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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرياض
 فتح التسجيل بحركة النقل الداخلي لمعلمي ومعلمات الرياض

  منصور الحسين -الرياض 

ألف معلم ومعلمة وإداري وإدارية في جميع المدارس  100العامة للتعليم بمنطقة الرياض أمس باب حركة النقل الداخلي ألكثر من فتحت اإلدارة     

 .ومكاتب التعليم واإلدارات التابعة لإلدارة

ليم إلى توفير مناخ مالئم للعاملين في وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية األستاذ حمد الشنيبر أن الحركة تأتي في إطار سعي وزارة التع

ليكون خير الميدان التعليمي؛ حرصت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض على راحة جميع العاملين في الميدان وتحقيق مستوى جيد من االستقرار؛ 

 .ُمعين في أداء الرسالة، وذلك بتهيئة الفرصة لهم الختيار الجهة التي يرغبونها

http://www.alriyadh.com/1146873 

 الرياض
 التوحديون يعرضون إنجازاتهم بمناسبة اليوم العالمي للتوحد

 منصور الحسين -الرياض 

ناسبة اليوم حضر مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية والشئون التعليمية حمد الشنيبر االحتفاء الذي نظمته مدرسة أبي قتادة بم    

 .للتوحد العالمي

ية بهذه وقد تخلل هذا االحتفاء مجموعة من الفعاليات من أناشيد ومسرحية هادفة وتفعيل برنامج فطن والعمل على الحاسب اآللي وتوزيع نشرات توعو

 .المناسبة وعرض تعريفي عن التوحد قدمه المشرف التربوي رائد بن طالب

ل الشيخ، ومدير مكتب التعليم بالغرب عبدالمجيد الهويمل، ومساعد مدير التربية الخاصة أنور وحضر هذ الفعاليات مدير التربية الخاصة عبدالرحيم آ

 .الصقعبي، وقائد المدرسة خالد الخثران، ومشرف التدريبات السلوكية األخصائي ماجد الحربي، ومشرف صعوبات التعلم عبدالكريم الصقر

 .ين في هذه الفعالية، مشددا على أهمية االعتناء بهذه الفئة من الطالبوفي ختام الحفل كرم مساعد مدير عام التعليم المشارك

http://www.alriyadh.com/1146875 

 الوطن
 المدرسية المقاصف لموظفات شكاوى4 

 الطائف: حسان بن حميد

عدم لخص عدد من السعوديات العامالت في المقاصف المدرسية بمدارس البنات معاناتهن مع مشغلي تلك المقاصف في 

لاير، وفي  1500لاير، حيث يصرف لهن في الدوام الكامل  3000حصولهن على رواتبهن بعد أن وقعن عقوداً براتب مقداره 

بعض األشهر يتقاضين أقل من ذلك بحجة خصم أيام اإلجازات، وعدم حصولهن على نسخ من عقود العمل مع تلك الشركات، 

يعملون في تلك الشركات، ويطلبون منهن زيادة اإليراد أو التعرض للخصم، عالوة على تعرضهن للمضايقات من قبل مشرفين 

 .رغم أنهن مسجالت في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على تلك الشركات

 مسؤولية شركات المقاصف
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ت في المقاصف قال المتحدث الرسمي في تعليم الطائف عبدهللا الزهراني إن إدارة التعليم ال عالقة لها برواتب العامال

المدرسية، وال تشرف على توظيفهن، فهن كموظفات يتم التعاقد معهن من قبل الشركات المتعاقد معها لتشغيل المقاصف 

المدرسية، والتي تم التعاقد معها من قبل شركة تطوير التعليم القابضة. وأضاف الزهراني أن مهام إدارة التعليم تتركز فقط على 

 .لمقاصف المدرسيةالعمل المنفذ داخل ا

 

 الحسم من الرواتب

أكدت إحدى العامالت في مقصف مدرسي، وهي خريجة ثانوية عامة، أنها تقدمت لهذه الوظيفة ولم توقع معهم أي عقد للعمل، 

لاير،  500لاير، ويتم الخصم منه في أيام اإلجازات، وقد يصل في بعض األحيان إلى  1000وأنها تتقاضى راتبا ال يتجاوز 

الب عدد من عامالت المقاصف بالحصول على رواتبهن بالكامل، وتثبيت وظائفهن على وزارة التعليم، وأن تصرف لهن وط

 .الرواتب في اإلجازات، وأن يكون اإلشراف عليهن من قبل مشرفات اإلدارة العامة لخدمات الطالب

 

 عقود مخالفة

إن هذه مخالفة  1500لاير وحصولهن على  3000ود عمل بـقال المحامي عبدالكريم القاضي في إجابته حول توقيعهن عق

ألساس العقد وتبطله، مما تترتب عليه إعادة الحقوق إلى ذويها، وأن توضع المسؤولية في يد كفء لها بعيدا عن التالعب الذي 

 3بمبلغ قد يصل إلى  سنوات أو الغرامة مالياً  3من نظام مكافحة الجرائم بالسجن  4يوجب العقوبة على مرتكبيها في المادة 

ماليين لاير أو بهاتين العقوبتين. وحول وجود بند في العقد يطالب بخصم أيام اإلجازات، قال القاضي إن هذا البند بند غير 

قانوني، ويعتبر شرطا فاسدا ال يعتد به قضاء. وعن تشغيل بعض العامالت بال عقود، أضاف القاضي أن تشغيل العمال بال 

الحقوق، وضياع لها في جملة التستر إذا لم يكونوا كفالء لهن. بدورها "الوطن" حاولت التواصل مع مدير عام  عقود تفريط في

 .اإلعالم في وزارة العمل خالد أبا الخيل، ولم يرد على أي من االستفسارات التي أرسلت إليه

 تالعب في العقود

وقعت عقدا مع إحدى الشركات العاملة بالمقاصف المدرسية قالت عاملة مقصف مدرسي في إحدى مدارس مدينة الرياض إنها 

لاير فقط، وعند رفضها استالم المبلغ أفادها المشرف بأن هذا هو  1500لاير شهريا، ولكن الشركة صرفت لها  3000بمبلغ 

ا، وأضافت أنها مسجلة راتبها، وإذا لم ترغب في اإلكمال فسيتم االستغناء عنها وإحضار بديلة، فوافقت بعد تردد نظراً لظروفه

 .في المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية على نفس الشركة، وأن هذه المشكلة لعموم عامالت المقاصف في الشركة

 أبرز الشكاوى

 عدم الحصول على الرواتب وفق العقود

 االقتطاع من الرواتب بحجة خصم أيام اإلجازات

  عدم الحصول على نسخ من عقود العمل

 من قبل مشرفي الشركات المشغلةمضايقات 

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=260044&CategoryID=5 

 الوطن
 استثماراتهم بوقف يلوحون أهلية مدارس مالك

 الرياض: سليمان العنزي

بسبب ما وصفوه بتضييق وزارة  لوح مستثمرون في قطاع التعليم األهلي بسحب استثماراتهم والخروج من سوق التعليم األهلي،

التعليم وجهات حكومية على أعمالهم وتزايد انتقادها لهم، وعدم منحهم االستقاللية، وفرض اشتراطات تثقل كاهلهم، كتدريس 

 .المناهج الحكومية، وفرض المعلمين السعوديين، وعدم إعطائهم حرية استقدام الكفاءات التي يحتاجونها

 ثمرون؟ماذا يتطلع إليه المست 

 استقاللية المناهج والتعيين

 تسهيل استقدام الكفاءات
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 استمرار دعم الدولة

 تخفيف قيود اإلقراض

 تعديل أنظمة واشتراطات

 تفعيل تشريعات مهمة

 تخصيص أراض لمنشآتهم

وآمال  ، اتساع الفجوة بين خطط وتطلعات وزارة التعليم وتطلعات2016فيما كشفت مناقشات جلسات منتدى ومعرض التعليم 

المستثمرين في قطاع التعليم األهلي، ألمح بعض المستثمرين في قطاع التعليم األهلي إلى سحب استثماراتهم، والخروج من 

سوق التعليم األهلي، فيما لوح الدكتور عبدالرحمن سعد الحقباني، أحد المستثمرين في التعليم، إلى إمكان ترك االستثمار في 

ستمرت وزارة التعليم وبقية الجهات الحكومية في انتقاد المستثمرين والتضييق عليهم، وعدم منحهم التعليم األهلي، إذا ما ا

االستقاللية المطلوبة، بفرض اشتراطات تثقل كاهلهم، وتقيدهم بالجهات الحكومية في عدد من األمور، مثل فرض تدريس 

عليهم، وعدم إعطائهم حرية استقدام الكفاءات التي  المناهج الحكومية على المدارس الخاصة، وفرض المعلمين السعوديين

يحتاجون إليها من المعلمين. وطالب الحقباني بامتداح العمل الحسن الذي يقومون به حتى لو كان يسيرا، ووقف االنتقادات، 

 .وتسهيل اإلجراءات، ورفع القيود التي تمنع تطوير التعليم األهلي

 

 مطالب المستثمرين

  منشآت التعليم األهلي ومنحها مزيدا من االستقاللية في تدريس المناهج وتعيين المعلمين مرونة التعامل مع

  عدم فرض قيود على التعيين واختيار الكفاءات التعليمية

 استمرار الدولة في الدعم المالي للمستثمرين في قطاع التعليم

 تخفيف القيود على إقراض المستثمرين في التعليم

  ة واالشتراطات المعيقة لالستثمار في التعليمتعديل بعض األنظم

 تفعيل عدد من األنظمة والتشريعات المتعلقة باالستثمار في التعليم

  إعطاؤهم أولوية فيما يتعلق بتخصيص األراضي إلقامة المنشآت التعليمية الخاصة

 تمكينهم من االستفادة من منشآت ومرافق التعليم العام الحكومي

 تطلعات الوزارة

  .% 25فع مشاركة القطاع الخاص باالستثمار في التعليم ليصل إلى ر

 تخفيض تكلفة التعليم في القطاع األهلي بما يناسب جميع شرائح المجتمع

 رفع جودة مخرجات التعليم األهلي

 توطين الوظائف التعليمية في القطاع األهلي

 تقديم احتساب األجر على الربحية

 ا الجهات المشرفة على التعليم األهليالتقيد باألنظمة التي تحدده

 عوامل لتفوق القطاع6

عوامل أدت إلى تردي واقع النموذج المدرسي الحالي في  6حدد المدير العام للمبادرات في وزارة التعليم الدكتور أحمد الغامدي 

أبرزها عدم توفر الموارد المالية،  مدارس التعليم العام، وكانت سببا لتفوق التعليم األهلي على التعليم العام الحكومي، ومن

وافتقاد القرار اإلداري. وأشار إلى أن قائد المدرسة ال يستطيع تنفيذ رحلة خارجية لطالب مدرسته بسبب فقد الموارد المالية 

 .والقرار اإلداري، مؤكدا أنه يحتاج إلى رجوعه لإلدارة المشرفة ألخذ الموافقة على النشاط

 يمانتقاد لمقارنات التقو

أبدى رئيس المركز الوطني للقياس األمير الدكتور فيصل المشاري، تحفظه على المقارنات التي طرحها مسؤولو هيئة تقويم 

أمس، كونها اعتمدت على نتائج اختبارات أجريت على  2016الل مشاركتهم في جلسات منتدى ومعرض التعليم التعليم العام خ

شرائح محدودة من الطالب في المستوى الثالث والسادس االبتدائي فقط، مطالبا بعدم األخذ بتلك المقارنات. ولفت المشاري إلى 

ئج اختبارات يتم تطبيقها على جميع الشرائح وفي كل المستويات ومراحل اعتماد المركز الوطني للقياس في مقارناته على نتا
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 .التعليم المختلفة

 النموذج المدرسي الحالي

 تقليدي ومركزي التحكم

 يفتقد الموارد المالية لتنفيذ األنشطة

 يفتقر إلى القرار اإلداري

 قلة فرص التأهيل المهني للمعلمين

 ارتفاع كلفة الطالب

 أنظمة للمساءلةعدم وجود برامج و

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=260023&CategoryID=5 

 اجلزيرة
 «التدريس الفاعل للطالب من ذوي صعوبات التعلم»اختتام ورشة لمعلمي التربية الخاصة عن 

 :اليوسف عبدالرحمن - الجزيرة

يوم أمس. التي نظمتها إدارة التربية الخاصة باإلدارة « التدريس الفاعل للطالب من ذوي صعوبات التعلم»بعنوان اختتمت ورشة التطوير المهني لمعلمي صعوبات التعلم 

ود كلية التربية قسم التربية العامة للتعليم بمنطقة الرياض وبرعاية جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي، ونفذها عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سع
 .الخاصة الدكتور إبراهيم بن سعد أبونيان

معلم من معلمي صعوبات التعلم بمدينة الرياض والمحافظات التابعة لها. وفي ختام  300وقد بلغ عدد المعلمين المستفيدين من الورش المنفذة منذ انطالقتها العام الماضي 

آل الشيخ، ومدرب الورشة د.إبراهيم بن سعد أبو نيان ومدير القسم المتوسط بمجمع الملك سعود  الورشة كرم مدير إدارة التربية الخاصة أ. عبدالرحيم بن عبدالرحمن

 .التعليمي بدروع تذكارية
  القحطاني ومحمد بنوكرم المعلمين المشاركين بشهادات حضور، كما كرم المنظمين والمنسقين للورش بشهادات شكر وتقدير لمشرفي التربية الخاصة محمد بن عبدهللا

 .عبدهللا العكاش وزمالئهم المشرفين التربويين. ومعلم صعوبات التعلم بالقسم المتوسط بالمجمع أ. خالد رافع العمري

http://www.al-jazirah.com/2016/20160415/ln11.htm 

 احلياة
 تختتم فعاليات الملتقى العلمي لذوي اإلعاقة للطالب« تعليم الرياض»

  «الحياة» - الرياض
عبدالرحيم آل الشيخ فعاليات المعرض السعودي الدولي لمستلزمات ذوي « تعليم الرياض»إدارة التربية الخاصة في  رعى مدير

اإلعاقة لطالب التربية الخاصة، الذي استمر ثالثة أيام متواصلة في الرياض. واشتملت الفعاليات على لوحات للطالب ذوي 

 ذوي اإلعاقة في شتى المجاالت التعليمية. اإلعاقة من رسم تشكيلي لألطفال وإبداعات طالب

عبدالرحيم آل الشيخ أن اإلدارة حريصة كل الحرص على تنفيذ برامج « تعليم الرياض»وأكد مدير إدارة التربية الخاصة في 

وفعاليات لطالب التربية الخاصة بشتى وسائل التعلم، وأضاف أن طالب التربية الخاصة أبدعوا في جميع المجاالت، 

اركون في المسابقات التي تقيمها اإلدارة وحققوا مراكز متقدمة بين الطالب وحصلوا على جوائز قيمه، مشيراً إلى أن ويش

اإلدارة تسهل الصعوبات والعوائق التي تواجه الطالب في حياتهم المدرسية، وكانت إدارة تعليم الرياض استعرضت خالل 

سبع أوراق علمية تناقش أثر األدوية واألغذية في التوحد وتطبيق البرنامج الوطني اليومين الماضيين في الملتقى العلمي للتوحد 

 لتطوير البرامج التعليمية للتوحد بمشاركة خبراء مختصين من التعليم والصحة وعدد من اإلدارات الحكومية.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15064166/-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6--%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-
%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%84%D8%B0%D9%88%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8 
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 املدينة
 يتأقلمون مع الظروف الصعبة في المخيمات« الكشافة»

 الرياض -واس 

كشاف من مرحلة الكشاف  100نظمت كشافة اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مؤخًرا، المهرجان األول لألعمال الريادية الكشفية، بمشاركة أكثر من 

 .ذلك بمقر المركز الكشفيالمتقدم، و

افة على ممارسة وأوضح رئيس وحدة النشاط الكشفي باإلدارة عبدهللا المحمود أن المهرجان يأتي ضمن خطة النشاط للفصل الحالي، رغبة في تشجيع أفراد الكش

ات العقد والربطات والدورات، وتجهيزهم للتأقلم مع هذا المجال المهاري المهم في حياة كل كشاف، وتذكية روح المنافسة بينهم، وإكسابهم المزيد في مهار

 .الظروف التي يمكن أن يعايشوها أثناء إقامة المخيمات في الداخل والخارج

، في حياة الخالءوعن ماهية تلك األعمال الريادية بيَّن المحمود أنها مجموعة من األعمال التي يستخدمها الكشاف ويصنعها من األخشاب والحبال لمساعدته 

 .والتغلب على صعابها كالجسور واألبراج والمناشر والمقاعد والمناضد واألسوار

http://www.al-

madina.com/node/671798/%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D8%A7%D9%81%D8%A9%C2%BB-

%D9%8A%D8%AA%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-

%D8%A7%D9%84%D8%B8%D8%B1%D9%88%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D8%A8%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA.html 

 البالد
 يكتشف مواهب طالبات االحتياجات الخاصة« سواعد»

 البالد –الزلفي 

اعد والذي ينظمه مكتب التعليم بالنهضة و يستمر لمدة ثالثة قام مدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدهللا المرشد بزيارة لملتقى سو
 . أيام تحت إشراف وحدة التربية الخاصة ووحدة الموهوبات ووحدة تعليم الكبار وذلك في مقر المكتب بحي الملك فيصل

علي الغامدي حيث شاهد  وتجول المرشد في المعرض والذي رافقه مدير مكتب التعليم بالروضة عماد الهذيل ومدير اإلعالم التربوي
األجنحة والمعروضات التي أبدعن فيها الطالبات في عدد من المشروعات الصغيرة التي تم عرضها والتي تنوعت ما بين رسومات 

وتصاميم و تحف و منتوجات غذائية للبيع قمن بإعدادها ، كما أطلع المرشد على إبداعات الطالبات من ذوي االحتياجات الخاصة وقدرتهن 
على الرسم والتصميم وذلك عدد من أركان المعرض شملت األشغال اليدوية وارسم الفني والخط العربي والزخارف اإلسالمية واإلعمال 

 . الفنية

ر تطويوفي نهاية الزيارة أثنى المدير العام للتعليم على فكرة الملتقى والذي يقوم على تنمية مهارات الطالبات عبر العديد من األفكار بهدف 
 . قدراتهن مقدما الشكر لمديرة مكتب التعليم بالنهضة األستاذة فوزية العطار ولكافة المشرفات على الملتقى متمنيا لهن التوفيق

وكان ملتقى سواعد قد انطلق هذا األسبوع برعاية من صاحبة السمو الملكي األميرة عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز رئيس برنامج األمان 
طني ويشتمل على العديد من األجنحة المميزة التي نفذتها الطالبات ويتضمن كذلك على ثالثة ورش عمل تستهدف األمهات األسري الو

 . (والطالبات والمعلمات وهي، ورشة )التربية الذكية( وورشة أخرى بعنوان )التاجرة الصغيرة( وورشة )مفاتيح النجاح
ستاذ فوزية العطار أن الملتقى يهدف إلى إبراز مواهب الطالبات وكذلك تمكين الطالبات من من جهتها بينت مدير مكتب التعليم بالنهضة األ

ذوي االحتياجات الخاصة من النهوض بقدراتهن ومهاراتهن وتعزيز الثقة بالنفس وتقدير الذات لدى الطالبات وإكساب الطالبات مهارة 
شكرها لصاحبة السمو الملكي األميرة عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز رئيس إدارة الوقت وحسن استغالل أوقات الفراغ . وقدمت العطار 

برنامج األمان األسري الوطني لرعايتها للحفل كما قدمت الشكر لفريق العمل المكون من وحدة تعليم الكبيرات األستاذة فوزية الخرافي 
تربية الخاصة األستاذة سوسن الحارثي على تعاونهن إلنجاح فعاليات ورئيسة وحده الموهبة والتفوق األستاذة حنان الحربي ورئيسة وحدة ال

مضيفة أن الملتقى إضافة حقيقية لجهود وزارة التعليم من خالل مكاتب التعليم في دعم بناتنا من ذوات االحتياجات « سواعد»ملتقى 
 . الخاصة

https://www.albiladdaily.com/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%AF-

%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A8-

%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7/ 

 

mailto:jf@moe.gov.sa
mailto:jf@moe.gov.sa

