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  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اجلزيرة
 متميزة من منسوبات تعليم الرياض 555حرم أمير منطقة الرياض تكرم 

 :المحليات - الجزيرة

تعليم الرياض أمس حفل تكريم لمنسوبات المدارس على مستوى منطقة الرياض، برعاية حرم أمير منطقة الرياض األميرة نورة بنت محمد،  أقامت إدارة

 .وذلك في قاعة الملك سلمان بمدارس الرياض

 -1436و 1436 -1435بن راشد للعامين  متميزة من منسوبات التعليم والحائزات على جوائز التميز للتعليم وجائزة حمدان 555وبلغ عدد المكرمات 

وجميع هـ. وفي كلمة لوكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد، شكرت خاللها راعية الحفل وإدارة تعليم الرياض، ممثلة بمديرها محمد المرشد 1437

التشجيع والدعم والتحفيز لجميع العاملين، حيث كان  منسوبي ومنسوبات إدارة تعليم الرياض، مشيرة إلى أن االرتقاء بمستوى األداء في العمل يتطلب

 .للمتميزين الدعم والتكريم لتوفيرهم البيئة التعليمية المشجعة لالبتكار والريادة والتميز للطلبة والطالبات

قدم ورقي األمم, والعامل الحاسم في بعد ذلك ألقيت كلمة مديرة اإلشراف التربوي ريم الراشد، أوضحت خاللها أن التعليم هو السبيل األمثل لصناعة الت

 .إعداد الثروة البشرية لمواجهة التحديات, واألداة الرئيسة الفاعلة في التنمية الشاملة لألوطان

ة التكريم ك مسيربعدها قّدمت المعلمة نسرين العمري كلمة المعلمات المكرمات، تال ذلك أوبريت )للتميز إلهام(، ثم أوبريت صناع األجيال، لتنطلق بعد ذل

ت لرعاة الحفل مدارس الرياض ومدارس المنهاج، وتكريم الحائزات على جوائز التميز وجائزة الشيخ راشد بن حمدان المكتوم من قائدات ومعلما
رياض محمد بن وطالبات، ثم تكريم منسوبات المدارس المتميزات على مستوى منطقة الرياض. نقلت بعد ذلك صوتياً كلمة مدير عام التعليم بمنطقة ال

ؤوليها على توسيع عبدهللا المرشد أشار فيها إلى أن اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وهي تحتفي بهذه الكوكبة من منسوباتها, لتؤكد على اهتمام مس

في هذه اإلدارة لبذل ما في الوسع لتحقيق قاعدة التميز, من خالل فتح المجال لتقديم األفكار اإلبداعية, والحرص على دعم هذه الشريحة، ليتمكن كل فرد 

تهم ومهامهم أهداف التعليم من خالل المهام الموكلة له. وأضاف أن التكريم للمتميزين من العاملين في حقل التعليم على اختالف مواقعهم وتنوع تخصصا

 .ركيزة أساسية في سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية

http://www.al-jazirah.com/2016/20160412/ln30.htm 

 اجلزيرة
 «معاً لتشرق آمالهم»اختتام ملتقى اليوم العالمي للتوحد 

 :المحليات - الجزيرة

نطقة، المقام ، الذي نظمه مركز التوحد بغرب الرياض التابع لإلدارة التربية الخاصة للبنات بتعليم الم«مع لتشرق آمالهم»اختتم أمس فعاليات اليوم العالمي للتوحد بعنوان 

العامة وكيفية التواصل  بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق االنتركونتنتال. وتضمنت الفعاليات مجموعة من ورش العمل حول تعديل سلوك الطفل التوحدي في األماكن

كما ألقيت العديد من محاضرات حول أهمية التشخيص والتدخل  مع طفل التوحد في البيئة المنزلية ومراحل إعداد بيكس للنطق والغضب والمعالجة باللعب ألطفال التوحد،
 .الخبرة في مجال التوحد المبكر وتغذية أطفال التوحد، إضافة إلى توفير االستشارات في الجانب الطبي والنفسي السلوكي والتعليمي التربوي، قدمته مجموعة من ذوي

 .نطقة الرياض ابتسام بنت محمد األحمد الجهات المشاركةوفي ختام الفعالية كرمت مديرة إدارة التربية الخاصة بم

http://www.al-jazirah.com/2016/20160412/fe35.htm 

 االقتصادية
 أطلقها "تعليم الرياض" لتوظيفها بما يخدم العملية التربوية

 المراكز اإلعالمية في المدارس.. تصقل مواهب الطالب وتستثمر إبداعاتهم
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 من الرياضعبد السالم الثميري 

في خطوة لصقل موهبة الطالب على المهارات اإلعالمية، واستثمار مواهبهم، رغبة في تثقيف النشء بالتعامل األمثل من وسائل 

اإلعالم المتنوع، شرعت اإلدارة العامة لتعليم الرياض في إيجاد عديد من المراكز اإلعالمية في المدارس، وتوظيفها بما يخدم العملية 
 .التربوية

وقال لـ"االقتصادية" الدكتور أنور بن عبد هللا أبو عباة مدير إدارة النشاط الطالبي في تعليم الرياض، إن مثل هذه المراكز تعزز من 

قدرات الطالب ومواهبهم، وهي خطوة إلعداد جيل من اإلعالميين المدربين، وذلك للقيام بواجبهم تجاه رسالتهم الوطنية، وذلك عبر 

 .ية اإلعالمية في نفوسهمغرس قيم الترب
وأضاف :" إن المراكز اإلعالمية مبادرة تقدمها إدارة النشاط الطالبي ممثلة في القسم الثقافي خالل األعوام الماضية، تهدف إلى 

مع عدم تعزيز الثقافة اإلعالمية في مدارس البنين، فهم يعلمون أن اإلعالمي مطلوب منه االحترافية والمصداقية واإلثارة المقننة 

 ."الغرور واألهم من ذلك كله االلتزام
وأوضح أبوعباة خالل افتتاحه المركز اإلعالمي في ثانوية األندلس شرق الرياض، أن المدارس تحتاج إلى تعزيز مفهوم "التربية 

ديثة، ووسائط البث اإلعالمية" خاصة في ظل االنتشار اإلعالمي المكثف المفتوح، نتيجة التقدم المتسارع في وسائل االتصال الح

المتعددة المرئية والمسموعة والمقروءة الفضائية واألرضية، وأنها أصبحت جليسة الكثير من الطالب والطالبات في جميع المراحل، 

 .مرسلين ومتلقين
ية تعد نواة من جانبه، أوضح عبد هللا بن عبد الرحمن الشهري رئيس قسم النشاط الثقافي في تعليم الرياض، أن المراكز اإلعالم

لإلعالم التربوي المدرسي الذي يهتم ببناء الثقة للطالب، وإكسابهم مهارات التحدث والحوار والجرأة وكافة متطلبات اإلعالم، مبيناً 

ً في إكساب الطالب الثقافة االجتماعية ومهارات التواصل في النقد والتقويم والتحليل، والربط بين األشياء وبي ن أن لها دوراً بارزا

 .المتغيرات، ومهارات الحديث والقراءة والكتابة، وتمكنهم من استيعاب الخصوصيات الثقافية
وقال:" إن تعليم الرياض يهدف من إيجاد المراكز اإلعالمية في المدارس إلى مناقشة العمل اإلعالمي المدرسي، وآلية تعامل 

يله، ومواكبة اإلعالم الجديد، والبعد عن التقليد، وذلك ضمن المدارس مع العمل اإلعالمي، وتقنيات االتصال بشكل أفضل وتفع

 ."النشاطات التربوية األساسية، لتكوين إنسان مندمج في مجتمعه، يخدم فيها وطنه

إلى ذلك أشار خالد الحبردي رائد النشاط في ثانوية األندلس، إلى أن هدفهم من إيجاد المركز اإلعالمي في المدرسة تطوير المهارتين 
ذاتية والتقنية وتنمية وتطوير مواهب الطالب في جميع المجاالت اإلعالمية، واستثمار المواهب، وتدريبهم على تقديم البرامج ال

والحفالت، إضافة إلى إجراء اللقاءات والحوارات الوطنية والتربوية واالجتماعية، والتدريب على مهارة اإلدارة والعالقات العامة، 

الصحافي والتصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني بكاميرات تلفزيونية احترافية، وتدريب الطالب على اإلخراج  وتنمية مهارة التحرير
 .والمونتاج

https://www.aleqt.com/2016/04/12/article_1046497.html 

 الرياض
 اختراعاً وابتكاراً  150بلغت 

 المخترعينويوصي بدعم « ابتكار الروابي»يفتتح معرض « تعليم الرياض»مدير 
 عادي الشمري -الرياض 

إتقان، افتتح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد عبدهللا المرشد أمس معرض ابتكار الروابي لطالب مدارس المكتب والذي يعتبر باكورة مشروع     

عرض يسعى البراز ابتكارات طالب مدارس المكتب في الذي يتبناه مكتب التعليم بالروابي، وأوضح مدير مكتب التعليم بالروابي محمد ابا الخيل ان الم

اع شتى المجاالت بتفعيل األنشطة الالصفية والتي يكون الطالب محورها الرئيس وتشجيعهم ودعمهم وبث روح التنافس بينهم إلثراء جوانب اإلبد

المعرض خمسة أيام متاحة لزيارات طالب مدارس المكتب  واالبتكارات لديهم كما يهدف المعرض إليجاد المحاضن الداعمة البتكاراتهم، علماً أن مدة

 .من مختلف المراحل

لقرى وقيمت لجنة من مكتب التعليم في الروابي العروص المشاركة، قبيل انطالق المعرض، وقد شارك في رعاية المعرض مدارس الوسط األهلية وأم ا

رض تواجد عدة جهات أهلية وحكومية من بينها، جامعة الملك سعود ومعرض مشكاة األهلية والسعودية األهلية ومؤسسة المذاق المغربي، وشهد المع

 .التفاعلي وبرنامج بادر لحاضنات التقنية، يشار هنا إلى جريدة "الرياض" تشارك في رعاية المعرض إعالميا
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على رضى واستحسان الضيوف، وكان في  وعند حضور مدير التعليم إلى مقر المعرض، أنشد الطالب رجا الرمال الشمري قصيدة ترحيبية حازت

للشؤون التعليمية استقبال مدير التعليم مدير مكتب تعليم الروابي محمد بن ابراهيم ابا الخيل والمساعد للشؤون المدرسية سعد بن مفرح الغامدي والمساعد 

ية لمشروع اتقان الروابي عبدهللا بن ضيف هللا القرني وبقية رشيد بن عبدهللا البداح ومدير المدرسة حمد بن عبدالرحمن الحمد ورئيس اللجنة التنفيذ

اختراعا وابتكارا والتي نالت إعجاب ورضا  150أعضاء لجنة اتقان، وقد استمع الجميع لشرح ممتع من العارضين حول اختراعاتهم وابتكاراتهم البالغة 

ب وتحفيزهم وتذليل الصعوبات امامهم حتى يكونوا نواة مستقبل علمي زوار المعرض، ومن جانبه، أوصى مدير التعليم بدعم المخترعين من الطال

 .مشرق للوطن

http://www.alriyadh.com/1145929 

 الرياض
 ( دشنت اليوم العالمي للتوحد بتعليم الرياض تحت شعار )معاً لتشرق آمالهم

 مركزاً وبرنامجاً  190د. هيا العواد: المملكة تهتم بذوي اضطرابات التوحد عبر 
 راشد السكران -الرياض 

( 190لغ )أعلنت وكيل وزارة التعليم للتعليم د. هيا عبدالعزيز العواد أن عدد مراكز وبرامج لذوي اضطرابات التوحد في مناطق ومحافظات المملكة ب    

يث استمرت مركزا وبرنامجا.ولفتت العواد ان ذلك يأتي تفعيال للمهام الواردة في المشروع الوطني للتعامل مع التوحد واضطرابات النمو الشامل ح

ذلك في وزارة التعليم في التوسع في افتتاح مراكز وبرامج لذوي اضطرابات التوحد مؤكدة نموه سنويا معتمد على احتياج المناطق والمحافظات.جاء 

الرياض بقاعة الملك فيصل  كلمتها أثناء تدشين فعاليات اليوم العالمي للتوحد بشعار )معا لتشرق آمالهم( التي تنظمها اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة

للمؤتمرات بفندق االنتركونتنتال.وصاحب هذة الفعاليات تنفيذ معرض وورش عمل تستمر لمدة يومين بحضور بعض من قيادات الوزارة ومشرفات 

 .التربية الخاصة بالوزارة وإدارة تعليم الرياض

تها ومن ضمنها تحسين حياة ذوي اإلعاقة ودمجهم في المجتمع ليكونوا افرادا فاعلين وبينت العواد أن المملكة تضع أهداف التنمية المستدامة ضمن أولويا

ذوي  في التنمية، مؤكده أن المملكة في سياساتها وخططها التنموية تحقيق العدالة للجميع حيث أولت اهتماما كبيرا بذوي اإلعاقة وفي مقدمتهم
مبادئنا اإلسالمية الداعية للتكاتف بين أفراد المجتمع وتاكيدا على المسؤولية المشتركة بين جميع التوحد.وأضافت العواد أننا نجتمع اليوم انطالقا من 

هداف الجهات تجاه فئة ذوي التوحد وذلك للوصول بإذن هللا إلى طرق ووسائل أفضل في التعامل معهم معربة عن أملها في أن يحقق هذا الملتقى األ

عالياته من مخرجات لمصلحة أبنائنا وبناتنا ذوي التوحد.من جهتها، قالت مدير عام التربية الخاصة بالوزارة )بنات( المرجوة منه واستثمار ما ينتج عن ف

متحدة للتوعية رباب الزايدي: اتشرف بتواجدي معكم لمشاركتكم تفعيل اليوم العالمي للتوحد والذي يصادف الثاني من ابريل كل عام والذي أقرته األمم ال

ف التوحد الذي أثر ومازال على عشرات الماليين من االطفال والمراهقين والراشدين في جميع أنحاء العالم، حيث أن بعض الدراسات باضطراب طي

شخص في المملكة العربية السعودية وهي نسبة مرتفعة جدا.وأكدت الزايدي على جميع  100الوطنية أشارت إلى أن نسبة اإلصابة تصل إلى واحد لكل 

لحكومية واألهلية ومؤسسات المجتمع المدني التكاثف وتوحيد الجهود من خالل التعريف باضطراب طيف التوحد، ونشر الوعي حوله وعن أهم الجهات ا

 .امةالتدخالت التربوية والنفسية والتعليمية والعالجية التي يجب أن تقدم للشخص المصاب بهذا االضطراب وألسرته وللمجتمع المحيط به بصفة ع

http://www.alriyadh.com/1145926 

 الرياض
 متميزة من منسوبات التعليم 555حرم أمير الرياض تكرم 

 واس -الرياض 

ت أقامت إدارة تعليم الرياض أمس، حفل تكريم لمنسوبات المدارس على مستوى منطقة الرياض، برعاية حرم أمير منطقة الرياض األميرة نورة بن    

 .لمان بمدارس الرياضمحمد، وذلك في قاعة الملك س

 1436 - 1435متميزة من منسوبات التعليم والحائزات على جوائز التميز للتعليم وجائزة حمدان بن راشد للعامين  555وبلغ عدد المكرمات 

 .ه1437 - 1436و

ة بمديرها محمد المرشد وجميع منسوبي وفي كلمة لوكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد شكرت خاللها راعية الحفل وإدارة تعليم الرياض ممثل

 .ومنسوبات إدارة تعليم الرياض، مشيرة إلى أن االرتقاء بمستوى األداء في العمل يتطلب التشجيع والدعم والتحفيز لجميع العاملين

عِة التقدِم ورقي األمِم، والعامُل الحاسُم في بعد ذلك القيت كلمة مديرة اإلشراف التربوي ريم الراشد، أوضحت خاللها أن التعليَم هو السبيُل األمثُل لصنا

 .إعداِد الثروِة البشريِة لمواجهة التحدياِت، واألداةُ الرئيسةُ الفاعلةُ في التنميِة الشاملِة لألوطانِ 

لتنطلق بعد ذلك مسيرة  بعدها قدمت المعلمة نسرين العمري كلمة المعلمات المكرمات، تال ذلك أوبريت "للتميز إلهام"، ثم اوبريت صناع األجيال،

ت ومعلمات التكريم لرعاة الحفل مدارس الرياض ومدارس المنهاج، وتكريم الحائزات على جوائز التميز وجائزة الشيخ راشد بن حمدان المكتوم من قائدا

 .وطالبات، ثم تكريم منسوبات المدارس المتميزات على مستوى منطقة الرياض

عام التعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدهللا المرشد أشار فيها، أن اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وهي تحتفي نقلت بعد ذلك صوتياً كلمةُ مدير 

 .بهذه الكوكبة من منسوباتها، لتؤكد على اهتمام مسؤوليها على توسيع قاعدة التميز
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 الرياض
 برعاية عادلة بنت عبدهللا

 لدعم مواهب الطالبات في سوق العمل.. غداً « سواعد»ق ملتقى انطال
ز رئيس برنامج تنطلق غداً فعاليات ملتقى "سواعد"؛ والذي يستمر لمدة ثالثة أيام برعاية صاحبة السمو الملكي األميرة عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعزي    

هضة شرق الرياض تحت إشراف وحدة التربية الخاصة ووحدة الموهوبات ووحدة تعليم األمان األسري الوطني، والمقرر إقامته بمقر مكتب تعليم الن
 .الكبيرات

المتعلقة  ويهدف الملتقى إلى تنمية مهارات الطالبات في إنشاء وإدارة المشروعات الصغيرة وتطوير قدراتهن ومهاراتهن، وتزويد المدارس بالمعلومات

ألف حالة في مختلف األعمار في المملكة حسب دراسة  720مجال لذوي االحتياجات الخاصة والتي وصلت إلى بالمهارات واالتجاهات الحديثة في هذا ال

 .ألف حالة 600م وهذا الرقم ال يشمل ذوي صعوبات التعلم الذين يبلغ عددهم أكثر من 2013لوزارة الصحة عام 

ة )التربية الذكية( وتلقيها المدربة منال السالمة غداً وفي نفس اليوم ورشة ويتضمن ثالث ورش عمل تستهدف األمهات والطالبات والمعلمات وهي، ورش

 .أخرى بعنوان )التاجرة الصغيرة( تلقيها المدربة حصة أبو حيمد، ويوم الخميس ورشة عمل تلقيها المدربة موضي المعجل

فة بالمهارة وتحسين اتجاهات الطالبات نحو المهنة وتشجيعهن على وأشارت فوزية العطار مديرة مكتب التعليم بالنهضة أن الملتقى يهدف إلى ربط المعر

 .اكتساب مهارة إدارة واستثمار الوقت والمشاركة في النهوض بالمجتمع

الرسم وبينت العطار أن برنامج الحفل يتضمن جولة على المعرض المصاحب والمكون من عدة أركان من إنتاج الطالبات تشمل على األشغال اليدوية، و

 .لفني، والخط العربي والزخارف اإلسالمية، واألعمال الفنيةا

ت من جهتها أوضحت هيا الموسى مساعدة شؤون الطالبات بمكتب تعليم النهضة أن الملتقى يسعى فئات غالية علينا ويشمل طالبات ذوي االحتياجا

التعليم من مشرفات ومعلمات، وقائدات، ومرشدات طالبية ورائدات  الخاصة والذين يتمتعون بالموهبة، وأسر هؤالء الطالبات، باإلضافة إلى منسوبات

 .األنشطة التعليمية أو اإلدارية

http://www.alriyadh.com/1145998 

 الرياض
 أثير القداح األولى على البينالي الدولي في الرسم

 منصور الحسين -الرياض 

بالرياض المركز األول في مسابقة البينالي الدولي لرسوم األطفال في دورتها الثالثة  37 حققت الطالبة أثير بنت بدر القداح من المدرسة الثانوية    

 .المقامة بمنطقة عسير وسيتم تكريمها في حفل يرعاه صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير يوم األربعاء المقبل

د المرشد الطالبة وولي أمرها ومعلماتها على ما حققته من إنجاز دولي، معربا عن شكره ألسرتها وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض األستاذ محم

 .ولمعلماتها في كافة المراحل لعنايتهم بموهبتها وصقلهم لها

صفيات اشترك فيها آالف وأوضحت مشرفة نشاط الطالبات باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض األستاذة صباح الخالدي أن اإلدارة قامت بإجراء ت

طالبة بعد التحكيم وتم إرسال مشاركاتهن إلى  ٣٠الطالبات من مختلف المراحل التعليمية من أغلب مدارس تعليم الرياض وتأهلت على مستوى الرياض 

 .ربية وإسالمية وصديقةدولة ع 16إدارة تعليم عسير.. وحققت الطالبة أثير المركز األول بين ثالثة آالف طالبة شاركن في المسابقة من 
http://www.alriyadh.com/1146006 

 الرياض
 مدرسة حسن آل الشيخ تكرم أبناء المرابطين في الحد الجنوبي

ترفيهي أقامت مدرسة حسن آل الشيخ حفل تكريم ألبناء المرابطين في الحد الجنوبي من جنودنا األبطال بمشاركة بعض اآلباء، وتخلل الحفل برنامج     

 .اركة فرقة مرحبمش

 .ن والوطنوتضمن الحفل كلمة المشاركين، وكلمة أحد األبناء، بعدها كلمة لقائد المدرسة فهد الطريقي شكر فيها جنودنا البواسل المدافعين عن الدي

 .وفي نهاية الحفل قام قائد المدرسة بتكريم األبناء

http://www.alriyadh.com/1146003 
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