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الشريك الموثوق به
لتصميم وتنفيذ وتقييم

مبادرات التعليم و تنمية الموارد البشرية
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الرياض

دبــي

عن امكان التعليمية

 في عام 2014، تأسست شركة امكان التعليمية
لتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية.

 نقدم خدماتنا لجميع القطاعات  (العام والخاص
 والقطاع الثالث).

 كما نعمل يدا بيد مع قادة المدارس والمعلمين
 والتربوييــن والمســتثمرين على حد ســواء من
 خالل دعمهم في إنشاء مدارس جديدة وتطوير
قدرات المدارس الحالية وتوفير خدمات التدريب.



خدماتنا

الخدمات
االستشارية

تطوير
المدارس

خدمات
كامبردج الدولية

التدريب وتطوير المحتوى

استشارات تطوير التعليم
وتنمية الموارد البشرية

دعم المنشآت التعليمية 
لدخول السوق

إنشاء المدارس، ومراجعة 
الحسابات وتحسين األداء 

تصميم المناهج و تطوير 
المحتوى

تقديم الدعم للمدارس 
المشاركة

إجراء اختبارات كامبريدج 
للتقييم

برامج التطوير المهني 
المعتمدة من كامبريدج



الخـدمـــــــات
االستشارية

خدماتنا



• تطوير وتنفيذ الخطط االستراتيجية

• سياسات التعليم

• قياس االثر

استشارات تطوير التعليم
وتنمية الموارد البشرية

دعم المنشآت التعليمية
لدخول السوق

• دراسات دخول السوق

• تحديد الفرص التجارية

• دعم المدارس في عمليات
   االستحواذ

التدريب وتطوير
المحتوى

• تصميم البرامج التعليمية

• تطوير المحتوى والتدريب

• إدارة الدورات عن بعد
   (بالشراكة مع اعناب )

الخدمـــــات

االستشارية



تطـويـــــــر
المدارس

خدماتنا



إنشاء
المدراس

 دعم المستثمرين المحليين والدوليين إلنشاء مدارس
من الروضة- ثانوية في المملكة العربية السعودية.

 كما نوفر خدمات االســتثمار و انشاء المدارس-  بناء
على نموذج التعاون والبناء المشترك مع شركائنا.

تقييم
المدارس

م مجموعة من خدمات التقييم المدرسي للتركيز  نقدِّ
 على العوامل التي تحدث فرًقا أكبر في فعالية المدرسة

وتحسين مخرجات تعلم الطالب.

تحسين
المدارس

 تصميم وتنفيذ استراتيجيات لتحسين المدارس ومبادرات
 بناء القدرات التي تهدف إلى تطوير التدريس والقيادة

المدرسية وتعلم الطالب.

تطويــــر
المدارس

خدمـــــات

  نقدم خدمات متكاملة لدعم
 عمالئنا  في إنشاء وتحسين
 المــدارس وتقييــم األداء

التعليمي.



الرؤية
والرسالة والقيم

الخطة المالية والتنفيذية

األهداف االستراتيجية ومؤشرات األداء الرئيسية

النموذج التعليمي والمواصفات المدرسية

الهيكل المدرسي ونظم الحوكمة

 أصول التدريس
والمناهج والتقييم

 العمليات المدرسية
والسياسات واإلجراءات

نظام
ضمان الجودة

 ثقافة العمل والممارسات
 المهنية وبناء قدرات
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إطــــــــــار

إنشاء المدرسة



كامبريدج
خدماتنا



 تقديم الدعم للمدارس المنتســبة في التســجيل لتصبح
مدرسة مشاركة في كامبريدج

 دعم
المدارس

 تســجيل الطالب المتحانــات كامبريدج
A و SA و ESCGI

 تسجيل
االختبارات

 إجــراء اختبارات كامبريــدج في المدارس المشــاركة حول
 المملكة وفقا لمعايير كامبريدج لالختبارات

 إجراء
االختبارات

 تقديــم برامج التأهيــل المهني المعتمدة مــن كامبريدج
QDP للمعلمين و قادة المدارس

 التطوير المهني
 حسب معايير

كامبريدج

كشريك
كامبريدج

خدمـــــاتنا

 منــذ عــام 2016 ، أصبحــت
 إمــكان شــريًكا معتمــدا
 لشــركة كامبريدج الدولية
 لالختبــارات فــي المملكــة

العربية السعودية.



أعـنـــــــــاب
الشركات الشقيقة



 منصة التطوير المهني
للمعلمين العرب

 المعلمون قادرون على التعلم التفاعلي
 واستكمال برامج التطوير المهني عن بعد

بدعم من مدربين امكان المعتمدين.

 يمكــن ألكاديميــة أعنــاب تقديــم برامج
 تدريبية متنوعه (وحسب الطلب) للمعلمين

واإلداريين والمدارس و أولياء األمور.



منصة اعناب لديها ثمانية مزايا
تشكل قيمة مضافة في السوق

مالئمة:
 يحصل المعلم على

 الدورة بالسرعة
المالئمة له

أسعار معقولة:
 خيارات متعددة لطرق

الدفع والشهادات

حرية وصول مدى الحياة:
 محاضرات مصورة (الفيديو)

 محتوى دراسي و مصادر
للقراءة االضافية

الخبرة التعليمية:
 المدربين ومصممين البرامج

 يتمتعون بسنوات عديدة من
الخبرة في قطاع التعليم

التركيز على المسار الوظيفي:
 مجموعة من الدورات

 المتخصصة المصممة للمعلمين
على مستويات مختلفة

التركيز في التخصص:
 الدورات للمعلمين

 والعاملين في قطاع
التعليم

قابلة للتطوير:
 استيعاب آالف

 المشاركين من أي
مكان حول العالم

التفاعل:
لوحة تحكم المدرب ، ولوحات 

المناقشة والمحاضرات عن 
(webinar) بعد

13

2

5

4

7

68



تقدم أعناب مجموعة متنوعة من
الدورات المهنية الموجهة إلى المعلمين

أربعة تطبيقات
للفصل التفاعلي

التدريب المهني
للمعلمين

شهادة كامبريدج
 للتعليم و التعلم

معايير المعلم
في السعودية

أمثلـــــة



النطاق

عبــر لمهنــي  ا يــر  لتطو  ا
 اإلنترنــت لـــ 1000 معلــم
 حول استخدام التقنية في

التعليم.

المــدة

 16 ساعة من المحاضرات
 المســجلة ، محاضــرات
 مباشــرة  عن، و مهمات
 تــم تقديمهــا فــي أربعــة

أسابيع.

تخصيص الدورات
للعمالء

العميل

تدريب المعلمين على المهارات الرقمية

أمثلـــــة



+35 
 عملت إمكان مع أكثر

 من 35 مدرسة وجامعة
 لتوفير الدعم االستشاري

والتنفيذي.

~40K 
 40 ألف معلم مسجل في

 أكاديمية أعناب،  منصة
  إمكان لتدريب المعلمين،

بنسبة رضا ٪94.

+40 +3.6K
 +3.6 ألف عدد اختبارات كامبريدج

 الدولية التي تم تقديمها
 للطالب في جميع أنحاء المملكة

العربية السعودية

500
  تم تدريب500 معلم

  للحصول على شهادة
 التطوير المهني المعتمدة

PDQ من كامبردج 

 اكثر من 40 مشروع
استشاري

اإلنجازات باألرقام



عمالؤنا

القطاع الحكومي المدارس المشاركةالقطاع الخاص المنظمات الغير حكومية



فريق إمكان
القيادة

د. منيرة
جمجوم

المديرة
التنفيذية

بسمة
بشناق

مديرة قسم كامبريدج/
شريك مؤسس

سارة
زيني

شريكة إدارية/
شريك مؤسس

محمد
العبوري

مدير
عام

وئام
حسنين

شريكة
دارية

نائلة
الخالوي

مديرة العمليات
في أعناب



مبـــــــادراتنـا
االجتماعية



 مؤتمر إمكان للمدارس ESC هو
 حدث سنوي للمعلمين في المملكة
 العربية السعودية للتواصل وتبادل

أفضل الممارسات.



مدونتنا األسبوعية موجهة الى المعلمين والقادة
وصانعي السياسات في التعليم السعودي



 دي كيو هي مؤسسة غير ربحية مسجلة في كوريا الجنوبية
 والواليــات المتحدة.  هو مركز أبحــاث دولي مكرس لوضع
معايير عالمية لتعليم الذكاء الرقمي والتواصل والسياسات.

 معهــد دي كيــو هــو تحالف بيــن القطاعين العــام والخاص
 والمدنــي واألكاديمــي بالتعاون مــع المنتــدى االقتصادي
 العالمــي الــذي يهــدف إلى توفيــر التعليــم الذكــي الرقمي

الجيد لكل طفل.



3 مبادرات رئيسية لعام 2020

المعايير العالمية
التحالف من اجل  الذكاء الرقمي

لتطوير إطار عالمي شامل لكفاءات الذكاء الرقمي

الذكاء الرقمي لكل األطفال
 لتوفيــر تعليم مهارات الذكاء الرقمــي  في أكثر من 100 دولة

بحلول عام 2020

مؤشر DQ العالمي
 لتتبع مستويات الذكاء الرقمي عن طريق قياس مؤشر DQ عبر

100 دولة بحلول عام 2020

التعليم

قياس األثر


