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عاًما

     




                
   
 

شعارنا:
        

رؤيتنـــا:
               

    

رسالتنا:
    

 

ه فيه } . هه في الدين، ويلهمهُ رُشدَ د اللّه به خيراً يفقّ رِ { من يُ    
ـلُ هــمَّ الدعـــاء  َ اإلجابـــة ولكنْ أحمـــِ { والله ال أحملُ هــمّ

ــــــــه } . ـــة معَ َ اإلجـــابــــَ عــــاء فــــإنّ فـــإذا أُلهمــتُ الدُ
           

  
ألجــل ذلك ...

       
     

     
 

املَدارس املُلِهَمة

مضموننا االسرتاتيجّي
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قيمنا الجوهريّة

  
 

     
               

  

   
     



             
 

  



فلسفتنا
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وسائلنا

  
              

   

    
   

  

         


                  
   

              
   

   
      

                
                  
 

 



طلبتنــا أوائل علـى مستـوى اململكــة
فـي امتحــان الثّـانويّــة العاّمــة

   


  
   7

%99.5
 

  
2010

%100


 
2020

%98.9


  
2017

%98.6

 

  
2008

%98.8

 

 
2013

%96.8

 

  
2015

%98

 

  
2007

الّنرشة التّعريفيّة 25 عاًما مــن الخربات الّرتبويّة يف الربنامج الوطنّي6



3

 
              
             20142015

   

 
  
 

  

SGS  90012015  
               
  
      "SGS"  9001



    
              
              
       

 

   
  
  

 

 
              
    

  
    

  

االعتامدات والّشهادات الّتي حصلت عليها مدارسنا
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روضة الرّضوان (ثنائيّة اللّغة) (بستان ومتهيدّي)

املرافقالجوانب األكادمييّة
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قسم الّصفوف الثّالثة األوىل (األّول- الثّالث)
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      "PearsonCornerstone"  
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الجوانــــــب األكادمييّــــــة

املرافـــــــق
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قسم البنني األساّيس (الرّابع - الّسابع)
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الجوانــــــب األكادمييّــــــة

املرافـــــــق
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قسم البنني الثّانوّي (الثّامن - الثّاين الثّانوي)

املرافـــــــق

الجوانــــــب األكادمييّــــــة
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قسم البنات الثّانوّي (الرّابع - الثّاين الثّانوي)

الجوانــــــب األكادمييّــــــة

املرافـــــــق
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 CPSC "IGCSE" 
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القسم الّدويل (األّول - الخامس)
Cambridge Assessment International Education

الجوانــــــب األكادمييّــــــة

املرافـــــــق
    



"Cambridge Assessment International Education"
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التّجهيزات واملرافق
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تابع ... التّجهيزات واملرافق
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  603    06 5355112
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 "ICDL"  
        




   
 



تابع ... التّجهيزات واملرافق
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     "Private Pool"
       

 

     
      
        

 

  
  

  


 


 


JasmineResortJo

0795561562
 



الربامـج األكادمييّـة اإلضافيّـة

 ""    "Mulhim  " 
  ""   
                  
     
     

       

                "IRIDWAN"  
                    
     
               
      

   

           "ICDL"       
    "ICDL"

   

 
 

 Right Click             Wedo  
   " Hello World Kids"    
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           "TOEFL"  
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تابع ... الربامـج األكادمييّـة اإلضافيّـة

             Protect ED
      

   


  RazKids
  400      "29"          
      "equizzes"

   



مناهج إثرائيّة واهتاممات خاّصة
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    Science&Math
Spelling Bee 

 

     
   

 



"Anchor Language Arts" 
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 "Math"   "Math and Me"  
                 

      

 Science       "Science and Me" 
                   



   Pearson     Cornerstone         
  
                   

  

      "Scope"       "Oxford Discover"
  "OXFORD"
         

   

                  "Literature"
   "Lit"    

     

         "SCIENCE"

    "Hello World Kids"           
      
        " ICDL"  "Right Click" 

 " ICDL"

مميّزات مناهجنا اإلضافيّة يف روضة الرّضوان

مميّزات مناهجنا اإلضافيّة يف الربنامج الوطنّيّ
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الّنواحي الّرتبويّة
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األنشطة واألندية الطّالبيّة
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املسؤوليّة املجتمعيّة والعربيّة

املشاركة يف املسابقات واملؤمترات العربيّة
والّدوليّة واملعارض والعروض املرسحيّة
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األقسـام اإلداريّة

    
             

    
0795817779115 065355112

              
 

0795816668116065355112
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0796067775 153 065355112
             

 
0795766636146   06 5355112

   
0795813337 119   06 5355112

               
  

128 065355112
    

144   06 5355112
    

104 065355112
              
        

   
142   06 5355112
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أرقام مهّمة لللتّواصل
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