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من نحن؟

منهاج وعد: 

أكاديمية وعد جدة:

تعليم متكامل ، غير ُمتجزئ:

النجاح الحقيقي:

مدارس أكاديمية وعد التي تعمل على تصميم مقاييس جديدة للتعليم في 
المنطقة المحلية و الخارجية ، وتقدم األكاديمية “منهاج وعد” الذي يجمع -بشمولية 

وتكامل- بين التعليم العالمي والقيم اإلسالمية والهوية العربية .
تقوم األكاديمية على مساحة واسعة تقدر بــــ 120,000 متر مربع ، منها مساحات 

مخصصة للتعلم و أخرى للمالعب بمقاييس عالمية. تقّدم األكاديمية أفضل 
مستويات التعليم الشامل عن طريق صياغة برنامج تعليمي خاص لكل طالب ، من 

المرحلة اإلبتدائية و حتى الصف الثالث الثانوي .

تملك وعد منهاجًا يتسم بالشمولية والتكامل في أساليب التعليم ، وذلك ألنه 
يجمع بين التعليم العالمي والقيم اإلسالمية والهوية العربية.

ويتم تقديمه ِمن ِقبل نخبة من أعضاء هيئة تدريس وطنية و عالمية في بيئة 
تعليمية  دائمة االبتكار والتطوير .

ُقمنا بتصميم المنهاج ليوفر نظامًا تعليمّيًا متكاماًل ُيثري كل عناصر المتعلم  
“القلب والعقل والجسد” لتحقيق النجاح الحقيقي :

إن الغرض الذي يسعى له منهاج وعد هو توجيه األجيال القادمة من المتعلمين نحو 
تحقيق النجاح الحقيقي ليكونوا :



لماذا وعد؟
كلما عرفت المزيد عن أكاديمية وعد زادت نسبة إدراككم لضرورة التحاق أبنائُكم 

بمجتمع مدارس أكاديمية وعد .
ومما يمّيزنا ما يلي :

١. مرشدي تعُلم:
نحن نوظف وندرب وندعم معلمين دوليين ومحليين مؤهلين تأهياًل عالياً . فهم 

ليسوا مجرد معلمين بالمعنى التقليدي ، بل  “مرشدي تعُلم”.
تتمثل المسؤوليات الرئيسية لمرشد التعلم فيما يلي :

العمل لتحقيق التعلم الفعال والكفء بدًل من كونه مجرد ناقل للمحتوى . 
زرع حّس المسؤولية لدى الطلبة تجاه عملية التعلم الخاصة بهم ، وتقدم 

مستواهم ، وكذلك تحصيلهم الدراسي . 

بناء عالقة قوية ومثمرة بين أولياء األمور والمدرسة لتوفير الدعم الالزم 
للطالب في جميع األوقات ، وذلك من أجل تطوير مهاراته و إخراج أقصى 

إمكانياته .

٢. أفضل المرافق التعليمية في السعودية:
لبيئة التعلم دور هام  في التعليم المتكامل . ُصمم حرم أكاديمية وعد بشكل خاص 

لخدمة الهدف األساسي : تحقيق تعليم متكامل مع تشجيع المتعلمين على قضاء 
وقت ممتع .

مباني وفصول دراسية ذكية

 مرافق رياضية تتسع لـ١٢ رياضة 

معامل ماك اإلحترافية 

مختبر العلوم

مكتبة ثريّة بمصادر تعلم متنوعة

مالعب عالمية

مسارح ضخمة

ساحات خارجية

مساجد

عيادة طبية

صالت تقديم طعام



بوابة الخدمات اإللكترونية

مركز عالقات أولياء األمور

٣. خطة التعليم المبتكر:
باستخدام الكمبيوتر اللوحي، يتم مراقبة عملية التعليم وتسريعها ، وسيتم إضافة 

بيانات الجدول الزمني للطالب ، ونتائج تقييم الخطة الدراسية ، وأهداف التعليم ، 
والخطة التعليمية الموحدة ، وموارد التعليم المعدلة ، والتقييم النهائي لكل طالب. 

وسيتمكن كل متعلم من الدخول واستخدام برنامج التعلم في أي وقت .

٤. البرامج المتخصصة:

٥. رعاية المتعلمين:

وهي مجموعة واسعة من األنشطة القائمة على التعلم وتطوير المهارات وبناء 
الشخصية ، من خالل مشاركتهم في األنشطة المدرسية وبرامج الريادة، مثل برنامج 

C.R.E.A.M الذي يركز على اإلبداع والترفيه وريادة األعمال والفنون والوسائط 
المتعددة، والبرنامج التربوي الذي يهدف إلى تعزيز سلوك الطلبة من خالل القيم 

الُعليا المقتبسة من ديننا اإلسالمي الحنيف .

نهدف لتوفير بيئة آمنة برعاية جيدة تسمح للطالب بالتعلم و النمو بشكل آمن و 
ممتع ، كما نطمح أن يندمج طالبنا بسرعة مع البيئة التعليمية المبتكرة ليحصل 

االستمتاع بالتجربة التعليمية الجديدة في وعد. نحن نحرص أن يكون ابنائُكم سعداء 
معنا وأن يقدموا أقصى ما بوسعهم للوصول إلى النجاح الحقيقي .

 نظام مراقبة ذكي

 زحاليق كبيرة مبتكرة و آمنة



كيف أتمكن من 
التسجيل؟

قم بإرسال اسمك عبر رسالة نصية أو اتصل على :
 05 700 50 900

أو سّجل معلوماتك على : 
  www.waadacademy.edu.sa

سنقوم بالتواصل معك لتنظيم موعد تسجيل لك

أكمل نموذج التسجيل واحجز مقعدًا لطفلك باإلضافة 
لرسوم التسجيل )تخصم من الرسوم الدراسية(

االختبار والمقابلة الشخصية

قم بإتمام جميع الوثائق المتبقية

إتمام عملية القبول )متضمنة لرسوم الفصل 
الدراسي األول(



خريطة الموقع  شمال

شرق

جنوب

غرب

المقاعد محدودة، 
سجل طفلك اآلن!

تواصل معنا اآلن لتحصل على أفضل األسعار والمميزات 
لطفلك: 

ولمزيد من المعلومات الرجاء 
إرسال اسمك برسالة نصية على الرقم :

أو قم بتسجيل معلوماتك على الموقع اإللكتروني :

www.waadacademy.edu.sa

05 700 50 900


