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ز لجيل منافس ال              يعرف المستحيل تعليم متمي 
Distinguished Education for a Competitive Generation for whom nothing is Impossible 

 

 

 المملكة العربية السعودية                            

 (280وزارة التعليم )                               

 األهل  وكالة الوزارة للتعليم العام                   

 اإلدارة العامة للتعليم العام العالم  واألجنب            

 مكتب التعليم العالم  واألجنب   بمحافظة جــدة   

 هـــ1386أسســت عــام ت - العالمية  ـزيرةمدارس دوحــــة الج

 

OUR STORY:     

ABOUT DAWHAT AL JAZEERA SCHOOL                 

Dawhat Al Jazeera is a school that strives to develop a love for learning in each student. 

Founded in 1966, Dawhat Al-Jazeera School (DJIS) made a very humble beginning with a 

limited number of students, staff and infrastructural facilities in a makeshift area.  

The objective of establishing the school is to impart quality education to the children of Saudi 

nationals residing in Jeddah. DJIS has evolved considerably over the years:  

 In 2008, the school opened the international Section, which was fully CITA 

accredited. 

 In 2013-2014, the School was first accredited by AdvancedEd.  

 |In 2019, the school was accredited by CogniaTM .  

 

Today, DJIS implements a broad-based Savvas Realize curriculum from KG- Grade12 with high 

moral values and total integrity with Islamic values. 

DJIS offers an inspiring and well-rounded international education to students in classes from 

KG. to Grade 12. The school is approved and licensed by the Saudi Ministry of Education and is 

affiliated with the American Curriculum Program. 

There is a strong emphasis on teaching students to live within the Islamic faith.  DJIS is the 

place for students who are willing to accept the challenge of excellence, dedicated to becoming 

global citizens with pride in their culture and an appreciation for the cultures of the world. 

The transformation from a school that only followed national curriculum to an 

international school that is taking care of more than 450 students in just ten years bears 

testimony to its phenomenal growth and the school's commitment to excellence. 
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 قصتنا     
 عن مدارسنا " مدارس دوحة الجزيرة العالمية

  دوحة الجزيرة مدرسة
 
 تبذل قصارى جهدها لتنمية حب التعل

 
ي عام   DJIS م. تأسستم لدى كل متعل

 
 م . 1966ف

ي منطقة مؤقتة. 
 
، ومرافق البنية التحتية ف ، والموظفي    بدأت بداية متواضعة للغاية مع عدد محدود من المتعلمي  

ي جدة. الهدف من إنشاء المدرسة هو نقل التعليم الجيد ألبناء المواطني   السعوديي   المقي
 
 مي   ف

 : بشكل كبي  عىل مر السني     DJISتطورت مدارس دوحة الجزيرة العالمية  

  ي
 
لجنة االعتماد الدولي   م، افتتحت المدرسة القسم الدولي ، وتم اعتماده بالكامل من قبل 2008عام  ف
 CITAاإلقليمي و 

  ي عام
 
  AdvancEdتم اعتماد المدرسة ألول مرة من قبل  م،  2014 –م 2013ف

  ي عام
 
    TMCogniaلجنة االعتماد األكاديمي   م ، حصلت المدرسة عىل اعتماد 2019ف
 

 من    Savvas Realizeاليوم، تطبق  مدارس دوحة الجزيرة العالمية المنهج األمريكي  
َ
بشكل واسع النطاق  بدءا

ي عشر بقيم أخالقية عالية ونزاهة
 تامة مع القيم اإلسالمية.  مرحلة رياض األطفال و حتى الصف الثان 

.   DJIS تقدم ي عشر
ي مرحلة رياض األطفال و حتى الصف الثان 

 
 لجميع المتعلمي   ف

ا
 تعليًما دولًيا ملهًما وشامًل

نامج المناهج األمريكية.  بية والتعليم السعودية، وهي تابعة لير  المدرسة معتمدة ومرخصة من قبل وزارة اليى

ز العيش ضمن العقيدة اإلسالمية ز قوي عل تعليم المتعلمي  مدارس دوحة الجزيرة العالمية  DJIS  . هناك تركي 
هي المكان المناسب للمتعلمي   الذين هم عىل استعداد لقبول تحدي التمي   ، والمجتهدين المكرسي   جهودهم 

 ليصبحوا مواطني   عالميي   يفخرون بثقافتهم ويقدرون ثقافات العالم. 

ي غضون عشر  450تهتم بأكير من  عالمية إن التحول من مدرسة تتبع المناهج الوطنية فقط إل مدرسة
 
طالًبا ف

. يؤكد عىل سنوات فقط يشهد عىل نموها الهائل و  ام المدرسة بالتمي    
 اليى
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SCHOOL FACILITIES 

DJIS moved to its present site in 2001 and spreads over an area of more than 3000 

square meters. The school offers all the facilities to create the right environment and 

ambiance for growing minds.  

Spacious classrooms with projectors, Science labs, a library, three IT labs, an 

Auditorium, an art room, a cafeteria, a large playground, and a school clinic are all 

noticeable features of the school.   
Translation is too long to be saved 

  مرافق المدرسة

وتمتد على  م،2001إلى موقعها الحالي في عام  DJIS مدارس دوحة الجزيرة العالمية  انتقلت 

التسهيالت لخلق البيئة واألجواء تقدم المدرسة جميع  متر مربع. 3000مساحة تزيد عن 

  المناسبة لنمو العقول.

 

الفصول الدراسية الفسيحة مع أجهزة العرض ومختبرات العلوم ومكتبة وثالثة مختبرات 

لتكنولوجيا المعلومات وقاعة احتفاالت وغرفة فنية وكافيتريا وملعب كبير وعيادة مدرسية كلها 

 ميزات ملحوظة للمدرسة.
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IT LAB 

 

Technology advancement has affected every sphere of life, especially education. In 

times of booming technology, the computer labs at Dawhat Al Jazeera School provides 

the appropriate platform to the students from KG on wards till 10th Grade. 

 ليمعمل الحاسب اآل

التعليم. في أوقات ازدهار مجال أثر التقدم التكنولوجي في كل مجاالت الحياة ، وخاصة 

 للمتعلمين                 التكنولوجيا ، توفر معامل الكمبيوتر في مدرسة دوحة الجزيرة المنصة المناسبة 

 من مرحلة رياض األطفال وحتى الصف العاشر.
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SCHOOL LIBRARY 

 

It forms an excellent supporting system for academic and co-curricular activities, with 

more than 1000 books in various fields. The books are suggested in a manner to 

enhance their reading skills and facilitate additional support to their learning abilities. 

 المدرسةمكتبة 

كتاب في مختلف  1000نظاًما داعًما ممتاًزا لألنشطة األكاديمية والمناهج الدراسية ، مع أكثر من  تشكل مكتبة المدرسة

 دعم إضافي لقدراتهم التعليمية. بطريقة تعزز مهارات القراءة لدى المتعلمين، و تكونيتم اقتراح الكتب  المجاالت.
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SCIENCE LABORATORIES 

 
 

The school’s science laboratories are places where students gain hands-on experience.   

The Physics, Chemistry, and Biology labs for the senior students are well equipped with 

all the needed pieces of equipment for their curriculum practical. 

 مختبرات العلوم 

مختبرات العلوم بالمدرسة أماكن يكتسب فيها الطالب خبرة عملية. تم تجهيز مختبرات الفيزياء والكيمياء تعتبر 

 والبيولوجيا للطالب الكبار بشكل جيد بجميع المعدات الالزمة لمناهجهم العملية.
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SCHOOL CLINIC 

 

The clinic room is reasonably equipped with essential medicines. A registered 

nurse is present in the clinic throughout the school hours to look after the 

medicinal needs of students. 

 العيادة المدرسية 

معتمدة و مرخصة في  تتواجد ممرضة معقول باألدوية األساسية.جيد و مجهزة بشكل  المدرسية  غرفة العيادة

 .للمتعلمينفي العيادة طوال ساعات الدوام المدرسي لرعاية االحتياجات الطبية  متواجدةو  المدرسة
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ART ROOM 

 

Arts need space where students have room to spread their work, sit with ease and 

interact with the teacher easily. The Art room at DJIS will take you into our 

student's creative and artistic world. 

 غرفة الرسم و الفنون 

Save translation 

والجلوس بسهولة والتفاعل مع المعلم  أعمالهم الفنية،مساحة لنشر  للمتعلمينتحتاج الفنون إلى مساحة حيث يتوفر 

 .اإلبداع  و فنون الطالباتإلى عالم   DJISمدارس دوحة الجزيرة العالمية ستأخذك غرفة الفنون في  بسهولة.
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MUSIC ROOM 

 

Music is…magical…that’s why Dawhat Al Jazeera International Schools chose 

“Let’s Read & Write Music” series.  

This series provides a comprehensive approach to music teaching that positions 

music performance, movement, age-appropriate repertoire, instruments, music 

literacy skills, music creativity, and music listening as the basis for a music 

education. 

The primary goal of this “Music Curriculum” is to produce universal literacy 

since music is an international language. 

  الموسيقىغرفة 

Save translation 

 . " لنقرأ ونكتب الموسيقى " العالمية سلسلةالموسيقى ... ساحرة ... ولهذا اختارت مدارس دوحة الجزيرة 

 ،الطالب عمرالمناسبة ل لتدريس الموسيقى الذي يضع األداء الموسيقي والحركة توفر هذه السلسلة نهًجا شامالً 

  .الموسيقية واإلبداع الموسيقي واالستماع إلى الموسيقى كأساس لتعليم الموسيقى مهاراتالواآلالت و

 الهدف األساسي من "منهج الموسيقى" هذا هو إنتاج معرفة عالمية بالقراءة والكتابة ألن الموسيقى لغة عالمية.

 


