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وزارة التعليم
إدارة التعليم بمنطقة الرياض
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شركة املدارس العربية ألاهلية
إلادارة العامة
ادارة التطويرالتربوي والاشراف
مركزإلاعالم التربوي

البداية والتأسيس :
ودروب تخطت الكتاب
بـــدايــتـــنا … .اســـ ٌم ورســ ٌم تـــجلى في ســـماء العلم والمعرفة ..
ُ
والسبورة والحائط والمبنى  ..إلى آفاق البحث واإلنجاز والتجديد والتطوير....
كانت البداية في شهر ذي الحجة من عام  0414هـ …لتتوالى السنون  ..فيزداد الطموح لننسج
خططا ً مستقبلية بنقل ٍة نوعية مميزة تجسدت في مجمع مدارس العربية األهلية بجميع األقسام  ...وعلى
مدى فترة ٍ وجيز ٍة ( وبحمد هللا ) وصلت المدارس إلى قدرة استيعابية نوعية ارتكزت على آلية مقننة
في اســتقطاب وجذب أدوات التطوير لتبقى العملية التربوية التعليمية في المدارس العربية نموذجا ً فريدا ً
ب متميز … فكان لتخصيص العمل وتوزيع المسؤولية دورا ً كبيرا ً في
قادرا ً على تقديم كل جدي ٍد بقال ٍ
انبثاق إدارة تطوير تربوي مساندة لسير العملية التربوية التعليمية تمثلت في مركز العربية للتطوير
التربوي واالستشارات ،والمركز االعالمي ،ومركز الدعم الفني والتقني ،ومركز الجودة.

رؤى ...وطموح
إن طموحنا لن يتوقف ورسالتنا لن تتعثر – بإذن هللا -ما دام َ
أن هناك أيا ٍد فتية ارتأت العطاء دون
عالم التقت روافده  .. .ولن توقفه محطات الزمن
قيود … .وضمائر حية جعلت هاجسها أمانة في
ٍ
ليتطلب منا وعيا ً ثقافيا ً … وريادة فكرية وحاسة سادسة تدرك التوقعات المستقبلية … .والرؤى
اإليجابية بُغية الوصول ألساليب حديثة تؤسس لتدريب مستمر يظل القلب النابض لمراحل التطوير
بالمدارس.
وفي سبيل ذلك نجعل من مدارسنا حاضنة لهذه الرؤى ،لبناء جيل من قادة المسيرة الوطنية،
نستشرف بهم مستقبل حياتنا كأمة تملك مخزونها من العقول المستنيرة التي تعمل وتبني ،وتنتج،
وتنجز وتعطي ،وتضيف إلى رصيدها مجدا ً حضاريا ً حديثا ً تبهر به العالم من حولها ،ونواصل بهم
مسيرة التقدم التي لن تتوقف ما دمنا نرفدها بمخزون متجدد ومتنامي من أبنائنا القادة وبناتنا القائدات
في جميع نواحي الحياة ،ومجاالت العمل والعطاء.
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