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جمال سالم الحارثي 
المشرف العام

يواجــه عالمنــا تحديــات غيــر مســبوقة - اجتماعيــة واقتصاديــة وبيئيــة - مدفوعــة بتســارع العولمــة ومعــدل أســرع للتقــدم 

ــن  ــرًا م ــرات إلــى أن كثي ــير التقدي ــري وتش ــدم البش ــدة للتق ــرص جدي ــوى بف ــك الق ــا تل ــه ، تزودن ــت نفس ــي. وفــي الوق التقن

ــا ال وجــود لهــا حتــى اآلن. الوظائــف التــي ســيحصل عليهــا طالبن

ويجب أن نعد أبناءنا لوظائف لم تنشأ بعد، لتكنولوجيات لم تخترع بعد، لحل المشكالت التي قد تطرأ . 

وستكون المسؤولية المشتركة هي اغتنام الفرص وإيجاد الحلول.

فــي مــدارس الحيــاة .. الطالــب محــور اهتمامنــا .. حيــث إننــا نجتهــد فــي اختيــار المعلميــن المميزيــن الذيــن يســهمون فــي 

ــة حيــث إنهــا تجمــع بيــن  ــا آمنــة وجاذب ــا .. بيئتن ــر مهــارات طالبن ــا ويعملــون علــى اكتشــاف وتنميــة وتطوي تحقيــق رؤيتن

ــًا لمدرســته مســتمتعًا مــع زمالئــه. التعليــم الجــاد والترفيــه الممتــع .. كمــا نحــرص أن يكــون الطالــب محب

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم





أبــنــاؤنــا الـيـــوم ..

ُصّناع الغد ..

التعليـــم مـــن أثمـــن األشـــياء التـــي يمكننـــا امتالكهـــا ، إنـــه يؤثـــر علـــى كيفيـــة رؤيتنـــا للعالـــم والمشـــاركة فيـــه ، 
ولهـــذا الســـبب مـــن المهـــم جـــًدا أن يهتـــم ولـــي األمـــر باختيـــار أفضـــل مدرســـة ألبنائـــه ..

ــي عـــام 1419هــــ وتطورنـــا  تهـــدف مـــدارس الحيـــاة إلـــى أن تكـــون خيـــارك األول ؛ بدأنـــا مـــن مدرســـة واحـــدة ـف
ــي إعـــداد أبنائنـــا ليكونـــوا مـــن صّنـــاع الغـــد ..  لنصبـــح صرحـــًا تعليمًيـــا متميـــزًا يســـهم ـف

ــي ، فـــإن هدفنـــا هـــو تمكيـــن الجيـــل القـــادم مـــن تشـــكيل مســـتقبلنا ، ودعـــم  مـــن خـــالل العمـــل بشـــكل تعاوـن
األهـــداف التعليميـــة لتحقيـــق رؤيـــة المملكـــة 2030 والتـــي تهـــدف إلـــى بنـــاء اقتصـــاد مســـتدام قائـــم علـــى المعرفـــة 

ـــز.. ـــم المتمي ـــالل التعلي ـــن خ م

ــة ،  ــطات العالميـ ــاوز المتوسـ ــي تتجـ ــج التـ ــوا النتائـ ــع ، ليحققـ ــتوى رفيـ ــى مسـ ــي علـ ــأداء تعليمـ ــا بـ ــوم طالبنـ يقـ
وليظفـــروا بفرصـــة االنضمـــام للجامعـــات الرائـــدة ـفــي المملكـــة والعالـــم..



رؤيتنا 

جيل واٍع يتحلى بالقيم األصيلة قيادي ومؤثر في مجتمعه

التعاون

االحترام

النزاهة

المسؤولية

قيمنا 

تربية
أصـيـلـة

تعليم 
تفاعلـــي

بيئة 
جـــاذبة

رسالتنا



أهدافنا

ن أبناءنا اليوم ليكونوا ُصّناع الغد ُنَمكِّ

هـــذا ما نطمــح لتحقيقه وما نعــمل من أجـــله..
نحن نسعى ألن يكون أبناؤنا ملهمين ومؤثرين

في مجتمعاتهم

م م وُنِلهم أبناءنا ليحبوا الَتَعلُّ أن ُنَعلِّ
هذا ما نفعله كل يوم وما يتوقع منا أن نفعله..

نسعى ألن نقدم الخدمات التعليمية وفق أعلى المعايير



أسلوب تعليمي مميز

نمكـــن الطـــالب مـــن حـــل المشـــكالت، وإعـــادة 
واالبتكار،  والمخاطـــرة، واالستفســـار،  المحاولـــة، 

والتأثيـــر وإلهـــام اآلخريـــن. 

في مدارسنا :
ومحترمون  ســـعداء  الطالب 
وموثـــوق بهـــم ويشـــاركون 

التعلم. ـفــي 



ـفــي مناهجنا ، نحرص على التأســـيس الســـليم في 
القـــراءة والكتابـــة ، ويحظى طالبنـــا بتعلم اللغة 

اإلنجليزيـــة والحاســـب اآللي من الســـنة األولى

حصـــص  مدارســـنا  تطبـــق 
)STEM( والـــذي يقـــوم على 
العلمية  المواد  بين  التكامل 

الحياتيـــة والتطبيقـــات 

تشريح أرنب في المعمل

بعض كتابات طالب الصف األول االبتدائي

الصفوف األولية | بماذا تميزت؟؟

شاهد الفيديو



يســـتفيد طالبنـــا المبدعـــون مـــن قاعـــات تعليمية كبيـــرة تعـــزز بيئة 
التعلـــم ؛ كمـــا اســـتثمرت مـــدارس الحياة في أحـــدث التقنيـــات لتعزيز 

الجـــودة المتميـــزة للتعليم



تضم مدارســـنا مجموعة واســـعة من 
المرافـــق الرياضيـــة لألنشـــطة أثنـــاء 

وبعـــد اليوم الدراســـي

إن التعاون مـــع أولياء األمور هو 
مفتـــاح التطـــور الفعـــال للتقدم 
واإلنجـــاز التعليمي لـــكل طالب.

تشـــجع مـــدارس الحيـــاة مشـــاركة 
أوليـــاء األمـــور ـفــي جوانـــب حيـــاة 
بالنجـــاح  الصلـــة  ذات  المدرســـة 

للطـــالب. التعليمـــي  واإلنجـــاز 

تواصل فعال مع أولياء األمور

شاهد الفيديو

كلمات عفوية من مجلس اآلباء



العمليـــة   أركان  أهـــم  أحـــد  المعلمـــون 
التعليميـــة حيـــث نقـــدم برامـــج شـــاملة 
اســـتمرار  لضمـــان  المهنـــي  لتطويرهـــم 
نمـــو مهاراتهـــم ومعرفتهـــم ليكونـــوا 

مصـــدر إلهـــام لطالبنـــا

40 ساعــة تدريبية 
لـــكل معلـــم خـــالل العام 
الدراســـي 1440-1441 هـ

تطوير مستمر للمعلمين 



بعض الفعاليات واألنشطة





من صور التكريم



التعليم عن بعد 

عندمـــا مر العالـــم بأزمة كورونا 

بـــل   ، نتوقـــف  لـــم   )covid19(

اســـتمر تعليمنـــا عـــن بعد..



إحصائيات

لالطالع على نجاحاتنا في 

التعليم عن بعد



المراكز التي حققتها المدارس خالل العام الدراسي 1440هـ - 1441هـ على مستوى إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة

مسابقة القصة القصيرة

مسابقة الشعر الفصيح

أسبوع الكيمياء العربي

مسابقة أولمبياد اللغة العربية

التميز في األداء لـمخرجات التعلم على مستوى 

المنطقة في اختبارات الفصل األول

أسبوع الفضاء العالمي

مسابقة اإللقاء واالرتجال

 المركز
الرابـــع

 المركز
الـثالـث

 المركز
الـثــاني

المركز 
األول

المركز 
األول

المركز 
األول

المركز 
األول



المراكز التي حققتها المدارس خالل العام الدراسي 1440هـ - 1441هـ على مستوى مكتب تعليم شرق المدينة

مسابقة أولمبياد اللغة العربية

بطولة طيبة األولى للسباحة

مسابقة لمن التميز

مسابقة فارس اإلمالء

مسابقة أفضل فيلم قصير باللغة اإلنجليزية

مسابقة رسالة في حب الوطن

المركزان
األول والثاني

المركزان
الثاني والثالث

المركز 
األول

المركز 
األول

المركز 
األول

المركز 
األول



البرامج المسائية األنشطة الثقافيةاألنشطة الرياضيةالزيارات الطالبية

المستفيدون من التدريب البرامج التدريبيةعدد شهادات الشكر

3 7575112

4528116

إحصائيات العام الدراسي 1440هـ - 1441هـ
حصاد عام من اإلنجاز ..






