؤسسات التعليم وعلى رأسها 
برنامج التحول الوطني والذي بات توجًها استراتيجًيا للتنمية الشاملة ولمواكبة التنافسية 

التي يعيشها االقتصاد العالمي.
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الـــــــــــــــــرؤية
أن تكون مدارسنا االختيار األول في التعليم.

الـــــــــــــرسالة
بناء شخصية الطالب وتمكين مهاراته وتهيئته للحياة المهنية واالجتماعية، وإعداده إعدادًا 
خلقيًا وعلميًا وعمليًا ومهاريًا، ليكون قادرًا على النهوض بمسؤولياته تجاه نفسه ومجتمعه 
ووطنه، وليسهم في تنميته وتطويره، ونسعى إلى الرقي بالكفاءة التشغيلية إداريًا وتربويًا 
التعلم  بالحرية واإلبداع وتعزيز  تتسم  بيئة مشّجعة  بتوفير  التعليمية  لمجمعاتنا  وتعليميًا 
الذاتي واالبتكار، وتقديم أنموذج جاد وموثوق في الخدمات التعليمية االحترافية متبعين 

أسلوبًا علميًا يتسم بالشمولية والوضوح لتحقيق آمال وطموحات الوطن.

الــــــــــــــــــقيم
تمثل قيمنا حجر الزاوية في التزام مجموعة الرواد بممارساتها في خدمة عمالئها، وتستند 
أنظمة  إلى  فيها  ونستند  العريق  وتاريخنا  الوطنية  وثقافتنا  اإلسالمية  إلى هويتنا  قيمنا 
المملكة وخصوصيتها. ويتعهد منسوبو شركة الرواد للتربية والتعليم بااللتزام في األقوال 

واألفعال بالقيم األساسية التالية:

االلتزام: إذ نعتبر اختيار أولياء األمور مدارس الرواد محضنًا تربويًا وتعليميًا ألبنائهم . 1
ثقة يجب علينا االلتزام تجاهها بتحقيق وعودنا لهم والوفاء بمتطلبات ثقتهم.

تكافؤ الفرص: نلتزم بتوفير قواعد العدالة وتعزيز المنافسة الشريفة وتمكين فرص . 2
النمو الشخصي والتحسن الدراسي ألبنائنا الطالب في كافة الجوانب خالل اليوم 

الدراسي وأيضا عند التعامل مع األفراد والمؤسسات الداخلية والخارجية.
المثابرة: نعزز الدوافع الذاتية وننمي التوجهات اإليجابية نحو التطور التتابعي . 3

والتطور  الدراسي  التفوق  مستويات  أعلى  إلى  للوصول  المستمر  والتحسين 
المهني والتميز المؤسسي.

الصدق والشفافية: إذ نبني نظامًا ونلتزم بإجراءات تعزز حماية المصالح وتمنع . 4
الطالب  أبنائنا  وحماية  لرعاية  وموجهة  منظمة  لعالقات  وتؤسس  تضاربها 
تحسين  في  والمصداقية  الشفافية  من  بأسس  أمورهم  أولياء  مع  والتشارك 

مستواهم الدراسي ومواجهتهم لمشكالتهم وتعزيز تفوقهم.
العالقات المتوازنة: نؤسس لتكوين عالقات مهنية قائمة على الثقة واالحترام . 5

ورعاية الكرامة وحماية الذات اإلنسانية.
السرية والخصوصية: نرعي ونحمي كافة المعلومات والبيانات التي تنكشف . 6

بحكم مسؤوليتنا ونمنع تسربها وتسببها في إيذاء أي من منسوبينا.
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التقويم 	  مؤسسات  وبمساعدة  الجودة  ضبط  نظم  خالل  من  التدريس  في  التميز 
واالعتماد األكاديمي المحلية والدولية.

غرس روح المبادرة والتعلم الذاتي وأساليب التعلم مدى الحياة وجعلها قيمة مضافة 	 
يتحلى بها خريجو الرواد كافة.

تحقيق استدامة مالية تمكنها من التطوير والتوسع.	 
توفير فرص عمل جديدة للسعوديين.	 
المساهمة في تعزيز الطاقة االستيعابية لمؤسسات التعليم السعودي.	 
المشاركة في تحّمل المسؤولية االجتماعية بكل أشكالها.	 
فتح قنوات اتصال مع المؤسسات والجمعيات المحلية والدولية لتوطيد أواصر التعاون 	 

في مختلف المجاالت التربوية والمهنية.
نقل وتوطين المعرفة.	 

الرؤية والرسالة والقيم الغايات

شخصية خريج الرواد للتربية والتعليم تتميز
بالصدق واالحتراف واألخالق وااللتزام والنزاهة واألصالة واالحترام 

المتبادل والمنافسة الشريفة

Arrowad Educational
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توزعت األهداف االستراتيجية لشركة الرواد للتربية والتعليم على ستة محاور رئيسة 
تعمل على تحقيقها في الفترة من عام 2018 / 2020.

المحور األول: التعليم

تطوير وتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومشّوقة ومتطورة بشكل مستمر.. 1
تطوير نموذجنا التعليمي لمواكبة رؤية المملكة حسب أحدث التجارب والخبرات . 2

الدولية.

المحور الثاني: االستثمار

زيادة حصة الشركة وتنويعها في سوق االستثمار التعليمي داخل المملكة . 1
العربية السعودية وخارجها.

تنويع قنوات االستثمار التعليمي من خالل توظيف إمكانات المدارس.. 2

المحور الثالث: التنمية المهنية

1 . )Professional Development( توفير برنامج تطوير تربوي ونمو مهني
لمنسوبي الشركة من المعلمين واإلداريين.

استقطاب الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها وتنميتها والحفاظ عليها.. 2

المحور الرابع: التميز المؤسسي 

والحقوق . 1 المسؤوليات  تحديد  يضمن  بما  الرشيدة  الحوكمة  نظام  تطوير 
والعالقات والقواعد وإجراءات صنع القرار.

رفع مستوى الجودة وااللتزام بالمعايير العالمية في األداء وتحقيق التميز في . 2
النتائج.

المحور الخامس: المشاركة المجتمعية 

تعزيز تنافسية المدارس من خالل برامج خدمة المجتمع.. 1
بناء شراكات مع مؤسسات تعليمية محلية ودولية.. 2

المحور السادس: العالقة مع المستفيدين

رفع مستوى رضا المستفيدين. 1
تحقيق التواصل الفّعال مع كافة المستفيدين. 2

األهداف االستراتيجية
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الرؤية
االستثمارية للمجموعة
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سعًيا من شركة الرواد للتربية والتعليم لتحقيق أهدفها االستراتيجية الواردة ضمن 
المحور الثاني من  محاور الخطة االستراتيجية وهو محور االستثمار حددت الشركة رؤيتها 
االستثمارية في توفير فرص التعليم بكافة مستوياته ومسارته )األهلي والعالمي والعالي( 
والوصول لمئة ألف )100،000(طالب في المملكة العربية السعودية والعالم في مجال 

التعليم.

تقييم الوضع الحالي

خبرات ألكثر من 28 سنة من 1990م	 
التنوع في خدماتنا التعليمة	 
منهجية ونماذج تعليمية معتمدة	 
قصص نجاح ونماذج متميزة	 
توفر الفرص االستثمارية 	 

التوجهات االستراتيجية

التنوع: تعليم عام – كليات – مراكز تدريب وتأهيل	 
الشراكات: مستثمر عقاري	 
التحول: مساهمة عامة	 
بناء قدرات: كوادر بشرية وكفاءات وطنية	 
التفرد: انتاج نموذج تعليمي وتدريبي متفرد	 
التوسع: تقديم الخدمة لمائة ألف )100،000( طالب 	 
الجودة: تحقيق أعلى المستويات و أفضل شهادات االعتماد	 

ممكنات الرؤية
المزايا التنافسية للوضع الحالي	 
خبرات بناء األنظمة اإللكترونية	 
خبرات البحث العلمي والقدرات االستشارية	 
خبرات التدريب و التطوير	 
خبرات برامج اعداد وتأهيل المعلمين	 
كايزن في التعليم  	 

إيجاز الرؤية االستثمارية للمجموعة
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إنشاء مشاريع تستهدف تقديم خدمات التعليم لمائة ألف )100،000( طالب محلًيا 
وعالمًيا، ستكون المشاريع كالتالي

التعليم المبكر
افتتاح 75 روضة ومعهد تعليم مبكر متخصصة في تقديم الخدمات لمراحل 	 

الطفولة المبكرة.
تقديم خدماتها ألكثر من 19،000متعلم.	 
استهداف األحياء في المدن الكبيرة وتقديم نموذج خدمة متميز.	 

التعليم العام
افتتاح 25 مدرسة متنوعة ) أهلية – عالمية – احتياجات خاصة - STEM  ( محلًيا 	 

وعالمًيا
تقديم خدماتها ألكثر من 60،000 متعلم. 	 
التأسيس أو االستحواذ واإلدارة والتشغيل  	 

التعليم الجامعي
إنشاء 3 جامعات خاصة في مناطق المملكة المختلفة.	 
تقديم خدماتها ألكثر من 21،000 متعلم في تخصصات متنوعة.	 
تراعي افتتاح التخصصات التي تالئم احتياجات سوق العمل وطبيعة المناطق 	 

المختلفة.

المشاريع التشغيلية
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المنتجات الداعمة

الماضية وستدعم  األعوام  انتجتها خالل  متفّردة  منتجات  الرواد  تمتلك مجموعة 
أهم  والتعليم ومن  للتربية  الرواد  لشركة  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  المنتجات  هذه 

هذه المنتجات:-

خدمات  يوفر  نظام مشهور  على  قائمة    )ERP( المدارس  موارد  لتخطيط  منظومة 
األمور  وأولياء  والمشرفين  والمعلمين  والموظفين  للطالب  الجودة  عالية  إلكترونية 
تمكنهم من الوصول إلى المعلومات الخاصة بالطلبة لمتابعهم وتحسين أدائهم. وأيضًا 
يسمح سكالر بأتمتة جميع أعمال المدارس مثل القبول والتسجيل، النقل، السكن، الكتب، 
العيادة  الزي،  االنضباط،  المستودعات،  التعليمية،  الشؤون  المالية،  الموظفين،  شؤون 
بوابات  الفيديو كنفرنس، تطبيقات جوجل،  التعاميم،  الدراسي،  التقويم  األخبار،  الصحية، 

الدفع، والتكامل مع نظم إدارة التعلم وغيرها الكثير.

التأهيل  تستهدف  كمبادرة  المعرفة  رواد  قدمتها  التي  االستراتيجية  الحلول  أحد 
البشرية  الموارد  بتمكين قدرات  والوطني  العالمي  بمساريه؛  التعليم  النوعي في قطاع 
أحدث  مع  تماشيًا  المشروع  تصميم  تم  والمتنامي.  الحيوي  القطاع  هذا  في  للعمل 
الدراسات واألبحاث في تطوير التعليم والمهن التربوية التي تركز على رفع كفاءة المهارات 
التعليم  العاملين في ميدان قطاع  المتخصصة. يستهدف جميع فئات  التربوية  المهنية 
اإلسناد  المعلمين،  الجنسين؛  من  تخصصاتهم  بمختلف  الجامعات  وخريجات  خريجي  من 
األكاديمي، اإلسناد اإلداري، القادة التربويين، المشرفين التربويين؛ ويتضمن ثالث مراحل 
أساسية بتأهيل ثالث  فئات رئيسة، حيث تستهدف المرحلة األولى: خريجات الجامعة من 
وخريجي  خريجات  الثانية:  والمرحلة  األولية؛  االبتدائية  والمرحلة  األطفال  رياض  معلمات 
الجامعة من معلمات ومعلمي المراحل العليا )الصفوف من 4-12(، أما المرحلة الثالثة: 
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تستهدف تأهيل اإلسناد األكاديمي واإلداري والقادة والمشرفين التربويين. 
يتكــون المشــروع مــن مجموعــة برامــج تدريبيــة. ســاهم فــي بنائــه أكثــر مــن ســبعين مستشــارًا 
وباحثــًا، وحكمتــه جامعــة األميــرة نــورة بنــت عبدالرحمــن فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
والجامعــة األردنيــة فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية وجامعــة نيوجيرســي فــي الواليــات 

المتحــدة األمريكيــة والمعهــد الوطنــي الســنغافوري.

بنــت شــركة كايــزن الشــرق األوســط مشــروعًا تدريبيــًا كبيــرًا يتكــون عــدد كبيــر مــن الشــهادات 
ثالثــة مســتويات:  علــى  وهــي  التأسيســية  كايــزن  برامــج  تتضمــن  األساســية  التخصصيــة 
ممــارس كايــزن وهــو مخصــص للذيــن يحتاجــون إلــى المعرفــة األساســية؛ وموجــه كايزن وهو 
مخصــص للذيــن يحتاجــون إلــى معرفــة كيفيــة إجــراء وإدارة تحســينات كايــزن؛ ومديــر كايــزن 
وهــو مخصــص للذيــن ســيقودون ويديــرون نظــام التحســين المســتمر. والشــهادات الثانيــة 
شــهادات كايــزن المتخصصــة فــي مجــاالت العمــل المتنوعــة العمــل الحكومــي والصناعــة 

والصحــة والتعليــم والبيــع بالتجزئــة واللوجســتيات.

 تــم بنــاء منهجيــة )جــاد( انطالقــا مــن التوجــه نحــو إحــداث األثــر والتغييــر فــي األداء المهنــي 
والوظيفــي بــدءا مــن تحديــد أهــداف البرنامــج التدريبــي وتصميــم مادتــه العلمية وممارســاته 
وأنشــطته التدريبيــة لتطويــر المعرفــة والمهــارات واالتجاهــات والقيــم التــي يتطلبهــا إتقــان 
األداء، إذ يتــم التركيــز علــى إثــراء وزيــادة كفــاءة التفاعــل التدريبــي فــي القاعــة لتحقيــق 
النتاجــات الختاميــة بإحــداث تغييــر فــي أداء المتدربيــن، وحتــى يتحقــق هــذا الهــدف فــإن 
تصميــم المنهــاج التدريبــي ينبنــي علــى ثالثــة ركائــز، هــي: التمركــز حــول المتــدرب، والتصميــم 
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ذو األثــر، وتوافــق المحتــوى مــع احتياجــات المتدربيــن. فيمــا يلــزم إلحــداث التمكيــن تزويــد 
المتــدرب بــأدوات مصاحبــة تســاعده فــي تعزيــز وتطويــر أدائــه ويتمكــن مــن توظيفهــا عنــد 
حاجتــه، وحتــى نتمكــن مــن قيــاس األثــر وتقييمــه يتــم تبنــي منهجيــة فاعلــة لتقييــم األثــر فــي 
عــدة مراحــل وباســتخدام أدوات متنوعــة. ويمــر المنهــاج التدريبــي فــي بنائــه بعــدة مراحــل 
العلميــة وإعــادة صياغتهــا تدريبيــا  المــادة  التصميــم وجمــع  وخطــوات منهجيــة تتضمــن 

ومنهجيــا وبنــاء أنشــطتها وأدوات التقييــم وتدقيقهــا ومراجعتهــا وتحكيمهــا.
ـ عضــو مجموعــة  للتدريــب والتعليــم  المعرفــة  رواد  المنهجيــة وتقدمهــا شــركة  طــورت 
الــرواد بعــد تأمــل ودراســة لمجموعــة مــن النظريــات والتجــارب العالميــة فــي بنــاء المناهــج 
وتصميمهــا منطلقــة فــي ذلــك مــن الخبــرات المتراكمــة لهــا فــي مجــال التدريــب والتعليــم 

ونتائــج أبحــاث الدمــاغ والتعلــم والتغييــر والتطويــر المهنــي.

طــورت الــرواد لبنــاء القيــم منهجيــات علمّيــة لتكويــن منظومــات القيــم بمــا يتناســب مــع 
البيئــة الحاضنــة لألفــراد وتتكــون تلــك المنهجيــات مــن سلســلة إجــرآت وعمليــات متسلســة 

ومترابطــة لتكويــن منظومــات قيــم تلــك البيئــات وهــي منهجيــات ســت:

ّ

منهجيات تكوين 
منظومة القيم

تمثّلقيمي مرصوصرضى إنتماءإدماج

لبيئة العمللألفراد للمجتمعلألسرة للوطنلبيئة التعلم والتعليم
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الشركات الشقيقة المساندة

إلى جانب تأسيس وتشغيل المؤسسات التعليمية التي تقوم بها شركة الرواد للتربية 
والتعليم تمتلك مجموعة الرواد عدًدا من الشركات تعمل في مجال االستشارات والتدريب 

والجودة، وتكنولوجيا المعلومات واإلعالم وهي:-

رواد المعرفة للتدريب والتعليم: تعمل على إنتاج المعرفة المهنية المتخصصة، . 	
اإلمكانات  وبناء مهاراتها، ونقلها لشركائها، وينصب جوهر عملها على تعظيم 
والخبرات لعمالئها، ورفع وتطوير قدراتهم التنافسية، وتمكين الموارد البشرية 
بتأسيس منظومة  ناٍم، تعنى  رأس مال بشري ومعرفي  لتكون  مهنيًا ووظيفيًا 
متكاملة من الشركات و المعاهد واألكاديميات المتخصصة والمتقدمة، وتعمل 
وتحكيم  وتقويم  وبناء  تصميم  في  االحترافية  لمنهجيتها  مستمر  تطوير  على 
عناصر التدريب وعمليات وأداء التدريب واعتمادها وفق منهجية معيارية رصينة 
في التدريب وفق معايير عالمية إلحداث األثر، نفذت من خالل مراكزها العديد 
من المشاريع التدريبية عالية النوعية قدمت فيها تدريبًا جادًا وفاعاًل، يمكن قياس 

أثره اإليجابي على أداء ونتائج األفراد والمؤسسات.

كايزن العربية: كايزن المنهجية اليابانية في تطبيق ممارسات التحسين المستمر، . 	
خيار لمن يعمل على تحسين األداء في كل يوم. أنشئت كايزن عام 1985م من 
قبل السيد ماساكي إيماي في اليابان  لغرس ثقافة التحسين المستمر في جميع 
أنواع المؤسسات العامة والخاصة، وقد أسست  مجموعة الرواد مع شركة كايزن 
العالمية شركة كايزن الشرق األوسط، لتقديم الخدمات االستشارية في التحسين 
المستمر وتطوير األداء، والتدريب الموجه ألغراض الجودة وإدارة العمليات، وهي 
شركة قابضة لكل شركات كايزن في العالم العربي  وأسست الشركة حتى تاريخ 
2018م شركات أستشارية في كل من الرياض ودبي والجزائر والسودان والمغرب 

وتونس ومصر. وتسعى للتوسع  في كل دول  العالم العربي.

الرواد لبناء القيم: أنتجت الرواد فلسفة فهم خاصة بها وبنت على ضؤئها . 	
منهجية علمية لبناء القيم وتمكينها، وتتمحور أنشكة الشركة في  االستشارات 
والحلول المؤسسية، والدراسات والبحوث، والتدريب، والقياس والتقويم، وتقدم 
ست خدمات إلى الرعاة المسؤولين عن األفراد والمنظمات والمؤثرين فيهم هي 
: تحليل الواقع المؤسسي، وتكوين امنظومة القيم أو تطويرها، تجسيد القيم، 
والتحسين  القيم،  على  المبني  المؤسسي  والتقويم  القيم،  منظومة  وتمكين 
التنافسي؛  مزايها  إلى  استناًدا  أنتجت  الخدمات مباشرة  المستمر، وتقدم هذه 
عدًدا من المنتجات التطبيقية واألدوات العملية التي ستنقل القيم من مفاهيم 
اأرض  على  ظاهرة  وسلوكات  ممارسات  إلى  الجدران  على  شعارات  أو  مجردة 
المغرفة  عميق  عمل   فريق  كافة؛  عملياتها  في  الرواد««    «« يساند  الواقع، 

متنوع الخبرات.
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Arrowad EducationalArrowad for Building Values
Arrowad for Higher Education

الرواد للتعليم الجامعي

Arrowad Consulting 

كـايــــزن  وشـريـكــه  لالســتشـــــارات
 Kaizen & its Partners for Consulting

الــــرواد لـــبـنـــاء الـقــيـــــم

للتــدريــب والتـعـلــيـــم
Knowledge Pioneers
for Training and Education

الـــــــرواد لــلتـــقــنـيــةالـــــرواد لالستشارات
Arrowad Technology

الــرواد للتدريب الجــــــــاد
Arrowad for Earnest Training
متخصصـون فـي بناء المـحتـوى

شركة الرواد للتقنية: تنتج وتطور برامج اإلدارة وتخطيط الموارد وأنظمة التعليم . 	
المتخصصة لمنظمات  التقنية  التعليمية والتعليم اإللكتروني والحلول  واإلدارة 
األعمال وتأليف وإدارة المحتوى اإللكتروني وإنتاج الوسائط المتعددة ألغراض 
التعليم. وقد طورت الشركة منهجية خاصة في تحليل البيانات وقراءتها وعرضها 
في مشاريع التطوير المؤسسي، لديها العديد من الشراكات والوكاالت الدولية 

في مجاالت عملها. 

الرواد للتعليم الجامعي: تم تأسيس شركة الرواد للتعليم الجامعي كمظلة . 	
ثالثة مجاالت  األنشطة في  وتندرج هذه  العالي.  التعليم  الرواد في  ألنشطة 
المجتمع. وجاء  العلمي، وخدمة  والبحث  الثانوي،  التعليم ما فوق  رئيسة هي 
الرؤية  برنامج تحقيق  المملكة 2030م، وكذلك مع  رؤية  تأسيسها متناغًمامع 
)برنامج التحول الوطني 2020 م(. ففي هذه الرؤية الطموحة نتوقع أن يلقى 
قطاع التعليم تحواًل ملحوًظا من التعليم الجامعي العام إلى الخاص، ومن أهم 
موافقة  على  حصولها  الجامعي  للتعليم  الرواد  شركة  حققتها  التي  اإلنجازات 
مقام وزارة التعليم على إنشاء كلّيات الرواد للتعليم الجامعي، وتوقيعها عقًدا 
طويل األجل  لمدة 33 عاًما مع شركة وادي الرياض التابعة لجامعة الملك سعود 
الستئجار أرض ضمن حرمها لتكون مقًرا لحرم كلّيات الرواد، ومن المتوقع أن تبدأ 

الدراسة بها في سبتمبر 2020م إن شاء هللا.
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جميع مدارس الرواد األهلية والعالمية مصنفة ضمن الفئة )أ( في 
تصنيف وزارة التعليم

Arrowad Educational

المدارس التي أسستها شركة الرواد للتربية والتعليم والتي تمثل قصص نجاح 
وعالمات بارزة في مسيرة الشركة
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المدارس

مدارس الرواد األهلية في الرياض

مدارس الرواد األهلية في خميس مشيط

مدارس الرواد العالمية في الرياض

أن  واستطاعت  الرياض،  بمدينة   )1990( 1410هـ  عام  أنشئت 
أكثر من خمسة أالف  أعوام من نشأتها  تستقطب خالل خمسة 
ونجاحات  رائدة  إنجازات  حققت  وقد  وطالبة،  طالب  وخمسمائة 
نقلت  والدولية  واإلقليمية  المحلية  المستويات  على  متعددة 
إلى شركة  النجاحات  من  عامًا  عشرين  بعد  الرواد  مدارس  ملكية 

عطاء للتربية والتعليم في عام 1429 هـ.

خالد  الملك  قاعدة  اختارت  1425ه  الدراسي  العام  مطلع  في 
مدارس  لتشغيل  والتعليم  للتربية  الرواد  مشيط  بخميس  الجوية 
تجهيزات  الرواد  فأكملت  بالمدينة  والبنات  للبنين  السكني  الحي 

المباني وطورت إمكاناتها لتقدم خدمة تعليمية مميزة 
وقد استحقت المدارس بجدارة الكثير من المراكز األولى والجوائز 

على مستوى المنطقة والمملكة.

المناهج  يعتمد  تعليًما  لتقدم   )2000( ه   1420 عام  تأسست 
والتعليم،  للتربية  الرواد  لرؤية ورسالة  والبريطانية وفقًا  األمريكية 
حيث تؤهل المدارس طلبتها للحصول على شهادة دبلوم الثانوية 
للتعليم  الدولية  العامة  والشهادة   )SAT( األمريكية  العامة 
العالمية محلًيا  الرواد  اعتماد مدارس  تم  الثانوي )IGCSE(، حيث 
وعالمًيا كما حققت مستويات متقدمة في في االعتماد الدولي 

واالمتحانات الدولية.

حي االزدهار
شارع العباس بن عبد المطلب

الرياض
هاتف: 0114505252

فاكس: 0114507963
www.alrowad.sa :الموقع

حمزة بن عبد المطلب
سكن القاعدة الجوية

خميس مشيط
هاتف: 0172521222

فاكس: 0172521666
khamis.arrowad.sch.sa :الموقع

حي النزهة
شارع أبي سفيان بن حرب

الرياض
هاتف: 0112813003

فاكس: 0114812300
ais.arrowad.sch.sa :الموقع

منهاج وطني - الرياض - المملكة العربية السعودية

منهاج وطني - خميس مشيط - المملكة العربية السعودية

منهاج أمريكي وبريطاني - الرياض - المملكة العربية السعودية
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مدارس الرواد األهلية في القصيم - بريدة

مدارس الرواد األهلية في أبها

مدارس الرواد األهلية في القصيم - البدائع

مدرسة  أول  وكانت  بريدة  في  هـ   1423  /1422 عام  أنشئت 
أهلية في المنطقة تقدم خدماتها التربوية والتعليمية في مبنى 
منها  متر خصص 50%  الف   30 على مساحة  نموذجي  مدرسي 

ملعب رياضية وساحات مجهزة
وقد تبوأت المدارس المراكز األولى في العديد من الجوائز على 
التميز  شهادات  من  كثيًرا  نالت  و  والمملكة  المنطقة  مستوى 

والتفرد في كثير من المجاالت.

بدأت الدراسة في مدارس الرواد بأبها مطلع العام الدراسي
1430-1431هـ، في مبنى مدرسي نموذجي على مساحة إجمالية 
من  يلزم  ما  جميع  المبنى  ويضم  مربع،  متر  ألف  عشرون  قدرها 
ومسرح  األطفال،  لرياض  خاص  وقسم  عامة،  ومكتبة  مختبرات 
لقرابة  يتسع  والمرئية  الصوتية  التجهيزات  بكل  مزّود  نموذجي 

خمسمائة مقعد، كما يضم اثنتي عشرة قاعة تدريبية
مجاالت  في  واإلبداع  التميز  شهادات  المدارس  استحقت  و 

النشاطات والمسابقات الوطنية.

البدائع  شركة  بإنشاء  المستثمرين  من  ومجموعة  الرواد  قامت 
الرواد في  تأسيس مدارس  إنجازاتها  أول  والتعليم وكانت  للتربية 
 420 مساحتها  أرض  على  مباٍن  مجمع  الشركة  وأنشأت  البدائع، 
ألف متر مربع ويضم المجمع المباني الدراسية والمرافق التعليمية 
والمسرح والمالعب المزروعة. وبدأت الدراسة فيها مطلع العام 

الدراسي 1430هـ - 1431هـ.

حي النهضة الدائري الشمالي
 مع عمر بن الخطاب 

القصيم، بريدة،
هاتف: 0163824703

فاكس: 0163824520
qassim.arrowad.sch.sa :الموقع

حي الخالدية
شارع

أبها
هاتف: 0172241000

فاكس: 0172255059
abha.arrowad.sch.sa :الموقع

القصيم، البدائع، دوار البلدية
هاتف: 0163210088

فاكس: 0163210077
badaee.arrowad.sch.sa :الموقع

منهاج وطني - القصيم - المملكة العربية السعودية

منهاج وطني - أبها - المملكة العربية السعودية

منهاج وطني - القصيم - المملكة العربية السعودية

المدارس



شركة الرواد للتربية والتعليم 34

مدارس الرواد العالمية في عمان - األردن

أكاديمية رواد الصدارة الدولية في األردن

مدارس الرواد العالمية في بيرمنجهام - المملكة المتحدة

األردنية  العاصمة  في  مربع  متر  ألف   20 بمساحة  أرض  شراء  تم 
والبريطانية  األمريكية  المناهج  يقدم  تعليمي  مجمع  لبناء  عمان 

بصبغة إسالمية مع الفصل بين الجنسين.

أنشئت بداية العام الدراسي 2017 - 2018 م في لواء عين الباشا
اكثر من 5000  مبان  مدرسية مساحتها  من ضواحي عمان في 

متر مربع

 ،2015 عام  بيرمنجهام  في  العالمية  الرواد  مدارس  تأسست 
وتقدم المنهاج البريطاني ألبناء الجاليات اإلسالمية في المملكة 

المتحدة.

اليادودة
عمان

األردن

لواء عين الباشا
عمان - شارع جرش بجوار 
مستشفى االمير الحسن

طريق الجميز
B6 5UH ،سيكامور، بيرمنغهام

هاتف: 01213337066

منهاج أمريكي وبريطاني - عمان - األردن

منهاج وطني - عمان - األردن

منهاج بريطاني - بيرمنجهام - المملكة المتحدة

���������ارس ا��واد ا

���������ارس ا��واد ا

المدارس

مدارس الرواد األهلية في القصيم - الرس
الرس  بالرس في محافظة  للبنات  األهلية  الرواد  مدارس  أنشئت 
بمنطقة القصيم مطلع العام الدراسي 1439/1438 حيث تشمل 

ثالثة مباٍن لجميع المراحل.

حي اليرموك على طريق الملك 
عبدالعزيز، القصيم

هاتف: 0163330010

منهاج وطني - القصيم - المملكة العربية السعودية
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االعتمادات الدولية
االعتمادات المحلية والدولية التي حصلت عليها مدارس شركة الرواد للتربية والتعليم

في  مرموقة  مؤسسات  من  دولية  اعتمادات  على  الرواد  شركة  مدارس  حصلت 
ورقابة  ومتابعة  فيها  الجودة  مستوى  على  تأكيًدا  التربوي  واالعتماد  التعليم  مجال 
العملية التعليمية والتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية في التعليم ومن 

تلك االعتمادات:

.)AdvancED( اعتماد مدارس الرواد العالمية من مؤسسة
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 )AdvancED( حصلت بعض مدارس الرواد للتربية والتعليم على االعتماد من منظمة
للنموذج  األكاديمي  االعتماد  على  للحصول  الشركة  تأهيل  سيتم  بموجبه  و  العالمية 
المدارس  من  وتشغل مجموعة  وتدير  أسست  تعليمية  تمتلكه كشركة  الذي  التعليمي 
أكاديمًيا  معتمدة  للشركة  التابعة  المدارس  جميع  ستصبح  وبذلك  واألهلية  العالمية 

اعتماًدا عالمًيا وكذلك أي مدارس تخضع إلدارة وتشغيل الشركة مستقباًل.

وقد حصلت الشركة الشقيقة شركة رواد المعرفة للتدريب والتعليمـ  عضو مجموعة 
الرواد على اعتماد منظمة )AdvancED( العالمية كوكالة خدمات تربوية لتقديم خدمات 

التدريب والتأهيل لالعتماد.

.)Cambridge University( شهادة الدراسة الثانوية العامة البريطانية ـ جامعة كامبريدج

الدولية  الشهادة  المتحانات  الطالب  لتأهيل  العالمية   الرواد  مدارس  اعتمدت 
البريطانية العامة للتعليم الثانوي.

 )London University( جامعة لندن )edexcel( مؤسسة إديكسل

تم اعتماد مدارس الرواد العالمية من قبل شركة )edexcel( التربوية التابعة لجامعة 
.)London University( لندن

 )ColledgeBoard( كوليج بورد

تم اعتماد مدارس الرواد العالمية من كوليج بورد )College Board( األمريكية.

 )ASCD( الجمعية األمريكية لإلشراف وتطوير المناهج

للتطوير  األمريكية  االعتماد  هيئة  ـ  المناهج  وتطوير  لإلشراف  األمريكية  الجمعية 
المدرسي



شركة الرواد للتربية والتعليم 38

كوجينيا

تم اعتماد مدارس الرواد العالمية للسنوات الماضية من قبل لجنة االعتماد الدولي 
واإلقليمي )هيئة السيتا األمريكية لالعتماد( قبل اندماجها مع أدفانس إد ثم اندماجها 

في اواخر عام 2019 مع شركة كوجينيا لإلعتماد.

الشراكات النوعية

1 ..Zenith أبل العالمية للتعليم متمثلة بشركة
جامعة كامبريدج.. 2
مؤسسة IMA للحساب الذهني.. 3
كامبريدج للتدريب.. 4
بيرسون للتدريب.. 5
شراكة مع Essex و lasgow Caledonian و UK University fair وجامعة األميرة . 6

نورة ببرنامج )path way( وجامعة اليمامة ببرنامج وجهة وجامعة إثراء ببرنامج الجامعة 
الصيفية.
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إنجازات مدارس الشركة
في االختبارات الدولية وقياس والتحصيلي

المتقدمة  المراكز واإلنجازات  تحقيق  والتعليم في  للتربية  الرواد  استراتيجية  توافًقا مع 
وكنتيجة لتوظيف أكبر اإلمكانيات بأعلى درجات الجودة فقد حققت المدارس إنجازات 

متفردة في االختبارات الدولية وقياس والتحصيلي
1 .  A* , B حيث كانت نسبة تحصيل الطالب لعالمة ®MAP مقياس التقدم األكاديمي

بين %70 و %83 خالل األعوام 2016-2014.
نتائج الشهادة البريطانية IGCSE يحصل أكثر من %50 من الطالب والطالبات . 2

 *A – A نتائج  على  العاشر  المستوى  في  البريطانية  الكفاءة  لشهادة  المتقدمين 
على مدار السنوات العشر السابقة، ويكرم عدد من الطالب سنوًيا من قبل السفير 
البريطاني والمجلس البريطاني للتعليم لحصولهم على نتائج تفّوق على المستوى 

المحلي واإلقليمي والعالمي في المواد العلمية. 
استطاع طالب مدارس الرواد العالمية تحقيق المركز 43 في اختبارات المركز الوطني . 3

العام  في   38 المركز  وعلى   2017/2016 للعام  المملكة  مستوى  على  للقياس 
الدراسي 2018/2017 من أصل 2134 مدرسة، علًما أن طالبنا في منافسة صعبة 
حيث أن لغة التلقي في المدارس هي اللغة اإلنجليزية أساًسا فيما يتقدمون لالمتحان 

باللغة العربية.

بعض النتائج في اختبارات قياس:. 4

نوع االختبارالمدرسة
الترتيب

المعدل
المنطقة

178.2قدرات - بنين - علميثانوية الرواد - عسير
277.58قدرات - بنين - علميثانوية الرواد - عسير
177.46قدرات - بنين - علميثانوية الرواد - عسير

275.39قدرات - بنات - علميثانوية الرواد - أبها

174.75تحصيلي - بنين - علميثانوية الرواد - عسير

174.58تحصيلي - بنين - علميثانوية الرواد - عسير

474.54قدرات - بنات - علميثانوية الرواد - أبها

273.12قدرات - بنات - علميثانوية الرواد - أبها

1771.98تحصيلي - بنات - علميثانوية الرواد - أبها

2171.17قدرات - بنات - علميثانوية الرواد - عسير

171.06تحصيلي - بنين - علميثانوية الرواد - عسير

1370.76تحصيلي - بنات - علميثانوية الرواد - عسير

3270.38قدرات - بنات - علميثانوية الرواد - عسير

1470.30قدرات - بنات - علميثانوية الرواد - عسير
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تحقيق المركز األول على العالم في الرياضيات الذهنية التي أقيمت في جنوب . 5
أفريقيا والمركز الثالث العام الماضي في كوريا الجنوبية.

المركز االول على مستوى المملكة في جائزة التميز في مجال االرشاد الطالبي على . 6
مستوى المملكة عام 35 - 1436.

المركز االول على المستوى القصيم في جائزة الخضير عام -1435 1436.. 7
المركز الثاني في جائزة الخضير على مستوى القصيم عام 1436 - 1437.. 8
حصول المدارس على المركز األول في النادي العلمي على مستوى القصيم لألعوام . 9

1425 – 1427 – 1429 – 1431 - 1433 هـ.
حصلت مدارس الشركة على شهادات عديدة في مجال التميز في اإلدارة والتعليم . 10

والنشاطات من وزارة التعليم وإدارة التعليم.
حاز أكثر من ثالثين مديًرا ومعلًما من منسوبي المدارس على شهادات تقدير ومراكز . 11

أولى في عدة مناسبات.
حصد طالب مدارس الرواد العالمية المراكز األولى على مستوى العالم في امتحانات . 12

الثانوية البريطانية.

Qiyas
المركز 44

على مستوى المملكة
من 2134 مدرسة عالمية

2016 - 2017

Qiyas
المركز 34

على مستوى المملكة
من 2134 مدرسة عالمية

2017 - 2018

IGCSE
%50

من طالبنا يحصلون على

A , A*
Every year 

MAP®
% 83-70

من طالبنا يحصلون على

B , A
2014 - 2016
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منهجية العمل
للتشغيل واإلشراف
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شاملة  نظرة  والتعليمية  التربوية  العملية  إلى  والتعليم  للتربية  الرواد  شركة  تنظر 
وعميقة؛ تتجاوز الحدود التقليدية للمؤسسات إلى التفاعل مع جميع مؤسسات المجتمع، 
وتتجاوز فيها حدود الصف إلى البيئة الخارجية للمتعلم والتي يتفاعل معها، وكما تتجاوز 

ر. َر والمتغيِّ حدود الكتاب المقرر إلى ما ال حدود له في عالم المعرفة المتطوِّ

ويتكون نموذج الرواد التعليمي من خمسة اتجاهات رئيسة تمثل جوهر ومضمون 
العمل التربوي والتعليمي وهي العناصر الرئيسة في التفاعل المدرسي:

أنظمة العمل للتشغيل واإلشراف
نظرة شاملة وعميقة

ب
الطال

المجتمع
البيئة المدرسية

القيادة المدرسية

مالك المدارس

المنهاج

االستراتيجية

التمكين

لم
مع

ال
يم

عل
الت

م و
عل

الت

عم
لد

 وا
اية

رع
ال

مر
األ

ي 
ول

الجهات الحكومية

نموذج الرواد للتفاعل المدرسي
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المرتبطين  الرئيسيين  المصالح  بأصحاب  وتتأثر  بينها  فيما  المكّونات  هذه  تتفاعل 
بالعملية التربوية والتعليمية وهم:

ماّلك المدارس: ويبرز تأثيرهم من خالل االستراتيجيات والتوجهات التي رسموها 	 
للمدارس ويطمحون إلى تحقيقها.

الطالب: كونه محور العملية التربوية والتعليمية ومركزها وغايتها.	 
المعلم: باعتباره ركن العملية التعليمية والتربوية والقائم بها.	 
ولي األمر: باعتباره منّظم العالقة فيما بين الطالب واإلدارة المدرسية والمستفيد 	 

المباشر منها.
المجتمع: مستفيٌد غير مباشر من العملية التعليمية والتربوية وهو يؤثر فيها 	 

ويتأثر بها.
الجهات الحكومية: مثل وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم وجميع الجهات 	 

الحكومية ذات العالقة بالتعليم

تعتبر الرواد المتعلم )الطالب( في منهجيتها محور العملية التعليمية لذلك تساعده 
على أن يتعلم كيف يتعلم ويفكر؛ فالتعليم في منهجية الرواد منظومة شاملة متكاملة 
متضافرة لبناء اإلنسان إذ هو حجر الزاوية لكل تطّور وتنمية وحضارة، وتبذل الرواد جهدها 
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واهتمامها ليكون الخّريج فيها مواطنًا منتميًا صالحًا نافعًا منتجًا ومتفاعاًل؛ بإثراء معارفه 
وتمكين مهاراته وتطوير خبراته وتنمية تجربته وإطالق قدراته؛

مسيرته  تصادف  التي  التحديات  مواجهة  على  ــ  تعالى  بإذن هللا  ــ  قادرًا  وليكون   
بجدية وفاعلية وكفاءة.

تعمل الرواد على مراجعة وتطوير وتحديث إجراءاتها وسياساتها لالرتقاء بمستوى 
النظام التربوي والتعليمي فيها وإلحداث التوافق مع رؤية 2030 حكومة خادم الحرمين 
الشريفين في تكوين مجتمع المعرفة والتحّول إلى االقتصاد القائم على المعرفة بإطالق 
عدد من المبادرات والبرامج التطويرية في نظامها التعليمي بنظرة مستقبلية متجددة 

ورؤية طموحة ترتكز في محاورها على المبادئ التالية:

تمهير التعلم ليكون المتعلم قادرًا على التعلم المستمر واكتساب المعرفة مدى . 1
الحياة وانتاجها وتدويرها.

ربط التعليم وممارساته باالقتصاد المعرفي وتوجهات التنمية ليلبي متطلباتها.. 2
تمكين طالبنا وطالباتنا بمهارات الحياة لتمكينهم من التفاعل في الجوانب  . 3

االجتماعية والمهنية وتعزيز إسهامهم وإنتاجيتهم في تحقيق مصالحهم وتنمية 
وطنهم.

التركيز في تحسين عمليات التعلم والتعليم وتطويرها على تحقيق النتائج الرفيعة . 4
والتميز الدراسي.

تطوير بيئة التعليم وتحسينها لتكون جاذبة ومشوقة ومحفزة للتفاعل.. 5
توظيف تقنية المعلومات واالتصاالت الحديثة في التعلم والتعليم.. 6
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تتبع الرواد في إدارة وتشغيل مجّمعاتها التعليمية مجموعة من االستراتيجيات التي 
التربوي والتعليمي بما يؤدي إلى تحسين  تمكنها من تحقيق الكفاءة والفاعلية للنظام 

األداء وجودة المخرجات، ومن هذه االستراتيجيات:

أواًل: بناء نظام إداري للمؤسسة التعليمية

تعمل الرواد على تطبيق اإلدارة المرنة لمجّمعاتها التعليمية في إطار شفاف يمكنها 
والتشغيل وذلك  اإلدارة  يحقق حيوية وكفاءة  بما  الداخلي  نظامها  متابعة وتطوير  من 

باعتمادها المبادئ التالية: 

توظيف 	  يتيح  التعليمية:  المجّمعات  إدارة  في  االستراتيجية  اإلدارة  توظيف 
المصلحة  أصحاب  والتفاعل مع  الشراكة  وتعزيز  المتاحة  الموارد  واستثمار  اإلمكانات 
تتخذ  والرواد  الصحيح،  القرار  اتخاذ  في  بالغة  وثقة  قدرة  استراتيجي  منظور  من 
السبل  وتهيء  التعليمية  مشاريعها  إدارة  في  ومنهجًا  أساسًا  االستراتيجية  اإلدارة 
اإلدارية من  أعمالها  تنطلق  إداراتها، حيث  النهج في ممارسات  لتمكين هذا  الالزمة 
مجمع  لكل  واضحة  استراتيجية  وأهداف  ورسالة  رؤية  تترجمه  رصين  ومنهج  فكر 
اإلداري  النظام  تطبيق  في  واالستدامة  االستمرارية  تحقيق  على  وتعمل  تعليمي 
األداء. لتحسين  والتطوير  التقويم  متابعة  مع  الظروف،  كانت  أيًا  صحيح  بشكل 

النظام المؤسسي: تعمل شركة الرواد للتربية والتعليم في ممارساتها على تعزيز 	 
البناء المؤسسي مما يُرّسي مبادئ العدالة والمساواة وُيعزز الشفافية والمصداقية 
ولذا ُتعنى بااللتزام باألنظمة والتعليمات الحكومية في جميع تعامالتها كما يتوافر 

لديها األنظمة الرئيسة التالية:
نظام مجلس اإلدارة.. 1
الئحة العمل الداخلية وتتضمن . 2

الموارد  في  العمل  قواعد 
والمكافآت  والجزاءات  البشرية 

معتمدة من وزارة العمل.
الئحة الوصف الوظيفي ومهام . 3

العمل.
نظام اإلجراءات المالية.. 4

المادي 	  التحفيز  يمثل  التحفيز: 
المجال  في  للعاملين  والمعنوي 
التربوي والتعليمي عاماًل مهمًا في 
وتهيئ  والتجديد،  واالبتكار  اإلبداع 
خالل  من  التحفيز  متطلبات  الرواد 
تثري  للعاملين  متكاملة  منظومة 

عطاءهم وتوجه إنجازاتهم.

استراتيجية الرواد لتطوير وإدارة وتشغيل المجّمعات التعليمية
تحقيق الكفاءة والفاعلية

سمات 
التميز في 

مجمعات الرواد 
التعليمية

النظام 
التعليمي

المباني 
والتجهيزات 

المدرسية

المعلم
المتميز

الرعاية
التعليمية

الكفاءة
اإلدارية

الرعاية
التربوية
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التفويض: تبني الرواد نظامها التعليمي على الالمركزية بتمكين القدرات وتفويض 	 
مختلف  في  التعليمية  مجمعاتها  في  الصحيح  القرار  واتخاذ  صنع  لدعم  الصالحيات 
لدى  والمساءلة  والشفافية  المسؤولية  ترسيخ  مع  التعليمي  النظام  مستويات 

منسوبيها.

تقييم األداء وتطويره بشكل مستمر: تطور الرواد نظم إدارة شفافة تتيح تقييم 	 
هذا  وفي  المستمر.  والتحسين  التطوير  من  تمكن  وبالتالي  مستوياته  بتعدد  األداء 
لبناء   )KAIZEN™( كايزن  منهجية  والتعليم  للتربية  الرواد  شركة  ستوظف  المسعى 

نظام تحسين مستمر خاص بها. 

التركيز على خدمة العمالء:  تهتم الرواد بخدمة عمالئها وترى أن العميل في نظامها 	 
إلى  يتعداهما  بل  فحسب  أمره  ولي  أو  الطالب  عند  يقف  ال  والتعليمي  التربوي 
خدمة  أن  كما  والمعلم،  والمدرسة  واالقتصاد  والضيق  الواسع  بمفهومه  المجتمع 

الطالب تعني أن تقدم له رعاية وعناية تجمع تحقيق مصلحته ورضاه.

االبتكار والتمّيز: تعمل الرواد على تجذير ممارسات االبتكار والتمّيز في عملياتها 	 
التربوي والتعليمي ولدى منسوبيها حتى تتمكن من الوصول إلى  اإلدارية ونظامها 

تميز المخرجات.

أخالقيات العمل: تثق الرواد في أخالقيات وسلوكيات منسوبي مجمعاتها التعليمية 	 
من تربويين ومعلمين وإداريين وطالب ذلك أنها تختارهم بعناية فائقة، ومع ذلك تنشر 
بالقيم والمبادئ األخالقية الصحيحة  الرواد بين جميع منسوبيها ثقافة تعزز االلتزام 
لم  إن  ينمو  أن  العمل ال يمكن  أن  تأكد  العمل، فقد  بيئة  اإليجابية في  والسلوكات 
يستند إلى قيم حاكمة لتصرفات منسوبيه ومنظمة لعالقاتهم وموجهة ألدائهم فال 

ينفك عنها.

قيم العمل في الرواد تنبع من القيم اإلسالمية وأخالق المجتمع األصيلة وترتبط بقيم 
الرواد الكلية التي تمثل إطارًا حاكمًا ومنظمًا ألعمالها وعالقاتها الداخلية والخارجية، 

ومن أهم قيم العمل التي تبثها الرواد بين منسوبيها وتحثهم على االلتزام بها:
قوة التعليم.	 
الدقة في اختبار الطالب والمعلمين.	 
البيئة اآلمنة.	 
المنهج المتكامل )دولي - عربي - إسالمي(.	 
النمّو المهني.	 
التقدير اإلنساني واالحترام المتبادل.	 
المشاركة والتعاون.	 
اإلتقان في األداء.	 
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السعي في تحقيق المصلحة.	 
المسؤولية وااللتزام.	 

االعتمادت الدولية:
التربوية  للجودة واالعتمادات  العالمية  الرواد على االستفادة من األنظمة  تحرص 

لذلك عملت على تحصيل االعتمادات المرموقة لمدارسها ومنها:-
الجمعية األمريكية لإلشراف وتطوير المناهج أدفانس إد 	 
 	)SAT( شهادة دبلوم الثانوية العامة األمريكية
 	)IGCSE( الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي
شهادة الدراسة الثانوية العامة البريطانية جامعة كامبريدج	 
 	CITA هيئة السيتا األمريكية لالعتماد في الواليات المتحدة
شركة إديكسل جامعة لندن	 
كوليج بورد	 

ثانيًا: تمكين الهيئة اإلدارية والتعليمية "رأس المال البشري"
واستمراريتها  األعمال  منظمات  أهداف  تحقيق  في  بالًغا  تأثيًرا  البشرية  للموارد 
البشري"  المال  "رأس  البشرية  الموارد  على  يطلق  أصبح  ولذا  تنافسيتها  وتعزيز  وتطوير 
ويدرجه االقتصاديون ضمن حسابات األصول ألنها تبذل جهدًا استراتيجيًا وتتحمل تكاليف 

في تعليمهم وتطويرهم وتحسين أدائهم وتنمية خبراتهم.

بعد  يأتي  ال  تعليمية  منشأة  ألي  والتعليمي  التربوي  النظام  نجاح  فإن  هنا  ومن 
توفيق هللا تعالى إال من خالل مواردها البشرية وهي هيئتها التعليمية والتربوية واإلدارية.

خبرة  ذات  متمكنة  كفاءات  توفير  سبيل  في  تتخذ  والتعليم  للتربية  الرواد  وشركة 
عالية وأداء متميز عددًا من اإلجراءات:

استقطاب الكفاءات: تضع الرواد في أولوياتها استقطاب الكفاءات المتمّيزة من 	 
التربوية والتعليمية في مجمعاتها، وتتبع في  الوظائف  المعلمين واإلداريين لشغل 
فيها  للعمل  المتقدم  مهارات  تقييم  من  خاللها  من  تتمكن  منهجية  ُأسًسا  ذلك 
فتقيس من خاللها الكفاءة التربوية والتعليمية والقدرات والخبرات، وتتمكن من تحديد 
الوظيفة المناسبة له وبرنامجه التطويري، والرواد في اختيارها واستقطابها للكفاءات 

تطبق معايير رئيسة يجب أن تتوافر في شاغلي وظائفها ومنها:

أولوية التوظيف للمواطنين "توطين الوظائف": متى ما توافرت المعرفة والخبرة . 1
للوظيفة  المناسب  بالقدر  الذاتية  والقدرات 
الشاغرة فإن أولوية التوظيف في شركة الرواد 
للتربية والتعليم يكتسبها المواطن السعودي 
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عن غيره باألولوية التزامًا بتنمية أبناء الوطن وبناء قدراتهم وتشغيلهم وتوافقًا 
مع سياسات وزارة العمل في توطين الوظائف.

رواد  شركة  شقيقتها  مع  بالتعاون  والتعليم  للتربية  الرواد  شركة  أطلقت  وقد 
المعرفة للتدريب والتعليم برنامجًا ومبادًرة وطنًية لتأهيل المعلمين السعوديين 
 ,)INTEREDU™( الدولي  التربوي  باسم  العالمي  التعليم  مدارس  في  للعمل 

والذي سنأتي على تفاصيله الحًقا.
اإلبداع واالبتكار: أحد عوامل النجاح للعاملين في المجال التربوي والتعليمي هو . 2

أدائهم وعالقاتهم مع طالبهم ذلك  اإلبداع واالبتكار في  مدى قدرتهم على 
المعلم  يكن  لم  فإن  والتقنية  المعرفة  وتطور  بتجدد  متجددة  حالة  التعليم  أن 
قادرًا على توظيف اإلبداع واالبتكار في المواقف التربوية والتعليمية فإن أداءه 

سيكون ضعيفًا.

لذا تعمل الرواد على استقطاب من يتمتع بقدرات متميزة في اإلبداع واالبتكار 
وتعمل على تطويرها بالمشاركة معه ليكون قادرًا على إحداث ذلك في العملية 
اإلبداع واالبتكار وتنميته  رعاية  والتعليمية من جهة، ويكون قادرًا على  التربوية 

لدى الطالب من جهة أخرى.

القدرات اإليجابية: من المهم جدًا لنجاح المعلم في أداء مهمته أن تكون لديه . 3
مجموعات  مع  التفاعل  ذلك  ومن  متعددة  نواحي  في  كافية  إيجابية  قدرات 
العمل واالنسجام معها وكذلك القدرة على تقييم واتخاذ القرار ومهارات االتصال 
وتقديم العروض والمهارات اإلدارية األساسية وكل ذلك يعني نجاح المعلم في 

تفاعله مع البيئة التعليمية والمدرسية.

المسؤولية: توافر قدر من المسؤولية الجادة والمنظمة لدى المعلم يساعده . 4
في االلتزام بمتطلبات عمله وأداء التزاماته والوفاء بالمسؤولية التي تحملها في 
رعاية الطالب تربويًا وعلميًا والرواد تعمل على تنمية هذا الجانب لدى منسوبيها.

التقنية أداة العصر ووسيلة االتصال: أصبحت التقنية أحد موارد الحياة العصرية . 5
ومتطلباتها والمعلم في الرواد يجب أن يكون متمكنًا من أداة العصر ومتفاعاًل مع 
التقنية وتكنولوجيا التعليم ووسائط االتصال الذكية ليكون قادًرا على توظيفها 
في العمليات التعليمية بما يساعده على إثراء المادة العلمية وتبسيطها وإنتاج 

المعرفة وتوليدها لطالبه.

التطوير والتنمية المهنية المستدامة: تهتم الرواد بتصميم وتطوير برامج متخصصة 	 
التعليمية  الهيئة  في  منسوبيها  لكافة  المستدامة  المهنية  التنمية  في  وموجهة 
وتجديدها  المهارات  وتنمية  الخبرات  تعزيز  اإلدارة  وتستهدف  والقيادة  والتربوية 
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وتطويرها بما يُمكّنها من التفاعل مع النظام التربوي بكفاءة وفاعلية وضبط جودة 
المهنية  التنمية  العمليات اإلدارية والتربوية والتعليمية. وتستهدف  األداء في كافة 

المستدامة لمنسوبي الرواد الكفايات التالية:
الكفايات التدريسية.. 1
كفايات التعلم واكتساب المعرفة.. 2
كفايات القيادة التربوية والتعليمية.. 3
كفايات اإلدارة التربوية والتعليمية.. 4
الكفايات الذاتية )الشخصية ـ اإلنسانية(. . 5
كفايات التقنية والتعليم اإللكتروني.. 6
كفايات االتصال والتفاعل التعليمي.. 7
كفايات الرعاية التعليمية.. 8

مبادئ التنمية المهنية المستدامة لمنسوبي الرواد

الخبرة ُتكتسب وتنمو: تؤمن الرواد بأن الخبرات المهنية ُتكتسب وتنمو بالمعرفة 	 
والجد واالجتهاد واإلحساس بالمسؤولية ولذا فهي تختار موظفيها على أساس ما 
يتوافر لديهم من خبرة وتعمل على مشاركتهم في اكتساب خبرات ومهارات جديدة 

وتنميتها.

نقل الخبرة: المعرفة والتجربة تنمو بتبادلها مع األقران والنظراء، وكلما كان الموظف 	 
وتبادل  التواصل  على  وقادرًا  معها  ومتفاعاًل  مجموعته  مع  االنسجام  على  قادرًا 

المعرفة معهم كانت فرص نجاحه في مهمته أكبر.

تهتم الرواد بتصميم برنامج إشرافي لنقل الخبرة بين الموظفين وتبادل المعرفة فيما 
كل  في  العاملين  بين  بل  الواحد  التعليمي  المجمع  في  ليس  تجاربهم  وإثراء  بينهم 
مجمعاتها، ويتضمن البرنامج عددًا من الفعاليات الموجهة مثل: زيارات النظراءـ  المعلم 

األول ـ مجموعات التركيز ـ حلقات النقاش.

التوافق مع نوعية التعليم: تهتم الرواد بدعم مجمعاتها التعليمية بكادر تربوي 	 
ليكونوا  اختصاصه  مجاالت  في  ومتقدمة  عالية  وخبرات  مهارات  يمتلك  متخصص 
قادرين على قيادة نظرائهم من المعلمين وإكسابهم الخبرة ونقلها إليهم مع قدرتهم 

وكفاءتهم في إيجاد بيئة تعليمية تعلمية متفاعلة للتعليم المتمحورة حول الطالب.

في هذا الصدد تعنى الرواد باختيار معلميها في بعض التخصصات من ذوي الخبرات 
والكفاءة المتميزة مراعًاة لمستوى المعرفة والخبرة المطلوبة مثل:

معلمو اللغة اإلنجليزية: المعيار األهم هو أن تكون اللغة اإلنجليزية هي اللغة 	 
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األم للمعلم مع القدرة والخبرة في تعليمها لغير الناطقين بها.
معلمو التقنية والحاسب: أن يكون لديهم تمكين وخبرات متقدمة في توظيف 	 

االقتصاد  متطلبات  أحد  باعتبارها  الطالب  لدى  وتمهيرها  الحياة  في  التقنية 
المعرفي والتميز في سوق العمل.

معلمو المواد العلمية "الرياضيات ـ العلوم" أن يكونوا قادرين على تمهير 	 
هذه المواد وتمكين الطالب من تطوير مهاراته الفكرية فيها فهي من المواد 
تتضمن  الدراسية  الخطط  بعض  إن  كما  واإلبداع،  االبتكار  دعم  في  األساسية 

تقديم هذه المواد باللغة اإلنجليزية.

ثالثًا: البيئة التعليمية الجاذبة والمشوقة

المدرسة ومتطلب  لنجاح  المعايير األساسية  أحد  آمنة وصحية  بيئة تعليمية  توفير 
لدى  التعليمية  البيئة  وحدود  ومفهوم  أدوارهم،  وتحسين  طالبها  تنشيط  في  مهم 
الرواد أشمل وأوسع من حدود المكان فهي تشمل جميع المتطلبات المادية والمعنوية 
الصحية  أو  اإلدارية  الجوانب  تواجده في مدرسته في  أثناء  الطالب في  بها  يرتبط  التي 
أو الوجدانية أو االجتماعية أو التعليمية والتربوية ولذا فهي تهتم بتأسيس بيئة تعليمية 

جاذبة ومشوقة، ومن أهم جوانب البيئة التعليمية التي تهتم بها الرواد:

المبنى التعليمي والتجهيزات المدرسية: تصميم المبنى التعليمي وإنشاٌءه لدى الرواد 	 
أو تأهيله وتطويره يتم وفق أحدث المعايير الهندسية وأفضل األساليب التربوية التي 
تسمح بتوفير مرافق أمنة وحرة وتجهيزات حديثة ومتطورة تدعم العمليات التعليمية 
والمساحات  الطبيعية  والتهوية  الحركة  وحرية  اإلضاءة  حيث  من  متطلباتها  وتوفر 
المدروسة مع مراعاة معايير األمن والسالمة، وتعمل الرواد على تأسيس المجمعات 
والسالمة  األمن  وأنظمة  والوسائل  األدوات  بأحدث  وتجهيزها  وتأهيلها  التعليمية 
والنظم التقنية الحديثة التي تتيح توظيف التقنية في كافة العمليات التعليمية، وتمنح 
الخضراء  والمساحات  الصفية  والغرف  والمعامل  النشاط  وساحات  المالعب  الرواد 

أهمية خاصة عند تخطيط المبنى التعليمي وتصميم البيئة التعليمية.

اإلدارة التعليمية: لإلدارة التعليمية وللنظام اإلداري أثر رئيس في جودة البيئة 	 
المنظم  االتصال  عمليات  وتفاعل  والمسؤوليات  األدوار  تنظيم  التعليمية من خالل 
وأولياء  اإلدارة  بين  وفيما  والطالب  اإلدارة  بين  وفيما  والمعلمين  اإلدارة  بين  فيما 
األمور وفيما بين اإلدارة والمجتمع وفيما بينهم جميعًا فكلما ارتفعت جودة النظام 
اإلداري وكلما تميز األداء اإلداري كانت البيئة التعليمية أسلم وأكثر جودة، ولذا تعمل 
الرواد على اختيار مديرين وإداريين مؤهلين ذوي كفاءة وخبرة متميزة إلدارة مجمعاتها 

التعليمية.
الشراكة مع أولياء األمور: تعزيز المسؤولية المشتركة ما بين أولياء األمور وإدارة 	 

المدارس وتفعيل تواصلهم بما يحقق مصلحة أبنائهم وتقديم رعاية أفضل لهم يتيح 
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وبالتالي  وانفعاالته  احتياجاته  حيث  الطالب من  ترعى  تعليمية  بيئة  تكوين  للمدرسة 
يتحسن أداُءه ويتفاعل مع بيئته. لذا ُتؤسس الرواد مكتبًا باسم )عالقات أولياء األمور( 
ومقترحاتهم  شكاواهم  ويدرس  متطلباتهم  مع  ويتجاوب  معهم  االتصال  ينظم 

ويتفاعل معهم في إطار من الشفافية والموثوقية والتواصل المستمر.
التفاعل مع القيم الثقافية والمجتمع "المشاركة المجتمعية": تهتم الرواد بتعزيز 	 

الطالب مع  التعليمية لغرسها لدى  البيئة  الثقافية والمجتمعية ودمجها في  القيم 
تنتمي  الذي  المجتمع  تفاعل واضح ومشاركة مثمرة مع حاجات  التأكيد على إظهار 
في  وواضح  بالغ  أثر  لها  شك  بال  والتي  بها  وتحيط  التعليمية  الرواد  مجمعات  إليه 
إثراء العملية التربوية والتعليمية وتعزيز انتماء الطالب لمجتمعه وتفاعله معه، وتضع 
الرواد خطة تنفيذية لتفاعل المجمع التعليمي مع المجتمع المحيط به وتعزيز ارتباطه 

باحتياجاته وتقديم خدماته له.

الصحة المدرسية: تركز الرواد على تعزيز المستوى الصحي في مجمعاتها التعليمية 	 
تنظيم  خالل  من  المحيط  والمجتمع  األمور  ألولياء  أو  للمعلمين  أو  للطالب  سواء 
أنشطة توعوية وبرامج صحية متخصصة إضافة إلى تطبيق المعايير الصحية في كافة 
مرافقها وتجهيزاتها بما يضمن سالمة الطالب وصحتهم بإذن هللا، وفي هذا الصدد 

توفر الرواد عيادات طبية أولية في مجمعاتها التعليمية.

توظيف التقنية وتكنولوجيا المعلومات: أصبحت التقنية وتكنولوجيا االتصاالت ركنًا 	 
التقني  التسارع  مع  التفاعل  في  مقدرة  أكثر  لتكون  األعمال  منظمات  في  أساًسا 
عن  بعيدة  ليست  التعليمية  والمؤسسات  المتغيرات  ومتطلبات  االتصاالت  وثورة 

يزداد  بها  وتأثرها  بالتقنية  ارتباطها  بل  ذلك 
والرواد تسعى إلى توظيف التقنية في إدارة 
من  خدماتها  وتقديم  التعليمية  مجمعاتها 

خالل تحقق األهداف التالية:
التعليمية 	  اإلدارة  وأداء  كفاءة  تحسين 

بسرعة ودقة تختصران الوقت والجهد والمكان.
فاعلية اإلدارة في متابعة األداء والتقويم والرقابة وإدخال التغيير في الوقت 	 

المناسب. 
التواصل اإللكتروني بين منسوبي اإلدارة والطالب وأولياء األمور.	 
تطوير أساليب التعليم باالستفادة من أنظمة التعليم اإللكتروني وتقنية التعليم.	 
التحول نحو مدرسة المستقبل أو المدرسة الذكية بأن تكون جميع تعامالتها 	 

وخدماتها من خالل التقنية.

 Enterprise( توفر شركة الرواد للتربية والتعليم منظومة لتخطيط موارد المدارس
Resource Planning( من خالل منتجها نظام سكالر )™scholar( الذي طورته بخبرتها 
 )scholar™( المتراكمة في إدارة وتشغيل المدارس. وتقدم منظومة تخطيط الموارد سكالر

TMscholar
The right ERP for schools
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خدمات شاملة تغطي جميع اإلجراءات اإلدارية والتعليمية والفنية في المدارس وتهدف 
إلى  باإلضافة  بما فيها من طالب ومعلمين  الشرائح  لكل  الحاجات األساسية  تلبية  إلى 
أولياء األمور،  التعلم والتعليم مثل:  أنواع المستخدمين األخرى المشاركين في عمليات 
وهيئة مراقبي الجودة، والمعلمون باإلضافة إلى أنواع أخرى من المستخدمين الخارجيين. 

.)scholar™( وسوف نقدم في المالحق توضيحًا تفصيليًا عن نظام سكالر

رابعًا: رعاية الطالب "المتعلم"

الطالب؛ محور العملية التربوية وركنها، والرواد تعمل على ترسيخ منظومة متكاملة 
من المبادئ والبرامج المنسجمة مع التنمية المستدامة والتحّول نحو االقتصاد المعرفي 
التي ترعى الطالب وتلبي احتياجاته وتحسن تعلمه وتثري تجربته وتنمي مهاراته وتساعده 
والتسارع  الثقافي  واالنفتاح  العصر  مستجدات  مع  والتعامل  مستقبله  استشراف  في 
التقني، وفي هذا الصدد تنتظم برامج الرواد لرعاية طالبها في المبادئ والبرامج التالية:

إثراء التعليم "المواد/المقررات اإلضافية": تلتزم الرواد في مجمعاتها التعليمية 	 
إضافية  مواد  بتقديم  تهتم  أنها  إاّل  التعليم،  وزارة  من  المعتمدة  الدراسية  بالخطط 
التعليمية  والمواد  الدراسي  والكتاب  الُمقرر  الدراسية من خالل تطوير  للمادة  إثرائية 
التعلم والتقويم منسجمة  وحوسبتها وتجريبها وتضمينها مناحٍي وطرٍق حديثة في 
الرواد ضمن  المستدامة، وتقدم  والتنمية  المعرفي  االقتصاد  في ذلك مع كفايات 

الخطة الدراسية:
ساعات إضافية لتعليم اللغة اإلنجليزية تركز على تمهيرها لدى الطالب.	 
مناهج إضافية لتدريس مادة الرياضيات والعلوم باللغة اإلنجليزية.	 
مناهج خاصة بمهارات الحياة.	 
مناهج خاصة بتطوير المهارات والقدرات العقلية.	 
مناهج خاصة باالبتكار والتطوير التقني والمشاغل المهنية والتقنية.	 
تقديم برامج وأنشطة إثرائية لجميع المواد تركز على تحويلها إلى جانب 	 

تطبيقي.
تقديم برامج وأنشطة ترعى الطالب الموهوبين والمتفوقين.	 

والمقررات  للمناهج  الدراسية  الكتب  واختيار  تقييم  في  خاصًا  نظامًا  الرواد  وتتبع 
اإلضافية واإلثرائية، وتتيح لها عالقاتها مع نخبة من الناشرين العالميين اختيار أفضل 

الكتب الدراسية العالمية التي تم تطبيقها في أعرق المدارس.

تطوير استراتيجيات التقويم: تقويم أداء الطالب وتحصيله دوريًا أحد معايير ومتطلبات 	 
تحسين األداء وقياس الدافعية والنّمو، وتعمل الرواد على تطوير مبادئ واستراتيجيات 
تمكن الطالب من إجراء التقييم الذاتي نوعًا وكمًا لألداء الدراسي والتحصيلي وتوظيف 
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سلسلة من مهارات التفكير وحل المشكالت بوصفها جزءًا من برنامج التعليم بمشاركة 
ووضع  وتطويرها  مهاراته  وتحسين  قدراته  تقييم  من  الحالة  هذه  وتمكنه  الطالب 

أهدافه واستشراف مستقبله.

استراتيجيات التعلم: الطالب هو أساس العملية التربوية والتعليمية ومحورها ولذا 	 
تهتم الرواد بتطوير استراتيجيات التعليم والتدريس لتحويل الطالب إلى متعلم ذاتي 
البيئة  بدعم  ذلك  ويأتي  وتدويرها  وتوليدها  المعرفة  اكتشاف  مهارات  بإكسابه 
التعليمية الصفية باستراتيجيات العمل التعاوني وتوظيف التقنية واستخدامها والتركيز 
على مبادئ ومهارات التعليم المستمر وتحفيز الطالب ليكونوا أكثر فاعلية ومسؤولية 
في تعلمهم، ويتأتى ذلك من خالل التركيز على تقويم الطالب لذاته وقياس مستوى 
التحصيل الفردي له من خالل تعزيز كفاءة العملية التعليمية ومشاركة الطالب فيها 

باعتباره محورها.

األنشطة المدرسية: تنظم الرواد ضمن برامجها التربوية والتعليمية حزمة متكاملة من 	 
برامج النشاطات المدرسية التربوية والمهارية والثقافية والرياضية واالجتماعية، وتتيح 
مهاراتهم  وُينّمي  بينهم  الفردية  الفروق  يراعي  بما  لطالبها  النشاطات  هذه  الرواد 
ويكّون شخصياتهم في توجه لتزويدهم بمهارات الحياة، وتؤطر هذه النشاطات في 

شكل أندية مدرسية متخصصة مثل:
نادي القرآن الكريم	 
نادي اللغة العربية والخط العربي	 
النادي العلمي	 
نادي اإلبداع والموهبة	 
النادي التربوي االجتماعي	 
النادي الرياضي والفروسية	 
نادي مهارات الحياة	 
نادي الحاسب اآللي	 
نادي اللغة اإلنجليزية	 
نادي المسرح	 
نادي الروبوت	 
نادي الفنون	 

يتم  إضافية  رمزية  برسوم  البرامج  تقدم هذه  وااللتزام  بالمسؤولية  للطالب  إشعارًا 
تحديدها ضمن الخطة التنفيذية لكل نشاط. 

كما تقدم الرواد في " مركز التدريب " لطالبها مجموعة من الدورات والبرامج التدريبية 
المناسبة لهم بهدف إكسابهم مهارات متقدمة ومتخصصة في مجاالت  المتنوعة 
الحياة، وتعطي األولوية للبرامج التي تندرج في منظومة مجتمع المعرفة واالقتصاد 

المعرفي.



شركة الرواد للتربية والتعليم 56

التقني  التسارع  مع  التعامل  مهارات  الطالب  إكساب  على  المدرسية  األنشطة  تركز 
والعملية  الشخصية  حياتهم  في  االتصال  وتكنولوجيا  للتقنية  الصحيح  والتوظيف 

ليكونوا قادرين بثقة على التواصل واالنفتاح المجتمعي.

اإلرشاد العلمي: ضمن خطة الرواد التربوية تنظيم برنامج اإلرشاد العلمي للطالب 	 
الدراسي،  وتحصيلهم  أدائهم  وتحسين  علميًا  الطالب  متابعة  إلى  يهدف  الذي 
الصفوف  من  لمجموعة  علميًا  مرشدًا  ليكون  المتميزين  المعلمين  أحد  بتخصيص 
الدراسية يتابع مستواهم العلمي وتحصيلهم الدراسي ويالحظ مواقفهم المدرسية 
وُيقّيمها ويناقش مستواهم مع معلميهم ومع الطالب أنفسهم ومع أولياء أمورهم، 

كما يعمل على إرشادهم وإكسابهم مهارات التعلم الذاتي والتفوق الدراسي.

اإلرشاد النفسي "الطالبي": ضمن برنامج الرواد التربوي ولرعاية الطالب وجدانيًا 	 
في  الطالب  مع  للوقوف  الطالبي  النفسي  اإلرشاد  برامج  تخطيط  يتم  وانفعاليًا 
مواجهة الصعاب النفسية أو االنفعالية التي تصادفه وتؤثر على شخصيته وسلوكه 
ومساره الدراسي ويتابع احتياجات الطالب النفسية ويناقشها مع نفسه أو مع ولي 
أمره أو معلميه كما يعمل اإلرشاد النفسي على تنظيم برامج توعوية للطالب في 
االنفتاح  من  ليتمكنوا  واستشراف مستقبلهم  للحياة  وفهمهم  النفسية  احتياجاتهم 

على المجتمع بكفاءة وثقة.

الصحة والتغذية المدرسية: تعمل الرواد على ترسيخ منظومة شاملة تعزز المستوى 	 
الصحي للطالب بوضع معايير ُمحددة في تقديم الخدمات الغذائية داخل مجمعاتها 
في  الصحيح  الصحي  السلوك  ممارسة  على  الطالب  وتشجع  المتعهدين،  قبل  من 

تناول وجباتهم الغذائية.

خصيصًا  والمطهوة  الطازجة  الغذائية  الوجبات  تقديم  على  اإلشراف  للرواد  ويمكن 
السالمة  باشتراطات  إضافية  مساحات  التعليمي  المجمع  في  توافرت  إذا  لطالبها 
يمكن أن تسمح بتجهيز وطهي الطعام داخل المدرسة وتقديمه للطالب في خيارات 

صحية متنوعة تلبي أذواقهم المختلفة.

النقل المدرسي: تقدم الرواد خدمات النقل المدرسي لطالبها بتوفير حافالت حديثة 	 
مكيفة، مع نظام متكامل للتواصل مع أولياء األمور ومتابعة السائقين ومراقبتهم.
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)INTEREDU™( أ :  التربوي الدولي  
)scholar™( ب :  منظومة تخطيط موارد المدارس

جـ  :  استطالع سوق التعليم

الملحق
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من المخططات الرئيسة المقترحة لواجهات مباني الرواد التعليمية )كلّيات الرواد(
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بادرت  العالمي  التعليم  قطاع  في  االستثمار  وحجم  التوظيف  واقع  من  انطالقًا 
شركة رواد المعرفة للتدريب والتعليم ـ عضو مجموعة الرواد إلى تصميم وبناء مشروع 
النوعي  التوطين  االستراتيجية في  الحلول  أحد  ليكون   )INTEREDU™( الدولي التربوي 
للعمل في هذا  السعودية  البشرية  الموارد  بتمكين قدرات  العالمي  التعليم  في قطاع 
القطاع الحيوي والمتنامي، لردم الفجوة بين واقع التوطين في مدارس التعليم العالمي 
وبين خطط الدولة في التوطين من خالل التدريب الجاد والعميق ولينتج معلمًا محترفًا 
المنافسة وأداء مهامه بكل جدارة وإتقان ولتحقيق االستقرار الوظيفي في  قادرًا على 
المدارس العالمية، ويأتي المشروع استجابًة للتوجيه الحكيم من قيادة المملكة بأن "نبدأ 
فورًا" ليكون إحدى األدوات االستراتيجية والنوعية في دعم تحقيق "رؤية المملكة العربية 

السعودية 2030.

جهود التوطين في قطاع التعليم ـ على وجه الخصوص ـ ال تكون مستدامة إال إذا 
َتحّول التركيز من الكم إلى النوع، وقد تم إطالق المشروع ضمن مبادرات وزارة التعليم 
في الشراكة مع قطاع التعليم األهلي برعاية معالي وزير التعليم في لقاء التعليم األهلي 

بتاريخ 1436/12/6هـ.

الدراسات واألبحاث  الدولي ™INTEREDU تماشيًا مع أحدث  التربوي  تم تصميم 
في تطوير التعليم والمهن التربوية التي تركز على رفع كفاءة المهارات المهنية التربوية 
تطوير  مع  المطلوبة  األداء  ومعايير  مستويات  وفق  اإلنجاز  من  للتمكن  المتخصصة؛ 
االتجاهات اإليجابية، وتعزيز الرغبة في العمل والنجاح والتطور الذاتي، وغرس روح اإلبداع 

واالبتكار.

)INTEREDU™( التربوي الدولي :)ملحق )أ
مبادرة التربوي الدولي للتوطين النوعي
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إيجاز عن مكونات المشروع

تقدم البرامج التدريبية في التربوي الدولي )™INTEREDU( وفقًا لمساراته التالية:

عدد المستوى التدريبي
البرامج

عدد 
الفئة المستهدفةالساعات

معلمات وخريجات الكليات الجامعية بجميع 18205التأهيل التربوي
التخصصات المستهدفة

التأهيل 
المتخصص

معلمات وخريجات تخصص رياض األطفال 895رياض األطفال
والطفولة المبكرة

معلمات وخريجات تخصص الرياضيات12115الرياضيات

معلمات وخريجات تخصصات العلوم985العلوم

معلمات وخريجات تخصصات الحاسب اآللي10100الحاسب اآللي

معلمات وخريجات تخصص اللغة اإلنجليزية780اللغة اإلنجليزية

جميع المتدربات75المشاريع التطبيقية

تم تحكيم واعتماد التربوي الدولي )™INTEREDU( علميًا من قبل جامعة األميرة 
نورة بنت عبد الرحمن والجامعة األردنية وجامعة نيوجيرسي األمريكية والمعهد الوطني 

السنغافوري للتعليم ومنظمة أدفانس إد العالمية.

في  فئات  ثالث   )INTEREDU™( الدولي  التربوي  يستهدف  المستهدفة:  الفئة 
ثالث مراحل على النحو التالي:
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المرحلة األولى: وتستهدف خريجات الجامعات من معلمات رياض األطفال . 1
والمرحلة االبتدائية األولية.

المرحلة الثانية: وتستهدف خريجات وخريجي الجامعات من معلمات ومعلمي . 2
المراحل العليا )الصفوف من 12-4(.

المرحلة الثالثة: وتستهدف اإلسناد األكاديمي واإلداري والقادة والمشرفين . 3
التربويين.

تم بناء بوابة إلكترونية فاعلة ومتميزة للمشروع وفق نظام )LMS( لتكون نظامًا 
إدارًيا وتعليمًيا للمشروع تخدم جميع أطرافه وتساعد في تنسيق وتنظيم وإدارة عالقات 
تنفيذ  ومتابعة  البوابة  على  الدخول  من  العالقة  ذوي  لجميع  يمكن  حيث  التوظيف، 

المشروع ساعة بساعة.

نوعًيا  ُيعتبر مبادًرة وطنًية ومشروًعا   )INTEREDU™( الدولي التربوي  إن مشروع 
نسعى إلى تكثيف الجهود في تنفيذه بالشراكة والتعاون مع كل من:

وزارة التعليم.. 1
وزارة العمل والتنمية االجتماعية )صندوق الموارد البشرية( . 2
جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن. 3
المدارس العالمية واألهلية في المملكة. 4

ومع نهاية التدريب في مشروع التربوي الدولي )™INTEREDU( ستمتلك المتدربات 
الكفايات المهنية والوظيفية والشخصية؛ التي تؤهلهن لممارسة أدوارهن المهنية التربوية 
والتعليمية واإلدارية في مدارس التعليم العالمي بدرجة عالية من االحترافية والكفاءة في 

ضوء المعايير المهنية العالمية وفق تخصصاتهن.
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نحن عازمون على تعزيز نجاحات المدارس وذلك بتسخير اإلمكانات الكاملة لتقنية 
المعلومات واالتصاالت لرفع مستوى الخدمات اإلدارية والتربوية في المدارس، تحقيق 
التربوية، المشاركة  الشفافية، رفع الجودة في التعليم، تقديم أنماط جديدة من اإلدارة 
الكاملة لجميع ذوي العالقة، وبناء قدرات الهيئة اإلدارية والتعليمية لننقل المدارس نحو 
لتخطيط  منظومة  وتوظيف  تطوير  على  المدارس  دأبت  لذا  النجاحات.  من  أخرى  قمة 

مواردها )Enterprise Resource Planning( لتحقيق األهداف التالية:

والمعلمين 	  والموظفين  للطالب  الجودة  وعالية  متكاملة  خدمات  توفير 
والمشرفين وأولياء األمور.

تقديم بيانات دقيقة ومتسقة وذات داللة ومغزى وفي الوقت المناسب لتعزيز 	 
رؤية اإلدارة العليا الستغالل الفرص المتاحة للمنافسة والتطوير.

رفع كفاءة المدارس من خالل تحويل العمليات الورقية إلى أشكال إلكترونية.	 
تنظيم عمليات القبول والتسجيل، ورصد وتحليل أداء الطالب، ومساعدة الطلبة 	 

في عمليات التعلم الفردي والجماعي، وتنظيم االختبارات، وبناء الجداول الزمنية.
توفير المعلومات الالزمة لعمليات التقويم الُمستمر لتشجيع اإلنجازات ونشر 	 

الممارسات الجّيدة.
تمكين المعلمين من الحصول على المعلومات وتحليل وإدخال بيانات التالميذ 	 

لمتابعة وتحسين أدائهم.
تمكين أولياء األمور من الوصول إلى المعلومات الخاصة بذويهم من المنزل 	 

للمتابعة وتحسين أدائهم.
أتمتة أعمال ورفع كفاءة كل من إدارة النقل، وإدارة شؤون الموظفين، وإدارة 	 

الشؤون المالية، وإدارة الشؤون التعليمية، وإدارة المستودعات ومراقبة المخزون، 
وإدارة النشاطات واألخبار والتقويم الدراسي.

نشر ثقافة التعلم المبني على التقنية في كافة المراحل التعليمية في المدارس.	 
تحقيق التميز على المستوى المحلي والدولي في استخدام أحدث ما أنتجته 	 

تقنية المعلومات في التعليم.
زيادة عمق التجربة التقنية بشكل يجعل من الوسيط أحد الغايات المرجوة، فعلى 	 

الرغم من أن أهداف منظومة تخطيط الموارد هي بشكل أساس تعليمية وتربوية 
فإن التعامل المتكرر مع المنظومة يزيد من المعرفة التقنية لمستخدميها من 

طالب وموظفين وأولياء أمور وغيرهم.

)scholar™( منظومة تخطيط موارد المدارس :)ملحق )ب
منظومة متكاملة تشمل كافة النشاطات األكاديمية واإلدرارية
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المتراكمة  بخبراتها  الرواد نظام سكالر )™scholar( وقد طورته  تمتلك مجموعة 
في مجال التعليم، وفيما يلي نقدم المواصفات الفنية لهذه المنظومة.

استثمرت شركة الرواد للتقنية، إحدى شركات مجموعة الرواد، ما يزيد عن 
7,000,000 ريال سعودي في تطوير نظام سكالر )™scholar( لخدمة مدارس شركة 

الرواد للتربية والتعليم 

تقدم منظومة تخطيط الموارد سكالر )™scholar( خدمات شاملة تغطي معظم 
األنظمة  من  مجموعة  خالل  من  المدارس  في  والفنية  والتعليمية  اإلدارية  اإلجراءات 

نلخصها في التالي. 
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دور سكالر )™scholar( في تشغيل المدارس
الوحدات األساسية والوحدات اإلضافية

تتكون منظومة سكالر من عدد من الوحدات األساسية )Core Modules(، والوحدات 
 )Learning Modules( األكاديمية  والوحدات   ،)Premium Modules( اإلضافية 

المذكورة أدناه، وكذلك تم ربط سكالر مع عدد من النظم المهمة من مزودين آخرين.

القبول
المقررات والفصول

جداول الحصص
التقويم األكاديمي

إدارة االختبارات والدرجات

الواجبات
إدارة ونشر األخبار
الحضور والغياب 

الزي المدرسي
الكتب الدراسية

الموارد البشرية
اإلدارة المالية

إدارة المستخدمين
معلومات الطالب

نظام التراسل والتعاميم

)Core Modules( الوحدات األساسية

)Premium Modules( الوحدات اإلضافية
إدارة السكن
إدارة المكتبة

إدارة وسائل النقل
إدارة االستفتاءات

إدارة الواجبات والمهام
تحميل مخصص للبيانات

إدارة مجموعات المناقشة
إدارة المدونات

إدارة جمع وتخزين البيانات
جوال سكالر

التقارير المخصصة
إدارة المخازن

االنضباط والتأديب
تسجيل المقررات االختيارية

استرداد الرسوم
التحصيل الفوري

منشئ النماذج
تخصيص واجهات النظام

)Learning Modules( الوحدات األكاديمية
الدردشة والمنتديات والرسائل ومجموعات المناقشة

إدارة مجموعات الطالب والمعلمين
إدارة المصادر والنشاطات التعليمية بأنواعها

إدارة االختبارات متعددة األنواع وتقديمها عبر اإلنترنت
إنشاء وإدارة قواعد البيانات و االستبيانات لجمع البيانات

إنشاء مسرد وقائمة التعاريف

)Integration( التكامل

)BigBlueButton( كنفرنس
تطبيقات جوجل

)Tally( النظام المالي
بوابات الدفع

)moodle( نظم إدارة التعلم
أي نظام آخر داخل المؤسسة
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مدارس الرواد

التقارير املجّمعة للمدارس

أبهابريدة
مدير النظام

البدائعخميس مشيط رواد الصداره الرسبيرمنجهام

١٥ صفاً، ٢٦٠ فصاًل، ٢،٠٥٧ طالباً، ١٨٨ معلماً
٨ طالب متوسط عدد الطالب يف الشعبة  
١١ طالباً نسبة املعلمني للطالب   

١٣٤،٠٠٠  ر.س. الرسوم احملصلة هذا اليوم   

9٥٦،٠٠٠  ر.س. الرسوم املتأخرة     

استعراض تقرير تفصيلي

)scholar™( منهجية الرواد لبناء سكالر
منهجية استخدمتها شركة الرواد للتقنية لبناء سكالر لصالح مدارس شركة الرواد للتربية والتعليم

منظومة تخطيط موارد المؤسسات )ERP(  هي عبارة عن مجموعة من التطبيقات 
المستقاة  البيانات  وتفسير  وإدارة  وتخزين  جمع  في  المؤسسات  تستخدمها  المتكاملة 
من األنشطة، بما في ذلك التخطيط والتحليل المالي والمبيعات وإدارة المخزون وإدارة 

الموارد البشرية وخدمة العمالء وغيرها الكثير من أنشطة المؤسسات.

مشهور  نظام  على  قائمة   )ERP( المدارس  موارد  لتخطيط  منظومة  هي  سكالر 
وحائز على العديد من الجوائز وهو نظام فيدينا؛ إذ نفذت شركة الرواد للتقنية مبادرة كبيرة 
 Original Equipment( إلعادة بناء فيدينا ليوائم السوق المحلي من خالل عقد شراكة
شاملة  سكالر  منظومة  لتكون  للمنتج،  المطورة  الشركة  مع   )Manufacture - OEM
تغطي كافة نشاطات المؤسسات التعليمية، اإلدارية منها واألكاديمية . وفيما يلي ندرج  

صوًرا لبعض هذه الخدمات:

تقارير مجّمعة وتقارير مفّصلة: جميع التقارير التي يقدمها سكالر يمكن جمعها وفصلها 	 
كلًيا أو جرئًيا حسب الحاجة.
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أمن النظام: سكالر مستند على شبكة اإلنترنت بالكامل؛ إذ يستطيع كل مستخدم 	 
الوصول إلى صفحات النظام حسب دوره والصالحيات المناطة به باستخدام جميع 
في  فائقة  عناية  تلقى  البيانات  وحماية  النظام  أمن  فإن  لذا  اإلنترنت.  متصفحات 
النظام  صفحات  مستوى  على  أفقيه  حماية  سكالر  يضمن  سكالر.  تطوير  عمليات 

وحماية عمودية على مستوى البيانات.

مدارس الرواد

تعديل الداشبورد مرحبا بكم  أ. عبد اهلل 

املالية

٢٧ يناير ٢٠١٥  )اليوم( 

اإليرادات     :  ٤٤٢،٥١٢  ر . س . 
املصروفات   :  ٣٢،٠٤٥    ر . س . 

... استعراض تقرير تفصيلي

حضور الطلبة

٢٧ يناير ٢٠١٥  )اليوم( 

احلضور     :  ٪9٨ 
الغياب       :  ٢٪

... استعراض تقرير تفصيلي

املهام

٢٧ يناير ٢٠١٥  )اليوم(

حضور االجتماع األسبوعي للمجلس 
رفع نتائج الطلبة

... استعراض قائمة تفصيلية

اإلجازات واملغادرة

القبول

التعاميم واألخبار

االستفتاءات

أولياء األمور على اطالع مستمر: يقدم سكالر داشبورد ديناميكية قابلة للتخصيص من 	 
قبل ولي األمر ُتمّكنه من التركيز على الجوانب التي تهمه متابعتها فيما يخص أبناءه 
وبناته في المدارس، ونذكر منها على سبيل المثال: التحصيل األكاديمي، المتعلقات 

المالية، التواصل والمشاركة في صنع القرار.
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 	 )Google Maps( النقل ... خرائط وتنظيم: يقوم سكالر بالتكامل مع خرائط جوجل
والمركبات  الحافالت  عن  بسجالت  يحتفظ  إذ  المدارس؛  في  النقل  عمليات  إلدارة 
خدمات  ليقدم  بالنقل  المشتركين  والموظفين  والطالب  والمشرفين  والسائقين 

متكاملة تشمل:
تتبع وإدارة خطوط السير ومواقع المشتركين في الخرائط وإدارة رسوم النقل 	 

والمركبات والحافالت وسعتها.
عرض خارطة النقل للحافلة وبيان بمن هم على متنها وإدارة الحضور والغياب 	 

المتعلق بالنقل.
تحصيل الرسوم والخصومات والتقارير المتنوعة وحصر غير المسددين.	 

مدارس الرواد

مرحبا بولي األمر أ. فهد السالم 

املالية

... كشف احلساب

حضور

... استعراض التفاصيل

الدرجات

G11 - محمد

املبلغ املستحق
آخر مبلغ ُدفع
طريقة الدفع

لديك )٣( رسائل جديدة

:  ٢،٥٠٠ ر . س . 
:  ٧،٥٠٠ ر . س . 
:  إيداع مباشر

٢،٥٠٠
آخر غياب

سبب الغياب
:  ١٢ سبتمبر

:  ال يوجد

٪9٨

MATH

Q1 Q2 Q3

81

72

94

80 75 75

املدونات

جدول احلصص

التعاميم واألخبار

االستفتاءات

MATH - معلم
Mr. Basel

تعديل الداشبورد
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مدارس الرواد

االسم: فاطمة محمد الفهد
الصف: روضة )٣(
الفصل: قمر العاج

اجلنس: أنثى
رقم القبول: ١٤٠9١٤

جوال البيت: ٠٥٣٤٣٣٦٣٣٤
املسار: شرق الرياض )الروابي(

خطوط الطول والعرض:
٢٤.٦9٧٨ ٤٦.٧9٣٦ & الطريق

رقم احلافلة: ٠٢٧
جوال احلافلة: ٠٥٣٤٣٣٦٣٣٤

... التفاصيل

فاطمة ٠٥٣٤٣٣٦٣٣٤

حدد الفصل

حدد القطاع

احلافلة

 الفصل األول ١٤٣٥ - ١٤٣٦ هـ

شرق الرياض

٠٢٧

الرئيسة

طباعة اخلريطة

طباعة قائمة الركاب 

القبول والتسجيل ... دقة وسالسة: يقوم سكالر بتيسير عمليات القبول والتسجيل 	 
واالحتفاظ بسجالت كاملة ومنسقة تغطي جميع الجوانب من االلتحاق إلى التخرج. 
تقديم معلومات دقيقة عن الفصول الدراسية وإدارة وثائق وشهادات الطلبة. ويقدم 

سكالر أيضا
إعدادات طلب القبول.	 
إدارة بيانات المتقدمين ونتائج اختبارات القبول.	 
إعدادات الصفوف والفصول والسعات.	 
عدد كبير من التقارير المنوعة لالطالع على إجراءات ونتائج القبول أواًل بأول.	 
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مدارس الرواد

املجموعمقبولمعلق مرفوض اإلجراءحتت اإلجراء
١٢٣٣٥٣9٠٥ ٢١٤ عرض الطلبات٢١٥
٢٣٨٤٥٠1،463 ٣٢٤ عرض الطلبات٤٥١
٣٢٧

الصف
الروضة

األول االبتدائي
٢١٩1،281الثاني االبتدائي ٢٢٣ عرض الطلبات٥١٢

احلالةاالسم
مقبولاحمد مسعود فهد السباعي
مرفوضتيسير محمد على الشمري

عمر سليم عبد احملسن األحمد

رقم الطلب
A002985

A010231

A022786حتت اإلجراء

:  األول ١٤٣٦ - ١٤٣٧ هـ الفصل 
:  الثاني االبتدائي الصف 

:  ٤٨ مقعد املتاح 
السابق     ١١   ٢  ٣  ٤     التالي

بحث

البيانات األساسية:
االسم : عمر سليم عبد احملسن األحمد

الصف : الثاني االبتدائي
تاريخ تقدمي الطلب : ١٨ رمضان ١٤٣٦ هـ

تاريخ امليالد : ١ ذي احلجة ١٤٣٠ هـ
نوع القبول : عادي

اختبارات القبول
قراءة : ٧٦٪
كتابة : ٨١٪

حتدث : ٦٦٪
رياضيات : ٥9٪

... عرض كامل امللف

حترير

رفع الوثائق

قبول الطلب

رفض الطلب

 الفصل األول ١٤٣٥ - ١٤٣٦ هـحدد الفصل

الرسائل�(٣�جديدة)

التقو�م�الدرا���

جدول�ا��صص

تقر�ر�ا��ضور

الرسوم

التقر�ر�الر���

التقر�ر�الفص��

التقر�ر�ال��ا�ي

ا��طة�األسبوعية

خروج

مدارس�الرواد

محمدأ.�فهد�السالم�...�و���أمر�

متصفح الجوال

الوصول إلى 
سكالر باستخدام 

متصفح الجوال

تطبيق جوال

الوصول إلى سكالر 
عبر تطبيق 

بخدمات عامة

تطبيق جوال خاص

الوصول إلى سكالر 
عبر تطبيق 

بخدمات 
مخصصة

خدمات سكالر )™scholar( عبر الجوال:	 
التقارير	 
الرسوم الدراسية.	 
النقل. 	 
العيادة الطبية	 
السلوك	 
جدول الحصص.	 
المعلمون	 
الحضور والغياب	 
الخطة األسبوعية	 
الواجبات	 
المهام	 
المادة الدراسية.	 
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قامت شركة الرواد للتربية والتعليم بتنفيذ دراسات جدوى متعددة لدراسة واقع 
االستثمار في سوق التعليم األهلي في مختلف مستوياته. وفي هذا الجزء من الوثيقة 

نلخص أهم المؤشرات والنتائج في هذه الدراسات.

حجم السوق

من المتوقع نمو السكان في المملكة بشكل أسرع خالل العقد المقبل. هذا إلى 
خدمات  على  الطلب  في  ازدياًدا  سيشكل  الذي  األمر  االلتحاق،  معدالت  ارتفاع  جانب 
بي  مؤسسة  بها  قامت  أخرى  دراسات  المؤشرات  هذه  وتدعم  المملكة.  في  التعليم 
دبليو سي )PwC( بعنوان "دليل قطـاع التعليم - المملكة العربية السعودية" والمنشورة 
بشهر مارس من العام 2017. الشكل التالي يبين النمو المتوقع في الفئات السنية التي 

ستلتحق في المدارس من رياض األطفال إلى التعليم الثانوي في المملكة.
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تتطلع حكومة خادم الحرمين الشريفين منذ سنين إلى رفع نسبة مساهمة القطاع 
الخاص في توفير خدمات تعليم ذات جودة عالية، إال أنه من غير المرجح أن تتجاوز نسبة 
االلتحاق في القطاع الخاص 12% من الطالب بحلول عام 2020، وذلك على الرغم من 

تطلعات الحكومة منذ فترة طويلة إلى رفع النسبة في القطاع الخاص إلى %25.

النمو المتوقع

أنه ال بد من حدوث تحول كبير لكي يقوم القطاع  الوزارة  التقارير وتوجهات  تشير 
الخاص بالمساهمة المطلوبة بحلول عام 2020، وهي المساهمة بنسبة 25% من إجمالي 

عدد الطالب الملتحقين بالمراحل الدراسية المختلفة.

ملحق )جـ(: استطالع سوق التعليم
)PwC 2017( المصدر الرئيس: إحصاءات وزارة التعليم السعودية وتقرير بي دبليو سي
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الطالب  وعدد   18-6 السنية  للفئة  السكان  عدد  في  الزيادة  التالي  الشكل  يبين 
الملتحقين بالمراحل الدراسية 1-12 حسب نوع المدرسة.
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حكوميأهلي

عدد الطالب الملتحقين 
- القطاع الخاص

السعوديون من الفئة 
السنية 18-6

الفجوة

بحسب معدالت النمو الحالية، سيكون هناك حاجة ألكثر من مليون مقعد إضافي 
من المرحلة االبتدائية حتى الثانوية بحلول عام 2020م، 150 ألًفا منها في القطاع الخاص 

بعدد مدارس مقدرة بحوالي 800 مدرسة خاصة جديدة. 

الجدول التالي يبين هذه التوقعات )من دراسة بي دبليو سي "دليل قطـاع التعليم 
- المملكة العربية السعودية" والمنشورة بشهر مارس من العام 2017(.

المرحلة 
الدراسية

المقاعد 
المطلوبة 

2020
طاقة القطاع 

الخاص

متوسط حجم 
المدرسة

الخاصة

عدد المدارس
الخاصة 

المطلوبة
300,00070,000200350ابتدائي
300,00020,000100200متوسط
400,00060,000240250ثانوي
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توزيع المدارس األهلية على المناطق اإلدارية

(��) ����
أ�����

و����

(��) ����ا
أ�����

و����

ا�	�ض (��)

أ�����

و����

(��-) �����ا����� ا

أ�����

و����

(������ان (

أ�����

و����

��زان (���)

أ�����

و����

(��) ����

أ�����

و����

(���) ����ا

أ�����

و����

(��-) � �� � ا

أ�����

و����

�	�� ا���رة (���)�ا

أ�����

و����

���ك (���)

أ�����

و����

(��ا��ف (

أ�����

و����

(���) ������ود ا�ا

أ�����

و����

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

505
443
487

112
114
115

22
46
72

66
68
69

1
13
17

4
8

10

85
90
95

651
630
617

4
6
8

6
6
7

40
34
38

83
90
95

14
18
21

14
14
17

18
20
22

4
9
9

423
425
425

200
167
184

992
1019
1042

101
101
105

376
320
492

11
9
9

25
26
30

20
18
24

23
26
28

2
2
3

2012
2013
2014

�ارس ����ل ��� ���ي  ��� 2014-2012��د ا� ���� (�) = ا�
 %10 �  ��� �ل ��� ���ي  ��� ا�� 
%10 ��ل ��� ���ي  ���  � 0 إ� 

%0 �  �� �ل ��� ���ي  ��� ا�� 



75 الملحق

(��) ����
أ�����

و����

(��) ����ا
أ�����

و����

ا�	�ض (��)

أ�����

و����

(��-) �����ا����� ا

أ�����

و����

(������ان (

أ�����

و����

��زان (���)

أ�����

و����

(��) ����

أ�����

و����

(���) ����ا

أ�����

و����

(��-) � �� � ا

أ�����

و����

�	�� ا���رة (���)�ا

أ�����

و����

���ك (���)

أ�����

و����

(��ا��ف (

أ�����

و����

(���) ������ود ا�ا

أ�����

و����

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

0 110 220 330 440 550 660 770 880 990 1100

505
443
487

112
114
115

22
46
72

66
68
69

1
13
17

4
8

10

85
90
95

651
630
617

4
6
8

6
6
7

40
34
38

83
90
95

14
18
21

14
14
17

18
20
22

4
9
9

423
425
425

200
167
184

992
1019
1042

101
101
105

376
320
492

11
9
9

25
26
30

20
18
24

23
26
28

2
2
3

2012
2013
2014

�ارس ����ل ��� ���ي  ��� 2014-2012��د ا� ���� (�) = ا�
 %10 �  ��� �ل ��� ���ي  ��� ا�� 
%10 ��ل ��� ���ي  ���  � 0 إ� 

%0 �  �� �ل ��� ���ي  ��� ا�� 



شركة الرواد للتربية والتعليم 76

75+25+S
88+12+Sالوضع الحالي

12 من كل 100 طالب
ملتحقون في المدارس 

األهلية

المســــــــــتقبل

25 من كل 100 طالب
ملتحقون في المدارس 

األهلية

نفذت مجموعة الرواد دراسة حول 

تطوير العملية التعليمية ضمن ُأطر 
تطوير خطة آفاق 2029 
aafaq.mohe.gov.sa

وثيقة برنامج التحول الوطني

National
Transformation
Program 2020

مساهمة القطاع الخاص

وضعت  القادمة،  التحدّيات  لمواجهة 
القطاع  مع  للشراكة  منصة  الحكومة 
لتشجيع  أدوات  عدة  تتضمن  الخاص 

االستثمار في قطاع التعليم األهلي.

وقد أعلنت الحكومة عن خطة تحول 
االقتصادي  النمّو  لتسريع  وطنية 
أثر هبوط  التنويع وتعويض  من خالل 
أسعار النفط. وتهدف الخطة إلى خلق 
للسعوديين  العمل  فرص  من  المزيد 
وتوفير مناخ إيجابي لتحقيق األهداف 
العليا للبالد وتطوير قطاع التعليم من 
الخاص  للقطاع  أكبر  إعطاء دور  خالل 
كبير  إصالح  يحدث  أن  المتوقع  ومن 
على  العام  اإلنفاق  استراتيجية  في 
التعليم؛ إذ سيكون التحول من القطاع 
لتوفير  الخاص  القطاع  إلى  العام 
خدمات التعليم هو اتجاه أساس في 

الخطط القادمة.

إجمالي  من   %88 الحكومة  تدعم 
طالب جميع المراحل في مدارس وزارة 
الخاص  القطاع  يقدم  بينما  التعليم، 
التوجهات  على  وبناء  فقط.   %12
الوطني،  التحول  برنامج  في  الجديدة 
سيتم تخفيض نسبة مساهمة القطاع 
العام إلى 75%، وأما النسبة المتبقية 
القطاع  خالل  من  دعمها  فسيتم 

الخاص.
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