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الهيئة اإلدارية والتعليمية :

أعضــاء  بيــن  المثمــر  التعــاون   -
هيئــة التدريــس بقســمي البنيــن 

والبنــات.
- االســتمرارية ىف التنميــة المهنية 

لمنســويب ومنســوبات المدارس.
اإلداري  الــكادر  بــأداء  االرتقــاء   -

وفنيــاً. مهنيــاً  والتعليمــي 
- توفيــر قيــادة تربويــة متطــورة 

ومتميــزه.

البيئة التعليمية :
- توفير مناخ تربوى يشجع عىل التعليم.

- إعداد طالبـ/ـة متميز/ة قادر/ة عىل التفكير واإلبداع .
- غرس روح االنتماء والعطاء.
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التكنولوجيا:

ىف  حديثــه  أســاليب  اســتخدام 
مــع  يتــالءم  بمــا  التكنولوجيــا 

الحديــث. العصــر 

المنهج التعليمي: 

- استخـــــدام أساليــــب تعلـــــــــم  
   متمركز حول المتعلم .

- تعزيز طرق التدريـس الحديثــــة 
   لزيادة جودة التعليم .

الشراكة االجتماعية: 
المشـاركـــــــــــــة  دور  تفعيــــــــــل 
المجتمعيــــــــــــة يف النهــــــــوض 

التعليميــة. بالعمليــة 

األنشطة الالصفية :
لمســاعدة  أنشــطة  إعــداد 
االبتــكار واإلبــداع. الطــالب عــىل 

اعتمادات المدارس:

- حصلــت عــىل اعتمــادات دوليــة 
  NESAو  AIAAو  AdvancEDــن م
رســمياً  تدريبيــاً  مركــزًا  تَُعــدُّ   -

 SAT لبرنامــج  
- حــازت عــىل شــهادة اآليــزو منــذ 

عــام 2000م وال زالــت.
لمســابقة  تدريــب  مركــز   -
الدوليــة.  kangaroo الرياضيــات 

والتدريــب  لإلشــراف  مركــزًا   -
إدارة  مــن  معتمــد  التربــوي 
واألجنــي  األهــي  التعليــم 

. الريــاض  بمنطقــة 
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البرنامج العام :

- من رياض األطفال إىل الثانوي .
- منهاج وزارة التعليم، مع مواد إضافية داعمة يف اللغة اإلنجليزية والحاسوب بموافقة الوزارة، ويُشرف عىل تنفيذها خبراء من مراكز عالمية.

- المرحلة الثانوية عىل »نظام المقررات« وهو برنامج تكامي رأيس، يُخفف الرسوب، ويهتم بتطبيقات مهارية، ويُنمي القدرات، ويَُخّفف ضغط وتتابع المواد .
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برنامج الدبلوم األمرييك :

- الدبلوم: نظام تعليمي دويل يؤهل لاللتحاق بجامعات عالمية وعربية ومحلية.
- المسار: منKG  حىت 12 بنظام تقدير اكتساب الساعات عىل أساس نظام التوزيع والتقييم.

- يخضع إلشراف هيئات اعتماد أكاديمية ودولية طبًقا لمعايير جودة التعليم العالمية.
- يُقدم منهاًجا شامال خاًصا بمدارس دولية، بما يُساهم يف إتقان مهارات اإلنجليزية تحدثًا وكتابًة وقراءًة، مع مواد التربية اإلسالمية والعربية باللغة العربية .
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الرسوم الدراسية :
للمدارس الحق يف تغيير الرسوم الدراسية بعد استيفاء الموافقات الالزمة من وزارة التعليم .
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متطلبات القبول :

1- اجتياز الطالـبـ/ـة االختبارات التشخيصية والمقابالت الشخصية اليت  
    تنظمها المدارس، واجتياز اختبار تحديد مستوى اللغة اإلنجليزية.

2 - يقدم الطالـبـ/ـة أو ويل األمر ملًفا يضم األوراق التالية:
- شهادة الميالد، أو صورة معتمدة .

- صورة من بطاقة األحوال المدنية، أو إقامة سارية المفعول .
- شهادة اجتياز المراحل السابقة لطالب وطالبات الصف الثاين 

  االبتدايئ فما فوق. 
- شهادة طبية بخلوهـ/ـا من األمراض من الوحدة الصحية المدرسية 

   أو المستشفيات .
- صورة من سجل التطعيم .

- 4 صور شمسية .
- السجل الطي .

- سجل المعلومات الشامل للطلبة والطالبات غير المستجدين .
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القبول والتسجيل :
اللوائــح  والتســجيل  القبــول  سياســة  يف  نجــد  ريــاض  مــدارس  تتبــع 
ــم  ــخييصًّا، وتنظ ــارًا تش ــد اختب ــا تعق ــم، كم ــن وزارة التعلي ــدة م المعتم
مقابــالت للمتقدميــن والمتقدمــات إليهــا وفــق المعاييــر العمريــة التاليــة :

أوال :رياض األطفال :
أ- روضة )1( : يقبل فيها من تجاوز/ت عمرهـ/ـا سنتين و9 أشهر.

ب- روضة )2( : يقبل فيها من تجاوز/ت عمرهـ/ـا 3 سنوات و9 أشهر .

ثانياً: المرحلة التمهيدية :
أ- تمهيدي )1(: يقبل فيها من تجاوز/ت عمرهـ/ـا 4 سنوات و9 أشهر.

ب– تمهيــدي)2(: يقبــل فيهــا مــن تجــاوز/ت عمرهـ/ـــا 5 ســنوات و6 أشــهر، 
ولــم يبلــغ الســن المحــددة للقبــول يف الســنة االبتدائيــة األوىل.

ثالثاً : المرحلة االبتدائية :
ــوم  ــهر يف الي ــنوات و9 أش ــل 5 س ــن أكم ــدايئ : م ــف 1 ابت ــل يف الص أ - يقب
 5 أكمــل  ومــن  التعليــم(  وزارة  تعليمــات  )حســب  الدراســة  لبــدء  األول 
ســنوات و6 أشــهر لمــن درس مرحلــة التمهيــدي كاملــة - وفــق شــهادة 

رســمية معتمــدة - واجتــاز القبــول يف الصــف األول .
ب - يقبــل يف الصــف 2 ابتــدايئ فمــا فــوق : كل مــن أكمــل بنجــاح متطلبــات 

الصــف الســابق وفــق وثيقــة رســمية معتمدة .

رابعاً : المرحلتان المتوسطة والثانوية :
يقبــل فيهمــا مــن أنهــى الدراســة يف الســنة السادســة االبتدائيــة والثالثــة 
المتوســطة بنجــاح حســب أنظمــة التعليــم يف الســعودية، أوحصــل عــىل 
ــرف بهــا لمــن درس خــارج المملكــة،  ــة لهــا مصّدقــة ومعت شــهادة معادل

ــخصية . ــالت الش ــخيصية والمقاب ــارات التش ــاز االختب واجت
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مرافق وخدمات المدارس :

- للمدارس مجلس إدارة يشرف عىل أعمالها، ويقر خططها السنوية

   ) تم حذف التتمة  بناء عىل طلب سعادة المدير     العام   سابقا (
- للمدارس برنامج متابعة ُمَميَّز من خالل )اإلشراف األكاديمي( 

  عبرَ توزيع طالب / طالبات الفصل الواحد عىل عدد من المعلمين / 
  المعلمات للمتابعة.

- تُجري المدارس اختبارات تشخيصية واختباراتMAP TEST  لقياس  
  مستوى مهارات المواد األساسية.

- تضمُّ المدارس مركزًا للتشخيص والقياس وصعوبات التعلم، وآخر  
  للتدريب والتطوير، وبشهادات رسمية معتمدة .

- أنشأت المدارس معامل لتعليم اللغة، وأخرى لمواد العلوم،  
  وثالثة للحاسب بأحدث التجهيزات، وقاعات كبيرة بشاشات وسبورات  

  إلكترونية متطورة .
رت المدارس عيادات طبية للبنين والبنات، بإشراف كادر طي وفين 

ّ
- وف

   مؤهل.
- تُنّظُم المدارس برامج إثرائية مجانية لمختلف المراحل التعليمية.

- تقيم المدارس أندية مسائية لمهارات رياضية وثقافية وترفيهية  
   متعددة .

- تُنَّفذ المدارس لقاءات دورية مع أولياء األمور وتعقد مجالس 
  لألّمهات، وملتقيات سنوية لخريجيها وخريجاتها، وتتواصل مع 

  الجميع بصفة دورية برسائل نصية.
- تضم المدارس وحدات بحث ومصادر، ومالعب مظللة، وصاالت 

  مغلقة، ومسابح آمنة، ومواقف سيارات بمساحات واسعة، وبإشراف 

  فريق أمين متكامل.
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الحسم :

ــن  ــة لالب ــوم كامل ــد الرس ــدارس تعتم ــر يف الم ــن أو أكث ــاق أخوي ــد التح عن

ــوة  ــم لإلخ ــبة الحس ــدم نس ــم تُق ــية، ث ــه الدراس ــىل يف مرحلت ــت( األع )البن

واألخــوات وفــق النســب المقــررة لــدى اإلدارة الماليــة.

كيفية التسديد :

- يدفع ويل األمر الطالب / الطالبة الرسوم الدراسية يف األسبوع األول 

   من كل فصل درايس للطالب المنتقل من صفه )أما المستجد فتسدد 

   عند بداية تسجيله مضافا إليها مبلغ 4000 آالف ريال مقدم للفصل 

   الدرايس الثاين قابلة لالسترجاع يف حال االنسحاب يف الفصل الثاين(

- ينبيغ إعادة تسجيل الطالبـ/ـة عند انتقالهـ/ـا من مرحلة ألخرى لدى 

  إدارة المرحلة .

- يعد الطالبـ/ـة مسجالً بالمدارس لعام كامل إذا لم يبلغ ويل 

   أمرهـ/ـا بخالف ذلك قبل بدء العام الدرايس )بـ15 يوماً( عىل األقل،   

   وعند االنسحاب تطبق اللوائح والقوانين المنصوص عليها يف العقد .

- ال يجوز سحب ملف أي طالبـ/ـة يف الفصل األول أو الثاين ما لم 

   يسدد كامل القسط .

- ال يُسلم ملف الطالبـ/ـة وال يُزَّود بإفادات تربوية وإدارية ما لم يُسدد 

  االلتزامات المالية المترتبة عليه .

- يُفضل دفع القسط كامالً لمن يرغب يف ذلك.

- المدارس غير مسؤولة عن ضياع أو تلف الكتب الدراسية .

االنسحاب :

ــدارس  ــتحقة للم ــيين ُمس ــن الدراس ــل الفصلي ــية لكام ــوم الدراس ــد الرس تُع

مــع بــدء أول يــوم درايس، ويف حــال انســحاب الطالــب يُحســم لصالــح 

المــدارس مــن الرســوم مــا هــو ُمــوَضَّح يف العقــد المــايل بيــن المــدارس 

وويل األمــر .
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تابعونا :

موقع المدارس :
www.riyadhnajed.com

وسائل التواصل االجتمايع :
RiyadhNajed95@

مدارس رياض نجد + الممـلكة العربيـة السـعودية
هاتف :  112491616

أوقات الدوام من 7:00 ص اىل 5:00 م

http://www.riyadhnajed.com/
https://www.instagram.com/riyadhnajed95/
https://twitter.com/RiyadhNajed95
https://www.instagram.com/RiyadhNajed95
https://www.facebook.com/RiyadhNajed95
https://www.youtube.com/user/riyadhnajedsch

