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  أخبار اإلدارة  
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 عني 
مساعد مدير عام تعليم الرياض يرعى اختتام برامج املوهوبني ويكرم 

 الفائزين واملشاركني يف أنشطتها
 

http://ien.sa/?q=node/3123 
 
لشنيرب يرعى حفل اختتام برامج املوهوبني ويكرم الفائزين واملشاركني يف ا

 أنشطتها
http://www.enjjaz.com/news.php?action=show&id=20187 

 
 اجلزيرة

 قسائم شرائية جوائز للطالب من تعليم الرياض
 :اليوسف عبدالرحمن - «الجزيرة»

رياض أن تكرم موهوبيها بكوبونات مشتريات، وذلك في ختام برامج وأنشطة إدارة الموهوبين اختارت إدارة تعليم ال

 .الذي رعاه مساعد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض األستاذ حمد بن عبدهللا الشنيبر أمس
http://www.al-jazirah.com/2016/20160518/ln91.htm 

 اجلزيرة

 الختامي السنويتنظم حفلها « مدارس العبير األهلية»
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أقامت مدارس العبير األهلية حفلها الختامي السنوي، بحضور المشرف العام والمالك للمدارس عبدهللا بن عمر 

 .البراك، وقادة المدارس والمشرفين التربويين، وبحضور أولياء األمور

ة، حيث اشتمل الحفل على وقدم أحد الطالب كلمات ترحيبية بالحضور، وكذا أناشيد وطنية تربوية ومسرحيات هادف

عرض رياضي ومعرض فني من أعمال الطالب. وقد لفت نظر الجميع والء التالميذ وحبهم لوطنهم والدفاع عنه 

 .وتجديد الوالء للمليك ووالة األمر، داعين هللا أن يحفظ بالدنا من كل سوء ومكروه والعيش فيه بسعادة ورخاء
http://www.al-jazirah.com/2016/20160518/ec13.htm 

 عكاظ

 أصغر معلمة رياضيات« منى»
 ))جدة« عكاظ» 

ها في تسابق طفلة سعودية، لم تتخط عامها الثاني عشر، الزمن وأقرانها من بنات جيلها، وهي تتوشح دورا مهما يحاكي ذلك الذي تضطلع به معلمات

، «سناب شات»مبسطة ومهمة عبر مواقع التواصل االجتماعي، تحديدا المدارس وتحديدا في مادة الرياضيات، إذ شرعت منى المواش في تقديم دروس 

هذه الذي خطفت من خالله اهتمام كثير من المتابعين من الطالب والطالبات بشرحها المبسط والممتع، وأدهشت آخرين في طرقها مجاال مفيدا عبر 

 .ةالمواقع وأسلوبا مشوقا ينبئ عن موهبة قادمة في علوم الرياضيات والهندس

واسعة من  وقدمت في الفترة الماضية عددا من الدروس المهمة لمادة الرياضيات للصف األول متوسط تزامنا مع فترة االختبارات الحالية، القت إشادات

 .تفاؤال بها ودعما لها« األستاذة منى»عدد من المغردين الذين وصفوها بـ 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160518/Con20160518840145.htm 

 الرياض

 ويعرفن ببرنامج فينا خير« الرياض»يزرن  103طالبات المدرسة 
 عذراء الحسيني -الرياض 

بالرياض ترافقهن المعلمات نورة السبيعي منسقة برنامج فينا  103استقبل القسم النسائي بجريدة الرياض وفدا من طالبات االبتدائية 

الكشافة واألستاذة صفية الزهراني معلمة مصادر التعلم في البرنامج، وقد كانت الزميلة مديرة  خير والمعلمة موضي القويفلي منسقة

التحرير األستاذة نوال الراشد في استقبالهن حيث أطلعت الوفد على خطة سير العمل بالقسم بدءا بالتحرير واستقاء المعلومات 

فلي تعريفا ببرنامج فينا خير الذي يأتي بإشراف من مكتب التعليم الصحفية حتى مرحلة النشر. وقد قدمت األستاذة موضي القوي

بالنهضة، وبمتابعة مستمرة من مديرة المدرسة األستاذة فاطمة الحناكي حيث قالت "إن رؤية البرنامج تتمحور حول مسؤولية الطالبة 

المحافظة عليها، وتواصل "نطمح أن تحظى تجاه مدرستها وبيتها وبيئتها وشارعها وحيها ومدينتها من خالل خدمتها ونظافتها و

مدارسنا بأفضل بيئة مدرسية من خالل تحمل الطالب والمعلمات مسؤولية النظافة والصيانة الدورية لما في ذلك من تشجيع للعمل 

مثل  103تدائية بروح الفريق الواحد، فيما أوضحت األستاذة نورة السبيعي بأن للبرنامج العديد من المبادرات التي قامت بها االب

تفطير عمال النظافة وكسوة الشتاء للعمال وزيارة مركز التأهيل الشامل لإلناث واستضافة جمعية رعاية األيتام )إنسان( وأيضا 

مبادرة المزارعة الصغيرة وسقاية الحاج يوم عرفة وتوزيع بطاقات شحن للمكالمات على العمال والعامالت، وفي مجال نشر ثقافة 

ن البرنامج بينت األستاذة صفية الزهراني بأن البرنامج من خالل )نحن نحب من حولنا( قد قامت منسوبات المدرسة المشروع ضم

بزيارات عدة لتقديم الشكر على ما يقدم من خدمات مثل زيارة المركز الصحي بالروضة والوحدة الصحية بالنهضة وزيارة بعض 

 .المدارس المجاورة واستضافة مجلس اآلباء

http://www.alriyadh.com/1504012 

 الرياض

 مـنـع الـمـدارس مـن حـرمـان أي طـالـــب من دخول االختبار إال بقرار من مدير التعليم
 منصور الحسين -الرياض 

نبهت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض إلى عدم حرمان أي طالب وطالبة من دخول االختبارات التحريرية إال بصدور قرار 

حرمان من مدير عام التعليم. وأوضح لـ"الرياض" مدير االختبارات والقبول بتعليم الرياض أيمن بن محمد الركبان أن الطالب أو 
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الطالبة المنقطع عن الدراسة خالل الفصل الدراسي إذا حضر لالختبارات التحريرية فإنه يُمكن من دخول االختبارات التحريرية وبعد 

ال للجنة التوجيه واإلرشاد بالمدرسة لدراسة أسباب غيابه وإحالته بنموذج دراسة حالة غيابه للجنة التوجيه خروجه من االختبار يح

واإلرشاد بمكتب التعليم الذي تتبع له المدرسة التخاذ اإلجراء المناسب. ودعا قادة المدارس إلى التقيد إجراءات التقويم والنجاح 

نوية )التعليم السنوي( والواردة في المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية لالئحة تقويم الطالب، والرسوب في المرحلتين المتوسطة والثا

%( من درجة اختبار الفصل الدراسي الثاني للطالب والطالبات المنتظمين، 20حيث تم إلغاء نظام التجاوز وإضافة شرط النسبة )

%( من 20ل الطالب على درجة النهاية الصغرى للمادة وعلى نسبة )ولطالب النظام الفصلي للتعليم الثانوي حيث يشترط حصو

 .درجة اختبار نهاية المستوى

http://www.alriyadh.com/1503923 

 الرياض

 طالباً من ذوي االحتياجات الخاصة من تعليم الرياض 49بنده توقع عقود توظيف 
 منصور الحسين -الرياض 

طالبا نتيجة اجتيازهم البرنامج التربوي  49لعامة للتعليم بمنطقة الرياض حفلها الختامي والذي تم فيه تكريم أقامت إدارة التربية الخاصة باإلدارة ا

 .التأهيلي الميداني في أسواق بندة

ا بعد وشهد الحفل توقيع عقود العمل في شركة بندة للطالب المجتازين للتدريب الميداني الخاص بطالب البرنامج التربوي التأهيلي لمرحلة م

سنوياً على  150المتوسطة وذلك بأسواق بنده، تفعيالً لمذكرة التفاهم الموقعة بين إدارة التعليم بالرياض وشركة بنده للتجزئة والتي تهدف لتدريب 

ام في فروع بنده بعض المهن. من جهته بين مدير إدارة التربية الخاصة بالرياض عبدالرحيم بن عبدالرحمن آل الشيخ أن عدد المتدربين لهذا الع

 .منهم في فروع شركة بنده هذا العام، وهو العام الثاني لالتفاقية 49طالباً، تم توظيف  90بلغ 

طالب من فئة ذوي التوحد حيث تعد هذه التجربة األولى على مستوى المملكة التي تتم فيها مشاركة  5وأضاف أن من ضمن الطلبة المتدربين 

 .طالب من فئة ذوي التوحد برفقة زمالئهم من طالب التربية الفكرية

http://www.alriyadh.com/1503981 
 

 

 احلياة

 «الضرب»بسبب « ختباراتاال»كرهت «: الحياة»التويجري لـ
  البدوي عمر - جدة

هـ، وكانت فترة االختبارات بالنسبة إليه سبباً  1411تخرج المذيع الرياضي ماجد التويجري من ثانوية الملك فهد بالرياض عام 

واء االختبارات أو مصاعبها بل إلى الطقس الذي يعانيه فيها، إذ يفرض األخ في التوتر والقلق، وال يعود هذا الخوف إلى أج

األكبر )خالد( على إخوته الصغار نظاماً صارماً عند المذاكرة، وعادة ما يغلق عليهم الباب ويجلس معهم في الغرفة وبيده 

 عن الكتاب ولو لصدفة عابرة. الضرب الغليظة التي تنهال على ماجد وأخوه سامي، لو فكر أحدهما رفع بصره« عصا»

استمر هذا الضغط النفسي على ماجد وأخيه الصغير خالل االبتدائية والمتوسطة، بينما ساعد االستقالل في الثانوية وتدخل 

 بعض إخوته في منع تكرار هذه الممارسة بحجة أنه أسلوب سلبي وال يحقق نفعاً للطالب.

قبلون على الصالة لطلب التوفيق في الدراسة، ويرفض اعتبار هذا التصرف سلبياً بل وذكر التويجري أن الطالب قديماً كانوا ي

يراه إيجابياً ألنه يعبر عن إيمان الطالب بأن الصالة والدعاء من أسباب التوفيق والنجاح، وأضاف أن محيط المدرسة أيام 

ة المادة للمرة األخيرة، بينما يبدو اآلن اإلهمال وعدم االختبارات قديماً كان يزخر بالجلسات والتجمعات الطالبية لمحاولة مراجع

االكتراث واضحاً على الطالب حتى في تعاملهم مع المعلمين، بعد زمن كان فيه جيل التويجري يهاب المعلم ويقدره إلى درجة 

 الهلع منه.

بادل ورقة االمتحان مع أحد زمالئه، وخالل المرحلة المتوسطة، اكتشف المراقب محاولته الغش في اإلنكليزية بعد أن الحظه يت

وافتضح أمره أكثر عندما اقترب منه المراقب وهو يرتجف من صعوبة الموقف مما اضطره لالعتراف، وبالفعل استدعي 

 الطالبان إلى إدارة المدرسة وخضعا الختبار جديد.

mailto:jf@moe.gov.sa
mailto:jf@moe.gov.sa
http://www.alhayat.com/Authors/15658139


                                                                                             التعليموزارة 

 اءألربعا:  ــومـــاليـــــ                                 للتعليم مبنطقة الرياض                                                                                     اإلدارة العامة

 هـ 11/8/1437:  ـاريخـالـت                                                                                                                                                                    إدارة اإلعالم

  م18/5/2016 :ــــق وافـامل                                                                                                           امللف الصحفي 

 

 

 

 

 

 

4 

jf@moe.gov.sa                                   :453656501فـــاكس: 01 4536161تــلـفــون 

في جدة، وعجز التويجري عن التعرف  وبعد مضي الكثير من الوقت تصادف التويجري مع هذا المراقب خالل مباراة للهالل

 عليه لوال تذكيره بموقف الغش المكشوف.

ويتذكر التويجري أوراق مذكراته اليومية التي كان يكتبها بشكل مستمر خالل مراحله الدراسية، وما زال يحتفظ بتلك األوراق 

 حتى اآلن.

http://www.alhayat.com/Articles/15658139 

 احلياة

 «الجداول النهائية»يضرب بوصلة « تقلق االختبارا»
  الشمراني سعاد - الرياض

تدخل أيام االختبارات الطالبات والطالب في دوامة من االرتباك والقلق بشكل ينعكس أحياناً على نسيان الجدول، ومذاكرة مادة 

ي اختبار اليوم التالي، لتكون الصدمة حينما يكتشف أنها مادة أخرى والمادة التي قام بمذاكرتها ظناً منهم أنها هي المقررة ف

 موعدها في اليوم الذي يليه.

إن فترة االختبارات ال تمر من دون أن تلجأ إلينا طالبة تطلب المساعدة، ألنها ذاكرت مادة أخرى »تقول المشرفة نجاة علي: 

دول، على رغم التنبيه على الطالبات بضرورة كتابة جدول االمتحانات من الجدول الرئيس الذي تعده غير المادة المحددة في الج

 «.المدرسة، دون تدوينه أو نقله من طالبة أخرى، لكن ال زالت مثل هذه األخطاء تحدث كل عام وهناك نماذج أخرى حية

عت فيه عندما ظنت أن اختبار الفترة الثانية في يومها األول من جهتها، ذكرت الطالبة رهف البيشي أنها ال تنسى الخطأ الذي وق

في مادة الحديث، وحين ذهبت إلى المدرسة، وبعد انقضاء الفترة األولى، اكتشفت أن اختبارها التالي في مادة التوحيد. وتقول 

توحيد وأنا منهارة، خصوصاً ، ذهبت إلى معلمة ال«حديث»وليست « توحيد»حين اكتشفت أن المادة في الفترة الثانية »رهف: 

أني طالبة مجتهدة، وتعلم معلمتي مدى حرصي على درجاتي، التي وقفت معي في هذا الموقف، والحمد هلل تجاوزت االختبار 

 «.ووعدت نفسي أن أركز على الجدول حتى ال يتكرر مثل هذا الموقف

منذ عامين وقعت لي قصة أصبحت »ين، مبينة أنه فيما استذكرت رؤى محمد قصتها مع نفس الخطأ الذي وقعت فيه قبل عام

بعدها حريصة جداً على الجدول أوالً، وعلى االتصال بصديقاتي ليالً للتأكد من صحة المواد ثانياً، وحتى بين الفترتين أسعى 

الختبار لم أنتبه أنني ذاكرت للتأكد من مادة االختبار في كتب الطالبات ثالثاً، ولن أتوانى في التأكد رابعاً وخامساً، ألني في ذلك ا

 «.مادة أخرى إال وقت االختبار

الطالب ليسوا بعيدين كثيراً عن مثل هذه المواقف وبخاصة في الصفين الثاني والثالث الثانوي، إذ يحرص الطالب على 

 الحصول على الدرجات العالية لتدعمه في المعدل، لذا يحدث له مثل هذا االرتباك.

قضيت كثيراً من الوقت في مذاكرة مادة التوحيد واصطحبت الكتاب معي، وبعد انتهائي من اختبار مادة »: ويقول علي العبدهللا

الفترة األولى بعد منتصف المدة المخصصة، بدأت تعليقات زمالئي الطالب لي، إذ كانوا يقولون لي )يالدافور( وكنت أعتقد أن 

إال أنني اكتشفت أن السبب يعود إلحضاري كتاب التوحيد الذي لم يكن  ذلك بسبب إنهائي لالختبار األول في منتصف المدة،

مقرراً اختباره في ذلك اليوم، إذ إن اختبار الفترة الثانية في مادة علم االجتماع، ويعتقدون أنني أنهيت مذاكرتها وبدأت في 

المادة توفير مكان ألتمكن من مذاكرة المادة، مذاكرة مواد اليوم الذي يليه، فما كان مني إال أخذ أحد الزمالء وطلبت من مدرس 

وبالفعل وجهني إلحدى القاعات الخالية وبدأت مع زميلي رحلة المذاكرة، وهلل الحمد لم أحتج لجهد كبير، إذ أنهيت المذاكرة 

 «.والمراجعة قبل بدء االختبار الثاني، حتى زميلي استفاد أيضاً من مذاكرته معي
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