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  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مكة
 

 لجان الحترام العلم في المدارس وتوثيقها بالصور
 الرياض -عبدهللا فالح 

، عبر «احترام العلم السعودي»االنتماء في صفوف طالب مدارس التعليم العام، شرعت إدارات تعليمية في إنفاذ مبادرة في خطوة تهدف لتعزيز الوالء و

 .مطالبة مديري المدارس بتشكيل لجان لمتابعة تنفيذ تلك المبادرة، وتقديم تقارير حول هذا األمر مدعمة بالصور

، جاءت بناء على قرار سابق لمجلس الوزراء واستثمارا لعظمة األمانة التي أسندها «حترام العلما»، فإن مبادرة «مكة»وطبقا لمعلومات حصلت عليها 

 .والة األمر لمسؤولي التعليم وانطالقا من رؤية ورسالة وقيم الخطة االستراتيجية لوزارة التعليم

تي تتبناها وزارة التعليم للبرامج التوعوية بعيدة المدى، والتي ترتكز واعتبرت إدارة تعليم منطقة الرياض تلك المبادرة من المبادرات الوطنية النوعية ال

 .على تعزيز ثقافة احترام العلم في المجتمع السعودي عبر برامج ومشاريع تتصف بالديمومة واالستمرارية باستخدام الوسائل اإلبداعية

موجبه لتحقيق األهداف المرجوة للوثيقة التي ستسهم في تعزيز الوالء وطلبت إدارة تعليم الرياض من مدارسها االطالع على نظام العلم والعمل ب

 .واالنتماء للوطن

 .، على أن تقدم تقريرا فصليا عن أعمال تلك اللجان«لجنة احترام العلم»وينتظر أن تبدأ مدارس التعليم العام مطلع هذا األسبوع تشكيل لجان تحت مسمى 

من كل فصل دراسي إلى مكتب التعليم  15ابعة لها برفع تقرير ختامي وتعبئة أنموذجين في نهاية األسبوع الـووجهت إدارة تعليم الرياض المدارس الت

 .التابعة له، داعمة ذلك بالصور والشواهد لمدارس البنين على قرص مدمج
http://makkahnewspaper.com/article/138641/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%86-

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

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

%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1 

 عكاظ
 :«عكاظ»ضاء شورى وخبراء لـ ثمنوا مهنية هيئة التقويم.. أع

 االختبارات الوطنية خطوة أساسية لتطوير التعليم
 (عبدهللا الغامدي )الرياض 

أن نتائج االختبارات الوطنية التي أعلنتها هيئة تقويم التعليم العام، تمثل انطالقة هامة « عكاظ»أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى وخبراء التعليم لـ

 .م. الفتين إلى أنها أول نتائج الختبارات مهنية وعلمية تشرف عليها جهة احترافية محايدةلتطوير التعليم العا

صحيحها واستثمار وبينوا أن أرقام النتائج تمثل أساسا يجب أن تنطلق منه وزارة التعليم لتطوير العملية التعليمية، من خالل الوقوف على مكامن الخلل وت

مل االحترافي والمهنية العلمية لهيئة تقويم التعليم العام. مشددين على ضرورة أن تكون نتائجها ومخرجاتها ملزمة نقاط القوة وتعزيزها. مثمنين الع

 .للوزارة

 ثقافة األسرة

يكفي سعيد بخروج نتائج االختبارات الوطنية بغض النظر عن األرقام والنسب، و»قال عضو اللجنة التعليمية في مجلس الشورى الدكتور أحمد آل مفرح 

% من ضعف الطالب والطالبات في العلوم والرياضيات متوقعة، ألن لدينا معاناة في  40مضيفا أن نسبة «. أنها بنيت على أسس علمية، وظهرت بمهنية

التعاطي مع المناهج عملية توطين المناهج الدراسية، إضافة إلى ضعف التدريب الجاد للمعلمين والمعلمات وإشكاليتي أساليب التقويم وثقافة األسرة في 

 .الحديثة للرياضيات والعلوم
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ي أن هذه النتيجة انطالقة هامة لتطوير التعليم من خالل مساعدة الوزارة والمخططين لتلمس اإلشكاالت التي تسببت في هذا التدني الواضح ف»ولفت إلى 

نها تعزز انطالقة الوزارة لبحث مكامن الخلل والعمل على تالفيها بعمل الدرجات المتوقعة، ورغم أننا كنا ال نتمنى أن نصل لها، إال أن الميزة فيها أ

ي العلوم دؤوب لتحقيق التطوير برؤية واضحة لالستفادة من مخرجات التقويم لدى الوزارة، والبد من وضع برامج جادة لالرتقاء بالمستوى التعليمي ف

 .«وات التقديم من المعلم والمعلمة والثقافة العامة للمجتمع بشكل عاموالرياضيات سواء في المقرر أو أدوات التقويم والقياس أو أد

ء بالمخرج وأكد أهمية أخذ هذه النتائج في الحسبان، كونها خرجت من جهة علمية مهنية محايدة، وإلزام الوزارة بها لتطوير ما يمكن تطويره لالرتقا

 .التعليمي

 مؤشرات إيجابية

مؤسساتنا التعليمية تعمل جاهدة لما فيه خير، ومجلس الشورى جهة رقابية تشريعية تساعد وتعين »لم القحطاني أكد عضو مجلس الشورى الدكتور سا

م، وقد تكون هناك بعض وتقدم كل ما لديها لدعم العملية التعليمية وتطويرها، وبالنسبة لنتائج هيئة تقويم التعليم العام تمثل مؤشرا يساعد على تطوير التعلي

لعدم وجود اختبارات معيارية سابقا خصوصا في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة تساعد على كشف جميع نقاط الضعف والقوة في التعليم، اإلخفاقات 

تي للهيئة الوأرى أن تؤخذ هذه المؤشرات بإيجابية ونعمل من أجلها للمساعدة في تحديد الخلل، وبناء منظومة لمناهج تعليمية، وأن هناك خطوات موفقة 

ة متميزة انتهت من عمل متميز هو اإلطار الوطني والمرجعي لمعايير مناهج التعليم العام، وهناك خطوات تالية تساعد على أن تكون هناك مناهج علمي

 .«ذات معايير محددة

 تأهيل المعلم

إنجاز الدراسة المميزة في التطبيق الناجح لالختبارات  هنأ مدير التعليم في منطقة الرياض سابقا الدكتور عبدهللا بن عبدالعزيز المعيلي، الهيئة على

قة لواقع الوطنية، وما توصلت إليه من نتائج صادقة موضوعية تعد في غاية األهمية لصناع القرار. مؤكدا أن النتائج التي توصلت لها تعد مرآة صاد

سادس االبتدائي. الفتا إلى أهمية التركيز على أمرين هما المعلم والطالب، تحصيل الطالب والطالبات في مادتي العلوم والرياضيات في الصفين الثالث وال

معلومة األول يحتاج للمزيد من التدريب في طرق التدريس، أما في ما يتعلق بالطالب فإنه يجب أن يكون متفاعال في الحصة الدراسية بالبحث عن ال

ة، لينعكس ذلك إيجابيا على تثبيت المعلومة واستيعابها )فهما وتطبيقا(. وبين أن المختبرات اإلثرائية ذات الصلة بما يتعلمه من مصادر التعلم المختلف

الكتاب  العلمية للعلوم والرياضيات تحتاج للتطوير في الشكل والمضمون، كونها لم تعد صالحة وغير مواكبة للمحتوى العلمي الذي يدرسه الطالب في

 .المدرسي

 خبراء لألسئلة

أحد المشاركين في بناء أسئلة االختبارات الوطنية في مادة الرياضيات، اهتمام الهيئة بإعداد خبراء سعوديين إلعداد أسئلة االختبارات ثمن هادي غروي 

تحرص الهيئة على إعداد كوادر وطنية مؤهلة لقيادة وتطوير وتنفيذ االختبارات الوطنية، وسبق لها أن »الوطنية واإلشراف على تصحيحها، وقال 

كما تم تدريب »مضيفا  .«(ACER) تارت عددا من التربويين السعوديين وأهلتهم لكتابة األسئلة، بالتعاون مع المجلس األسترالي ألبحاث التعليماخ

هدف  قمجموعة من معلمي ومشرفي مادتي العلوم والرياضيات لتصحيح جميع إجابات الطالب على أسئلة االستجابة المفتوحة، مما كان له أثر في تحقي

 .«الهيئة بتأهيل خبراء سعوديين في جميع مراحل االختبارات الوطنية

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160403/Con20160403832491.htm 

 احلياة
 حجز ملفات الطالب« المدارس األهلية»القويحص: تعميم وزاري يتيح لـ

  الغشام سعد - الرياض
ة إلى وقت قديم جداً، وبخاصة في الحجاز ونجد واألحساء، لوجود عدد ال بأس به من > تعود المدارس األهلية في المملك

العلماء، الذين جعلوا من بيوتهم والمساجد أماكن للدرس، ومنذ دخول الملك عبدالعزيز الحجاز كانت ثمة مدارس أهلية 

 درسة أهلية في عهده.م 20، شجعها الملك المؤسس حتى بلغت نحو «الفالح»، و«الفخرية»، و«الصولتية»كـ

، أن التعليم األهلي «الحياة»محمود القويحص، في حوار له مع « تعليم الرياض»ويؤكد مدير مكتب التعليم األهلي واألجنبي في 

بدأ في المملكة قبل التعليم الحكومي الرسمي، وتحّمل العبء األكبر في تعليم أبنائها في مراحل سابقة لظهور مؤسسات التعليم 

في المئة من التعليم العام، مبيناً أن التعميم الوزاري ينص على أن للمدرسة حق حجز  10مي للدولة، ووصلت إلى نحو النظا

شهادات الدارسين ووثائقهم إلى أن تتم المخالصة المالية مع المدرسة، بشرط مواصلة الطالب دراسته في أية مدرسة أخرى.. 

 تعليم األهلي أفضل من نظيره الحكومي على أرض الواقع.. فإلى الحوار:كما ال يجد غضاضة في الموافقة على أن ال

 < ما دور مكتب التعليم األهلي تجاه المدارس األهلية واألجنبية في منطقة الرياض؟

اء على الدور المنوط بمكتب التعليم األهلي كبير، وذلك لالتساع الذي شهدته المنطقة أخيراً في المدارس األهلية واألجنبية، وبن -

الهيكلة الجديدة فإن المكتب في حلته الجديدة يؤدي أدواراً عدة، منها على سبيل المثال ال الحصر: فتح آفاق االستثمار والتوسع 

في التعليم األهلي واألجنبي، وتذليل العقبات والصعوبات أمام المالك والمستثمرين، واإلشراف على المدارس األهلية والمدارس 
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س الجاليات ومعاهد اللغات ومراكز اإلشراف والتدريب التربوي، وإعداد الدراسات الخاصة بتعزيز االستثمار العالمية ومدار

في منطقة الرياض، ومتابعة تطبيق المعايير الخاصة بالهيئة التعليمية واإلدارية، ومنح صالحيات العمل، وأخيراً وليس آخراً؛ 

 لخاصة بالمدارس األهلية واألجنبية.متابعة تنفيذ التعليمات واللوائح واألنظمة ا

 < ما طبيعة الخطط واألهداف المستقبلية التي تسعى اإلدارة لتحقيقها لتبلغ غاياتها التعليمية؟

ثمة مجموعة من الخطط المستقبلية للمكتب، لتحقيق األهداف المستقبلية المبنية على رؤيته ورسالته، ومن أهم تلك األهداف:  -

ن، وتذليل العقبات والصعوبات أمام المالك، وتسهيل إجراءات فتح المدارس األهلية والعالمية، وتوحيد فتح آفاق للمستثمري

اإلجراءات والمهمات اإلشرافية بين البنين والبنات، وإيجاد نقلة نوعية ذات جودة عالية للتعليم بالمدارس األهلية والعالمية، 

 لتربوية داخل المنشآت األهلية.والمشاركة والدعم لتطوير العملية التعليمية وا

 < كم عدد المدارس األهلية واألجنبية التابعة إلدارة تعليم الرياض، وكم عدد الطالب؟

مكتب التعليم بمنطقة الرياض من أكبر المكاتب التي تشرف على مدارس أهلية وعالمية، إذ بلغ عدد المدارس األهلية  -

مدرسة، وعدد الطالب والطالبات الدارسين والدارسات في تلك  1700بنات( نحو والعالمية لجميع المراحل بقسميها )بنين و

 ألف طالب وطالبة. 300المدارس نحو

 < ما العقوبات التي تطبق بحق المدارس األهلية واألجنبية عند مخالفة نظام التعليم؟

م تطبيقه على المدارس األهلية، أما المدارس ثمة إطار عام لمكافآت وعقوبات المخالفات في المدارس األهلية، وهذا اإلطار يت -

 العالمية فتتم معالجة مخالفاتها من طريق مجلس اإلشراف على المدارس العالمية بالوزارة.

 < هل هناك غرامات مالية في حال المخالفة؟

إيقاف المخالفة وتحسين  هناك تنظيم محدد للغرامات المالية، فالعقوبات متفاوتة ومتدرجة، بحسب نوع المخالفة، ألن الهدف -

 وضع المدرسة، فتبدأ بمعالجة المخالفة بالتنبيه، ثم اإلنذار، ثم الغرامة المالية، وكذلك بحجب اإلعانة السنوية.

 < وكم تبلغ هذه الغرامة مالياً؟

 تكرارها. ليس هناك حد معين لمقدار الغرامة المالية، ألن مبلغ الغرامة يتوقف على نوع المخالفة المرصودة ومدى -

< هل هناك غرامة مالية على المدارس األهلية واألجنبية، في حال احتجاز ملفات الطالب الراغبين في االنتقال من تلك 

 المدارس إلى أخرى؟

لدينا نظام وتعميم وزاري خاص بمعالجة الطالب المتعثرين دراسياً، من خالل نقل ملف الطالب إلكترونياً، ويبقى الملف  -

ى المدارس التي تطالب ولي األمر بالرسوم إلى حين سدادها. أهم شيء أالّ يبقى الطالب خارج الصف أو المدرسة بال الورقي لد

 دراسة، وأن نضمن له مواصلة تعليمه، إذ يمنع النظام إخراج الطالب من فصله أو حرمانه من الدراسة بسبب الرسوم.

 < وكم تبلغ قيمة هذه المخالفة المالية؟

ت لك سابقاً، ال يوجد مبلغ مالي محدد لهذه المخالفة، ولكن لدينا نظام لمعالجة حاالت تعثر ولي األمر في سداد كما ذكر -

 الرسوم.

 < وهل يحق للمدارس احتجاز ملفات الطالب نظامياً؟

ن تتم المخالصة سبق اإلجابة عن ذلك، فبحسب التعميم الوزاري، فإن للمدرسة حقَّ حجِز شهادات الدارسين ووثائقهم إلى أ -

 المالية مع المدرسة، بشرط مواصلة الطالب دراسته في أية مدرسة أخرى.

 < بالنسبة إلى التعليم األجنبي، هل تقوم تلك المدارس بتطبيق المناهج الدراسية المعتمدة في مدارس التعليم العام؟

لهوية الوطنية، وهي: التربية اإلسالمية واللغة العربية مدارس التعليم األجنبي لديها مناهجها الخاصة بها، وتضاف إليها مواد ا -

 وتاريخ وجغرافية المملكة، وهذه المناهج معتمدة في مدارس التعليم العام.

 < تبالغ مدارس أهلية وأجنبية في فرض رسوم مالية كبيرة.. ما رأيكم؟

ه الطالب بالمدارس، سواء أكانت أهلية أم تختلف الرسوم الدراسية من مدرسة إلى أخرى، باختالف المسار الذي يدرس في -

عالمية، والرسوم تحددها طبيعة مباني المدارس ونوعية المنهج، وموقع المدارس، وما تقدمه من خدمات تعليمية، علماً بأن 

 الوزارة تتابع الرسوم الدراسية بناء على قرار مجلس الوزراء.

 لية واألجنبية؟< هل تقدم الدولة معونات مالية سنوية للمدارس األه
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اإلعانات التي يتم تقديمها للمدارس متعددة ومتنوعة، منها معونات فنية، وأخرى مالية، إذ يتم تعيين مدير على حساب الوزارة  -

لكل مدرسة أهلية، وكذلك يتم تزويد المدرسة بالكتب المجانية، بعدد الطالب والطالبات، وكذلك تُصرف إعانة مالية لكل 

 داد الطالب، وبحسب تصنيفها السنوي.مدرسة، بحسب أع

 < كم تبلغ هذه المعونة المالية سنوياً؟

تختلف عن المدارس  تختلف، بحسب نسبة حصول المدرسة على التقويم السنوي، فالمدارس األهلية الحاصلة على الفئة األولى -

 الحاصلة على الفئة الثانية، وهلم جّرا، وكذلك تختلف بالنسبة إلى أعداد الطالب.

 < من وجهة نظركم، ما سبب توجه رؤوس األموال إلى االستثمار في التعليم األهلي؟

ك ألسباب، منها دعم الدولة له، االستثمار في التعليم األهلي له فوائد على المدى البعيد، فهو من االستثمارات اآلمنة، وذل -

 وتشجيع االستثمار فيه بتسهيل إجراءاته ومنحه المعونات المعنوية والمادية، ورغبة أولياء األمور في تعليم أبنائهم تعليماً مميزاً.

هلية بأنها < كثير من التربويين في الميدان المدرسي يؤكدون دائماً وجود اعتقاد صحيح لدى أولياء األمور في المدارس األ

وحاسب آلي(، هذا إلى  -وإنكليزية  -ومواد إضافية  -وأنشطة  -أفضل من المدارس الحكومية، لجودة التعليم فيها )خدمات 

 جانب توفير المواصالت، وقلة الطالب في الصف، فما رأيكم؟

ية والعالمية لديها تنافس في الجودة < نعم، هذا االعتقاد صحيح، على أرض الواقع ويلمس ولي األمر هذا، إذ إن المدارس األهل

 التعليمية والتربوية، وهذا التنافس الشريف أدى إلى توفير الخدمات التي يأمل بها ولي األمر.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/14842284/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%AD%D8%B5--

%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%85-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%AD-
%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%84%D9%8A%D8%A9--%D8%AD%D8%AC%D8%B2-

%D9%85%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8 

 اجلزيرة
 دهللا بن عبدالرحمن رعى حفل جائزة العثمان للتفوق العلمي بالدرعيةاألمير أحمد بن عب

 :اليوسف عبدالرحمن - الجزيرة

في دورتها الخامسة،  رعى صاحب السمو األمير أحمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية أمس األول، حفل جائزة الشيخ سعد العثمان للتفوق العلمي

وحضور  ثمان ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدهللا المرشد ومدير مكتب التعليم بمحافظة الدرعية األستاذ فواز بن محمد آل داوود،بحضور الشيخ سعد الع

ومن ثم انتقل الحفل لقاعة  الكثير من األعيان والمسؤولين وأهالي المحافظة، حيث بدأ الحفل بافتتاح المعرض المصاحب للجائزة الذي القى حضوراً كثيفاً من الزوار

محمد بن عبدهللا المرشد كلمة أعرب فيها الشئون االجتماعية الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم؛ عقبها ألقى األمين العام للجائزة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض األستاذ 

ومشاركته في تكريم الطالب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين وما في ذلك عن شكره لصاحب السمو األمير أحمد بن عبدهللا على رعايته لحفل الجائزة 

 .من تحفيز ودعمه لهم على مواصلة التميز والتفوق

يم والمجتمع بأفراده ومؤسساته وعبر عن شكره لألستاذ سعد بن العثمان على رعايته لهذه الجائزة خالل السنوات الماضية، وهذه الجائزة تمثل الشراكة بين مؤسسات التعل

شدي الطالب وقائدي وقائدات ركناً أساساً في تلك المؤسسات. ومن ثم كلمة الشيخ سعد العثمان ومن ثم تكريم الطالب والطالبات المتميزين من المعلمين والمعلمات ومر

ائد القسم االبتدائي بمجمع الملك سعود، وهيلة العمري قائدة ابتدائية سدوس كأفضل قائد معلماً ومعلمة وطالباً وطالبة وهم عبدالعزيز السالم ق 52المدارس والبالغ عددها 

بتدائية العيينة أفضل رائد مدرسة.. وأفضل معلم كل من: إبراهيم الفوزان من ابتدائية أبي هريرة، وعلي الغامدي من متوسطة محمد بن عبدالوهاب، و مقرن المقرن من ا

توسطة الدرعية، وأمل آل غنام وجميعهم أفضل المرشدين. والطالب من المرحلة الثانوية القسم الطبيعي هم: وليد المجالد ومعاذ المرشد، نشاط، وعيد العتيبي من م

لمانع وعدي جباري، ومن راهيم اوالحسن الحازمي، ويزيد القحطاني، وبطي السبيعي، وعبدهللا الجارهللا، وعبداالله الخثعمي، ومن الثانوية القسم الشرعي محمد السند وإب

، وفواز عسيري، المتوسطة علي الشهري، ونواف الشهراني، محمد الغامدي، وعبدالملك المشعل، وعبدالرحمن الموسى، ومن جمعية تحفيظ القرآن عبداإلله عسيري

علمي اثير الوعلة، وأثير المحسن، وريوف القحطاني، ورهف وعبدالرحمن آل الشيخ، وصنيتان العوفي، ومشعل السبيعي، والطالبات المتفوقات من المرحلة الثانوية ال

لبات المرحلة المتوسطة القحطاني، وشرين العكيلي، وأثير العنزي، علياء عسيري، والثانوية من القسم الشرعي رؤى العمري، والبندري المطيري، وهدى السبيعي، وطا

 .، ومريم الدجينجميلة الشهراني، ورغد المخيزيم، وروان العتيبي، وقمر جنادي

المعرفة: فالء االحمري  ومن جمعية تحفيظ القرآن: فاطمة القيسي، ومها اليحيى، ومنيرة المقرن وسهام الجريسي ونورة المقرن. ومن المتفوقين الجامعيين من كليات

 .المشاركين في الجائزة وانشطة مكتب التعليموعبدهللا السمهري، وسليمان الشبانات، وهدى الشمري، وسديم العبدالوهاب. بعد ذلك تم تكريم الرعاة 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160403/pl2.htm 

 اجلزيرة
 يحق لنا أن نفتخر بهذا الوطن
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 صاحب السمو محافظ محافظة الدرعية

 - حفظه هللا -األمير أحمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن آل سعود 

 التعليم بالرياض أمين الجائزة األستاذ محمد المرشدسعادة مدير عام 

 أصحاب السعادة الحضور، إخواني أولياء أمور الطلبة والطالبات

 .أبنائي الطالب

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ر لكم حضوركم حفلنا هذه الليلة لدعم ومساندة جيل المستقبل وأمل الوطن، كما يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب وأن أشك

 .أشكر كل من ساهم في إنجاح هذا الحفل ال سيما مكتب التعليم بالدرعية

أيها الحفل الكريم: إن حب الوطن غريزة فطرية، فالناس على اختالف أديانهم وجنسياتهم يحبون أوطانهم ويستميتون في الذود 

 .عنها

وقدوتنا في ذلك النبي الكريم عليه أفضل الصالة والسالم، حيث قال النبي صلى هللا عليه وسلم عندما أُخرج من مكة: )ما أطيبك 

 .(من بلد وما أحبك إلي ولوال أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك

 :بل إن العرب كانت تعشق تراب وطنها فقد روى الجاحظ

حملت معها تربة بلدها رمالً وعفراً تستنشقه(. وما أجمل أن يتحول هذا الحب للوطن ليصبح  كانت العرب إذا غزت أو سافرت)

قيمة تتمثّل في السلوك السليم ليساعد في دعم قاعدة األمن واالستقرار ودافعاً لإلنتاج والتقدم واالبتكار واإلبداع، فحب الوطن 

ت سلوكية تقوم على مبادئ وقيم ومقومات يحصد ثمارها من يعيش ليس كلمات تُحفظ أو كتاباً يُدرس، بل هو مشاعر وممارسا

 .على أرضه ويتنفس هواءها

فإن أعلى صور االنتماء وأسماها هو االنتماء للشريعة اإلسالمية امتثاالً لتعاليمها والتزاماً بأحكامها وتطبيقاً ألوامرها ونواهيها 

ى الدين في الرؤية اإلسالمية، خصوصاً أن وطننا المملكة العربية وال تعارض أو تناقض بين االنتماء للوطن واالنتماء إل

السعودية مهبطُ الوحي وقبلة المسلمين قام على تطبيق الشريعة اإلسالمية وجعلها دستوراً له يعمل بأحكامها فالحفاظ عليه 

 .وحمايته هو قيمة إسالمية

لوالة األمر، وطاعة ولي األمر تأتي في المقدمة بعد طاعة  وتحقيق األمن الفكري ولزوم الجماعة من مقتضى البيعة الشرعية

ُسوَل َوأُْولِي األَْمرِ  ِمنُكْم{. واألسرة تلعب دوراً بالغ  هللا ورسوله كما قال هللا تعالى: }يَا أَيُّهَا الَِّذيَن آَمنُوْا أَِطيُعوْا هللّاَ َوأَِطيُعوْا الرَّ

واره وإعداده إعداداً سليماً وفقاً ألحكام اإلسالم وآدابه وتعاليمه وتحصينه ضد األهمية في تنشئة الفرد وتأهيله للقيام بأد

السالمة للوطن والمجتمع. والمؤسسة التعليمية كذلك من خالل تأهيلها  -بإذن هللا  -االنحراف الفكري واألخالقي بما يحقق 

لمي لمفردات المواد، وإنما الوعي الذي يؤهله لبناء للطالب والطالبة بأن ال ينحصر دورها في مساعدة الطالب على التلقين الع

 .ذاته وفكره وتوجهاته، وأن يتمثّل المعلم والمنظومة التعليمية قيم الوطنية ويكونوا قدوة له في الخير والصالح

ساجد عليهم فال بد من التكاتف والتعاضد لنحافظ على ثروة الوطن الحقيقية أال وهم النشء والشباب. كذلك الدعاة وأئمة الم

واجب شرعي لترسيخ مفهوم المواطنة على ضوء الكتاب والسنة والتأهيل الشرعي ليؤدي المواطن ما عليه من واجبات نحو 

 .وطنه فال يكتفي فقط بالمطالبة بحقوقه ويغفل عن واجباته

طن فريسة سهلة لكل أنواع التعصب أيها اإلخوة عندما يضعف االنتماء للوطن يتولّد الفتور والسلبية والال مباالة فيصبح الموا

 .البعيدة عن مصالح الوطن ويُشّكل درجة كبيرة من الخطورة على الوحدة الوطنية والمنظومة االجتماعية

 أيها الحفل الكريم

المسلمين إن من فضل هللا تعالى أن مّن علينا باالنتماء إلى هذا الوطن الغالي الذي تميز بكونه مهبط الوحي ومنبع الرسالة وقِبلة 

 .وله مكانة اقتصادية، سياسية وإستراتيجية على مستوى العالم

وما توحيد صفوف المسلمين في رعد الشمال، واستجابة الدول وتفاعلها إال دليل على مكانة المملكة العربية السعودية، وموقفها 

 .ية بفضل هللا، ثم بفضل قيادتنا الحكيمةالحازم في حرب اليمن وإعادة األمل داللة على قدرتها العسكرية ومكانتها السياس
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لذلك حق لنا أن نفخر بهذا الوطن، وأن نبذل الغالي والنفيس من أجله ونلتزم بقيم المواطنة السامية. فلنملك روح المبادرة ولنكن 

حقق مفهوم الوطنية فاعلين لعمل ما هو ضروري ومتسق مع المبادئ السليمة لخدمة ديننا ووطننا ووالة أمرنا قوالً وعمالً كي ن

ولنلزم الجماعة ولنعمل بإخالص وصدق وعزم على الخير. فكل مواطن معني بهذه الُمثل السامية، وذلك بأن يحرص أن يؤدي 

 .ما هو منوط به بكل اقتدار، وأن يكون حصناً حصيناً ضد كل ما يُسيء لهذا الوطن الغالي

 .والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 سعد العثمان -
http://www.al-jazirah.com/2016/20160403/pl3.htm 

 الرياض
 ألفاً للفائز 150جائزتها مليون دوالر للمدرسة و

 بدبي« تحدي القراءة العربي»يدعو الطلبة للمشاركة في مسابقة « تعليم الرياض»
 منصور الحسين –الرياض 

ين والبنات للمشاركة في مسابقة "تحدي القراءة العربي" هو أكبر مشروع عربي أطلقه دعت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع مدارس البن    

ى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتشجيع القراءة لد

 .ف مدرسة تضم أكثر من مليون طالب وطالبةالطالب في العالم العربي، والبالغ عددها نحو أربعة آال

أن وأوضحت عبير النصار مشرفة النشاط في تعليم الرياض، أن التحدي يبدأ من شهر سبتمبر كل عام حتى شهر مارس من العام التالي، مشيرة إلى 

 ١٠ألولى ذي اللون األحمر والذي يحتوي على تسجيل الطالب يتم من خالل مدارسهم ومشرفيهم وبعد التسجيل، يستلم كل طالب مسجل جواز المرحلة ا

صفحات. ويقرأ الطالب الكتاب ويلخصه في صفحة واحدة ليحصل بذلك على تأشيرة القراءة حتى ينهي المرحلة الخامسة  ١٠تأشيرات قراءة بواقع 

 .راسي. وتبدأ التصفيات الشفويةكتاباً خارج المقرر خالل العام الد ٥٠واألخيرة من القراءة، ويكون بذلك قد قام بقراءة وتلخيص 

وصحة ودقّة  واردفت ان معايير التحكيم هي اللغة العربية السليمة للحوار والمناقشة، واستيعاب المقروء، ومدى استجابة الطالب لألسئلة الموجهة له،

ام لدى الطالب، ومعايير الكتاب المقروء في تحدي إجابته، ونوع الكتاب والتزام الطالب بالكتب الموضوعة لمرحلته، والمستوى الثقافي والمعرفي الع

 .القراءة العربي

 (www.arabreadingchallenge.com/register) وعلى كل مدرسة ترغب المشاركة ملء استمارة التسجيل اإللكترونية على هذا الموقع

 :م( أو البريد اإللكتروني٣ص إلى ٨)من األحد حتى الخميس، من الساعة  0097146011050واصل مباشرة مع التحدي على رقم الهاتف أو الت

(register@arabreadingchallenge.com).  ماليين دوالر يحصل الفائز األول في تحدي القراءة العربي على  3وأكدت أن المشروع رصد له

الف دوالر مكافأة ألسرته. كما تحصل أكثر المدارس مشاركة على مليون  50الف دوالر لتغطية تكاليف دراسته الجامعية و  100الف دوالر منها  150

 .الف دوالر للمدرسة من كل دولة مشاركة 800الف دوالر للمدير، و 100الف دوالر للمشرف،  100دوالر موزعة كالتالي 

والر، والطالب األول يحصل على عشرة آالف دوالر، إضافة للعديد من الجوائز التكريمية والتشجيعية كما يحصل المشرف األول على عشرة آالف د

 .للطالب والمشرفين المتميزين تصل قيمتها لمليون دوالر

http://www.alriyadh.com/1143229 
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