
املنصـة األفضــل ملعلومات 

املـدارس العاملية واألهلية 

باململكة العربية السعودية

تقييم مقارنة    معلومات   

وظائف تواصل    خصومات   

مقاالت  تنويهات    ���أخبار    ���� � �� � �� � � ��

���� � �� � ��



عن ياسكولز

ملاذا ياسكولز ؟

املخطط الزمني

ياسكولز يف أرقام

خدماتنا

     تسويق الخدمات التعليمية

     تطوير وتنفيذ املبادرات التعليمية

     تعزيز التواجد الرقمي للمدارس

     الخدمات االستشارية

فريق العمل

عمالؤنا

الرشكاء اإلسرتاتيجيون

صفحة
٢

٣

٤ 

٥

٦

٧

٧

٨

٩

١٠

١١

١٢



مع  الوقت.  مع  وتتطور  بسيطة  بفكرة  تبدأ  ما  دوما  الكبرية،  األفكار  جميع  مثل 

مصدر  إىل  الحاجة  زادت  املتميز،  بالتعليم  واملتزايد  املستمر  التوجه  ازدياد 

معلومات حيادي عن مقدمي الخدمات التعليمية املتميزة.

بعض  عن  املطلوبة  املعلومات  تجمع  ملنصة  مبدئياً  منوذجاً  العمل  فريق  طّور 

 (  ٢٠١٦) عام  منتصف  املبديئ  النموذج  وأطلق  واألهلية،  العاملية  املدارس 

مبحتوى مبديئ ملعلومات ( ١٧٠ ) مدرسة.

ضمت  جوهرية  بتحسينات   (  ٢٠١٨  ) عام  منتصف  جاء  الرسمي  اإلصدار  عن  اإلعالن 

صفحة  إدارة  املثال،  سبيل  عىل   -: منها  املدارس  ملسؤويل  جديدة  مميزات 

املدرسة بشكل مبارش، إدارة األنشطة والفعاليات التي تتم داخل املدرسة، إدارة 

الرسائل مع أولياء األمور، إدارة التنويهات و إدارة األخبار والوظائف.

من ناحية أولياء األمور، طّورنا خدمات تساعدهم يف اتخاذ قرارتهم بشكل أفضل 

املدارس  مسؤويل  مع  املبارش  والتواصل  املدارس،  مقارنة  خدمة  منها:  و 

واالشرتاك يف مجموعات الخصم، التعرف عىل مؤرش التواجد الرقمي للمدارس 

ومقارنة املدارس مع مثيالتها وغريها من الخدمات األخرى.  

عن ياسكولز 



باململكة  واألهلية  العاملية  املدارس  ملئات  محدثة  معلومات  ياسكولز  تُقدم 

بأنفسهم،  املدارس  مسؤولو  أضافها  املعلومات  معظم  السعودية.  العربية 

ومسؤويل  األمور  ألولياء  نستمع  ومؤكدة.  صحيحة  معلومات  فهي  وبالتايل 

املنصة  ونّعدل  مستمر،  بشكل  ذهني  عصف  جلسات  ونعقد  باستمرار،  املدارس 

باستمرار بناء عىل مخرجات تلك املناقشات، ونطمح أن نكون أحد املنصات القليلة 

التي بناها املستفيدون منها. 

مع انتشار الخدمات اإللكرتونية، وزيادة الرتكيز عىل منصات التواصل االجتامعي، 

االستفادة  يف  سبقوهم  من  أراء  عن  البحث  أهمية  حول  الجمهور  وْعي  زاد 

باملنتج أو الخدمة املزمع تجربتها. نفس الحال ينطبق عىل الخدمات التعليمية، 

طورت  لذا  مرتفع؛  تقييم  لديها  مبدارس  أبنائه  تسجيل  األمر  وّىل  يُفّضل  حيث 

املدرسة.  عن  الحقيقيني  األمور  أولياء  آراء  عىل  الحصول  تضمن  آلية  ياسكولز 

تشويشاً  تسبب  وقد  البعض،  إليها  يلجأ  قد  التي  املُزيفة  التقييامت  من  وتحذر 

لقرارات أولياء األمور.

 

عن  بيانات  ومشاركة  جمع  عىل  تعمل  التي  املواقع  من  الكثري  بوجود  نعلم 

نشارك  ياسكولز  يف  بيانات.  مشاركة  مجرد  من  أكرث  يعنى  لدينا  األمر  املدارس. 

أولياء األمور تطلعاتهم ملستقبل باهر ألبنائهم، ونتعاون مع مسؤويل التعليم؛ 

مجتمعا  تقدم  ياسكولز  متميزة.  تعليمية  خدمات  تقديم  يف  جهودهم  إلنجاح 

والرتفيهية،  الصحية  الرتبوية،  التعليمية،  بالنواحي  يهتم  متكامال  معلوماتيا 

ويقدم خدمات للطالب و أولياء األمور و مسؤويل التعليم واملجتمع. 

ملاذا ياسكولز ؟ 

 مجتمع متكامل

تقييامت حقيقية

منصة تفاعلية
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OUR
PARTNERS

خدماتنا

(١) تسویق الخدمات التعلیمیة 

تسعى یاسكولز ومنذ نشأتها إىل العمل مع إدارات 

املتمیزة  التعلیمیة  خدمتها  تسویق  عىل  املدارس 

اعتمدنا خالل عملنا  بطرق تسویقیة جدیدة ومبتكرة. 

أولیاء  وتقییامت  الصحیحة.  املعلومات  إظهار  عىل 

األمور الحقیقیة، األمر الذي أّهل یاسكولز لتُعتمد من 

آلراء  تقییم  كجهة  "جوجل"  الشهیر  البحث  محرك 

والعاملیة  األهلیة  املدارس  حول  األمور  أولیاء 

باململكة.

ومبتكرة،  مختلفة  تسویقیة  خدمات  یاسكولز  تُقدم 

منها عىل سبیل املثال – ال الحرص – : تسویق تحریري 

وأنشطة  لفعالیات  مستمرة  تغطیة  (إخباري)، 

املدارس، تطویر وتحدیث وتكامل املواقع اإللكرتونیة 

الذكیة  املنصات  مع  للمدارس  الذكیة  والتطبیقات 

التي  والفعالیات  األنشطة  ورعایة  تسویق  األخرى، 

ذات  موشن  فیدیوهات  إنتاج  املدارس،  تقدمها 

محتوى متمیز لتبسیط املعلومات، إنتاج الفیدیوهات 

والكتیبات  األدلة  وتطویر  تصمیم  والوثائقیة،  الحیة 

املتخصصة.
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خدماتنا

(٢) تعزیز التواجد الرقمي للمدارس

طورنّا خوارزمیة تجمع معلومات التواجد الرقمي للمدارس، وتقیس مدى فعالیة 

تواصل املدارس مع : أولیاء األمور و الطالب و املجتمع املدين.

من خالل مؤرش التواجد الرقمي، یتم تقییم تواجد املدرسة رقمیاً مبعیار من( ١٠٠) 

درجة.

مساهمة  تعزیز  إىل  للمدارس  الرقمي  التواجد  مؤرش  تعزیز  خدمة  تهدف 

املدارس يف خطط الوزارة، و الرامیة إىل زیادة استخدام التقنیات الحدیثة يف 

بیئة التعلُم والتعلیم.
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خدماتنا

(٣) تطویر وتنفیذ املبادرات التعلیمیة

لذا  تقدم؛  ألي  أساس  الفّعال  التواصل  بأن  نُؤمن 

يف  التعلیم  بتطویر  یهتم  من  كل  مع  نسعى 

التعلیمي  املجتمع  تخدم  نوعیة  مبادرات  تنفیذ 

بشكل عام.

  : إىل  األمور  أولیاء  وصول  تسهیل  عىل  نعمل 

الخدمات  إیصال  و  باستمرار،  املحدثّة  املعلومات 

وتطوير  املستفیدین،  إىل  املدارس  من  املمیزة 

تصقل  وتوعویة  تدریبیة  بربامج  الطالب  مهارات 

التعلیم  مجتمع  جعل  يف  لنساهم  مهاراتهم؛ 

أمتع وأبسط!

YaSchools
SERVICES



خدماتنا

(٤) الخدمات االستشاریة

نتفق مع كون املعلومات هي مصدر القوة الحقیقي، و تُقدم منصة یاسكولز 

األهلیة  املوجودة  املدارس  عن  معلومة   (  ٣٤٠٠٠  ) من  أكرث  األمور  ألولیاء 

األمور  أولیاء  من  اتصاال   (  ١٦٠  ) من  أكرث  أسبوعیا  نستقبل  باململكة،  والعاملیة 

یُنرش  ما  جمیع  كثب  عن  ونتابع  معنا،  التواصل  قنوات  عرب  املدارس  ومسؤويل 

ویُعلن عن مجتمع التعلیم باململكة.

تقاریر  استخراج  من  الضخمة  البیانات  وتكنولوجیا  البیانات  تحلیل  أدوات  مّكنتنا 

تُساعد صّناع القرار يف اتخاذ قرارات مبنیة عىل املعلومات، وذلك فیام یتعلق 

الرأي  توجهات  عىل  التعرف  و  التعلیم،  يف  االستثامر  و  التعلم  بیئة  بتحسین 

العام حول التعلیم باململكة.

YaSchools
SERVICES



فریق العمل

نعمل كفريق
هدفاً  لتحقق  الواحد؛  الفریق  بروح  معا  تعمل  األفراد  من  مجموعة  نحن 

خربة  ذي  أشخاص  إىل  ُموكلة  یاسكولز  يف  العمل  فريق  مشرتكاً.قیادة 

طویلة يف نفس مجال العمل، األمر الذي یساهم يف زیادة تبادل الخربات 

ینعكس  ما  وهو  الجامعي؛  العمل  روح  وصقل  الواحد،  الفریق  أعضاء  بین 

إیجابا عىل سیر العمل وإنتاجیته.

هیكلنا التنظیمي یأيت يف خمس إدارات أساسیة:

الریاض  مبدینة  الرئیيس  مكتبنا  خالل  من  مهامها  العمل  فرق  وتبارش 

باإلضافة إيل مكتبي القاهرة وديب.

إدارةإدارة املشاريعاإلدارة الفنية

تطوير األعامل

إدارة

اسعاد العمالء

إدارة

العالقات العامة
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عمالؤنا

مكتب التعلیم األهيل

یوىس ماسواألجنبي مبنطقة الریاض
مدارس قمم

الحیاة العاملیة

مدارس البحر األحمر العاملیةمدارس األماكن العاملیة
مدارس

بوابة العلم العاملیة

مدارس میاس العاملیةمدارس مینا العاملیة



الرشكاء اإلسرتاتیجیون

OUR
PARTNERS

بصامت االبتكار :

التنمویة.  املبادرات  وتنفیذ  ابتكار  يف  متخصصة  وطنیة  سعودیة  رشكة 

تنمیة  يف  النجاح  رشكاء  مع  مستدامة  وبصمة  أثر  إلحداث  معا؛  تسعى 

ومتكین املجتمع.

نظام التعليم املتكامل (سكولیرا) :

والتقنیات  األسالیب  أحدث  جمعت  موحدة،  تعلیمیة  منصة  هي  (سكولیرا) 

إلدارة  شاملة  وإداریة  أكادیمیة  حلوًال  لتقدم  صممت  التي  و  التعلیمیة، 

عرشة  االثنتي  الدراسیة  املراحل  خالل  التعلیمیة،  واملؤسسات  املدارس 

املختلفة  اإلدریة  األنظمة  من  كبیر  عدد  استخدام  من  بدًال  وذلك  للتعلیم، 

لتنفیذ مهام العملز وقد استطاعت سكولیرا أن تعالج هذه األمور بجمعها 

يف  املدرسیة  واإلدارة  الدرايس،  املحتوى  وإدارة  التعلیم،  إدارة  نظم 

نظام واحد فقط.


