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 أكاديمية الكفاح
لماذا

الربامج األكاديمية

فصول ترب�ية خاصة
مــن منطلــق مســؤولية أكاديميــة الكفــاح المجتمعيــة حرصــت 
فــي  الخاصــة  االحتياجــات  لــذوي  التعليــم  توفــري  علــى 

مسارات التخلف العقلي وبطء التعلم.

Lms

األمان

موقع المدارس

االعتمادات والشراكات

يســتطيع مــن خاللــه ولــي االمــر التواصــل مــع المــدارس والمعلــم 
مــن  يمكنــه  كمــا  البنــه  التحصيلــي  المســتوى  علــى  للوقــوف 
األســبوعية  والخطــط  العمــل  وأوراق  الدراســية  الكتــب  تحميــل 

ونتائج الطالب ومعرفة موقفه المالي

نظام النداء االلكرتوني
نظــام ذكــي آمــن يمكــن أوليــاء األمــور مــن 
الخــروج  عنــد  والطالبــات  الطــالب  اســتدعاء 
دون  زر  بضغطــة  وآمنــة  ســريعة  بطريقــة 
الحاجــة الــى النــزول مــن الســيارة أو االنتظــار 
جهــاز  خــالل  مــن  وذلــك  البوابــة  أمــام 

إلكرتوني خاص بمدارسنا يمنح لولي األمر

حافالت جديدة آمنة
آمنــة  حديثــة  باصــات  األكاديميــة  تمتلــك 

تغطي جميع أنحاء األحساء

رعاية طبية
مــع  بشــراكة  للطــالب  دوري  صحــي  كشــف 

مستشفى االحساء
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نظام تعقب الباصات الذكي
 GPS وبنظــام  المــدارس  تطبيــق  خــالل  مــن 
علــى  االطمئنــان  األمــور  أوليــاء  يمكــن 
أبنائهــم أثنــاء ركــوب الحافــالت وتحديــد أماكــن 
مــن  الطــالب  رحلــة  خــالل  بدقــة  تواجدهــم 

المنزل للمدرسة أو العكس

نظام السداد البنكي 
عمليــة  ليســهل  بنكــي  ســداد  نظــام  لدينــا 

سداد أقساط الرسوم الدراسية

حلول مالية وتسهيالت
نتيــح لولــي األمر تسهيـــــــل ســـــــداد الرســــــوم 

الدراسية بأقساط مجدولة

The Leader in Me
برنامــج يســتهدف بنــاء الطــالب كقــادة مــن 
الســبع  العــادات  مــن  تمكنهــم  خــالل 
لألشــخاص األكــرث فعاليــة وإعطائهــم أدوارًا 
ثقافــة  وخلــق  المــدارس  داخــل  قياديــة 

القيادة ممكنة للجميع

مركز الخدمات الرتبوي
مركــز يســتهدف تقديــم الدعــم األكاديمــي 

للطالب خارج أوقات الدوام الدراسي.

نادي الروبوت
يهــدف إلــى بنــاء جيــل القــرن 21 المبــدع فــي 
المجــال التÏكنولوجــي وذلــك مــن خــالل تدريــب 
الروبــوت  وتركيــب  برمجــة  علــى  الطــالب 
المحليــة  المســابقات  فــي  والمشــاركة 

والعالمية

STEAM برنامج
بــني  التÏكامــل  علــي  قائــم  تعليمــي  منهــج 
العلــوم والتÏكنولوجيــا والفنــون والرياضيــات 
المســتند  بالتعلــم  ويهتــم  والهندســة 
للمشــكالت مــع توظيــف األســاليب اإلبداعيــة، 
واســتظهار  الحفــظ  علــى  يشــجع  ال  وهــو 
حــل  خــالل  مــن  يتــم  التعلــم  ألن  الحقائــق 

المشكالت في سياقها الحقيقي.

تفّكر مع أنوس
واالبتدائــي  الروضــة  بطــالب  خــاص  منهــج 
اإلبداعيــــــة  الشخصيـــــة  بنــــــــاء  إلــى  يهـــدف 
تنميـــــــة  تحقيــق  خـــــــــالل  مــن  واألخــــــالقية 
متÏكاملــة روحيــة ونفســية وســلوكية برؤيــة 

أصيلة ومعاصرة. مينتوسوري
الحضانــة  بأطفــال  خــاص  تعليمــي  منهــج 
األطفــال  مســاعدة  إلــى  يهــدف  والروضــة 
علــى تطويــÏر قدراتهــم اإلبداعيــة فــي حــل 
مــن  مجموعــة  علــى  ويعتمــد  المشــكالت، 
األنشــطة الحــرة داخــل بيئــة معــدة لمالئمــة 

الخصائص األساسية لألطفال.

لقدرات والتحصيلي
الطــــــــالب  إعـــــــداد  إلــى  الربنــــــــامج  يهـــــدف 
والطالبــات الختبــارات القــدرات والتحصيلــي 
وحصــص  معتـــمــــدة  منـــــــــاهج  خـــــــالل  مــن 
نقــدم  كمــا  تدريÏبيــة  ودورات  أســبوعية 
دورات GAT للطــالب الراغبــني فــي اختبــارات 

القدرات باللغة اإلنجليزية.

الفصل الصيفي لنظام المقررات
تســريع  الثانويــة  المرحلــة  طــالب  يســتطيع 
المــواد  بعــض  دراســة  خــالل  مــن  تخرجهــم 

بالفصل الصيفي.

رحالت تعليمية خارج المملكة
نقــدم لطالبنــا عــدة برامــج تعليميــة بالكثــري 
تايــوان)   – كوريــا   – (إنجلــرتا  الــدول  مــن 

لتؤهلهم الختياراتهم في سوق العمل.

مركز التدريب
مركــز معتمــد فــي التدريــب الرتبــوي يقــدم 
والمعلمــني  للطــالب  التدريÏبيــة  الربامــج 
فــي  مختصــون  ينفذهــا  األمــور  وأوليــاء 

المجاالت الرتبوية واألسرية.
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ADVANCE ED
تعد األكاديمية معتمدة دوليا من مؤسسة

advance ed

برنامج موهبة
الطــالب  ورعايــة  اكتشــاف  إلــى  يهــدف 
الموهوبــني فــي المجــاالت العلميــة المختلفــة 
العزيــÏز  عبــد  الملــك  مؤسســة  مــع  بالشــراكة 

ورجاله للموهبة واإلبداع

منح دراسية للموهوبني
نقــدم منــح دراســية للطــالب الموهوبــني علــى 

مستوى المحافظة للتعليم بمدارسنا

قسائم تعليمية وخصومات
للقطاعات

نقــدم خصومــات وقســــائم تعليميــة للقطاعــات 
التعليمية والطبية المختلفة بالمجتمع

SAT
تعــد األكاديميــة معتمــدة دوليــا مــن مؤسســة 

Advance Ed
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النادي الرياضي
نــادي متميــز يفتــح أبوابــه فــي الفــرتة المســائية لممارســة الطــالب 

لأللعاب الرياضية المختلفة 
(السباحة – الكاراتيه -الجودو – السلة)






