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  أخبار اإلدارة  
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 ةاالقتصادي
 ثمن كلمات أمير المدينة المنورة التشجيعية خالل أولمبياد الخليجي الخامس

 ب الذي جعل من المسابقات طريقة لتطوير مهاراتهعمر الربيعة .. الطال
 من الرياض« االقتصادية»

ـ"االقتصادية" عمر توفيق الربيعة نجل وزير التجارة والصناعة، الطالب في الصف الثالث الثانوي ، إنه يطمح أن يكون وزيراً للتجا رة قال ل

ية. وأكد دور المسابقات في تطوير مهاراته وقدراته العلمية، مشيرا إلى أن جائزة كوالده، معتبراً إياه قدوة له في دراسته وحياته العلمية والعمل

يها في مسابقة أولمبياد الخليجي الخامس للرياضيات الذي احتضنته المدينة المنورة، أخيرا، تعني له كثيرا، كونها أول ميدالية ذهبية يتحصل عل

 .ن أمير المدينة المنورة وعباراته التشجيعية له ولجموع الطالب خالل الحفلمسيرته الدراسية، مثمنا كلمات األمير فيصل بن سلما

وأضاف، كنت أطمح في الوصول إلى هذه المرحلة بعد أن سمعت عن الجائزة، خاصة أن المشاركين بها هم من فئة المتميزين من طالب الخليج، 

 .ووصلت إلى ما أريده بفضل هللا ثم دعم والدي الدائم

م في مدينة كيب تاون في جنوب إفريقيا، فيما جاءت 2014ة، أنه سبق أن شارك في المحافل الدولية لعامين متتاليين، األولى في عام وبين الربيع

في دولة تايالند، وقد تحصل على المركز الثالث في كال المشاركتين، مؤكدا اجتهاده في مواصلة اإلنجازات في المحافل  2015الثانية في عام 

 .الدولية

https://www.aleqt.com/2016/04/11/article_1046141.html 

 احلياة
 «المعرض الخامس للتعليم»تشارك في « المدارس المتقدمة»

م في حرصت شركة المدارس المتقدمة على المشاركة في المعارض والمنتديات الدولية، إذ ستنطلق فعاليات المعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعلي

 .2016-4-14إلى  2016-4-12الفترة من 

التعليمي في  يأتي ذلك انطالقاً من الهدف األساس للمعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم، وهو االستثمار في التعليم لتحقيق مستوى عاٍل من النظام

ايرة التطوير واالطالع على كل ما هو السعودية والخليج، وحرصاً من رئيس شركة المدارس المتقدمة الدكتور عبدالرحمن بن سعد الحقباني على مس

 جديد ويخص العملية التعليمية.

 1يةوأكد مدير التعليم األهلي بالشركة الدكتور أسعد أبوحسين أن الشركة ستشارك فيه بجناح كامل يضم جميع مدارسها، وهي األمجاد واالبتكار

والصحافة والرائد، وستكون المشاركة بوجود لجنة منظمة ومشرفة على العمل، والمتقدمة ونيار والخليج والتضامن والمطورون واألفق  2واالبتكارية

 معنية بكل ما يتعلق بتنسيق العمل في المعرض.

فادة منها وأضاف المدير التنفيذي لألمجاد عبدهللا الحقباني أنه ستصاحب المعرض دورات وورش عمل صباحية ومسائية، يمكن للمعلمين والقيادات االست
ن طريق التسجيل في موقع المنتدى الدولي للتعليم، وجميع ما سبق سيكون بإدارة المعرض، وهي لجنة مكونة من الدكتور أسعد أبوحسين وحضورها م

 يتم وجودهم والدكتور رشيد الحمد وعبدهللا الحقباني. وأشار مسؤول العالقات العامة واإلعالم بالمعرض سيد عواد أن هناك لجنة فنية مكونة من أعضاء

د مشرف إلدارة يومياً بحسب برنامج معد لهم، لمتابعة المنتجات الخاصة بالمعرض، ولجنة الدعاية والتسويق التي تتابع الهدايا وحفلة التدشين، كما يوج

 المعلومات لمتابعة العمل اإللكتروني داخل المعرض، ولجنة العالقات العامة لتغطية المعرض إعالمياً.

http://www.alhayat.com/Edition/Print/14986769/-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A9--
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%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%81%D9%8A--

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3-

%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85- 

 الرياض
 حرم أمير الرياض ترعى تكريم أبناء المرابطين وأسر الشهداء

 منصور الحسين -الرياض 

مرابط،  1000شهيداً من شهداء الواجب، وأبناء أكثر من  18رعت حرم أمير منطقة الرياض األميرة نورة بنت محمد آل سعود حفالً تكريمياً ألسرة     

جية بالريان، بحضور مديرة عام اإلشراف التربوي بوزارة التعليم نهاية الخنين ومديرات مكاتب التعليم في قاعة الخضير بمدارس التربية النموذ

 .بالرياض ومديرات اإلدارات

في الحفاظ على أمن وسالمة الحدود السعودية، وأشادت بما يبذله « عاصفة الحزم»وأكدت فاطمة الحكمي مديرة مكتب التعليم بالروابي، أهمية 

 .ن وما بذله شهداء الواجب من أجل الوطن، الفتة إلى أنهم فخر ألبنائهم وألبناء الوطن جميعاالمرابطو

اليوم ورغم افتقادنا لوجودهم، إال أننا نقدر واجبات آبائنا ومسؤوليتهم في حماية الوطن مهما عز »وقالت الطالبة ريّا التميمي، في كلمة لبنات المرابطين: 

 .«بيل كلمة التوحيد ال إله إال هللا محمد رسول هللاالثمن، فكل ما يُبذل في س

وقوتهم وفي كلمة مسجلة، أكد المرابط المقدم الركن عجالن الشهري )والد الطالبتين ليان وطيف من مدارس البيارق األهلية(، علو همم المرابطين 

دياً سعادته وشعوره بالطمأنينة في ظل هذا التالحم والترابط، وقال: المستمدة من إيمانهم بالقوي العزيز، وعلى تقديرهم لشرف خدمة الدين والوطن، مب

 .«مثل تلك الرعاية تشد من أزر أبنائنا الذين ابتعدنا عنهم، وتزيد من فخرهم فشكراً إشراف الروابي وشكراً للحضور وشكراً لكل من شارك»

http://www.alriyadh.com/1145628 

 اجلزيرة
 «معاً لتشرق آمالهم»نظم ملتقى تحت شعار مركز التوحد بغرب الرياض ي

 :الطيار غدير - الجزيرة

«, معاً لتشرق آمالهم»بعنوان نظم مركز التوحد بغرب الرياض التابع إلدارة التربية الخاصة للبنات بتعليم بمنطقة الرياض امس, لقاًء بمناسبة اليوم العالمي للتوحد 

 .رة هيا بنت عبد العزيز العواد وذلك في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق االنتركونتنتالبحضور وكيلة الوزارة للتعليم للبنات الدكتو

التابع لمكتب التعليم وسط, إلى جانب عدد من الورش التدريبية « دمج توحد»من خالل مشاركة طالبات « مملكتنا»وتضمنت الفعالية رسالة طفل توحدي وأوبريت 

علميًا ومدى االستفادة منها ومعرض توعوي مصاحب لوطني السعودي لتطوير البرامج التعليمية للتوحد وطرق التدريس المثبتة والمحاضرات عن تطبيق البرنامج ا
كز التوحد غرب شارك فيه مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي والبرنامج الوطني للنمو والسلوك التابع لوزارة الصحة ومركز التوحد شوق ومر

 .ت التشخيص وطرق المتابعةوعدد من المدارس، حيث تم عرض المواد التعريفية وأعمال الطالبات وإبراز خدما

أهيل وتدريب ذوي التوحد، وأوضحت قائدة المركز ابتسام البديري في كلمة خالل الحفل أن اللقاء هدف إلى التوعية بفئة التوحد وطرق التعامل معها وإيجاد الطرق لت

بي والتعليمي والتأهيلي واإلرشادي والسلوكي في مجال التوحد ومحاولة توفير وتوعية المجتمع للتعامل معهم, إضافة إلى تلبية احتاجات األسر والمختصين في المجال الط
 .تلك االحتياجات تحت منبر واحد، من خالل المحاضرات وورش العمل واالستشارات ودعوة كافة شرائح المجتمع لتحقيق الهدف

دي على جميع الجهات الحكومية واألهلية ومؤسسات المجتمع المدني التكاثف وتوحيد األستاذة رباب الزاي -بنات  -من جهتها قالت مدير عام التربية الخاصة بالوزارة 

ن تقدم للشخص المصاب الجهود من خالل التعريف باضطراب طيف التوحد، ونشر الوعي حوله وعن أهم التدخالت التربوية والنفسية والتعليمية والعالجية التي يجب أ

 .ط به بصفة عامةبهذا االضطراب وألسرته وللمجتمع المحي
 .وفي ختام اللقاء كرمت د. العواد الجهات المشاركة بالبرنامج

http://www.al-jazirah.com/2016/20160411/ln40.htm 

 اجلزيرة
 استضافتها جامعة األميرة نورة

  جمعية صوت متالزمة داون تدمج ذوي االحتياجات الخاصة
الذي استضافته هذا العام جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، « 9العب حتى تتعب »سنوي الترفيهي والتوعوي نظمت جمعية صوت متالزمة داون فعاليات نشاطها ال

 .وذلك في المجمع الرياضي الواقع في حرم الجامعة
ل جمعية األطفال المعاقين، ومعهدي الصم وشارك في الفعاليات، باإلضافة إلى طالب مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز لمتالزمة داون التابعة للجمعية، كل من أطفا

وت متالزمة داون السيدة والمكفوفين، والمركز الوطني للتوّحد، وجمعية النهضة النسائية، وجمعية سند، وجمعية دسكا، وجمعية إنسان، وأوضحت نائبة رئيسة جمعية ص

رهم من األطفال، وقضاء يوم ترفيهي ممتع يشتمل على العديد من الفعاليات واأللعاب نوال بابقي، أن النشاط يهدف لدمج األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة مع غي
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متالزمة داون, وذوي  والمسابقات والمسرح، واألركان الترفيهية والوجبات الغذائية، ونوهت نائبة رئيسة الجمعية بأن هذا النشاط يهدف كذلك لتعزيز عالقة ذوي

 .االحتياجات الخاصة مع المجتمع

الي الدكتورة هدى توجهت األستاذة فاطمة ملك المديرة التنفيذية للجمعية باسمها ونيابة عن عضوات مجلس إدارة جمعية صوت متالزمة داون بالشكر الجزيل لمعوقد 
 .ومن ذلك استضافة هذه المناسبة بما يسهم في تحقيق أهدافها،« صوت»العميل مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على دعمها ومساندتها الدائمين لجمعية 

عمل التطوعي، وذلك في إطار من جهتها، أكدت الدكتورة آمال الهبدان عميدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على أهمية ثقافة ال

 .يم المستمرالشراكة المجتمعية التي تعنى بها الجامعة ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعل

http://www.al-jazirah.com/2016/20160411/fe5.htm 

 اجلزيرة
 شركة المدارس المتقدمة تشارك في المنتدى الدولي الخامس للتعليم

وذلك تحقيقًا للهدف  ؛14/ 4/ 2016إلى  12/ 4/ 2016أعلنت شركة المدارس المتقدمة مشاركتها في المعرض والمنتدى الدولي الخامس للتعليم المنعقد في الفترة من 

بد الرحمن بن سعد الحقباني األساسي للمعرض، وهو االستثمار في التعليم لتحقيق مستوى عاٍل من النظام التعليمي في المملكة العربية والخليج، وكذلك حرص الدكتور ع

التعليمية. وأكد الدكتور أسعد أبو حسين مدير التعليم األهلي بالشركة رئيس شركة المدارس المتقدمة على مسايرة التطوير واالطالع على كل ما هو جديد يخص العملية 
 .(، المتقدمة، نيار، الخليج، التضامن، المطورون، األفق، الصحافة والرائد2، االبتكارية1أنها ستشارك بجناح كامل، يضم جميع مدارسها، وهي )األمجاد، االبتكارية

مجاد أنه سوف يصاحب المعرض دورات وورش عمل صباحية ومسائية، يمكن للمعلمين والقيادات االستفادة منها وحضورها عن وقال عبدهللا الحقباني المدير التنفيذي لأل

. حسين ود. رشيد الحمد وأ طريق التسجيل في موقع المنتدى الدولي للتعليم. مشيًرا إلى أن ذلك سيكون تحت إدارة المعرض، كما أن هناك لجنة مكّونة من د. أسعد أبو

 .عبدهللا الحقباني
لهم، لمتابعة المنتجات  وأشار سيد عواد مسؤول العالقات العامة واإلعالم بالمعرض إلى أن هناك لجنة فنية مكونة من أعضاء، يتم وجودهم يوميًّا حسب برنامج يعد

ارة المعلومات لمتابعة العمل اإللكتروني داخل المعرض ولجنة الخاصة بالمعرض ولجنة الدعاية والتسويق التي تتابع الهدايا وحفل التدشين. كما يوجد مشرف إلد

 .العالقات العامة لتغطية المعرض إعالميًّا

http://www.al-jazirah.com/2016/20160411/fe6.htm 

 عكاظ
 مركزا الضطرابات التوحد 190

 (عبدهللا الغامدي )الرياض 

واد، أمس )األحد(، فعاليات اليوم العالمي للتوحد تحت شعار )معا لتشرق آمالهم( التي نظمتها افتتحت وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا عبدالعزيز الع

 .إدارة تعليم الرياض

مج ذوي وعبرت العواد عن سعادتها في المشاركة بالملتقى الذي يسمو بفئة غالية علينا جميعا وهي فئة ذوي التوحد، الفتة إلى أن عدد مراكز وبرا

 .( مركزا وبرنامجا190لغ مع بداية العام الدراسي الحالي )اضطرابات التوحد ب

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160411/Con20160411833909.htm 
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