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  أخبار اإلدارة  
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 الرياض

 يتحدث عن طموحات الشباب في الرياض.. األحد

 د. ابن حميد يدشن وقف الدعوة األول لتعاوني غرب الدمام
 إبراهيم الشيبان، منصور الحسين -الخبر، الرياض 

 دشن الشيخ د. صالح بن حميد إمام وخطيب الحرم المكي وعضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي، أمس، مشروع وقف الدعوة األول    

الشيخ عبدهللا اللحيدان مدير عام وزارة الشؤون اإلسالمية ، بحضور «نور»التابع للمكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام 

 .واألوقاف والدعوة واإلرشاد في المنطقة الشرقية

ين على هذه وأشاد د. بن حميد بما شاهده من برامج وأنشطة في مجاالت الدعوة هلل من قسم الدعوة والجاليات التي تميزت بلغات متعددة، داعيا للقائم

اهم ويبارك لهم في جهودهم. وقدم عبدالحميد البديع نائب رئيس مجلس إدارة المكتب، شكره للدكتور بن حميد على هذه الزيارة األنشطة بأن يسدد خط

محمد بن وتشريفة بتدشين الوقف، وذكر أن وقف الدعوة األول الذي تم تدشينه، يتكون من مبنى تجاري بحكم الموقع المتميز للوقف على شارع األمير 

حد ام، وريع الوقف سيعود لصالح برامج المكتب الدعوية. إلى ذلك، يستضيف منتدى الرياض التربوي لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض األفهد بالدم

لقيادات ا المقبل، الشيخ صالح بن عبدهللا بن حميد المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام، في حوار مع

 .في فندق الهوليدي إن قاعة االزدهار« الشباب.. ثروة وطموح»التعليمية بمنطقة الرياض من القطاعين البنين والبنات حول 

http://www.alriyadh.com/1148270 

 الرياض

 لطيفة بنت مساعد ترعى ملتقى ومعرض خدمات الطالب.. اليوم
 منصور الحسين -الرياض 

الملكي األميرة لطيفة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مجموعة نياره وعضو مجلس إدارة صندوق األميرة ترعى صاحبة السمو     

ر لمدة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز ديم المناهل، ملتقى ومعرض خدمات الطالب لمكاتب التعليم ومدارس البنات بالرياض اليوم األربعاء، ويستم

أباحسين المدير التنفيذي لمجموعة تسامي لريادة األعمال االجتماعية، ود. سارة العبدالكريم وكيلة كلية التربية جامعة الملك  يومين، وذلك بحضور مها

ة الجامعة سعود، ونوف العجمي مدير عام الخدمات التعليم العالي، ود. نوف الغريبي عميدة الكليات اإلنسانية جامعة شقراء، ود. شيمة العتيبي عميد

فتوحة، ود. خلود الحسينان عميدة كلية ضرماء، وزهراء الشريف حرم الشيخ صالح السدالن ورئيس مجموعة الشيخ صالح السدالن الخيرية، الم

في ومساعدة مدير عام خدمات الطالب بالوزارة د. عبير الحناكي ومشرفات الوزارة ومديرات اإلدارات ومكاتب التعليم. ومشرفات خدمات الطالب 

 .ومسؤوالت خدمات الطالب في المدارس المكاتب

وأعربت مديرة خدمات الطالب األستاذة البندري القريني عن شكرها لصاحبة السمو الملكي األميرة لطيفة ولجميع الحاضرات من أصحاب السمو 

 .دارس على مشاركتهن في حفل االفتتاحومسؤوالت الوزارة ومديرات اإلدارات ومكاتب التعليم والمشرفات التربويات ومنسقات خدمات الطالب في الم

ركنا  وأضافت أن المعرض يحوي أبرز التجارب الرائدة في أعمال التغذية والنقل المدرسي لهذا العام من جميع مكاتب التعليم بالرياض. كما سيضم

ب بتقديم شرح عن أبرز البرامج واألفكار خاصا باألسر المنتجة في المعرض، والشركات المشغلة للمقاصف. وستقوم مشرفة خدمات الطالب بالمكات

 .والبرامج التي تنفذها المدارس والمكاتب في مجال نقل الطالبات وأفضل سبل السالمة التي تطبق داخل حافالت المدارس

http://www.alriyadh.com/1148266 
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 الرياض

 وزير التعليم وجه بتزويده بتقرير عاجل حولها

 في الفيديوهات المسيئة للمعلم ينهي التحقيق« تعليم الرياض»
 منصور الحسين -الرياض 

لم ثم قاموا أنهت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، التحقيق في ثالثة مقاطع فيديو يظهر فيها طالب يتراقصون في الفصل الدراسي مع وجود المع    

 .بعمل بعض الحركات السيئة في وجه معلمهم

 .وتقع جنوب الرياض« أهلية»رسة التي صورت فيها مقاطع الفيديو، ، أن المد«اإلدارة»ووجدت 

قيق عاجلة من فيما وجه وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى، بتزويده بتقرير عاجل حول ذلك، حيث شكل المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض لجنة تح

 .الغامدي ومشرفي المكتب لتزويد وزير التعليم بنتائج التحقيق بعض مشرفي اإلدارة ومدير مكتب التعليم بالعزيزية علي بن محمد

إساءة  وتفاعلت وزارة التعليم مع مطالبات مغردين على مواقع التواصل االجتماعي، بإعادة هيبة المعلم، وذلك بعد تداول مقاطع مصورة يظهر فيها

 .بعض الطالب لمعلمهم داخل أحد الفصول المدرسية

، عن تحديدها المدرسة والطالب الذين لم يحترموا معلمهم داخل الفصل، «تويتر»قد أعلنت عبر حسابها الرسمي في « لرياضتعليم ا»وكانت إدارة 

 .مشكلة لجنة تحقيق عاجل، ستصدر بيانا بالنتائج الحقا  

http://www.alriyadh.com/1148507 

 الرياض

 جائزة الشيخ محمد بن صالح تشارك في رعايته

 لق حفل األسبوع العربي لألصم.. اليومد.هيا العواد تط
القلم  تشارك جائزة الشيخ محمد بن صالح بن سلطان للتفوق العلمي واإلبداع في التربية الخاصة في حفل األسبوع العربي لألصم تحت شعار "فلنجعل    

تنظمه اإلدارة العامة للتربية الخاصة للبنات بالتعاون مع إدارة والكتاب صديقين لألصم" والذي ستفتتحه د. هيا العواد وكيل الوزارة للتعليم اليوم، الذي س

 .التربية الخاصة بمنطقة الرياض بمبنى اإلدارات النسائية بوزارة التعليم

السمعية  وستشارك انتصار الهدلق )من فئة الصم( بعرض تجربتها في التعليم العالي بالفعالية، كما يصاحب الفعالية معرض للجهات المختصة باإلعاقة

مثل الجمعية السعودية لإلعاقة السمعي، واالتحاد السعودي لرياضة الصم، ومجموعة فتيات الصم، المؤسسة الدعوية للصم، والنادي الطالبي 

القصيبي،  الضطرابات السمع والتخاطب بجامعة الملك سعود، مركز الوليد للتأهيل، ومركز المدينة للسمعيات، وشركة عطية للتجهيزات الطبية، وشركة

 .ومؤسسة سبيل الدواء، مدارس أمل الجيل الجديد األهلية

وحدة وسوف يشهد حفل االفتتاح حضور مديرة اإلدارة العامة رباب الزايدي، ومديرة إدارة العوق السمعي بالمملكة د. أروى أخضر، ومديرة إدارة 

صل والسمعيات نسرين سندي، ومديرة إدارة التربية الخاصة بمنطقة اضطرابات التواصل والكالم نوال العنزي، ومشرفة عموم اضطرابات التوا

وعدد من الرياض ابتسام األحمد، ومديرة العوق السمعي بمنطقة الرياض تغريد بن سجاء، وقيادات معاهد األمل للصم وبرامج دمج ذوي العوق السمعي، 

ذوي العوق السمعي من معهد األمل بالرياض وبرامج دمج ذوي العوق السمعي  سيدات المجتمع والمهتمات بمجال التربية الخاصة وبمشاركة من طالبات

 .()االبتدائية ثالث مئة، االبتدائية المئة واألربع وتسعون، المتوسطة األربعة واألربعون، المتوسطة المئة

http://www.alriyadh.com/1148329 

 املدينة

 «فطن»مواقع إلكترونية لعرض أنشطة المدارس عن  4
 الرياض -مد البخيت مح

ئي للطالب والطالبات دشنت إدارة اإلعالم التربوي باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عدة حسابات على مواقع التواصل االجتماعي للبرنامج الوطني الوقا

قع للبرنامج في بوابة اإلدارة اإللكترونية وكذلك في )فطن(.وأوضح مدير اإلعالم التربوي علي بن محمد الغامدي أن إدارة اإلعالم التربوي قامت بإنشاء مو

وتشرف عليه هند الرويتع وتم انشاء قناة للبرنامج  (ftn.riyadhedu-وصفحة على موقع )أنستجرام (EduExc30@ - شبكات التواصل االجتماعي )تويتر

ويشرف عليه عصام القبيسي ومهمته  ( ftn111) ض على السناب شاتكما تم إنشاء حساب فطن تعليم الريا https:/ / goo.gl/ 6imF2B على موقع )يوتيوب

 ....... نقل جميع الفعاليات الخاصة ببرنامج فطن في المدارس المفعلة للبرنامح

http://www.al-madina.com/node/672632 
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 احلياة

 تتطور إلى إهانة معلم على يد طالبه!«.. أنا أتعلم بفلوسي»
  الغشام سعد - الرياض

هل أصبحت هذه العبارة كافية ليرمي بها الطالب في وجه معلمه ومدير مدرسته ووزارة التعليم، وإهانة « أنا أتعلم بفلوسي!»

 كل من يعلمه ويربيه ويسائله، لمجرد أنه حفظ هذه العبارة عن ظهر قلب؟

م غدت الرسوم التي تأخذها المدارس األهلية وهل أصبح الراتب الضئيل الذي يتلقاه المعلم في المدرسة األهلية ثمنا  لكرامته؟ أ

ثمنا  لكرامة هذه المدارس ومنسوبيها؟ وما موقف وزارة التعليم؟ بل ما موقف أولياء األمور أنفسهم من سوء أدب أبنائهم تجاه 

 معلميهم، وامتهانهم كل صباح؟

سة أهلية في الرياض أخيرا ، وتصرفاتهم أسئلة تثور وتعصف بأذهان األجيال، في ظل انتقاد أولياء أمور سلوك طالب مدر

 المسيئة إلى معلمهم وللتعليم ولزمالئهم في المدارس عموما .

)فضل عدم ذكر اسمه( أن تصرفات الطالب تجاه العملية التعليمية والمعلم بشكل عام « الحياة»وأكد مصدر مطلع في حديث لـ

ر رادع لهم، وأنهم انتهجوا سلوكيات غير أخالقية، منافية لالحترام، سيئة، مضيفا  أنهم يرتكبون السلوكيات داخل الفصل من غي

ال آلبائهم المعلمين، وال للمؤسسات التربوية، تتضمن السخرية ورفع الصوت والتندر بمربيهم. كما أبدى تربويون كثر في 

، مشددين «مسيء»وه بأنه مواقع التواصل االجتماعي، استياءهم من مقطع استهتر فيه طالب بمعلمهم داخل الفصل، ووصف

«. حتى ال تتفاقم هذه القضية ونخرج جيال  من المجرمين مستقبال  »على أنه يجب أن يكون ثمة رادع قانوني لمثل هذه الحاالت، 

وكانت مواقع التواصل االجتماعي تداولت على مر اليومين الماضيين بعض سلوكيات طالب مدرسة أهلية في منطقة الرياض، 

 معلمهم داخل الفصل بسلوكيات غير أخالقية، وبعدم احترام المعلم والمؤسسة التربوية التي يعمل فيها.تعاملوا مع 

أن المشهد الذي تم تداوله في مواقع التواصل االجتماعي والمجتمع « الحياة»من جانبه، أكد المستشار القانوني محمد الجذالني لـ

قد أنه يمكن التعامل مع مثل هذه السلوكيات إال بمحاكمة تنتهي إلى عقوبة ال أعت»وقال: «. مفزع، وال يبشر بخير»السعودي 

بعد معاقبتهم يجب »وأضاف: «. تعزيرية رادعة لهؤالء، باعتبار ما فعلوه مخالفة أخالقية وتربوية شنيعة، ليكونوا عبرة لغيرهم

ضاري، ليمكن اعتبارهم أفرادا  أسوياء إخضاعهم لبرنامج سلوكي يحولهم من )السلوك الحيواني( إلى السلوك البشري الح

إن المشهد، إضافة إلى مشاهد سابقة مماثلة، وأخبار نسمعها أحيانا  عن »وواصل: «. صالحين للتعامل مع الحياة بوعي وإيجابية

ون مشاجرات في المدارس، تصل إلى استعمال السكاكين واألسلحة بين الطالب، كل ذلك ينذر بخطر، وأن بيننا من هم محسوب

، معلال  ذلك بأنهم في هذه «على فئة الطالب، والشبان محتاجون إلى تدخل عاجل من الدولة إلصالحهم نفسيا  وسلوكيا  وتربويا  

 «.مشاريع مجرمين قادمين»الحال يعدون 

تعليم الذي أن مكتب ال« الحياة»علي الغامدي لـ« تعليم الرياض»من جانبه، أوضح مدير اإلعالم التربوي المتحدث الرسمي لـ

 تتبعه المدرسة فتح تحقيقا  موسعا  مع الطالب، وسيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة بحقهم.

ضدهم، مشيرا  إلى أنه تم تحديد المدرسة والطالب الذين لم يحترموا معلمهم « الئحة السلوك»وبيّن الغامدي أنه سيتم تطبيق 

وسيصدر بيان »)اإلثنين(، وبدأت لجنة للتحقيق بشكل عاجل،  داخل الفصل، من خالل المقاطع التي انتشرت أول من أمس

 «.بنتيجة التحقيق الحقا  
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15159707/-%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%A3%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-

%D8%A8%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%8A----%D8%AA%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-

%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-
%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%8A%D8%AF-%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%87! 

 عكاظ

 !كلمة 23ترد بـ« التعليم»المعلم .. و« هيبة»طالب يُسقطون 
 (عبدهللا الغامدي )الرياض 
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مقطع مرئي يظهر طالبا يسيئون لمعلمهم في الفصل، ويرقصون ويتلفظون داخل المدرسة، ببيان يؤكد  كلمة فقط على 23في « تعليم الرياض»رد 

بحق  التوصل للطالب المسيئين، ويعلن تكوين لجنة تحقيق بدأت مهماتها، ومن المتوقع إعالن نتائجها الحقا. ويتوقع صدور عقوبات تربوية رادعة

 .نتهمالطالب المسيئين إذا توصلت اللجنة إلدا

أن إدارته شكلت لجنة تحقيق بدأت مهماتها مع الطالب. الفتا إلى أنه سيتم إعالن نتائج « عكاظ»وأكد مدير تعليم الرياض محمد بن عبدهللا المرشد لـ

 .التحقيق في وقت الحق

إحدى المدارس األهلية جنوب العاصمة،  فإن الطالب الذين ظهروا في المقطع يدرسون بالمرحلة الثانوية في« عكاظ»وطبقا لمعلومات حصلت عليها 

 .ويتوقع إصدار عقوبات تربوية رادعة في حقهم حال التثبت من التهم المنسوبة إليهم

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160420/Con20160420835302.htm 

 اجلزيرة

 % 2.5الخطيب: نسبة المنتسبين إلى التطوع عالمياً ال تتجاوز 

  السعودي يتيح للطالب والطالبات التواصل مع رجال الحد الجنوبينادي التطوع 
 :الطيار غدير - الجزيرة

وطالبات المدارس  ضمن مشاركته بالملتقى التطوعي األول الذي ينظمه برنامج فطن، يبرز نادي التطوع السعودي بالتركيز على الجانب التربوي الذي يخدم طالب

 .الحكومية واألهلية

ثالجات لتبريد النادي الطالب ومعلميهم، ويقدم )سالال غذائية لألسر المحتاجة ووجبات إفطار الصائم وكسوة الشتاء والعيد للمحتاجين وتزويد المساجد ب ويستقبل جناح

 .(المياه

 .ةكما يقيم النادي برامج ترفيهية لألطفال األيتام، ومتالزمة داون، والتوحد، ومرضى السرطان، وذوي االحتياجات الخاص

رسائل معبرة لجنود الوطن وتفاعل الطالب مع برامج جناح النادي، وتفاعل الزوار كذلك مع أحد البرامج عن طريق تعبئة استمارات التطوع، واختتم الطالب بالتعبير ب

 .بالحد الجنوبي

عمار والتخصصات، حيث شهد جناح محاربة السرطان شريفة وعبر مؤسس النادي يحيى الحلوي عن سعادته بما شهده الجناح من إقبال كثيف من الزوار وبمختلف األ

خميس المزروعي  الحقباني وأطفال دار الحضانة االجتماعي بالرياض وعدد كبير من طالب وطالبات مدارس الرياض. وقد أشاد مدرب تطوير الذات من سلطنة عمان

جهته وضمن ورش الملتقى التطوعي األول الذي ينظمه برنامج #فطن أبرز الخبير سمير  بدور شباب المملكة في تفعيل العمل التطوعي، منوها بتنوع األفكار. من

رة األموال في قطاع الخدمات الخطيب أهمية التخطيط االستراتيجي الممنهج والمتقن في تجويد تنمية قطاع ريادة األعمال لخدمات المسؤوليات االجتماعية، موضحا أن إدا

اح العمل التطوعي الذي كان في السابق يقوم على اجتهادات شخصية في تقديم خدمات اجتماعية ال تستند إلى مرتكزات في التوازن التطوعية من أهم الجوانب لنج

من سكان العالم، في المائة  2.5ال يتجاوز  2015المجتمعي بين الثالثة قطاعات في الشراكة المجتمعية المستدامة. مشيرا إلى أن حجم المنتسبين للتطوع عالميا حتى نهاية 

والتعليم الجامعي والكليات مبينا أن تطبيق أسس حقيقية نحو عمل مؤسساتي ذي صبغة دائمة، ومبادرات تطوعية نابعة من اجتهادات الطالبات والطالب في التعليم العام 

 .والمعاهد التقنية والفنية

http://www.al-jazirah.com/2016/20160420/ln69.htm 

 اجلزيرة

 حارس مدرسة أكمل دوامه رغم وفاة والدهتكريم 
مخيمر الحربي، وذلك قام مدير األمن والسالمة المدرسية بدر الصويان بمركز الخشيبي بمحافظة الرس بمحافظة القصيم بتكريم حارس مجمع مدارس البنات ناصر بن 

بعد انتهاء اليوم التعليمي على الرغم من تلقيه نبأ وفاة والده يرحمه هللا في موقف بعد أصر على إكمال دوامه الرسمي واإلشراف على مغادرة الطالبات للمجمع الدراسي 

ه قائدة المدرسة األستاذة نحى ينم عن شهامة منه؛ مما حدا بالجهات المسؤولة بتكريمه إلى جانب األهالي الذين ثمنوا هذا الموقف األصيل من حارس المدرسة وهو ما قدرت

 .فا  مقدرا  من الكادر التعليمي إلى جانب كل الجهات التعليمية في عموم محافظة القصيمالحربي التي اعتبرته موق

http://www.al-jazirah.com/2016/20160420/fe4.htm 

 اجلزيرة

 التعليم تتوصل للطالب المسيئين للمعلم وتخضعهم للتحقيق
 :السهلي ناصر - الجزيرة

يعبثون بحركات ال  كشفت لجان التحقيق في تعليم الرياض أنها توصلت إلى التعرف على الطالب الذي جرى تداول تسجيل مصور على مواقع التواصل االجتماعي، وهم

مس تحديد المدرسة والتعرف على الطالب، وتم صباح أ أخالقية أمام معلمهم من الجنسية العربية. وأوضحت أنها أصدرت تعليمات بتتبع المقطع واالستدالل على المدرسة 

 .وبدأت لجنة للتحقيق بشكل عاجل وسيصدر بيان بنتيجته الحقا

http://www.al-jazirah.com/2016/20160420/lp5.htm 
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 صحيفة عني
 تخصيص أربعة مواقع لمدارس تعليم الرياض لعرض أنشطتها عن فطن

 : اإلعالم التربوي -يم الرياض لتع
اإلعالم التربوي باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عدة حسابات على مواقع التواصل االجتماعي للبرنامج الوطني الوقائي دشنت إدارة 

 .(للطالب والطالبات )فطن
اإلدارة  و أوضح مدير اإلعالم التربوي األستاذ علي بن محمد الغامدي ان إدارة اإلعالم التربوي قامت بإنشاء موقع للبرنامج في بوابة

 (ftn.riyadhedu-وصفحة على موقع )أنستجرام (EduExc30@ - اإللكترونية وكذلك في شبكات التواصل االجتماعي )تويتر
رغبة في إبراز جهود المدارس في  - F2Bhttps://goo.gl/6im ( وتشرف عليه األستاذة هند الرويتع وتم انشاء قناة للبرنامج على موقع )يوتيوب

 .تفعيل البرنامج
ومهمته نقل جميع الفعاليات  ويشرف عليه األستاذ عصام القبيسي  ( ftn111 )  كما تم إنشاء حساب فطن تعليم الرياض على السناب شات

ميدان لسعي المدارس إلبراز جهودها حيث أوجد حراك وتنافس ممميز في ال  للبرنامح المدارس المفعلة  الخاصة ببرنامج فطن في 

عبر الحساب حول برنامج فطن  كما تم تقديم دورات تدريبية  وتفاعلت الكثير من المدارس مع الحسابات. مباشرة عبرالحساب بشكل يومي 

 ودوره الوقائي
بالصور وذلك على البريد ودعا الغامدي في ختام حديث جميع قادة وقائدات المدارس الى إرسال جميع أنشطة المدارس مدعمة  

 حتى يتسنى نشر هذه األنشطة في موقع فطن اإللكتروني  media@riyadhedu.gov.saاإللكتروني

. (  p://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Subsites/ftn/Pages/default.aspxhtt( 
http://www.ien.sa/?q=node/1895 

 صحيفة عني
 األميرة لطيفة بنت مساعد ترعى ملتقى ومعرض المقاصف والنقل المدرسي بتعليم الرياض اليوم األربعاء

 : اإلعالم التربوي -تعليم الرياض 
االمير لطيفة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس ادارة مجموعة نياره وعضو مجلس ادارة صندوق االميرة مضاوي تفتتح صاحبة السمو الملكي 

هـ 13/7/1437بنت مساعد بن عبدالعزيز ديم المناهل ؛ ملتقى ومعرض خدمات الطالب لمكاتب التعليم و مدارس البنات بالرياض اليوم االربعاء 

ادارة خدمات الطالب باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض. وبحضور مها اباحسين. المدير التنفيذي لمجموعة تسامي  ويستمر لمدة يومين الذي تنظمه

 لريادة االعمال االجتماعية، ود. سارة العبدالكريم. وكيلة كلية التربية
ي عميدة الكليات االنسانية جامعة شقراء، ود. شيمة العتيبي عميدة جامعة الملك سعود، ونوف العجمي. مدير عام الخدمات التعليم العالي، ود . نوف الغريب

الجامعة المفتوحة، ود. خلود الحسينان عميدة كلية ضرماء، و زهراء الشريف حرم الشيخ صالح السدالن ورئيس مجموعة الشيخ صالح السدالن 

الوزارة ومديرات اإلدارات ومكاتب التعليم. ومشرفات خدمات الطالب  الخيرية، ومساعدة مدير عام خدمات الطالب بالوزارة د.عبير الحناكي ومشرفات

 .في المكاتب ومسؤوالت خدمات الطالب في المدارس
 و اعربت مديرة خدمات الطالب االستاذة البندري القريني عن شكرها لصاحبة السمو الملكي االميرة لطيفة ولجميع الحاضرات من اصحاب السمو

ئوالت الوزارة ومديرات االدارات ومكاتب التعليم والمشرفات التربويات ومنسقات خدمات الطالب في المدارس على وصاحبات السعادة ومن مس

 .مشاركتهن في حفل االفتتاح
 ركنواضاف ان المعرض يحوي أبرز التجارب الرائدة في أعمال التغذية والنقل المدرسي لهذا العام من جميع مكاتب التعليم بالرياض. كما سيضم 

 خاص باألسر المنتجة في المعرض، والشركات المشغلة للمقاصف. وستقوم مشرفة خدمات الطالب بالمكاتب بتقديم شرح عن ابرز البرامج االفكار

 .والبرامج التي تنفذها المدارس والمكاتب في مجال نقل الطالبات وافضل سبل السالمة التي تطبق داخل حافالت المدارس
http://www.ien.sa/?q=node/1884 

 صحيفة عني
 من طالب حفر الباطن للمرحلة النهائية في برنامج الملتقى العلمي ٣تأهل 

  اإلعالم التربوي -حفر الباطن 

mailto:jf@moe.gov.sa
mailto:jf@moe.gov.sa
https://goo.gl/6imF2B
mailto:media@riyadhedu.gov.sa
http://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Subsites/ftn/Pages/default.aspx
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ان في برنامج الملتقى العلمي بقيادة الطلبة في منطقة الجوف حيث حقق الطالب  طالب للمرحلة النهائية ٣تأهل  في إنجاز جديد ألبناء محافظة حفر الباطن 

الجانب ثامر خلف العنزي ومحمد فهد الشمري من متوسطة بن قدامة بإشراف رائد النشاط األستاذ محمد حمد العنزي في بحث أثر ممارسة التقنية على 

تحت اشراف الصحي والثقافي ، والطالب عبدالمجيد مخلف العنزي من ثانوية االمير سعود بن نايف في بحث مدى وعي الطالب بقيم االنتماء الوطني و

 . المعلم ناصر الكعبي
البحث وذكر رئيس قسم النشاط الطالبي األستاذ فهد زايد الشمري أن هذا المشروع يهدف الى تمكين الطالب من مهارات البحث العلمي والقدرة على      

 . كتهم ايجابيةواالطالع وربط المعلومات وهو من المشاريع التي شهدت تفاعل من قبل الطالب ومدراسهم وكانت مشار
م ومن جهة أخرى أضاف منسق البرنامج باإلدارة االستاذ مذكر البصيص أن المشروع مر بمرحلتين األولى ترشح المدرسة أفضل عمل لديها ثم تقو    

 . اإلدارة برفع أفضل األعمال إلى الوزارة حيث تخضع للتحكيم
 . ر الباطن بصادق التهنئة ألبنائنا الطالب متمنية لهم تحقيق المراكز المتقدمة في المرحلة النهائيةوبهذه المناسبة تتقدم األسرة التعليمية بمحافظة حف     

http://www.ien.sa/?q=node/1883 

 صحيفة عني
 تعليم الرياض يتابع نشر ثقافة النظام الفصلي بين طالب وطالبات المرحلة المتوسطة

 : اإلعالم التربوي -تعليم الرياض 
لي م التعليم بمنطقة الرياض األستاذ محمد المرشد تعميمآ لجميع مكاتب التعليم بنين وبنات ولجميع المدارس الثانوية المطبقة للنظام الفصوجه مديرعا

والعوق ري بمنطقة الرياض والمحافظات التابعة لها ولمعاهد التربية الخاصة وبرامج التربية الخاصة الملحقة بالمدارس الثانوية ) فئات العوق البص

فريق عمل من منسوبي المدرسة الثانوية يضم الوكيل والوكيلة المرشد والمرشدة وأحد المعلمين والمعلمات المتميزن في استيعاب  السمعي ( لتشكيل 

بمفاهيم ومزايا فلسفة وأهداف وتفاصيل مشروع النظام الفصلي بهدف نشر ثقافة المشروع بين طالب وطالبات الصف الثالث المتوسط وأولياء أمورهم 

 . هذا المشروع
العمل و ذكر المرشد أن تعليم الرياض يسعى إلى تكوين فريق عمل مساند من منسوبي مدارس المرحلة المتوسطة للمساهمة في تعزيز ودعم جهود فريق 

    .في مدارس المرحلة الثانوية األساسي 
) نشرثقافة النظام الفصلي ( بشكل سنوي خالل  سعود العبداللطيف أنه سيتم تنفيذ برنامج  كما ذكر مدير إدارة التخطيط والتطوير بتعليم الرياض األستاذ

د لطالب  الفصل الدراسي الثاني من كل عام دراسي ويعد مرحلة أولى في التوعية , و أكد العبداللطيف أن هذا البرنامج متممآ ألسبوع التهيئة الذي  َ يُعِق

 . وطالبات الصف األول ثانوي
اء مشرفة النظام الفصلي بتعليم الرياض األستاذة غادة الوعالن أن هذ البرنامج التثقيفي يستهدف طالب وطالبات الصف الثالث المتوسط وأوليوقالت 

عهم طالأمورهم حيث ستنظم زيارات مدرسية لطالب الصف الثالث المتوسط للمدارس الثانوية التي سينتقلون إليها عند إتمامهم المرحلة المتوسطة إل

حلة توزيع على طبيعة النظام الفصلي وااللتقاء بمجموعة من زمالئهم طالب المدرسة الثانوية الذين لديهم خلفية جيدة عن المشروع وسيصاحب هذه المر

 . النشرات التعريفية والعروض التقديمية
ة التخطيط والتطوير والجهات ذات العالقة في تهيئة الطالب مع إدار الجدير ذكره أن إدارة التوجيه واإلرشاد بنين وبنات ستقوم بدورها بالتنسيق 

 من خالل البرنامج وما يتبعه من برامج التهيئة في بداية كل عام دراسي والطالبات 

http://www.ien.sa/?q=node/1844 

 صحيفة عني
 طالبا متميزا سلوكيا بالرياض 455تكريم 

 : اإلعالم التربوي  -تعليم الرياض 
طالبا من كافة المراحل التعليمية بجائزة التميز  ٤٥٥العام للتعليم بمنطقة الرياض األستاذ محمد بن عبدهللا المرشد يوم أمس حفل تكريم رعى المدير 

 .السلوكي للعام الدراسي الحالي وذلك في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي
اإلرشاد في اإلدارة الدكتور زيد العسكر كلمة أبدى فيها سعادته بتكريم هؤالء الطالب وبدأ الحفل بتالوة آيات من الذكر الحكيم ثم ألقى مدير التوجيه و

ميدان واصفا إياهم بصفوة الطالب مشيرا إلى أن طالبنا وفي كافة المراحل يحظون بالرعاية والمتابعة السلوكية من خالل برامج وخطط تنفذ في ال

 .لخاطئةلتعزيز السلوكيات اإليجابية وتصحيح السلوكيات ا
لخلق تال ذلك عرض مرئي تحدث عن أن اإلسالم هو دين التعامل واألخالق الحسنة وينعكس ذلك على سلوكيات الفرد المسلم الذي يتسم دائما بحسن ا

 .وحسن التعامل مع اآلخرين وهو ما يسعى لغرسه وتطبيقه المباشرين في تربية األبناء من والدين ومعلمين
ه النجيدي كلمة الطالب المكرمين قدم فيها شكره للوالدين ولكافة المعلمين الذين كان لهم أدوار في تحسين سلوكياتهم ومتابعتهم ثم ألقى الطالب عبداإلل

 يق المزيد منتربويا وسلوكيا استحقوا بعدها التكريم وحصولهم على جائزة التميز السلوكي مشيرا إلى أن هذه الجائزة تعد شرفا كبيرا لهم وحافزا لتحق

لى كافة األصعدة  .النجاحات ع 
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األستاذ  بعد ذلك قّدم مجموعة من الطالب مشاهد صامتة تحكي الفرق بين السلوكيات السيئة والحسنة وعلق على تلك المشاهد مشرف النشاط في اإلدارة

 .عبدهللا الفارس
د كلمة أشار فيها إلى أن من أولى غايات التعليم في بالدنا تزويد الطالب إثر ذلك ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض األستاذ محمد بن عبدهللا المرش

 . ي والسلوكيبالمثل العليا واألخالق اإلسالمية الفاضلة ليصبحوا أفرادا صالحين في المجتمع مبينا أن الطالب المكرمين قد جمعوا بين التحصيل العلم
مهارات عديدة وتحصيال علميا كبيرا البد أن يتوافق معه سلوكا إيجابيا محفّزا للنجاح وآدابا ووجه المرشد خطابه للطالب مؤكدا أن المستقبل يتطلب 

 .سامية تقود إلى اإلبداع والتفوق
في كلمته على دور األسرة الكبير في متابعة سلوكيات األبناء وخاصة مع ما يشهده العالم من تطورات تقنية متسارعة وما يعرض وينقل   وشدد المرشد

بي وسائل التواصل االجتماعي مشيرا إلى أن ذلك يضاعف المسؤولية ويتطلب المزيد من الحرص والمتابعة بدقة لسلوكيات األبناء وتعزيز اإليجافي 

 .منها وتالفي السلوكيات الخاطئة والسيئة
http://www.ien.sa/?q=node/1811 

 صحيفة سبق
 الخاص للنظر فيها وإكمال الالزم بعد رفض التنازل عن الحق

 إحالة قضية معلم الرياض إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام
 قاسم الخبراني

 الرياض

شاب عشريني في إحدى علمت "سبق" من مصادرها بأن الجهات األمنية بالرياض أحالت قضية المعلم المعتدى عليه من قبل 

المدارس االبتدائية جنوب العاصمة إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام؛ للنظر فيها وإلكمال الالزم بعد رفض التنازل عن الحق 

  .الخاص

وتعود تفاصيل القضية، والتي انفردت "سبق" بنشرها إلى ظهر أول أمس عندما قام شاب في العقد الثاني من العمر باقتحام 

المدارس االبتدائية جنوب العاصمة الرياض والدخول على أحد المعلمين في الفصل وتوجيه سؤال له بقوله: "لماذا  إحدى

 .تضربون الطالب؟" وسط تعالي صوته، فقام المعلم بمحاولة اصطحابه إلى اإلدارة الحتواء الوضع

ثرها إلى المستشفى، حيث قامت إدارة المدرسة وأثناء سيرهما اشتبك مع المعلم الذي تعرض إلصابات متفرقة، نُقل على إ

 .بتمرير بالغ للجهات األمنية، والتي باشرت الواقعة وقبضت على الشاب
https://sabq.org/%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85 

 صحيفة سبق
 الغامدي" دعا كافة المدارس إلرسال أنشطتها لنشرها عبر الموقع اإللكتروني"

 لعرض أنشطة "فطن" بالرياض واصل االجتماعيحسابات على مواقع الت 4
 الرياض

دشنت إدارة اإلعالم التربوي باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عدة حسابات على مواقع التواصل االجتماعي، للبرنامج 

 ."لوقائي للطالب والطالبات "فطنالوطني ا

وأوضح مدير اإلعالم التربوي، علي بن محمد الغامدي، أن إدارة اإلعالم التربوي قامت بإنشاء موقع للبرنامج في بوابة  

وصفحة على موقع EduExc30@ "اإلدارة اإللكترونية، وكذلك في شبكات التواصل االجتماعي "تويتر

عليه هند الرويتع، وتم إنشاء قناة للبرنامج على موقع  وتشرف  ftn.riyadhedu أنستجرام

 .رغبة في إبراز جهود المدارس في تفعيل البرنامج" https://goo.gl/6imF2B  "يوتيوب

   ftn111 وأضاف أنه تم إنشاء حساب فطن تعليم الرياض على سناب شات 

حيث أوجد   للبرنامج،  المدارس المفعلة  ي، ومهمته نقل جميع الفعاليات الخاصة ببرنامج فطن فيويشرف عليه عصام القبيس

مميز في الميدان، لسعي المدارس إلبراز جهودها مباشرة عبر الحساب بشكل يومي، وتفاعلت الكثير من  حراك وتنافس

  .رنامج فطن ودوره الوقائيالمدارس مع الحسابات، كما تم تقديم دورات تدريبية عبر الحساب حول ب

mailto:jf@moe.gov.sa
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ودعا "الغامدي" في ختام حديث جميع قادة وقائدات المدارس، إلى إرسال جميع أنشطة المدارس مدعمة بالصور، وذلك على  

 ، حتى يتسنى نشر هذه األنشطة في موقع فطن اإللكتروني  media@riyadhedu.gov.saالبريد اإللكتروني

)http://edu.moe.gov.sa/Riyadh/Subsites/ftn/Pages/default.aspx( 
https://sabq.org/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-

%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D8%B7%D9%86-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6 
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