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  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرياض
 التدريبي« نبراس»اجتزن برنامج 

 المخدرةقائدة ومساعدة في المدارس قادرات على تقديم ثقافة رفض المواد  «50»
 راشد السكران -الرياض 

الرياض ضمن البرامج التدريبية التي يقدمها المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" اختتم مؤخراً بقاعة التدريب بمستشفى الملك سلمان ب    

التعليم العام والخاص( بالتعاون مع المديرية العامة فعاليات البرنامج التدريبي المتقدم )أسس الوقاية من المخدرات لمنسوبي اإلرشاد الطالبي بمدارس 

 .لمكافحة المخدرات ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات غرب الرياض ووزارة التعليم ووزارة الصحة

المشاركات  ويهدف البرنامج الى إعداد مدربات وطنيات للمشروع الوطني للوقاية من المخدرات نبراس في مجال الوقاية من المخدرات. وقد بلغ عدد

را بالمملكة، ( قائدة ومساعدة في المدارس الثانوية والمتوسطة، تم تدريبهن باليوم األول، على محور حول الوقاية من المخدرات، وأكثر األنواع انتشا50)

وأهدافه والخصائص المناسبة وعالمات التعاطي وأضرارها، كما خصص محور الوقاية األسرية الذي قدم في اليوم الثاني من البرنامج على التدريب 

 .للتدريب والخطة الزمنية للبرنامج التدريبي، واليوم األخير خصص لمهارات االحتواء واإلرشاد

شهادات وفي نهاية البرنامج الذي استمر لمدة ثالثة أيام بواقع خمس ساعات تدريب منح المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" المشاركات 

بعد تأهيلن كمدربات معتمدات قادرات على تقديم ثقافة رفض المواد المخدرة، ونقل الرسالة للطالبات والعامالت في البيئة التعليمية مدرب معتمد 

 .وتبصيرهن بمخاطر هذه اآلفة

 .وقد أوضحت المتدربات مدى حاجة البيئة التعليمية لمثل هذه البرامج للتعامل مع الحاالت بين طالبات المدارس

بن ته، أكد أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس مجلس إدارة المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" األستاذ عبداإلله من جه

تقوم  أن محمد الشريف أن المشروع يركز بشكل كبير على برنامج التدريب في كافة القطاعات وخاصة البيئة التعليمية، لبناء قدرات وطنية قادرة على

جميع  بدورها في مكافحة المخدرات، موضحاً أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن الخطة التنفيذيه لمشروع "نبراس" وستتوالى الدورات القادمة في

 .مناطق المملكة

بدون مدربين متميزين يستطيعون  وأكد الشريف أن االهتمام بالتدريب يأتي ألهمية الوصول إلى الجهد المنظم والمركز؛ ألنه ال يمكن توصيل الرسالة

الفرد  تنفيذ البرامج الوقائية المناسبة؛ ألن العمل الوقائي يحتاج الى أساسيات ومهارات خاصة للتعامل مع قضية المخدرات وتبيان مخاطرها على
 .والمجتمع بطرق مهنية علمية

http://www.alriyadh.com/1147405 

 الرياض
 سوبي المدارسبحضور أعضاء مجلس اإلدارة ومن

 فهد بن بندر يدشن المرحلة الجديدة لمدارس الجودة األهلية
 

دارس دّشن صاحب السمو الملكي األمير فهد بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة الشركة األكاديمية للخدمات التعليمية المالكة لم    

وه كان في استقباله عبدالرحمن بن مشبب الشهري نائب رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء الجودة األهلية، المرحلة الجديدة للمدارس، وفور وصول سم
 .المجلس ومنسوبو المدارس

 .وتعد هذه المرحلة الجديدة النطالق المدارس والتي بموجبها تم تطوير كافة المراحل من التمهيدي إلى الثانوي
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لى ما تحتويه تلك القاعات من تجهيزات متكاملة تهيئ للطالب بيئة تعليمية متطورة وفق بعد ذلك قام سموه بجولة في إحدى القاعات الدراسية واستمع إ

 .أحدث التجهيزات العالمية وبأرقى الوسائل التعليمية

وأبدى سموه إعجابه بما رآه من تطورات حيث قدم سموه الدعم والتشجيع للطالب من خالل حضوره لبعض الحصص النموذجية واستماعه لشرح 

 .ين وتفاعل ومشاركة الطالب، مبيناً أن القسم المتوسط والثانوي للبنات ستنطلق مع بداية السنة الدراسية المقبلةالمدرس

يم، السيما وقال سموه إن هذا اإلبداع هو نتيجة لسياسة حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين وسمو ولي ولي عهده في دعم قطاع التعل

 .هلي يحظى بدعم قوي من قبل الحكومة وعليه فإن المطلوب من القطاع الخاص أن يرتقي بجودة المخرجات التعليميةوأن التعليم األ

 .ووجه سموه الكريم قيادات المدارس والمعلمين بأن يبذلوا قصارى جهدهم بالنشاط والتطوير في هذا المجال التعليمي الرحب

 .الوفد المرافق له عن التطورات التي حصلت لهذا العام وما هي خططهم في السنوات القادمة بإذن هللاوخالل ذلك قام قادة المدارس بالشرح لسموه و

ي بعد ذلك ترأس سموه اجتماع مجلس إدارة الشركة األكاديمية للخدمات التعليمية وبحضور نائب رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن بن مشبب الشهر

طويل، م.عبدهللا بن حمد الفوزان، د.إبراهيم بن حمد القعيد و د. بدر بن ناصر العليوي الرئيس التنفيذي وعضوية كل من د. أحمد بن عبدالرحمن ال
وكذلك خطط النمو في قطاع التعليم واتخذ  2015للشركة، حيث ناقش المجلس المواضيع المطروحة عليه منها إقرار القوائم المالية عن السنة الماضية 

 .حيالها القرارات المناسبة

http://www.alriyadh.com/1147497 

 الرياض
 مكتب التعليم بالروابي يحتفي بأسر الشهداء والمرابطين

م الوطن وذلك أقام مكتب التعليم بالروابي التابع إلدارة التعليم في الرياض حفل تكريم أسر الشهداء والمرابطين الذين ضحوا بدمائهم من أجل الدين ث    

 .التربية النموذجية بحي الريانفي قاعة الخضير بمدارس 

وأمان  واشتملت فقرات الحفل على عدد من األناشيد الوطنية التي تتحدث عن جنود الوطن الذين أرخصوا كل ما يملكون ألجل أن تظل هذه البلد بأمن

 .بإذن هللا سبحانه

رها واعتزازها بتبني بادرة تكريم أبناء أسر الشهداء والمرابطين وألقت مديرة مكتب التعليم بالروابي األستاذة فاطمة الحكمي كلمة عبرت فيها عن فخ

اشيد وكلمات تحت شعار "أنتم بأعيننا"، كما تم تقديم كلمة المرابط بالحد الجنوبي المقدم ركن عجالن الشهري، بعدها قدمت عدد من المدارس فقرات وأن

 .متنوعة بمشاركة معهد األمل للصم ومعهد التربية الفكرية
http://www.alriyadh.com/1147422 

 الرياض
 «التميز السلوكي»مدير تعليم الرياض يكرم الفائزين بجائزة 

 منصور الحسين -الرياض 

مدير عام تقيم اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض غًدا االثنين حفل جائزة التميز السلوكي على مستوى طالب منطقة الرياض التعليمية برعاية     

عة يم بمنطقة الرياض األستاذ محمد المرشد وبحضور عدد من مديري إدارات ومكاتب التعليم ومنسوبي المدارس وأولياء األمور، وذلك عند التاسالتعل

 .صباًحا بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي

ي إطار االرتقاء بسلوك الطالب من خالل الرعاية وأوضح مدير إدارة التوجيه واإلرشاد بتعليم الرياض األستاذ زيد آل عسكر أن هذه الجائزة تأتي ف

ئزة والبالغ عددهم والتشجيع وتعزيز قيم السلوك الحسن ودعم التميز السلوكي لدى أبنائنا الطالب، الفتًا إلى أنه سيجري خالل الحفل تكريم الفائزين بالجا

 .طالبًا من المميزين سلوكيًا على مستوى منطقة الرياض 454

http://www.alriyadh.com/1147517 

 الرياض
 في الرياض« سواعد»عادلة بنت عبدهللا ترعى ملتقى 

 منصور الحسين -الرياض 

د" رعت صاحبة السمو الملكي األميرة عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعزيز رئيس برنامج األمان األسري الوطني حفل افتتاح فعاليات ملتقى "سواع    

 .ة بشرق الرياض واستمر لمدة ثالثة أيام تحت إشراف وحدة التربية الخاصة، وحدة الموهوبات، ووحدة تعليم الكبيراتوالمقام بمقر مكتب تعليم النهض

ر، اوضحت فيها وقد بدأ برنامج الحفل بتالوة من آيات الذكر الحكيم تالها السالم الملكي، ثم كلمة مديرة مكتب التعليم بالنهضة فوزية بنت محمد العطا

ى الذي يلعبه النظام التعليمي في إحداث التنمية بمفهومها الشمولي المستند على القوى البشرية. وتوجهت بالشكر الجزيل لألميرة عادلة عل أهمية الدور

وبفائق  ربيرعايتها للحفل، ولفريق عمل الملتقى بإشراف كال من رئيسة وحدة تعليم الكبيرات فوزية الخرافي، ورئيسة وحدة الموهبة والتفوق حنان الح

الموسى  الشكر لرئيسة وحدة التربية الخاصة سوسن الحارثي على تعاونهن إلنجاح فعاليات سواعد، ثم ألقت مساعدة مديرة مكتب التعليم بالنهضة هيا
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ز، أن المملكة تقوم بجهود كلمة تحدثت فيها عن أهداف الملتقى وأهميته. ومن جانبها، أكدت صاحبة السمو الملكي األميرة عادلة بنت عبدهللا بن عبدالعزي

مجتمع، كبيرة لوضع النظام الوطني لرعاية ذوي االعاقة، كالتعليم في جميع المراحل، والتدريب، والتوظيف، وبرامج المساعدة على االندماج في ال

تنمية المجتمع يجب أن يشارك بها جميع افراد  وتسعى الدولة إلى تفعيل األنظمة المساندة لتطوير الخدمات المقدمة إليهم إيماناً من قيادتنا الرشيدة بأن

 .المجتمع كل حسب قدراته

ألف حالة في مختلف األعمار في المملكة دون  720م والذي بلغ 2013واوضحت أن االعداد المتزايدة لذوي اإلعاقة بحسب دراسة لوزارة الصحة عام 

الة، تشكل ضرورة ملحة لتوظيف مهارات االفراد من ذوي االعاقة مهما كانت ألف ح 600ان تشمل ذوي صعوبات التعلم الذين يبلغ عددهم أكثر من 

 .للحصول على وظيفة مناسبة يستطعن من خاللها بناء مستقبلهم وخدمة المجتمع

ب تستهدف واشارت منسقة الملتقى وفية الهديان الى وجود ثالث دورات تدريبة عملت على تنظيمها هدى العجالني مشرفة التربية الخاصة بالمكت

تها المدربة حصة أبو األمهات والطالبات والمعلمات والدورة االولى )التربية الذكية( قدمتها المدربة منال السيف، والدورة الثانية )التاجرة الصغيرة( وقدم

 .حيمد، والدورة الثالثة )مفاتيح النجاح( قدمتها المشرفة التربوية موضي المعجل
طالبات أناشيد ثم عدد من القصائد الوطنية والحوارات والمشاهد التمثيلية باإلضافة إلى بعض العروض المرئية باإلضافة وخالل الحفل، قدمت عدد من ال

ه تكريم المعلمات المبدعات من 1437\7\7إلى فقرة تعرض تجارب واقعية "للتاجرة الصغيرة" وتجربتي للعالمية مع "الخوارزمي". وتم يوم الخميس 

 "اح ملتقى "سواعدالمشاركات في إنج

تعليم وقام في المساء المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض محمد المرشد بافتتاح معرض السواعد المقام على هامش الملتقى بحضور مدير مكتب ال

بينهم، عبدالكريم الصقير، د. بالروضة عماد الهذيل، ومدير االعالم التربوي علي الغامدي وعدد من مشرفي التربية الخاصة بإدارة تعليم الرياض، من 

 .معيض الزهراني، ود. عبدهللا الحصان

http://www.alriyadh.com/1147471 

 الرياض
 ريالا  1666من المصابين بالتوحد ذكور.. مكافأتهم الشهرية  81%

 منصور الحسين –الرياض 

تشار وزير الشؤون االجتماعية الصحية واألمين العام للجمعية كشفت ورقة علمية قدمها د. طلعت الوزنة استشاري أمراض المخ واألعصاب ومس    

في المئة،  81كور الخيرية السعودية للتوحد، أن عدد الذكور المصابين بالتوحد أربعة أضعاف اإلناث، الفتاً إلى أن نسبة المصابين باعتالل التوحد من الذ

 .فيما النسبة الباقية إناث
معاً لتشرق »تحت شعار « تعليم الرياض»مه مركز التوحد غرب الرياض بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة في وأوضح خالل ملتقى التوحد الذي نظ

في المئة إذا كان  77في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في الرياض، أن اإلحصاءات كشفت عن اإلصابة بالتوحد حسب عمر الحمل تكون بنسبة « آمالهم

في المئة من التوحديين والدة  82في المئة والدة مبكرة، وبلغت نسبة اإلصابة بالتوحد في نوع الوالدة  1مئة تمام الحمل، وفي ال 22حمال مديدا متأخرا، و

 في المئة والدة قيصرية 18طبيعية و

رياال شهرياً.  1666غاية رياال ول 833وأشار إلى أن وزارة الشؤون االجتماعية تقدم للمصابين بالتوحد إعانة مالية حسب شدة اإلعاقة ابتداء من 

 وبطاقات تعريفية بمرضى التوحد )لتسهيل حركتهم في العيادات واألسواق... إلخ(، وبطاقات تخفيض اإلركاب والمواقف )التسهيالت المرورية(

واإلقامة والخروج والعودة للسائق  وتزويدهم باألجهزة التأهيلية والمعينات السمعية...إلخ إذا ترافق التوحد بإعاقات أخرى، وإعفاء من رسوم التأشيرة

 والخادم والممرض. والترخيص لمراكز التوحد األهلية )الرعاية النهارية( التي تقدم خدماتها للفئات التي تدخل ضمن نطاق إشراف الوزارة

لسنة السادسة، وقبول الحاالت التي وأردف أن اختصاصات وزارة التعليم في التوحد تختص في اعتماد برامج التدخل المبكر من الجنسين قبل بلوغ ا

سنوات، وتحديد المكان التربوي المالئم والبرنامج المناسب لكل حالة، وصرف مكافأة 6يمكن استفادتها من البرامج التعليمية المعدة لهذه الفئة من عمر 

 .شهرية لكل طالب وطالبة حسب المتبع في برامج التربية الخاصة األخرى

دور الجمعية السعودية للتوحد حيث تعمل العيادة بموجب دليل التشخيص الوطني وتساهم في تسهيل إجراءات التشخيص للحاالت  وتطرق د. الوزنة إلى

حالة، إلى جانب إنشاء قاعدة  1764في مدينة الرياض والمملكة بشكل عام، الفتاً إلى أن عدد الحاالت التي تمت معاينتها حتى الشهر الماضي بلغت 

 .ادة، وطباعة إصدارات توعوية في مجال التوحد، وتوقيع اتفاقيات جهات لتطوير العمل في الجمعية ولنقل الخبرات في مجال التوحدبيانات للعي

http://www.alriyadh.com/1147412 

 الرياض
 «التميز السلوكي»مدير تعليم الرياض يكرم الفائزين بجائزة 

 منصور الحسين -الرياض 

مة للتعليم بمنطقة الرياض غًدا االثنين حفل جائزة التميز السلوكي على مستوى طالب منطقة الرياض التعليمية برعاية مدير عام تقيم اإلدارة العا    

التاسعة التعليم بمنطقة الرياض األستاذ محمد المرشد وبحضور عدد من مديري إدارات ومكاتب التعليم ومنسوبي المدارس وأولياء األمور، وذلك عند 

 .بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي صباًحا
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الرعاية  وأوضح مدير إدارة التوجيه واإلرشاد بتعليم الرياض األستاذ زيد آل عسكر أن هذه الجائزة تأتي في إطار االرتقاء بسلوك الطالب من خالل

يجري خالل الحفل تكريم الفائزين بالجائزة والبالغ عددهم والتشجيع وتعزيز قيم السلوك الحسن ودعم التميز السلوكي لدى أبنائنا الطالب، الفتًا إلى أنه س

 .طالبًا من المميزين سلوكيًا على مستوى منطقة الرياض 454

http://www.alriyadh.com/1147517 

 اجلزيرة
 بحضور قيادات تعليمية في العاصمة الرياض

  اختتام أكبر برنامج للتوحد باستشارات ومعرض تعريفي
 :المصيبيح نعبدالرحم - الجزيرة

لرياض تحت اختتمت أعمال ملتقى التوحد الذي نظمه مركز التوحد بغرب الرياض بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة ا

اب الزايدي ومديرات اإلدارات شعار )معاً لتشرق آمالهم (، وبحضور وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد ومدير عام التربية الخاصة بالوزارة رب

 .والمكاتب وجمع من القيادات التعليمية والمختصين بذوي التوحد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق االنتركونتننتال

لتوحد بغرب الرياض أ. وألقت في ختام البرنامج مديرة إدارة التربية الخاصة للبنات األستاذة ابتسام األحمد كلمة أعربت فيها عن شكرها لمديرة مركز ا

ائدات المدارس ابتسام البديري وللمعلمة الدانة بنت ناصر القفاري على جهودهن المميزة والرائعة في إقامة هذه الملتقى الضخم. كما أعربت عن شكرها لق

سواء من طالبات التوحد أو الطالبات  المشاركات في حفل افتتاح الملتقى وللمعلمات والطالبات وألسرهن على جهودهم الكبيرة في الرقي بمستواهن
النشيد  51منيرة المحيش، معلمتها المعلمة أ. نورة العنبري، وطالبات االبتدائية 140األخريات ومن ذلك الطالبة من برنامج دمج توحد بالمتوسطة 

أوبريت ترحيبياً  51إليكم( وتقديم طالبات االبتدئية دمج التوحد لمشاركتها بخاطرة )رسالتي  51الوطني، وطالبة التوحد دانه العتيبي من االبتدائية 

 .وأوبريت مملكتنا بإشراف قائدة المدرسة سلطانة آل الشيخ

بإدارة التربية الخاصة أ. تغريد سجاء. واشترك في تقديم  أوراق علمية في جلستين: األولى األحد برئيسة المشرفة 6وأردفت أن الملتقى اشتمل على 

توحد األوراق بها كل من استشاري أمراض المخ واألعصاب ومستشار وزير الشئون االجتماعية الصحية واألمين العام للجمعية الخيرية السعودية لل

الثانية قدمها استشاري علم النفس األكلينكي بمستشفى الملك عبدهللا  الدكتور طلعت الوزنة وعنوانها )الخدمات المقدمة في القطاع الخاص(.. والورقة

ة بمنطقة التخصصي لألطفال بالحرس الوطني د. محمد عوده بعنوان )وظيفة السلوك(.. والورقة الثالثة قدمها رئيس قسم التوحد بإدارة التربية الخاص

الخدمات التي تقدمها منطقة الرياض لفئة التوحد(.. والورقة الرابعة تقدمها أ. عهود الرياض المشرفة التربوية يسرية بنت أسماعيل الجزار بعنوان )

د, وطرق الحقباني من مركز أبحاث التوحد مستشفى الملك فيصل التخصصي عنوانها )تطبيق البرنامج الوطني السعودي لتطوير البرامج التعليمية للتوح

 .(الطرقالتدريس المثبتة علميا ومدى االستفادة من هذه 

ورقتين علمية  وأضافت: إن الجلسة الثانية عقدت في اليوم الثاني برئيسة المشرفة التربوية بمكتب التعليم البديعة األستاذة البندري المطيري وتم عرض

بكر(.. والورقة العلمية الثانية األولى قدمتها الدكتورة دينا مصطفى من قسم التربية الخاصة بجامعة األميرة نورة بعنوان )أهميه التشخيص والتدخل الم

 .(قدمتها الدكتورة هال المعيقل من قسم التغذية بمستشفى الملك خالد الجامعي وعنوانها )التغذية وأطفال التوحد

دورات تدريبية منها  9وثم ألقت قائدة مركز التوحد المدير التنفيذي للملتقى األستاذة ابتسام بنت عبدالعزيز البديري أوضحت فيها أن الملتقى اشتمل على 

ظهراً وعنوان الدورة األولى )طرق التدخل الصحيحة مع الطفل التوحدي في المواقف  3صباحا وحتى  10دورات أقيمت باليوم األول من الساعة  5

الرياض.. والثالثة بعنوان )كيف االجتماعية( قدمتها د. دينا مصطفى.. والثانية بعنوان )أساسيات التدريس الفردي( قدمها فريق من مركز التوحد بغرب 

الكالم وعالج أتعامل مع سلوك أخي التوحدي؟( واشترك في تقديمها كل من أ. أمل الراجح، وأ. نسرين الدغيثر.. والدورة الرابعة بعنوان )تحفيز النطق و
 .اضطراباته للطفل التوحدي( قدمتها أ. غاده سرور

دورات األولى بعنوان )كيفيه التواصل مع طفل التوحد في البيئة المنزلية( قدمتها أ. شيرين  5شتمل على وتابعت البديري: إن اليوم الثاني للبرنامج ا

يكس للنطق عبدالمنعم، والثانية بعنوان )تعديل سلوك الطفل التوحدي في األماكن العامة( قدمتها أ.عريب المنديل، والثالثة بعنوان )مراحل إعداد ب

 .عبدالهادي، والرابعة بعنوان )المعالجة باللعب ألطفال ذواضطراب التوحد( قدمتها أ. الجوهرة عبدالواحدوالتخاطب( قدمتها أ. مروة 

هي واضافت ابتسام ان البرنامج قدم استشارات لكافة أفراد المجتمع حول التوحد خالل يومي البرنامج وتم تقديم االستشارات في عدة تخصصات و

إخصائيات وهن االستاذات أمل الراجح، وهناء الفريحان، وفاطمة مسرحي، والجوهرة  6تقديم االستشارات  التخصص النفسي السلوكي واشترك في

 .العبدالواحد، وشيرين عبدالمنعم.. والتخصص الثالث التعليمي التربوي وتقدم االستشارات كل من أ. غاده سرور، وأ. مروة عبدالهادي

 .ورة هيا العواد ومديرة عام التربية الخاصة بالوزارة األستاذة رباب الزايدي جميع المشاركين في الملتقىوفي الختام قامت وكيلة وزارة التعليم الدكت

http://www.al-jazirah.com/2016/20160417/ln61.htm 

 اجلزيرة
 مدرسة آل الشيخ البتدائية تكرم أبناء المرابطين بالحد الجنوبي
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هـ حفل تكريم ألبناء المشاركين بالحد الجنوبي من جنودنا 1437-6-27ن آل الشيخ بالرياض يوم الثالثاء في بادرة متميزة وجميلة، أقامت مدرسة حس

 .األبطال بحضور بعض المشاركين من األباء، وتخلل الحفل برنامج ترفيهي بإحضار فرقة مرح أقامت مسابقات وبعض األلعاب

وكلمة ألحد األبناء ثم كلمة لمدير المدرسة القائد فهد سعود الطريقي شكر فيها جنودنا البواسل  وألقي خالل الحفل كلمة ألحد المشاركين في الحد الجنوبي

 .طعام اإلفطار المدافعين عن الدين والوطن، ونظمت بعد ذلك شيلة عن الوطن، كما قام قائد المدرسة بتكريم األبناء مع أبائهم ومشاركة الجميع في تناول

http://www.al-jazirah.com/2016/20160417/ln33.htm 

 اجلزيرة
 بالمعرض الدولي الخامس للتعليم« المدارس المتقدمة»وزير التعليم يدشن 

ضور الدكتور عبد الرحمن بن في يوم جميل يشع بنور العلم، دشن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى جناح شركة المدارس المتقدمة بالمعرض الدولي الخامس للتعليم، بح
نب لفيف من قيادات قباني رئيس شركة المدارس المتقدمة واألستاذ ناصر الخثالن نائب الرئيس للتعليم والدكتور أسعد ابو حسين مدير التعليم األهلي، إلى جاسعد الح

ر مكتب التعليم بالروضة ورئيس الشركة، فيما شرف الجناح وزيرة التعليم الفرنسي، كما حظي الجناح بزخم كبير من زوار المعرض منهم مدير جامعة جازان ومدي

 .التعليم األهلي واألجنبي بالخرج

يمية في ضوء ثوابت أمتنا برؤية من جهته، أكد الدكتور عبد الرحمن بن سعد الحقباني، على وجود نقلة نوعية تعيشها شركة المدارس المتقدمة لتقديم تعليم جاذب وبيئة تعل
 .عصرية

 تعليم ناصر الخثالن، أن الشركة عازمة على تحقيق أهدافها االستراتيجية، مشيرا إلى أنها االكثر انتشاراً واألقوى تأثيرا ألجيال تنتجمن ناحية أخرى، بين نائب الرئيس لل

ت الحديث عن المدارس ب تولالمعرفة. بدوره أكد أسعد ابو حسين مدير التعليم األهلي، بأن تميز المعرض لهذا العام جعل أبرز ما حرصوا عليه هو وجود نخبة من الطال

 .والتركيز على المحتوى التعليمي وما يقدم في بيئة المدارس من جانب تعليمي
الت، لتصبح بذلك المدارس من ناحية ثانية، أكد عبد هللا الحقباني مدير فرع شركة المدارس المتقدمة أنهم يعملون على مواكبة التكنولوجيا العصرية في جميع المجا

 .دارس التي تلبي حاجة المتعلم وتحافظ على ثوابتهالمتقدمة أول الم

ج والمشاريع والفيلم بدوره أوضح سيد عواد مسؤول العالقات العامة واإلعالم بالمعرض، أن المعرض حاز على إعجاب الكثيرين، الفتا إلى أن ما أكد ذلك، البرام
 .رض من زخم كبير واهتمام وزيارات لكثير من المهتمين بالتعليم واالستثمار فيهالوثائقي التي تم عرضها على كل الشاشات، مشيدا بما حظي به هذا المع

http://www.al-jazirah.com/2016/20160417/ec7.htm 

 الوطن
 األحوال ملفات يؤرشفون معلمون

 الطائف: خالد الشهري

أن آلية العمل تشمل « الوطن»ين والموظفين من جهات حكومية أخرى. وعلمت أسندت وكالة األحوال المدنية مهمة أرشفة أساسات ملفات المواطنين إلى عدد من المعلم

 .مطابقة البيانات وتدقيقها قبل إدخالها في النظام اإللكتروني الخاص، ومعاملة الموظفين عبر التكليف بالعمل اإلضافي

المواطنين لديها باالستعانة بعدد من موظفي الجهات الحكومية، أبرمت وكالة فيما تعكف وزارة الداخلية ممثلة في إدارة األحوال المدنية على أرشفة أساسات ملفات 

  .ملفاتالوزارة لألحوال المدنية اتفاقيات مع عدد من اإلدارات التعليمية في مختلف مناطق المملكة لالستعانة بعدد من المعلمين ألرشفة تلك ال
اجتها إلى عدد من المعلمين في عدد من التخصصات للعمل في مناطق المملكة عن طريق التكليف بالعمل وعلمت "الوطن" أن الداخلية خاطبت وزارة التعليم لبيان ح

 .اإلضافي

ز العمل بشكل جيد، ومن ثم وأضافت المصادر أنه تم تكليف مجموعة من المعلمين للعمل في أرشفة وثائق األحوال المدنية )أساسات المواطنين( بأحوال الرياض وتم إنجا

 .االستعانة بعدد من المعلمين للقيام بذلك في عدد من مناطق المملكةتقررت 
معلما من كل محافظة من محافظات منطقة مكة المكرمة بعد أن تم تكليفهم بالقيام بأرشفة أساسات ملفات  20وعقد يوم الثالثاء الماضي في قاعة التعليم بجدة اجتماع ضم 

 .من وزارة التعليم تزويدها بعدد من المعلمين للقيام بهذه المهمةالمواطنين، وذلك إثر طلب وزارة الداخلية 

ثم إدخالها في النظام ويقوم فريق العمل المكون من معلمي محافظات منطقة مكة بمطابقة بيانات ملفات المواطنين، ومن ثم عملية التدقيق، وبعدها يتم تصويرها، 

 .اإللكتروني الخاص بأرشيف األحوال المدنية
 

 لمعلمين في األرشفةمهام ا
 مطابقة بيانات ملفات المواطنين - 1

  تدقيق ثم تصوير الملفات - 2

 إدخال البيانات في أرشيف األحوال اإللكتروني - 3

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=260286&CategoryID=5 

 مكة
 رياضة السابعة تشعل جدل بالميدان التربوي
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ة تساؤالت ولغط وشد وجذب بين المهتمين في الميدان التربوي بعد أيام قليلة من صدور الدليل اإلجرائي الجديد الذي أقرته لجنة بوزارة سرت موج

ول ن الجدالتعليم وعممه مدير اإلشراف التربوي بالوزارة ناصر اليمني، حيث يقضي بإدراج مادتي التربية البدنية والرياضيات في الحصة السابعة ضم

 .المدرسي

مالحظاتهم على القرار الذي يراد به المساواة بين المواد الدراسية في الجدول المدرسي، كما جاء في نص « مكة»وأبدى مهتمون في الميدان التعليمي لـ 

 .دد من المدارس لصاالت رياضيةالتعميم، مشيرين إلى أنه لم يراع مصلحة الطالب في كثير من المناطق والمحافظات ذات الطبيعة الحارة، مع افتقار ع

 شمس حارقة
حر وقال معلم التربية البدنية بالطائف حسن حمدي إن لديه عددا من التساؤالت لواضعي القرار، فأي عدل يرونه بين طالب تحت أشعة الشمس وال

 والغبار، وآخر يتلقى حصة دراسية في صالة مكيفة؟

، متسائال عن الجهد «مالعبنا التي يفتقد معظمها لصاالت مغلقة، ناهيك عن صالحيات المالعب؟هل من وضع القرار يجهل حال مدارسنا و» وأضاف 

من ينشد العدل في الحصص بين المعلمين »درجة صيفا. وزاد  40البدني وتأثيره تحت حرارة الجو، خاصة في المحافظات التي تتجاوز فيها الحرارة 

، مستشهدا بأن الوزارة تشدد دوما على أن الطالب محور العملية «الب والمعلم، وأجحف في حق مادة البدنيةتجاهل توفير البيئة التعليمية المناسبة للط

 .التعليمية، فكيف تعرضه للخطر وتهمش مادته المحبوبة والمرغوبة؟

 ال مقارنة
فصلية، فمادة البدنية كانت مهمشة وليست لها درجات وعلق زميله بمحافظة الخرمة سفر الغامدي بأنه ال سبيل للمقارنة بين العمل الميداني والحصص ال

تصاب باإلحباط بعد مقارنتها »في المعدل وال منهج يدرس، وبعد تطويرها أصبح لها منهج مقنن وواضح ودرجات تدخل في معدل الطالب. وأردف 

 .«مثل الرابعة والخامسة، فكيف بالسابعة؟ بمواد دراسية تعطى في مكان مكيف ومهيأ، خاصة أن المعلمين والطالب يعانون من حصص متأخرة

 إعادة نظر
سة النشاط من جهته أوضح رئيس قسم التربية البدنية بتعليم الرياض علي الشعالن أن القرار يحتاج إلى إعادة نظر، فالميدان التربوي يعاني من ممار

 تقاس على مادة تنفذ حصصها خارج حجرة الدرس، مبينا أن الرياضي في حصص متأخرة، ومسألة العدل في الحصص بين جميع المعلمين يفترض أال

ن من باب المملكة مترامية األطراف وتختلف األجواء من مكان إلى آخر، وهو ما يصعب معه تنفيذ الحصة النموذجية للبدنية في معظم المناطق. وقال إ

س ابنه النشاط الرياضي في الشمس الحارقة، الفتا إلى أن هناك قرارات العدل أن يراعى الطالب في المقام األول، فال يوجد ولي أمر يرضى بأن يمار

 .وزارية سابقة كانت تنص على أهمية وضع حصة التربية البدنية في النصف األول من اليوم الدراسي

 التعليم وعود

ر مظالت للساحات والمالعب وصاالت رياضية في بدوره ذكر رئيس قسم التربية البدنية في وزارة التعليم هشال المبارك أن الوزارة تحرص على توفي

 .المدارس مجهزة ومكيفة ومؤهلة لتنفيذ حصص التربية البدنية، والحفاظ على سالمة الطالب بالذات في فصل الصيف

 

للعناية بسالمة وصحة ولفت إلى أن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أعطي مديري المدارس صالحيات في اتخاذ القرار حول حصص وأوقات تنفيذها 

دارس الطالب في جميع المراحل، خاصة في المناطق شديدة الحرارة صيفا، مع التأكيد على وضع جداول بديلة للمادة، خاصة في األشهر الحارة والم

 .التي ال يوجد فيها صاالت رياضية

 سالمة الطالب
بين المعلمين في جميع المواد الدراسية ال يعني عدم مراعاة صحة وسالمة  وأوضح المبارك أن ما جاء في الدليل اإلجرائي التنظيمي حول العدل

 .ويةالطالب، مشددا على أن مديري المدارس حريصون على اتخاذ الالزم من إجراءات لتأمين سالمة الطالب بما يتناسب مع اإلمكانات والظروف الج

لدراسة األضرار المتعلقة بتأخير حصة البدنية للسابعة، وبالتالي سترفع  وأكد أن القسم سينظم ورشة عمل تضم خبراء ومختصين من الجامعات

 .التوصيات والنتائج للوزارة التخاذ الالزم حيال ذلك

http://makkahnewspaper.com/article/140861 

 مكة
 51المدرسة ب 

 بندر السالم

ض، وهي أول مدرسة حكومية في الرياض يطبق فيها تعني المدرسة الحادية والخمسين االبتدائية للبنات بالريا 51المدرسة ب 

 .برنامج الدمج، وأول مدرسة حكومية في المملكة يوجد بها وحدة عالج وظيفي

وحقيقة األمر أن المدرسة لم تكن لتصل لهذا المستوى لو لم يكن لديها قيادة متميزة تمتلك رؤية واضحة ورسالة سامية وكادرا 

امت قيادة المدرسة قبل بدء البرنامج باختيار المعلمات المناسبات للطالبات، حيث تم إيجاد من المعلمات المتميزات. وقد ق

معلمتين متخصصتين في التوحد ومعلمة متخصصة في النطق والتخاطب ومعلمة تدريبات سلوكية، كما قامت بتهيئة البيئة 
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  / 1435ه، وبعد ذلك تم البدء في البرنامج عام المدرسية لتناسب طالبات التوحد من لون الصف وإضاءته وعدد الطالبات في

هـ أصبح العدد عشر طالبات، ست  1437  / 1436هـ بطالبتين واحدة بالصف األول والثانية بالصف الخامس وفي عام  1436

طالبات بالصف األول وواحدة لكل صف من الصفوف الثاني والثالث والرابع والسادس، والمدرسة في حالة نمو حيث من 

 .هـ من ست عشرة إلى عشرين طالبة بإذن هلل 1438  / 1437لمتوقع تزايد العدد في عام ا

كما قامت المدرسة بتنفيذ شراكة مجتمعية مع مركز أبحاث التوحد تم من خاللها تطبيق البرنامج السعودي الوطني لتطوير البيئة 

لياء األمور والمعلمات وجميع منسوبات المدرسة ومتابعة التعليمية للتوحد والذي من خالله تم تنفيذ ورش عمل للطالبات وأو

الطالبات المطبق عليهن المشروع. كما شملت الشراكة مدينة األمير سلطان للخدمات اإلنسانية ومركز األمير فيصل بن فهد 

لتوحد أكاديميا ومركز ناصر للخدمات اإلنسانية وجمعية أسر التوحد. وقد حقق البرنامج نجاحا ملحوظا في تطور طالبات ا

 .وسلوكيا كما تشير إليه تقارير الطالبات سواء الصادرة من المدرسة أو من مركز أبحاث التوحد

وفي الختام ال يسعنا إال أن نشكر منسوبات هذه المدرسة بقيادة األستاذة سلطانة آل الشيخ، والشكر موصول لألستاذة حصة 

لتوفيق والسداد، كما نتمنى من وزارة التعليم ممثلة في إدارة تعليم الرياض الشعيل على جهودها في البرنامج، ونتمنى لهن ا

 .زيادة االهتمام بهذه المدرسة وتعميم هذا البرنامج على مدارس البنات
http://makkahnewspaper.com/article/140807/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/%D8%A7%D9%84

%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9-%D8%A8-51 
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