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من 
العطاء

45

1970م
الشيخ  يد  على  عامًا    45 من  أكثر  منذ  القابضة  الكفاح  شركة  تأسست 
حسن العفالق، وخالل مسيرتها أنشأت عددًا من الشركات في مختلف 
الحلول  قطاع  أبرزها  من  كان  اإلستثمارية،  و  اإلقتصادية  القطاعات 
تطوير  قطاع  في  الشركة  ساهمت  كما  المقاوالت  قطاع  اإلنشائية، 

األمالك و العقار.

Through determination, dedication and hard work AlKifah Holding Company was established more than 45 
years ago, by Sheikh Hassan Al Afaleq.

AlKifah Holding Company Board Members continued their father’s legacy and reached the ultimate prosperity 
aspiring to move further in their triumphed achievements.

AlKifah Holding Company created a name for itself by participating in many economic and investment 
divisions, the most important one of them are construction solutions division, contracting division and property 
development division. 

ً
45 عاما
تمتلك شركة الكفاح القابضة تاريخ عريق 

وأصالة عميقة حافلة باإلنجازات

لم تقتصر الخدمات التي تقدمها شركة الكفاح القابضة على قطاعات البناء و اإلنشاء، بل إنها اتجهت لمسار 
قطاع التجزئة و القطاعات الخدمية.

تسعى شركة الكفاح دائمًا لدعم و خدمة المجتمع وتوفير أهم احتياجته في كافة المجاالت، و قد ظهرت 
تلك المشاركة من خالل عده مشاريع خيرية، تنموية تهدف إلى إرتقاء واستدامة المستوى اإلجتماعي. 

Services at AlKifah Holding are not limited to building and construction divisions, it also shined at the retail 

division, as well as the community enrichment division.

AlKifah feels the responsibility to pay back the community through social services in all fields, this appeared in 

several charitable, developmental projects that aims to boost the sustainability and social level.

 YEARS
of continues
 progress             
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عمالئنا هم 
ضيوفنا الذين 

نقدرهم
 Our customers are our
 guests that we honor

شركتنا هي 
قلعة المجد لنا

 Our company is our
castle

 of glory

موظفينا هم أفراد 
عائلتنا التي نراعاها
 Our employees are our
 family that we cherish

- أن نساهم في دعم االقتصاد الوطني بتنويع االستثمارات من خالل خلق وتبني الفرص التكاملية.

- نتعامل بمسئولية، لنعزز مصداقيتنا.

- أن نحقق الرخاء لمساهمينا وموظفينا ومجتمعنا انطالقا من إيماننا بقيمنا العميقة.

- Support the national economy by embracing opportunities and creating synergy.

- With responsibility in our dealings, we will strengthen our credibility.

- Driven by our profound belief in our values, we will achieve our mission for prosperity of our 
shareholders, employees and society.

شركة قابضة مواكبه للتطورات االستثمارية تعمل بتكاملية لتكون األفضل في جميع 

قطاعاتها.
To be an agile holding company with best in class businesses operating with synergy.

رؤيتنا
Vision

مهمتنا
Mission

شركاؤنا في العمل هم 

أصدقاؤنا الذين نثق بهم 
 Our associates are our
 friends that we trust

مجتمعنا
هم أقاربنا الذين 

نرتبط بهم
 Our society are our

 relatives that we bond
  with

لدينا إيمان
والتزام كامل

بأخالقنا و قيمنا 

 We have full faith in our
ethics and

morals

نحن نؤدي
واجبنا بشغف
و مسؤولية 

 We fulfil our duties
 with passion and

responsibility
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تميزنا هو اهم سياساتنا  االستراتيجية التي تحقق رؤيتنا بان نكون 
األفضل في جميع قطاعاتنا  االستثمارية. 

We work really hard and we look forward to convoy the most important 
economic developments locally and globally to give the best investment 
options.

هدفنا  تحقيق  على  تساعدنا  التي  القيم  اهم  من  النمو  يعتبر 
االستراتيجي بان نكون الخيار االول في سوق االستثمارات السعودية. 

Growth is one of the crucial values that help us acquiring our strategic 
objective to be the first choice in the Saudi investment market.

نتعامل بسياسات تجعل من مجموعة شركات الكفاح كيان اقتصادي 
واحد يقدم خيارات استثمارية متعددة

We operate with policies that make AlKifah group of Companies a unified 
entity , which offers various investment choices.

اعتمادنا على سياسات المحاسبة المستمرة يعزز ثقة  المساهمين 
والمنسوبين والعمالء  بنا. 

We adopted accountability policies which reinforces our shareholders, 
employees and customers trust.

سواء  االقتصادية  التطورات  اهم  لنواكب  ونتطلع  جد  بكل  نعمل 
المحلية او العالمية لنقدم افضل الخيارات االستثمارية. 

We work really hard and we look forward to be agile with the most important 
economic developments locally and globally to give the best investment 
options.

تعمل مجموعة شركات الكفاح بالنزاهة والشفافية مع المساهمين 
التي  الثقة  محل  تجعلنا  تجاههم  فنزاهتنا  والعمالء   والمنسوبين 

تحقق أهدافنا االستراتيجية 

AlKifah group of Companies is committed to the integrity and transparency 
towards their shareholders, employees and customers. Our integrity 
achieves our strategic objectives.

قيمنا
Our Values

قيمنا
our Values
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1970’s

1990’s
2003’s

1980’s
2001’s

- الكفاح للمقاوالت 
- الكفاح للخرسانة الجاهزة 

- الكفاح التجارية 
- مزارع الكفاح

- AlKifah Contracting
- AlKifah Ready-mix and Blocks 
- AlKifah Trading
- AlKifah Farms

- ٔاسامة العفالق لإلستشارات الهندسية
- الكفاح للسفر والسياحة 

- الكفاح لإللكترونيات

- OA Engineering Consulting 
- AlKifah Travel and Tourism 
- AlKifah Electronics

- كايس لمعدات البناء
- KiCE Construction Equipment

2007’s

- الكفاح العقارية
- الكفاح للنقليات 

- AlKifah Real Estate
- AlKifah Transportation

2009’s

- الكفاح بريكاست
- المطورون

- AlKifah Precast
- Al-Motaweroon 

2013’s

- كاف للدعاية
- KAF Advertising

2015’s

- الكفاح للمسؤولية المجتمعية 
 - Corporate Social Responsibility

- الكفاح للمنتجات الورقية
- الكفاح للسيارات

- AlKifah Paper Products
- AlKifah Motors

- مدارس الكفاح األهلية

- AlKifah Private Schools

2004’s

- دار الكفاح للنشر والتوزيع

- AlKifah Publishing House

2008’s

- تمويل األولى
- Tamweel Aloula

2012’s

- الكفاح للحراسات األمنية

- AlKifah Security Services

2014’s

- شور للخدمات االستشارية 
- كيلو اللوجستية

- الكفاح لخدمة العمالء 

- SHORE Advisory Services
- KiLO Logistics
- KiCare

 معالم 
التأسيس

Company Milestones
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مجموعة شركات

 الكفاح
Group of Companies

AlKifah
قطاع المقاوالت
Contracting Division

قطاع الحلول اإلنشائية
Construction Solutions Division

قطاع تطوير األمالك
Property Development Division

قطاع إثراء المجتمع
Community Enrichment Division

القطاع المالي
Financial  Division

مجموعة شركات

 الكفاح
Group of Companies

AlKifah
قطاع حلول األعمال

Business Solutions Division

قطاع المنتجات الورقية
Paper Products Division
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قطاع
إثراء المجتمع

 Community Enrichment
Division

كاف
حضانة وروضة كاف

أكاديمية الكفاح
مدارس بنين وبنات عام 

ودولي

دار الكفاح للنشر والتوزيع
التدريب ونشر الكتب
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لماذا أكاديمية الكفاح

الوحدات التعليمية
تميزها  متكاملة  تعليمية  وحدات  الكفاح  أكاديمية  لدى 
بخبرة  تتمتع  ألنها  التعليمية  الشركات  من  غيرها  عن 
المرحلة  إلى  الحضانة  مرحلة   من  التعليمي  المجال  في 
الثانوية مع خبرة في التدريب األكاديمي والتربوي ونشر 

الكتب.

تدريب وتنمية الموارد البشرية : 

دار الكفاح للنشر والتوزيع

الكفاح هو مركز معتمد من  أكاديمية  التدريب في  مركز 
األكاديمي  التدريب  على  يعتمد  والذي  التعليم  وزارة 

والتربوي للمعلمين والطالب
الرائدة  الشركات  إحدى  يعتبر  والتوزيع  للنشر  الكفاح  دار 
لديها  أم  كما  السعودي  السوق  في  النشر  مجال  في 
عاًما   20 من  أكثر  منذ  والتوزيع   النشر  مجال  في  خبرة 
العمالء  من  واسعة  قاعدة  تكوين  على  ساعدها  مما 

والمؤلفين.

روضة وحضانة : كاف

والدمام  األحساء  في  فرعين  كاف  وروضة  حضانة  لدى 
منهج  هو  كاف  في  المتبع  األكاديمي  المنهج  أن  كما 

المنتسوري والذي يتمحور حول الطفل.

مدارس : أكاديمية الكفاح

أكاديمية الكفاح لها سمعة وموثوقية في األحساء بسبب 
الى االن في  15 سنة  أكثر من  الى  التي استمرت  خبرتها 
والثانوية  والمتوسطة  اإلبتدائية  للمرحلة  التعليم  مجال 

في قسم التعليم العام والدولي للبنين والبنات.
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تعلیمیة  كمؤسسة   2001 عام  الكفاح  أكاديمية  أنشئت 
المجتمع  إثراء  قطاع  أركان  أول  مكونة  للربح،  ھادفة  غیر 
جیل  خلق  إلى  یھدف  والذي  القابضة،  الكفاح  بشركة 

قیادي وفاعل في مسیرة الحضارة اإلنسانیة. 

تعلیمیة حدیثة   
ً
الكفاح مبادئ وأسسا أكاديمية  تبنت  لذا 

وإثراء  القادة  بناء  في  رؤیتھا  تحقیق  لتواصل  ورائدة، 
المجتمع وصناعة غٍد یفخر به العالم. 

AlKifah academy was founded in 2001, as a non- profit educational 
organization. It was the first pillar of AlKifah Holding Community Enrichment 
Division that targets creating a leading and impressive generation of 
human civilization. 

Due to that purpose, Alkifah Academy has adopted new and pioneer 
educational principles to endure its vision in generating leaders, community 
enrichment, and creating a pride future.

1617



ALKIFAH
Group of Companies

مجموعة شركات 

الكفاح

قطاع المقاوالت
Contracting Division

قطاع الحلول اإلنشائية
Construction Solutions Division

قطاع تطوير األمالك
Property Development Division

قطاع إثراء المجتمع
Community Enrichment Division

قطاع التجزئة
Retail Division

القطاع المالي
Financial  Division

قطاع حلول األعمال
Business Solutions Division

1

قطاع
إثراء المجتمع

 Community Enrichment
Division

2

3
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رقم )1( في المملكة لبناء القادة 
والمبدعين المنتجين لخدمة مجتمعهم 

المحلي والعالمي

 Number (1) in the kingdom to build 
 prolific leaders and innovators to
 serve their local and international

community

رؤيتنا

التفوق  من  لتمكينهم  لطالبها  الجودة  عالي  تعليم  بتقديم  مدارسنا  تلتزم 
واإلبداع في األداء األكاديمي ومهارات الحياة لبنائهم كقادة منتجين من خالل:

• القيادة والهيئة التعليمية المتميزة
• المناهج المتطورة المتوافقة وتعاليم ديننا اإلسالمي والمعايير العالمية

• بيئة تعلم جاذبة ومشوقة للطالب والتواصل مع أولياء األمور ومؤسسات 
المجتمع المحلي والعالمي

Our school is devoted to grant superior educational features, supporting 
students to suit dynamic leaders distinguished with both inspired academic 
and forthcoming skills through our vision,

• An illustrious Leadership and Teaching staff.
• Advanced core curriculums attuned to Islamic principles.
• An attractive and interesting e-learning environment.
• Achieving national and international standards.
• Long term communicative relationship with global organizations alongside 

with parents.

رسالتنا
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 وفق مهارات القرن الحادي والعشرين• 
ً
 و عالميا

ً
ضمان التفوق األكاديمي لطالبنا محليا

بناء الشخصية القيادية المتكاملة للطالب وتنمية مواهبهم • 
تطوير نظم إدارة المدارس لتحسين كفاءة وفعالية جميع انشطتها • 
بناء عالقات طويلة المدى مع المستفيدين ومؤسسات المجتمع المحلي• 
تطوير نوعية نظم التعليم لمواكبة تطلعات المستفيدين • 
توفير بيئة تعليمية جاذبة آمنة  • 
ضمان موارد  دخل متنوعة ومستدامة• 

LONG TERM OBJECTIVE
أهدافنا االستراتيجية

• To ensure the academic excellence for our students both locally and internationally 

in accordance with the 21st century skills.

• To build up the integrated character for our students and nurture their talents.

• To have a long-term relationship with our stakeholders and the local community. 

• To improve the policy and procedures to ensure school effectiveness.

• To improve the learning process to meet our stakeholders’ expectations.

• To foster a safe and attractive educational environment.

• To keep and sustain permanent funding resources.
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VALUES
القيم

 اإلبداع
CREATIVITY       

 الجودة
QUALITY       

 التعاون
COOPERATION       

 االنتماء والوالء
LOYALTY       

 المسؤولية
RESPONSIBILITY       
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1

2أكاديمية الكفاح

أكاديمية الكفاح
بنين عام

ابتدائي - متوسط - ثانوي

الكفاح أكاديمية 
بنات عام

ابتدائي - متوسط - ثانوي

المدارس

الحضانات والروضات

حضانة وروضة كاف 
بالدمام

تقوم أكاديمية الكفاح بإدارة وتشغييل عدد )4( مدارس في االحساء

 و عدد )2( حضانة وروضة في االحساء والدمام بإجمالي )2300( طالب تفريبا

 حضانة وروضة كاف
باالحساء

أكاديمية الكفاح
بنين دولي

ابتدائي - متوسط - ثانوي

الكفاح أكاديمية 
بنات دولي

ابتدائي - متوسط - ثانوي
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2002

2003

2004
2005

2006
2009

20102015

2016 2001

20022003

2004
2005

2006
2009

2010

20112013 2014

2015
2016

أكاديمية الكفاح
A L K I F A H  A C A D E M Y

TIMELINE
التسلسل الزمني

2001
)رياض األطفال - المرحلة االبتدائية(افتتاح المدارس 

Opening of the schools(Kindergarten- Primary)

2002
افتتاح المرحلة المتوسطة 

Opening of Intermediate and Secondary schoolsوالثانوية 

 Launching of the Book Fair, one of the leading exhibitions inأحد أكبر المعارض في المنطقةاطالق معرض الكتاب والذي كان 
the region

2003
تخريج أول دفعة من خريجي 

 Graduation of the first cohortالمدارس 
of the Schools

2009
للمرحلة المتوسطة والثانوية افتتاح المجمع التعليمي 

بنين / بنات 
Opening of Secondary & Intermediate school compound 

for boys / girls

2010
 Opening of the internationalافتتاح القسم الدولي

section

تدشين مشروع إنجاز
Launching of Enjaz project

Accreditation of Curriculum System for اعتماد نظام المقررات للمرحلة الثانوية2011
High School

حصول المدارس على االعتماد الدولي 
(AdvancED)The Schools obtained the International Accreditation (AdvancED)

2005
افتتاح مبنى المرحلة الثانوية 

بنين 
Opening of High School building for boys

2006
المدارس الى ما يربو على 1000 وصول مجموع عدد خريجي 

طالب وطالبة
The total number of the Schools graduates reaches over 

1000 students

2013
اعتماد نظام الحوكمة إلدارة 

المدارس 
Applying the Governance System for the Schools

اعتماد المدارس كمركز معتمد 2014
SAT الختباراتThe Schools was certified to be a center for SAT test

 Launching of the Book Fair, one of the leading exhibitions inأحد أكبر المعارض في المنطقةاطالق معرض الكتاب والذي كان 
the region

2015
العزيز ورجاله للموهبة وافتتاح فصول الحصول على اعتماد مؤسسة الملك عبد 

Certified by King Abdulaziz & his Companions Foundation for Giftedness &Creativity & opening of talented classes الموهوبين

The semester system was approved for اعتماد النظام الفصلي بنين
boys

2004
العفالق للمؤتمرات افتتاح قاعة الشيخ حسن 

Opening of Sheikh HassanAl-Afaleq Auditorium

2016 (AdvancED) والحصول على درجات أعلى من المعايير تجديد االعتماد الدولي
Renewing the International Accreditation (AdvancED) & earning rates higher than the international onesالعالمية

2016
من قبل الشبكة األوروبية للموهبةاعتماد المدارس كمركز معتمد للموهبة

AlKifah Academy is certified by the European Talent Support Networkواإلبداع

 AlKifah Academy launches its newإطالق الهوية الجديدة )أكاديمية الكفاح(
identity 3031



مهارات التفكير
Genius

Religious
القرآن الكريم

التحصيل 
Achieverاألكاديمي

والقيماألخالق

D

NobleN

التربية 
البدنية

Dynamic

 من األهداف االستراتيجية ألكاديمية الكفاح، تبنت المدارس مشروع )G.R.A.N.D( وهو مشروع نوعي 
ً
إنطالقا

يهدف إلى بناء الشخصية المتكاملة للطالب من خالل:

Based on AlKifah Academy strategic goals, the Schools have adopted (G.R.A.N.D) project, which is a 
qualitative program, aims to develop the student’s personality through the following:

االهتمام بالقران الكريم والعناية بحفظه وتالوته
Focusing on of reciting and memorizing Quran

تطوير الجانب األكاديمي للطالب وتبني أساليب تدريس حديثة تخرج طالب ثنائي 
اللغة بشكل متميز
Development of the student’s academic achievement & adopting new 
teaching techniques to graduate excellent bilingual students

االهتمام بجانب اللياقة البدنية للطالب والعمل على تطويره 
Focusing on and improving the student’s physical fitness

تطوير الجانب القيمي لدى الطالب
Development of the noble aspects in the students

تبني برامج تنمي مهارات التفكير من مرحلة الروضة
Adopting programs that develop thinking skills (Brilliant) from KG.

G.R.A.N.D
P A C K A G E

G enius

R eligious

A cademic

N oble

D ynamic
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• منهج تفكر مع أنوس

• منهج إثرائي إضافي خاص بالحاسب اآللي

• سالسل عالمية في اللغة االنجليزية للقسم العام والدولي

• برنامج المشاريع التعليمية

  GRAND برنامج الروضة اإلثرائي •

• أكاديمية الكفاح الرياضية

• مبادرة القدرات والتحصيلي

 MAP وال  SAT اختبارات ال •

• (Tafakar ma’a Anoos) Curricula

• Enrichment Curricula for Computer

• International Curricula for English to the national 

and international departments

• Educational Projects Program

• Kindergarten Enrichment Program (GRAND)

• AlKifah Sport Academy

• GAT(Qudurat ) & Achievement (Tahsili) Initiative

• MAP & SAT tests 

Enrichment 
PROGRAMS 

Initiatives 
االثرائية&

المبادرات

البرامج

و

Enrichment 
PROGRAMS 

Initiatives 
اإلثرائية&

المبادرات

البرامج

و
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Injaz Program 2030 is one of the unique programs adopted by AlKifah Academy since 2010. It aims at 
discovering and developing students’ talents & personality to prepare graduates that meet the needs in the 
Saudi labor market. The program provides different disciplines that matches with the student’s abilities and 
preference based on scientific foundation and studies to ensure developments of all the personal aspects. 
Injaze has been modified to align with the Saudi Vision 2030 through including new fields of focus, which the 
most important are the following:

Religion  |  Leadership  |  Human Resource   |  Art & Culture  |  Social Responsibility  |  STEM  |  Sport

All these fields diversify to include over 15 tracks in order to ensure providing a various number of activities.

يعد برنامج إنجاز 2030 أهم البرامج النوعية التي تتبناها أكاديمية الكفاح منذ عام 2010 والتي تهدف من خالله إلى 
اكتشاف مواهب الطالب لتنمية الشخصية المتكاملة للطالب ولتقليص الفجوة ما بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات 

سوق العمل

عبر مسارات متنوعة  تتوافق مع ميوله وقدراته. وقد تم بلورة هذه المسارات في حقائب  بنيت على أساس علمي بما 
يضمن تغطية كافة جوانب الشخصية .

ليعاد بلورته في صورته الجديدة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وقد ظهر ذلك في المجاالت التي شملها برنامج 
إنجاز2030 التي من أهمها:

المجال الديني  |  القيادة  |  تمكين الموارد البشرية  |  الثقافة والفنون  |  المسؤولية المجتمعية  |  STEM  |  الرياضة

وتتفرع من هذه المجاالت أكثر من 15 مسار لضمان تنوع األنشطة وتعددها.

2030Injaz Program 

برنامج إنجاز 
ENJAZ 2030  إنـــجـــــاز
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Based on the vision of AlKifah Schools Academy, which highly considers preparing a generation of ingenious 
leaders, and believes that they are the future of our national, Arab and international community and pioneer 
investment guaranteed by Saudi vision2030; we have designed a qualitative program to explore our students’ 
leading traits starting from KG. 

The program is designed according to international standards, and by the assistance of experts from universities 
professors as consultants. The students are classified and assigned to different programs in various leading areas 
such as business, volunteering, etc., where they learn and acquire knowledge as well as skills practically. The 
program is applied from KG to high school with a total of 500 training hours (an hour weekly× 32 weeks× 14 
school years). The time of training is increased in the intermediate and high schools levels. 

بإعداد   
ً
بالغا  

ً
اهتماما تولي  التي  الكفاح  أكاديمية  رؤية مدارس  انطالقا من 

المستقبل  بناة  بأنهم  منا   
ً
وإيمانا والبنات،  البنين  من  المبدعين  القادة 

لمجتمعنا المحلي والعربي والعالمي وأنهم القوة االستثمارية الرائدة التي 
تضمنتها رؤية المملكة العربية السعودية في 2030.

 يقوم على اكتشاف الصفات القيادية لطالبنا وطالباتنا 
ً
 نوعيا

ً
صممنا برنامجا

في  محكمة  عالمية  مقاييس  على  بناء  وذلك  الروضة،  مرحلة  من  بداية 
ثم  كاستشاريين،  الجامعات  أساتذة  بخبراء من  االستعانة  المضمار، وتم  هذا 
يتم تصنيفهم في برامج متنوعة في مجاالت قيادية مختلفة )مجال ريادة 
المعارف  من  والطالبات  الطالب  فيها  يدرس  التطوعي..(،  العمل   - األعمال 
ويبدأ  المعارف،  لهذه  العملي  التطبيق  خالل  من  المهارات  ويكتسب  الكثير، 
تطبيق البرنامج من مرحلة الروضة حتى التخرج من الصف الثالث الثانوي، وذلك 
 
ً
 × 14 عاما

ً
 × 32 أسبوعا

ً
بإجمالي عدد 500 ساعة تدريبية بواقع )ساعة أسبوعيا

( مع زيادة عدد الساعات التدريبية في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
ً
دراسيا

The Leader In Me 

PROGRAM

برنامج
القائد في داخلي 
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تدريس منهج العادات السبع المقدم من 
فرانكلن كوفي من خالل حصة دراسية 

لمدة فصل دراسي واحد

دمج العادات السبعة لألشخاص األكثر فاعلية 
مع المناهج المطبقة في مختلف المواد 

الدراسية

تطبيق الطالب ممارسات القيادة في الحياة 
اليومية خارج المدرسة

تطبيق ممارسات القيادة داخل 
المدرسة من خالل خطة عمل مستمرة 

طوال العام الدراسي

 آلية تطبيق
البرنامج

 مخرجات
البرنامج

ارتفاع مستوى االنضباط في سلوك الطالب

ارتفاع التحصيل العلمي لدى الطالب

تعزيز الثقة بالنفس لدى الطالب

ارتفاع نسبة التعاون والروح المعنوية بين 
أفراد الكادر

يركز على تطوير الطالب
والموظفين كقادة

يعمل على دمج المهارات 
القيادية في النشاطات اليومية 

والمناهج

يعمل على خلق ثقافة تشجيع كل 
طالب على تحديد وتحقيق أهداف 
ذات معنى يكون لها تأثير إيجابي 

على اآلخرين

يعتمد على محتوى ذات مستوى 
عالمي وعلى أدوات فرانكلن كوفي 
بما في ذلك “العادات الـ٧ لألشخاص 

ذوي الفعالية العالية” التي 
يعتمدها الطالب والمعلمون وأولياء 

األمور كلغة مشتركة

يتم تجهيز الطالب بمهارات 
وسلوكيات تعزز الثقة بالنفس 
ليتمكنوا من أن يصبحوا قادة 

ناجحين في القرن الواحد 
والعشرين

يتم منح المدارس المطبقة لمعايير 
البرنامج شهادة المنارة في القيادة 

من قبل فريق التقويم التابع لفرانكلن 
كوفي

 التعريف
بالبرنامج

The Leader In Me 

القائد
في داخلي 
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تعريفه
العربي وهو  الخليج  األولى على مستوى  وتعد  األكاديمية  تبنته  عالمي  تعليمي  منهج 
قائم على التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والفنون والهندسة والرياضيات ويهتم بصفة 
أساسية لتعليم األساليب اإلبداعية في حل المشكالت وهو ال يشجع على الحفظ واستظهار 

الحقائق.

فلسفته
وتدور فلسفة ستيم حول تقديم تجارب تعليمية ذات معنى من خالل ربط 
التعليم بالحياة اليومية وبين المهارات الالزمة لسوق العمل مثل مهارات 

حل المشكالت والتفكير الناقد.

يحفزهم على الربط بين المواد التعليمية وطرح 
األسئلة والتفكير بشكل إبداعي

يساعد على فهم الخطوط العريضة في كل مجال 
وكيفية تطبيقها ليكونوا أعضاء مسؤولين في 

المجتمع

نتائجه على الطالب

يجعل فرق التعليم لديها التوازن بين المهارات 
األكاديمية والشخصية والمواهب الختيار المسار 

الوظيفي المناسب لهم

العلوم 
والتكنولوجيا

الدراسات 
اإلنسانية

الرياضيات
الفنون

الهندسة
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منهج مونتيسوري هو طريقة تعليمية بديلة تتمحور 
حول الطفل، وتقوم على نظريات لتنمية الطفل تطبق 
المدرسي وفي  التعليم قبل  األول في  المقام  في 

مدارس المرحلة االبتدائية.

يساعد  تقول  التي  المنتسورية  القاعدة  إلى  اإلشارة  من  بد  ال 
النظام الخارجي في بناء النظام الداخلي وتطبق هذه القاعدة 
المواضيع  التعليم بحسب  أدوات  الفصول من خالل تجهيز  في 
السهل  من  تقديمها  تتابع  بحسب  األدوات  وتنظيم  التعليمية، 

إلى الصعب ومن الرمز إلى المجرد من خالل حواسه.

أكدت مونتيسوري على
أهمية الخبرات الحسية. 1
االبتعاد عن الحفظ األصم. 2
يجب التخطيط لبرامج تعليم أطفال ما قبل المدرسة. 3
االهتمام برغبات وميول األطفال. 4
أن ميل األطفال إلى اللعب ونجاحهم وفشلهم فيه . 5

له أثر كبير في شخصية الطفل

العمل حب التعلم
باستقاللية

يصبح لديه القدرة 
على اتخاذ القرار

يعمل في 
مجموعة

حب النظام

يتعلم في 
سعادة

عنده قدرة على 
إيجاد الحلول

الثقة 
بالنفس

القدرة على 
التركيز منهج 

مونتيسوري 
برياض األطفال 

والحضانة

MONTESSORI
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AlKifah Academy is part of AlKifah 
Holding Community Enrichment 
Division, which includes four 
companies aiming at community 
service and development. As a 
non-profit organization, it believes 
in developing and restructuring 
the educational system to build 
a generation of leaders with 
social service skills and passion of 
volunteering.

التابع  المجتمع  إثراء  قطاع  من  كجزء 
 4 يضم  والذي  القابضة  الكفاح  لشركة 
شركات هدفها تنمية وخدمة المجتمع، 
من   

ً
-ابتداءا الكفاح  أكاديمية  تؤمن 

كونها مدارس غير هادفة للربح - بتطوير 
ليصب  التعليمي  النظام  وإعادة هيكلة 
وتطويره،   المجتمع  خدمة  في  مباشرة 
يحمل  قيادي  شباب  بناء  خالل  من 
مهارات الخدمة المجتمعية وحب العمل 

التطوعي.

المجتمعية 
Partnership

Community

الشراكة

مرشدات
المملكة

Program
Guidance

Kingdom
The

برنامج

Programs
Community

Service

الخدمة 
المجتمعية
برامج

Programs

Caring for the
Environmental
العناية بالبيئة

برامج

Program
Saudi Scouts

الكشافة السعوديون
برنامج

المسؤولية

المجتمعية
SOCIAL 

RESPONSIBILITY
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25 24

احصائيات
StatiSticS

منحة
للموهبة
بقيمة 3 مليون ريال

Talent 
scholarships
of 3 million SR.

180

النشاطات 
 Sportsالرياضية

activities 8

Strong Partners 
in Academia

شركاء في التعليم
5

يوصون بالتعامل مع أكاديمية الكفاح
Beneficiaries recommend our school

80%

Beneficiaries Satisfaction

موظفون ومستفيدون راضون

88%
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أهم
اإلنجازات

achievements

NOTABLE 

الفوز بعدة أوسمة ذهبية في جائزة الشيخ عبدالوهاب الموسى للتميز التعليمي في المجال المدرسي، الطالبي، واإلشرافي
Winning several gold medals in Sheikh Abdulwahab Al Mousa Educational Excellence Award in regards of the school, students, and supervision

الفوز بالمركز األول في بطولة كرة القدم للمدارس الدولية لعامين على التوالي، والمركز األول في بطولة ألعاب القوى
Winning the first place in international schools soccer championship for two years in a row, and the first place in Athletics Championship

الحصول على جائزة أفضل بحث في مسابقة الروبوت عام 2014
Winning the first place in Robot Competition for best research in 2014

حصول أكاديمية الكفاح على المركز األول في بطولة الجودو ألربعة أعوام متتالية
Wining the first place in Judo Tournament four years in a row

تحقيق مراكز متقدمة في األولمبياد الوطني للروبوت
Winning in Robot competitions for boys & girls and reaching advanced places

الفوز بالمركز األول في بطولة المملكة للسباحة
Winning the first place in Saudi Swimming competition

الحصول على المركز الثاني في منافسات المملكة العربية السعودية للروبوت عام 2013/2014
Winning the second place in KSA Robots Competitions in 2013/2014

حصول طالبات الكفاح على جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم عام 2014/2015
Winning the Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Award in 2014/2015

المشاركة على المستوى الدولي في أولمبياد الرياضيات والفيزياء
Participating in the final World Math & Physics Olympics

الحصول على المركز الثاني والثالث على مستوى العالم في مهرجان اإلبداع العالمي بكوريا في عامي 2015 و 2016
Winning the second and third places in World Creativity Festival in Korea, 2015 & 2016

اعتماد أكاديمية الكفاح كمركز معتمد من قبل الشبكة األوروبية لدعم الموهبة
Becoming the official center of European Talent Support Network

تجديد اعتماد AdvancedED األكاديمي الدولي بمعدل أعلى من المتوسط العالمي
Renewing & achieving the International Academic AdvancedED Accreditation at a higher level than the world average

12

11

10

09

08

07

06

05

04
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02

01

على مستوى العالم09%
Worldwide

على مستوى المنطقة الشرقية15%
In the Eastern region

على مستوى الشرق األوسط03%
In the Middle East

على مستوى المحافظة51%
In the province

على مستوى المملكة22%
In the Kingdom

15%

22%

03%

51%

09%
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االعتمادات التي حصلت عليها األكاديميةالجامعات التي التحق بها طالب االكاديمية 

جامعة الملك فيصل KFU - االحساء . 1
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن KFUPM - الظهران . 2
جامعة الملك سعود KSU - الرياض . 3
جامعة االمام عبدالرحمن بن فيصل IAU - الدمام . 4
جامعة األميرمحمد بن فهد PMU - الخبر. 5
جامعة الملك عبدالعزيز KAU -جدة. 6
جامعة األميرة نورة PNU - الرياض . 7
8 . CPC Aramco - KSA
9 .American University of Dubai  - UAE
10 .American University of Sharja - UAE
11 .  University of Sharja - UAE
12 .Appalachian State University - USA
13 .Missouri State University - USA
14 .Kingston University London - UK
15 .  University of South Australia - Australia
16 .Bahcesehir University, Istanbu l- TURKEY
17 . Istanbul Sehir University - TURKEY
18 . Royal University for Women
19 .An-Najah National University - Palestine
20 .Arab American University - Palestine
21 .Saudi Aramco ITC - KSA  
22 .Cairo University - EYGPT
23 .Nile University - EYGPT
24 . Future University, Cairo - EYGPT
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توقيع شراكة مع شركة بلوم التعليمية شركاؤنا والجهات الداعمة  

المدارس  من  عدد  تدير  والتي  التعليمية  بلوم  شركة  مع  شراكة  توقيع  تم 
الدولية العريقة في دولة االمارات وهم :

وذلك بهدف االستفادة من خبرات الشركة و رفع المعايير المقدمة من قبل 
االكاديمية 
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w w w . a l k i f a h . e d u . s a

ص.ب 2289 - الرمز البريدي 31982

school@alkifah.com :البريد اإللكتروني

P.O.Box 2289 Post Code 31982

Email: school@alkifah.com

الهفوف )خلف كلية الشريعة(، 
األحساء، المملكة العربية السعودية 

Hoffuf, Behined Shareaa College, 
Al Ahssa, Saudi Arabia

/KifahAcademy

االدارات المساندة 

الموارد البشرية • 

الخدمات المساندة • 

خدمات النقل• 

خدمات التغذية • 

التمريض• 

اإلدارة المالية• 

إدارة التقنيات • 

العالقات العامة واإلعالم • 


