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  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرياض

 وزير التعليم يفتتح منتدى الرياض التطوعي.. غدا  
 منصور الحسين -الرياض 

رجب  25كتور أحمد العيسى انطالقة فعاليات منتدى الرياض للعمل التطوعي الساعة التاسعة من صباح يوم غد االثنين من يرعى وزير التعليم الد    

 .ه ويستمر ثالثة أيام بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض1437

نتدى األستاذ محمد بن عبدهللا المرشد أن المنتدى يهدف إلى النهوض بالمهارات وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض المشرف العام على الم

لمساهمة في التطوعية وتبادل األفكار وتقديم الرؤى الشبابية في مجال صناعة التطوع وغرس مفهوم العمل التطوعي والشعور بالمسؤولية لدى الناشئة وا

 .صناعة العمل التطوعي وتطويره ونشر ثقافته

اض للعمل مساعد المدير العام للتعليم للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية األستاذ حمد بن عبدهللا الشنيبر أن المنتدى يتضمن جائزة تعليم الريوأشار 

المتميزة التطوعي والتي تأتي في إطار إبراز الجهود واإلنجازات التطوعية وتكريم منسوبيها من تعليم الرياض، والتعريف بالمبادرات التطوعية 

 والتشجيع على تقديم مبادرات وبرامج ومشاريع تطوعية نوعية، مشيًرا إلى أن الجائزة تستهدف خمسة مستويات هي مكاتب التعليم، والمدارس،

 .والطالب، واألفكار التطوعية اإلبداعية، ووسام التطوع

ي، كما سيتضمن عدًدا من األنشطة والفعاليات منها جلسات علمية عن وأشار الشنيبر إلى أن المنتدى سيشهد إطالق مبادرات في مجال العمل التطوع

بية العمل التطوعي للقيادات في الميدان التربوي وللمعلمين والمعلمات وتجارب للجمهور وورش عمل للمعلمين والطالب والطالبات، ودورات تدري

ن منتدى الرياض وثقافة العمل التطوعي بمشاركة عدد من مدارس مسائية للجمهور باإلضافة إلى عرض عدد من النشرات والمجالت واألدلة ع

 .الرياض

http://www.alriyadh.com/1151573 

 الرياض
 .. مايو 4فتحت باب التسجيل حتى 

 تعلن عن خمسة مرتكزات أساسية لخطتها التعليمية« مدارس مسك»
 محمد الهمزاني -الرياض 

رس مسك التي تعد إحدى أهم المبادرات الحديثة في قطاع التعليم في السعودية، تمثلت في تطبيق تصدرت خمسة مرتكزات أساسية خطة عمل مدا    

في كافة المراحل التعليمية، واستخدام أساليب تقنية مبتكرة وتجارب افتراضية، والتعليم التفاعلي، والتركيز على تطوير  IB برنامج البكالوريا الدولية

 .إلى إشراك أولياء األمور في تنمية وتطوير قدرات أبنائهم التعليميةالمواهب وبناء الشخصية، إضافة 

ثة وجاء إعالن مدارس مسك عن خطتها التعليمية بعدما فتحت فرصة القبول والتسجيل لطالب مرحلة الصفوف التمهيدية والمراحل األبتدائية الثال

مايو المقبل، ونظمت ملتقى تعريفي ألولياء أمور الطالب، تم من خالله إطالعهم  4م، ويستمر حتى 2016أبريل  24األولى، بدًء من يوم األحد الماضي 

ع على نموذج من فصل دراسي ذكي يتضمن كافة التقنيات المبتكرة في التعليم وطرق التدريس، كما تم عرض تجربة حية لمحاكاة أولياء األمور م

 .األساتذة إلكترونيا

في كافة المراحل التعليمية، لما يتضمنه المنهج من أساليب تربوية تعتمد على االستفهام  IB وريا الدوليةويأتي تطبيق مدارس مسك لبرنامج البكال

شى مع ما واالستكشاف وتكثيف النشاطات، وما يتميز به من جودة التعليم، وإعطاء كل طالب عناية خاصة تمكنه من اكتساب المهارات الالزمة بما يتما

 .العالمي من تطورات وصل إليه المشهد التعليمي
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ت واعتنت مدارس مسك باستقطاب معلمين ومعلمات من مختلف الجنسيات من كافة دول العالم وعلى مستوى عال من الخبرة والكفاءة، يمتلكون خبرا

هدف إكساب المعلم السعودي دولية واسعة، وسيعملون جنباً إلى جنب مع معلمين سعوديين، حيث تسعى المدارس إلى تحقيق االستفادة من هذه الخبرات، ب

 .المهارة والخبرة الالزمة إليجاد جيل من المعلمين الوطنيين بخبرات عالمية

% من مقاعدها للمنح الدراسية وفق آلية محددة، 20طالباً وطالبة خصصت  120وحددت مدارس مسك الطاقة االستيعابية للقبول للعام الدراسي المقبل ب 

طالباً فقط، ويشرف على الفصل ثالث معلمات، وذلك بهدف إتاحة مساحة أكبر من التركيز على  12ا الدراسية على كما سيحتوي كل فصل من فصوله

ما كل طالب، من أجل صقل مهاراته وتحفيزه على التفكير واإلبداع، وكذلك للحصول على مساحة كافية لمعالجة الصعوبات وتقديم رعاية شاملة، ك

 .راحل المتقدمة، وتفعيل األنشطة الثقافية واالجتماعية والتطوعية والرياضيةستوفر سكنا داخليا لطالب الم

وهي يذكر أن مدارس مسك هي إحدى أهم المبادرات في قطاع التعليم لمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية" للتشجيع نحو اإلبداع، 

اً هاماً في المملكة، من خالل ما ستقدمه من تعليم نوعي ضمن بيئة تعليمية متميزة ومبتكرة منشأة غير ربحية تهدف إلى أن تصبح معلماً تعليمياً وحضاري

 .إلعداد جيل من المبدعين النطالقة نحو الحياة في المستقبل بما يخدم ويواكب تطلعات المجتمع

http://www.alriyadh.com/1151580 

 اجلزيرة

 ..تحت رعاية وزير التعليم

  ى الرياض التطوعي.. غدا  انطالق فعاليات منتد
 :الوهيبي وهيب - الجزيرة

رى بمركز الرياض الدولي يرعى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى غداً فعاليات منتدى الرياض للعمل التطوعي، ويستمر على مدى ثالثة أيام بقاعة المؤتمرات الكب

 .للمؤتمرات والمعارض

مشرف العام على المنتدى محمد بن عبدهللا المرشد أن المنتدى يهدف إلى النهوض بالمهارات التطوعية وتبادل األفكار وتقديم وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض ال

 .فتهوتطويره و نشر ثقاالرؤى الشبابية في مجال صناعة التطوع وغرس مفهوم العمل التطوعي والشعور بالمسؤولية لدى الناشئة والمساهمة في صناعة العمل التطوعي 

والتي تأتي في إطار إبراز من جانبه أوضح رئيس وحدة العمل التطوعي والمدير التنفيذي للمنتدى أحمد الحربي أن المنتدى يتضمن جائزة تعليم الرياض للعمل التطوعي 

تشجيع على تقديم مبادرات وبرامج ومشاريع تطوعيـة الجهود واإلنجازات التطوعية وتكريم منسوبيها من تعليم الرياض, والتعريف بالمبادرات التطوعية المتميزة وال

 .وعنوعية، مشيًرا إلى أن الجائزة تستهدف خمسة مستويات هي مكاتب التعليم, والمدارس, والطالب, واألفكار التطوعية اإلبداعية, ووسام التط

عدًدا من األنشطة والفعاليات منها جلسات علمية عن العمل التطوعي  ولفت الحربي إلى أن المنتدى سيشهد إطالق مبادرات في مجال العمل التطوعي, كما سيتضمن

مهور باإلضافة إلى عرض للقيادات في الميدان التربوي وللمعلمين والمعلمات وتجارب للجمهور وورش عمل للمعلمين والطالب والطالبات, ودورات تدريبية مسائية للج

 .ض وثقافة العمل التطوعي بمشاركة عدد من مدارس الرياضعدد من النشرات والمجالت واألدلة عن منتدى الريا

http://www.al-jazirah.com/2016/20160501/ln48.htm 

 اجلزيرة

 هـ1437روضة الدرعية تحتفل بدفعة 
 :المحليات - الجزيرة

ن الكريم تالها الخريج سعد ممدوح البريدي ثم دعاء الصباح أقامت روضة التنمية بالدرعية حفلها السنوي لتخّرج أطفالها الخميس الماضي وبدئ الحفل بآيات من القرآ

يا حالكم ثم أمي يا أغلى ناسي،  ألقاه الخريج كرم باسل السويركي، بعد ذلك ألقت مديرة الروضة األستاذة زينة محسن الغامدي كلمتها ثم توالت فقرات الحفل بدأت بأنشودة

 . ا أنشودة عاش سلمانيا محلى دنيتنا، تحية للجيش السعودي وكان ختامه

الحفل بتسليم األطفال  ثم فقرة تكريم الموظفات، ومن المكّرمين المعلمة عمشاء سعد دغش السهلي نظير جهودها المتميزة وما قامت به خالل العام الدراسي وانتهى

 .الشهادات والهدايا

http://www.al-jazirah.com/2016/20160501/fe5.htm 

 اجلزيرة

 تب تعليم قرطبةبحضور مدير مك

م المعلمين المتقاعدين والطالب المتميزين   ابتدائية عبدهللا خياط تكرِّ
 :المحليات - الجزيرة

األستاذ سهم بن ضاوي  احتفت مدرسة الشيخ عبدهللا خياط االبتدائية شرق مدينة الرياض بمعلميها المتقاعدين والمتميزين بحضور مدير مكتب التعليم في حي قرطبة

متميزين في الصفوف ي وعدد من المشرفين التربويين ومديري المدارس ومنسوبي المدرسة من معلمين وطالب، وسلّمت إدارة المدرسة الهدايا التكريمية للطلبة الالدعجان

 .األولية والعليا يتقدمهم أولياء أمورهم

 .ى إقامة هذه البادرة الجميلة متمنياً لهم مزيداً من التألق والنجاحمن جانبه أعرب الدعجاني مدير مكتب التعليم عن شكره وتقديره إلدارة المدرسة عل

http://www.al-jazirah.com/2016/20160501/fe6.htm 

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


                                                                                             التعليموزارة 

 األحد:  ــومـــاليـــــ                     للتعليم مبنطقة الرياض                                                                                                 اإلدارة العامة

 هـ 24/7/1437:  ـاريخـالـت                                                                                                                                                                    إدارة اإلعالم

  م1/5/2016 :ــــق وافـامل                                                                                                           لصحفيامللف ا 

 

 

 

 

 

 

3 

jf@moe.gov.sa                                 453656501فـــاكس: 01 4536161ـفــون:  تــل 

 

 

 

 اجلزيرة

 «سيارة»يكافئ معلما  متميزا  بـ« تعليم شرق الرياض»
 :اليوسف عبدالرحمن - الجزيرة

 .نظير عطائه الكبير في الميدان 2016مصادر تعلم في مدرسة هشام بن حكيم االبتدائية، بسيارة موديل  كافأ مكتب التعليم بشرق الرياض المعلم ناصر العقيل أمين

، في نادي الضباط بمدينة األمير بدر بن عبدالعزيز السكنية بالحرس الوطني، «6التميز »جاء ذلك خالل احتفالية كبيرة نظمها المكتب، لإلعالن عن الفائزين بجائزته لـ

الرياض وكبار  د المرشد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، وأ.عبدهللا الظافري مدير مكتب تعليم شرق الرياض وحشد من القيادات بوزارة التعليم وتعليمبحضور محم

رزة تسمو في سماء مكتب الشرق بل ضباط الحرس الوطني. من جهته، قال األستاذ عبد هللا الظافري مدير مكتب الشرق المشرف العام على الجائزة، إن التميز عالمة با

إن فكرة الجائزة برزت إيمانا من المكتب بأهمية نشر ثقافة التميز بين جميع العاملين »في الرياض. بدوره، قال سعيد الزهراني المساعد للشؤون المدرسية رئيس الجائزة : 

لجميع لتحسين ورفع مستوى التحصيل لدى الطالب وبحثا عن االرتقاء بمستوى التربية في المجال التعليمي والتربوي، ومن مبدأ نشر روح اإلبداع والمنافسة بين ا

إلى ذلك، أكد سالم بن عبد هللا بن رمضان األمين العام للجائزة، أن الهدف من «. والتعليم ولمساعدة الهيئة التعليمية والطالب على تطوير األداء داخل المؤسسة التعليمية

لة بين عناصر بمكانة المعلم واالرتقاء بمستوى الطالب واإلتقان في العمل والتحفيز على اإلبداع، الفتا إلى أن الجائزة تسهم في تحقيق الجودة الشامتكريم المتميزين السمو 

 .العملية التعليمية وتحفيز التنافس اإليجابي للوصول إلى اإلبداع

http://www.al-jazirah.com/2016/20160501/fe18.htm 

 البالد

 تعليم شرق الرياض( يكافئ معلما متميزا)
 البالد –الرياض 

كافأ مكتب التعليم بشرق الرياض المعلم ناصر العقيل أمين مصادر تعلم في مدرسة هشام بن حكيم االبتدائية، بسيارة موديل 

 .نظير عطاءه الكبير في الميدان 2016

، في نادي الضباط ″6التميز “، لإلعالن عن الفائزين بجائزته لـ جاء ذلك خالل احتفالية كبيرة نظمها المكتب االثنين الماضي

بمدينة األمير بدر بن عبدالعزيز السكنية بالحرس الوطني، بحضور محمد المرشد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، وأ.عبدهللا 

وكبار ضباط الحرس الوطني. الظافري مدير مكتب تعليم شرق الرياض وحشد من القيادات بوزارة التعليم وتعليم الرياض 

والفائزون هم: عبدهللا صالح الثمالي، عامر عبدهللا الصعيري، عبدالمجيد غزاي العتيبي، يوسف مطلق الشايعي، مساعد 

عبدالرحمن المنديل، سلطان سعدون الضباطي، طالل فارس الشلوي، خالد صالح الحسون، عبدالمجيد محمد آل حزيمي، عبدهللا 

 .ياسر ممدوح أبو عامر، ناصر العقيل، وسلطان بنيدر السليسسلطان السلطان، 

إن فكرة الجائزة برزت إيمانا من المكتب بأهمية نشر “بدوره قال سعيد الزهراني المساعد للشؤون المدرسية رئيس الجائزة : 

منافسة بين الجميع لتحسين ورفع ثقافة التميز بين جميع العاملين في المجال التعليمي والتربوي، ومن مبدأ نشر روح اإلبداع وال

مستوى التحصيل لدى الطالب وبحثا عن االرتقاء بمستوى التربية والتعليم ولمساعدة الهيئة التعليمية والطالب على تطوير 

 .”األداء داخل المؤسسة التعليمية

جائزة، أن الهدف من تكريم المتميزين السمو بمكانة المعلم واالرتقاء إلى ذلك، أكد سالم بن عبد هللا بن رمضان األمين العام لل

بمستوى الطالب واإلتقان في العمل والتحفيز على اإلبداع، الفتا إلى أن الجائزة تسهم في تحقيق الجودة الشاملة بين عناصر 

 .العملية التعليمية وتحفيز التنافس اإليجابي للوصول إلى اإلبداع
https://www.albiladdaily.com/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B4%D8%B1%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%A6-

%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7/ 

 االقتصادية
 "نظمته "االتصاالت السعودية
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 وأكاديميتي الريال ومانشستر« االتصاالت»وري المدارس لـ بطل د« مدارس نجد»
 

توجت مدارس نجد األهلية في الرياض ببطولة دوري المدارس، الذي نظمته االتصاالت السعودية بالتعاون مع أكاديميات مانشستر يونايتد 

الملك عبد العزيز بالمرسالت يوم السبت الماضي  اإلنجليزي ولاير مدريد اإلسباني، الذي أقيم على ملعب "االتصاالت السعودية" في مجمع

1437/7/16. 

األمير خالد بن  حضر التتويج نيابة عن الرئيس العام لرعاية الشباب األمير عبد هللا بن مساعد المدير التنفيذي للعالقات الدولية في اللجنة األولمبية

هللا الفهد والمدربين الوطنيين محمد الخراشي وناصر الجوهر ومدربي  بندر وبمشاركة من قبل مدير عام الشؤون اإلعالمية بالنيابة عبد

طالبا من مدارس الرياض  12، حيث فاز 2-4األكاديميات في مانشستر ولاير مدريد، وقد حقق فريق مدارس نجد الفوز على فريق مدارس عهد 

 .برحلة معسكر تدريبي إلى أكاديمية المان يونايتد ولاير مدريد

لمدارس الذي أقيم على مدار ثالثة أيام متواصلة على ملعب االتصاالت السعودية في مجمع الملك عبد العزيز في المرسالت، وشهد دوري ا

مثل حضور عدد من خبراء كرة القدم من بينهم المدير الفني للمنتخبات السعودية البلجيكي "يان"، الذي قال في تصريح عقب زيارته للبطولة إن 

كروية تسهم بشكل مباشر في تطوير الكرة السعودية من خالل النشء، مثمنا لشركة االتصاالت السعودية هذه المبادرة اإليجابية، هذه المناسبات ال

ير مستوى وأضاف "بالنسبة لي فأنا سعيد جدا أن ألتقي مدربين من المان يونايتد وكذلك الريال مدريد، وهذه مسألة مفيدة لنا ككوادر تدريبية لتطو

 .فيما بيننا"، كما حضر التتويج عدد من المدربين الوطنيين من بينهم خالد القروني ويوسف خميس والدكتور عبد العزيز الخالد وعلي كميخالعمل 

 .تجدر اإلشارة إلى أن البطولة سيتم تنظيمها خالل األيام القادمة في كل من مدينتي جدة والدمام

https://www.aleqt.com/2016/05/01/article_1051254.html 

 عكاظ

 نتاج مدرسة المشاغبين
 عبدهللا عمر خياط

سالمية والعربية لقد كانت محاولة صدام حسين احتالل الكويت مؤلمة كدرت نفس المواطن العربي ليس فقط في الخليج، وإنما في جميع الدول اإل ..

-ان وأيضا العرب حيثما كانوا. وأمال في تقديم عمل صحفي يعيد البسمة على الوجه قمت والرسام الشهير مصطفى حسين ورسام الجمهورية أحمد طوغ

« صباح الخير»ألخرى كـالتي استطاعت أن تسحق جميع المجالت ا« كاريكاتير»، واألستاذ عبدالرحمن السبيعي، بالعمل على إصدار مجلة -رحمهما هللا

 .من أوهام خاطئة« روز اليوسف»و
مدرسة »وبطبيعة الحال فقد حاول األستاذ مصطفى حسين التعامل مع الرسامين والكتاب والفكهين وكان من بينهم األستاذ علي سالم مؤلف مسرحية 

 .«المشاغبين
أن ينال من صاحب « مدرسة المشاغبين»العشاء حاول مؤلف مسرحية وذات ليلة أقامت المجلة حفال ضم بعض الكتاب والرسامين وخالل تناول 

إال أن أتصدي لعلي سالم وتصحيح ما قاله عن الشيخ  -رحمه هللا-الفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فما كان مني وأنا المحب للشيخ الشعراوي 

 .الشعراوي
كامب »بزيارة إسرائيل ال سرا وال جهرا.. في الوقت الذي نعرف أنك زرتها سرا قبل اتفاق  ولم أكتف بذلك بل ذكرته باآلثار الرائعة للشيخ بأنه لم يقم

 .، ثم تكررت زياراتك لها جهرا بعد االتفاق إياه بين مصر وإسرائيل«ديفيد
أو الندوات التي يعقدها ويشهدها جمع وليس هذا فحسب: فإن الشيخ الشعراوي يجاهد لتثقيف األمة اإلسالمية من خالل الحوارات التلفزيونية أو اإلذاعية 

وليس هذا فحسب فقد قام بتفسير القرآن الكريم تفسيرا بليغا وافقه اإللهام من هللا. وبصوت مرتفع قلت لعلي سالم: فماذا «. ال إله إال هللا»كبير من أهل 

 مدرسيهم؟ التي ضللت بها الشباب بالمسخرة وقلة األدب في معاملة« مدرسة المشاغبين»قدمت أنت؟ 
 .وهنا انسحب من على المائدة ألنه لم يكن يتوقع أن أحدا يجرؤ على مواجهته

 23ترد بـ« التعليم»المعلم.. و« هيبة»هـ بعنوان: )طالب يسقطون 13/7/1437يوم األربعاء « عكاظ»لقد عاد إلى ذاكرتي هذا الحوار إثر ما نشرته 

كلمة فقط على مقطع مرئي يظهر طالبا يسيئون لمعلمهم في الفصل، ويرقصون ويتلفظون داخل  23في « تعليم الرياض»رد »كلمة( وقد تضمن الخبر: 

عقوبات  المدرسة، ببيان يؤكد التوصل للطالب المسيئين، ويعلن تكوين لجنة تحقيق بدأت مهماتها، ومن المتوقع إعالن نتائجها الحقا. ويتوقع صدور

 .«صلت اللجنة إلدانتهمتربوية رادعة بحق الطالب المسيئين إذا تو

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160501/Con20160501837144.htm 

 عكاظ

 149مشروع الفيزياء والكيمياء في ثانوية 
 ()الرياض« عكاظ» 
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من إنتاج وتجارب « الكيمياء في حياتناالفيزياء و»للبنات التابعة لمكتب التربية والتعليم بالروابي بالرياض مشروعا علميا بعنوان  149نظمت الثانوية 

 .الطالبات ضمن المنهج الفصلي

عواطف بنت ضيف هللا الغامدي أن المشروع يهدف لتدريب الطالبات، وصقل مهاراتهن العلمية، الفتة إلى أن  149وأوضحت قائدة المدرسة الثانوية 

ت. وقدمت الغامدي شكرها للمعلمتين تهاني المطيري ومنى األحمري اللتين الفعاليات تضمنت عددا كبيرا من تجارب واختراعات وإبداعات الطالبا

 .أشرفتا على تنظيم المشروع، إضافة إلى معلمات المدرسة والمشرفات التربويات

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160501/Con20160501837181.htm 

 الوطن

 غدا التطوعي الرياض منتدى فعاليات يرعى العيسى
 لرياض: الوطنا

في قاعة المؤتمرات الكبرى  يرعى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى فعاليات منتدى الرياض للعمل التطوعي األول، الذي تنطلق فعالياته صباح غد ويستمر ثالثة أيام

  .بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

عام على المنتدى محمد المرشد، أن المنتدى يهدف إلى النهوض بالمهارات التطوعية وتبادل األفكار، وتقديم وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، المشرف ال

 .ي وتطويره ونشر ثقافتهالرؤى الشبابية في مجال صناعة التطوع، وغرس مفهوم العمل التطوعي والشعور بالمسؤولية لدى الناشئة، والمساهمة في صناعة العمل التطوع

في إطار إبراز  قال رئيس وحدة العمل التطوعي، المدير التنفيذي للمنتدى أحمد الحربي، إن المنتدى يتضمن جائزة تعليم الرياض للعمل التطوعي التي تأتيمن جانبه، 

م مبادرات وبرامج ومشاريع تطوعية الجهود واإلنجازات التطوعية، وتكريم منسوبيها من تعليم الرياض، والتعريف بالمبادرات التطوعية المتميزة والتشجيع على تقدي

ولفت الحربي إلى أن المنتدى نوعية، مشيرا إلى أن الجائزة تستهدف خمسة مستويات هي: مكاتب التعليم والمدارس والطالب واألفكار التطوعية اإلبداعية ووسام التطوع. 

لفعاليات منها جلسات علمية عن العمل التطوعي للقيادات في الميدان التربوي سيشهد إطالق مبادرات في مجال العمل التطوعي، كما سيتضمن عددا من األنشطة وا

والمجالت واألدلة وللمعلمين والمعلمات، وتجارب للجمهور، وورش عمل للمعلمين والطالب والطالبات، ودورات تدريبية مسائية للجمهور، وعرض عدد من النشرات 

 .كة عدد من مدارس الرياضعن منتدى الرياض، وثقافة العمل التطوعي بمشار

 أهداف المنتدى
 النهوض بالمهارات التطوعية -

  تبادل األفكار وتقديم الرؤى الشبابية -

 غرس مفهوم العمل التطوعي لدى الناشئة -

  المساهمة في صناعة العمل التطوعي وتطويره -

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=261988&CategoryID=5 

 هـ1437-7-23إضافة ألخبار السبت 

 اليوم

 يعلن الفائزين بجائزة العمل التطوعي« تعليم الرياض»
 الرياض - اليوم

عليم بمنطقة الرياض أسماء الفائزين بجائزة تعليم في خطوة تعد من أولى المبادرات على مستوى وزارة التعليم، أعلنت وحدة العمل التطوعي باإلدارة العامة للت

زين الدكتور أحمد الرياض للعمل التطوعي لهذا العام، وذلك خالل المؤتمر الصحفي الذي نظمته الوحدة في مقر الغرفة التجارية بالرياض، على أن يكرم الفائ

 .العيسى وزير التعليم غدا

لعام للتعليم بمنطقة الرياض ونائب المشرف العام للجائزة، إن جائزة تعليم الرياض للعمل التطوعي تهدف إلى مكافأة وقال حمد بن عبدهللا الشنيبر مساعد المدير ا

المستهدفة لتقديم  جهود وإنجازات منسوبي تعليم الرياض التطوعية لبذل المزيد من العطاء والتعريف بالمبادرات التطوعية المتميزة والفاعلة وتشجيع الفئات

 .ت وبرامج ومشاريع تطوعية نوعية كذلك تحفيز الشباب والشابات للمشاركة الفاعلة في العمل التطوعيمبادرا

ي فئة مكاتب التعليم من جهته، هنأ أحمد الحربي رئيس وحدة العمل التطوعي بتعليم الرياض الفائزين بالجائزة، مشيرا الى أن الجائزة اشتملت على عدة فئات وه

 يم بقرطبة بالمركز األول ومبادرته )تطوعي لوطني( وفي المركز الثاني مكتب تعليم الروابي ومبادرته )فاتورتك دليل وعيك( وفئة المدارسوفاز بها مكتب التعل

وحصل عليها  طالبةوحصل عليها مجمع حفيرة نساح للبنات لمبادرته )أمة أقرأ( ومدرسة العيينة بنين ومبادرتها التطوعية )التوعية الصحية( وفئة الطالب وال

األفكار اإلبداعية  طالبات معهد النور لمبادرتهم )اترك أثرا( وكذلك الطالب عبدالرحمن بن محمد العمري من مدرسة شبل بن عباد لمبادرته )حفظ النعمة( وفئة

 .(اب شاتلمبادرتها )تعليم الرياضيات بالسن 56وحصل عليها الطالب محمد بن علي األحمري لمبادرته )حسنها( والمتوسطة 

ين في حفل افتتاح فيما حصل منصور العاطفي المشرف التربوي في تعليم الرياض على وسام التطوع لجهوده التطوعية المميزة مشيرا إلى أنه سيتم تكريم الفائز

 .منتدى الرياض للعمل التطوعي برعاية من وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى
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http://www.alyaum.com/article/4133991 
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