




 رؤية المملكة 2030

أحـد ا�هـداف ا�سـتـراتـيـجـية للتعلـيـم هـي تعـزيـز

القـيـم والمـهـارات ا�سـاسـيـة للطلبـة و زيادة نسبة 

 مشاركتهم في ا�نشطة الال صفية 

 مـن 15 % إلى 55 % بحلول عـام 2030



أثبتت الدراسات أن البرامج ا�ثرائية الالصفية تساهم بشكل
كبير في تطوير عدة جوانب لدى الطالب و الطالبات مثل 

ا�ثراء المعرفي و الثقافي

تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين

 
تعزيز الثقة بالنفس

تحديد ا�هداف العلمية

تطوير ا�داء المدرسي و مستوى التحصيل العلمي

 التقليل من االثار السلبية الناتجة عن االفراط
في استخدام ا�جهزة ا�لكترونية

:

 ( ا�بداع - حل المشكالت- إدارة الوقت - العمل الجماعي وغيرها)



من نحن؟

 تمكين الجيل الناشئ من المعرفة والكفاءات للتغلب 
على التحديات التعليمية واالجتماعية وتعزيز مفهوم

التعلم مدى الحياة 

تهدف إلى صناعة جيل قادر على مواكبة إحتياج سوق
العمل وأستثمار  فرص التقدم والتنمية في ضوء رؤية

المملكة 2030

تعـزيـز فـرص التعلم والتطوير للجيـل النـاشـئ وذلـك
بـتقـديم البـرامج الالصفـيـة وتوفير ا�دوات التعليمية 
المتخصصة في عدة مجاالتن با�ضافه إلى المساهمة

في تفعيل دور المشاركـة المجتمعية الفراد المجتمع 
ومؤسساته فـي تحقـيـق أهـداف التعلـيـم بالمملـكـة 

الرسالة

الرؤية

 شركة إثراء التقنية للتعليم - أماليد



 البرامج والمشاريع
برامج إثرائية الصفية علمية وتقنية واجتماعية

برامج تدريبية تقنية متخصصه للمعلمين 
والمعلمات في مجاالت

مخيمات موسمية  ترفيهية

تجهيز معامل تقنية

STEAM 

 ماذا تقدم أماليد؟

STEAM 

منصة أماليد ا�لكترونية
متجر أماليد ا�لكتروني لتوفير أدوات وا�لعاب التعليمية

دليل الشركات و الجهات ا�ستشارية التي تخدم الطفل

أعالنات البرامج الالصفيه في جميع أنحاء المملكة



البرامج و الدورات

برامج إثرائية علمية للطالب والطالبات في مختلف
مناطق المملكة 

           
         

التواجد في مختلف مدن المملكة :
الرياض – مكة المكرمة - ابها - الطائف – جازان – الدمام 

حائل و غيرها

تأهيل المعلمين والمدربين في مواضيع مختلفة في
 الصناعة الرقمية بالتعاون مع جهات تدريبية متخصصة 

معتمدة



المشاريع االجتماعية والفعاليات
ملتقى سلسلة تحديات الجيل الناشئ و ورش عمل

متخصصة في تحديات الجيل الناشئ بالمملكة   
 

 برامج تعليمية مخصصة للقطاع الغير ربحي بالتعاون           
مع لجان التنمية ا�جتماعية

الشراكات ا�ستراتيجية
 شراكات مع جامعات محلية – شركات خاصة – منظمات

غير ربحية – إدارات التعليم وغيرها

تعاون مع منظمات عالمية في التقنية و الصناعة 

M



ريـادة ا�عـمال

ا�دارة المالية

الفن وا�بداع

الخطابة

الـتـنمـر  

ا�جتمــاعية الـعلـميـة والـتـقنـية
الطباعة ثالثية ا�بعاد

البرمجــة والـروبوتات

ا�لكترونيـات

تقنية النـانـو

الهـنــدســـة

MS  T E  A



الجوائز المحلية و العالمية

شركاء النجاح

Winner of Deloitte Accelerator 
for Social Innovation DASI 



 شركة إثراء التقنية للتعليم



@amaleedInfo

@amaleedInfo

amaleedco

+996 54 098 8839

www.amaleed.net


