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  أخبار اإلدارة  
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 البالد
 برنامج التقويم االلكتروني لمعلمات اإلنجليزي

 البالد –الرياض 

رة العامة للتعليم بمنطقة الرياض األستاذة ريم الراشد اليوم األربعاء انطالقة اول برنامج تفتتح مديرة اإلشراف التربوي باإلدا

 .للتقويم اإللكتروني لمعلمات ومشرفات اللغة اإلنجليزية باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

اض االستاذة هدى بنت إبراهيم واوضحت رئيس فريق برنامج التقويم مساعدة الشؤون التعليمية بمكتب التعليم شمال الري

الشريف ان البرنامج يعمل على استثمار الخدمات المجانية للمواقع التعليمية العالمية و ذلك لخدمة المشرفة التربوية والمعلمة 

اسب والطالبة وولي األمر وقد تم تدريب المدربات على إعداد اختبارات الكترونية من قبل فريق البرنامج وهن رئيسة وحدة الح

 .اآللي بمكتب التعليم وسط الجوهرة بنت بدر العجمي ومشرفة اللغة اإلنجليزية بمكتب التعليم وسط مزنة بنت حسن العضيب

ويستهدف البرنامج معلمات ومشرفات اللغة اإلنجليزية بمكاتب التعليم بمنطقة الرياض. وسيتم افتتاح البرنامج لمعلمات 

هـ على مستوى منطقة الرياض وذلك بالقسم االبتدائي 1436/ 5/ 29ربعاء وددا الخميس ومشرفات اللغة اإلنجليزية اليوم األ

لمدارس التربية النموذجية التابعة لمكتب شمال بحضور مديرة المكتب أستاذة فوزية السبتي ومساعدتها أ. إلهام أبو حسان وسيتم 

شريف وهي المنصة التعليمية، وحقيبة تصميم االفالم تزويدهن بأربع حقائب تدريبية لبرامج تقنية أخرى من إعداد هدى ال

 .، وحقيبة التقويم االلكترونيgoogle drive الكرتونية، وحقيبة الحوسبة السحابية واعداد النماذج االلكترونية باستخدام ال
http://www.albiladdaily.com/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-

%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84/ 

 احلياة
 وزير التعليم: تعليق الدراسة يخضع الحترازات عالية

  «الحياة» - الرياض
سة في المملكة بسبب تغيّر األجواء المناخية يخضع ألعلى درجات االحتراز شّدد وزير التعليم أحمد العيسى على أن تعليق الدرا

 التي تصدر من الجهات المسؤولة عن ذلك، حرصاً من الوزارة على سالمة الطالب والطالبات.

سالمة جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس )الثلثاء( في مستهل انطالق أعمال ورشة العمل التي نظمتها اإلدارة العامة لألمن وال

في مدينة الرياض، بحضور « راديسون بلو»، في فندق «دراسة تطوير آلية تعليق الدراسة»المدرسية في وزارة التعليم بعنوان 

 مختصين من وزارة التعليم، والدفاع المدني، والرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة، وتستمر يومين.
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ب والطالبات في كل الظروف التي تتعرض لها األجواء في المملكة مثل وأكد العيسى اهتمام وزارة التعليم بسالمة الطال

األمطار الغزيرة والغبار، داعياً إلى عمل منهجي للسالمة ألجل إيجاد بيئة مناسبة من دون إفراط أو تفريط، يؤدي للوصول إلى 

 آليات تخدم موضوع تعليق الدراسة والسالمة، في جميع مدارس المملكة.

ية وجود مهتمين بالسالمة طوال العام الدراسي، مبيناً أن وزارة التعليم تتعامل مع قطاع عريض من شرائح ولفت إلى أهم

 المجتمع، لذا كان تحّمل المسؤولية هدفاً للجميع إلجراء الدراسات واألبحاث الرامية لرفع الكفاءة في المدارس وإدارات التعليم.

بجلسة ناقشت تعليق الدراسة في المملكة من وجهة نظر الرئاسة العامة « اسةتطوير آلية تعليق الدر»وبدأت جلسات ورشة 

 لألرصاد وحماية البيئة ألقاها محمد بابيضان، ومن وجهة نظر المديرية العامة للدفاع المدني ألقاها العقيد عبدهللا الجالب.

تعليم راشد الفياض، وتناولت ورقة عرض دليل تعليق إثر ذلك، بدأت الجلسة الثانية برئاسة أمين عام إدارات التعليم في وزارة ال

الدراسة )النسخة األولى( قدمتها منى باهابري، إضافة إلى تناول المشكالت التي تواجه مديري إدارات التعليم أثناء التغيرات 

 الجوية، وتحدث خاللها عدد من مديري إدارات التعليم في المملكة.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/14377144/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85--%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%8A%D8%AE%D8%B6%D8%B9-

%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9 
 

 

 االقتصادية
 تكريم بنات الشهداء

 
 "واس"

من الطالبات  147فتيات من تعليم الرياض يقدمن مجموعة من الفقرات المتنوعة واللوحات الوطنية خالل الحفل السنوي لتكريم 

 .المتفوقات على مستوى منطقة الرياض وبنات الشهداء

https://www.aleqt.com/2016/03/09/article_1036960.html 
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 مكة
 حملة لحماية أسنان طالبات االبتدائية

 جامعة الملك سعود

 الرياض

 الرياض -مكة 

ية لطالبات أطلقت كلية طب األسنان في جامعة الملك سعود أمس األول المرحلة األولى للحملة التوعوية الوطن

صحة »الصفوف العليا في المدارس االبتدائية الحكومية بالرياض بمشاركة نخبة من األخصائيات المشرفات بقسم 

 .وطالبات عام التخرج« أسنان المجتمع
وأوضحت عضوة الحملة شهد التويجري أن الحملة هدفت إلى رفع مستوى الوعي بصحة الفم واألسنان لدى طالبات 

ائية، وتحديدا الصفوف العليا ألهمية الوعي بتوقيت بزوغ معظم األسنان الدائمة، والتوعية في هذه المرحلة االبتد
 .الفترة تحمي من فقدان األسنان في عمر مبكر

وأشارت إلى أن الحملة تؤكد على التوعية والتحذير من إهمال نظافة األسنان، وعدم تناول السكريات بكثرة، بين 

تسوس، مبينة أن الحملة ركزت على توصيل ثالث رسائل أساسية شملت ضرورة اقتناع الوجبات لتجنب حدوث ال
األطفال بتنظيف األسنان مرتين في اليوم على األقل، وتناول الطعام الصحي المتوازن، وزيارة طبيب األسنان كل ستة 

 .أشهر
لة عبر استطالعات الرأي لتأكيد ولفتت النظر إلى أن الحملة ستنطلق في مرحلتها الثانية لقياس مدى نجاح الحم

 .مدى قدرتها على التأثير في الفئة المستهدفة من التوعية في مدارس االبتدائية، لطالبات التعليم العام بالرياض
http://makkahnewspaper.com/article/135062 

 اجلزيرة
 طالبة بتعليم الرياض 147حرم أمير منطقة الرياض تكّرم 

 :واس - نالدكا هيا - الجزيرة

من الطالبات المتفوقات على مستوى منطقة الرياض والطالبات  147رعت حرم أمير منطقة الرياض سمو األميرة نورة بنت محمد، أمس، الحفل السنوي لتكريم 

التعليم ومن تعليم الرياض، وذلك في مقر قاعة المسرعات وبنات الشهداء، بحضور وكيل التعليم لشئون البنات الدكتورة هيا العواد وجمع من القيادات التعليمية بوزارة 

ة تعليم الرياض لرعايتها الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدارس الرياض األهلية. وأعربت األميرة نورة بنت محمد في كلمة لها عن شكرها للجهود المبذولة من قبل إدار

لالتي زين الحفل بحضورهن، فهن بنات جنودنا الشهداء البواسل الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء الطالبات المتفوقات، مثنية على تكريم الطالبات بنات شهداء الواجب ا

 .لهذا الوطن الغالي

 العلي هذا التكريم، وسألت هللاوأشارت سموها إلى أن هذا التكريم بادرة رائعة ولفتة جميلة من إدارة تعليم الرياض حينما كّرمت بنات الشهداء ليقينها بأنهن جديرات ب

ود وسمو ولي عهده األمين وسمو القدير أن يديم على بلدنا نعمة األمن واألمان في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سع

 .-حفظهم هللا-ولي ولي العهد 

فيها عن سعادتها بحضور حفل تتويج كوكبة من الطالبات المتفوقات الالتي هن ثمار درس درسته  وقد ألقت وكيلة التعليم لشؤون البنات الدكتورة هيا العواد كلمة عبّرت

لدؤوب والجد والبذل معلمات متفانيات، مضيفة أن المملكة وبتوجيهات حكيمة من خادم الحرمين الشريفين تحرص على دعم وتشجيع أبناء الوطن على العمل النوعي ا

أن  ية يعتد بها بين دول العالم وفق رسالة محددة ورؤية طموحة، ثم أبانت المساعد للشئون التعليمية بتعليم الرياض الدكتورة نجالء الزاملليكون لهذا الوطن مكانة علم

لوطن وحماية مقدساته، شهداء ا تكريم الطالبات المتفوقات لهو أعظم وفاء لهن لما يبذلنه من جد واجتهاد، كما رفعت آيات التقدير لمن بذلوا أرواحهم في سبيل رفعة هذا

 .الواجب عليهم رحمة هللا، مشيرة إلى أن إدارة التعليم قد ترجمت الوفاء لهم والثناء عليهم، بتكريم بناتهم

على هذا اإلنجاز وهو نسبة  لهنبعدها ألقت مديرة إدارة التوجيه واإلرشاد بالرياض هيا الناصر كلمة أشادت فيها بتكريم الطالبات المتفوقات فجميل أن يكلل تعبهن بحصو

 .(م درجاتفي المائة خالل ثالث سنوات، وهذا يدل على تميزهن وصدق ربنا القائل في محكم التنزيل )يرفع هللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العل 100

رة لمياء العقيل )قصيدة وطنية( تالها فقرات متنوعة ولوحات وطنية بعد ذلك ألقت األستاذ مساعد في اللغة العربية وعميدة شؤون الطالبات في جامعة الملك سعود الدكتو

 .كما شاركت طالبات من عدة مدارس أهلية في فقرات الحفل 70والثانوية  366واالبتدائية  235قدمتها طالبات من االبتدائية 

 .في المائة لثالث سنوات والمسرعات وبنات الشهداء 100وفي الختام كرمت سموها الداعمين، ثم انطلقت مسيرة الطالبات المتفوقات الحاصالت على 
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عليمي، ننتهجه وفق أسس ومن جانب ذي صلة، أوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد المرشد، أن التكريم لهذه الكوكبة ركيزة أساسية في البناء التربوي والت

التي يحرص قادتها على تقدير العلم والعلماء واالحتفاء بهم وتقديم الدعم لهم, وهي قاعدة أصيلة في حكم هذه  مدروسة ليكون أداة فاعلة في التنمية البشرية في بلدنا الغالية

 .البالد وحكامها حتى عهدنا الزاهر

http://www.al-jazirah.com/2016/20160309/fe36.htm 
 

 
 الرياض

 طالبة متفوقة 147حرم أمير الرياض تكرم 
 منصور الحسين -الرياض 

طالبة  147كرمت حرم صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض األميرة نورة بنت محمد آل سعود     

 .متفوقة في مدراس العاصمة

الشهداء وذلك بمقر قاعة الملك جاء ذلك أثناء رعايتها امس الحفل السنوي لتكريم الطالبات المتفوقات على مستوى منطقة الرياض والطالبات وبنات 

ية بوزارة سلمان بن عبدالعزيز بمدارس الرياض األهلية، بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون البنات الدكتورة هياء العواد وجمع من القيادات التعليم

 .التعليم ومن تعليم الرياض

لرعايتها الطالبات المتفوقات وأثنت على تكريم طالباتنا بنات شهداء الواجب  وقدمت األميرة نورة شكرها للجهود المبذولة من قبل إدارة تعليم الرياض

رة رائعة ولفتة قائلة: ازدان الحفل جماالً بحضورهن فهن بنات جنودنا الشهداء البواسل الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداء لهذا الوطن الغالي، وهي باد

الشهداء ليقينها بأنهن جديرات بهذا التكريم، وسألت هللا العلي القدير أن يديم على بلدنا نعمة األمن جميلة من إدارة تعليم الرياض حينما كرمت بنات 

 .واألمان في ظل حكومتنا الرشيدة

د. هيا العواد  بناتوبدأ حفل التكريم بآيات من القرآن الكريم تال ذلك نشيد ترحيبي قدمته طالبات ابتدائية مدارس األبناء ثم ألقت وكيل التعليم لشؤون ال

تي هن ثمار درس كلمة قالت فيها: يسعدنا يا صاحبة السمو أن تكوني معنا في هذا اليوم، حيث نفخر فيه بتتويج كوكبة من بناتنا الطالبات المتفوقات الال

 .درسته معلمات مخلصات متفانيات

وتشجيع أبناء هذا البلد على العمل النوعي الدؤوب والجد والبذل وأضافت: تعلمون جميعا أن المملكة بتوجيهات حكيمة من القيادة تحرص على دعم 

 .ليكون لهذا الوطن مكانة علمية يعتد بها بين دول العالم وفق رسالة محددة ورؤية طموحة

ة والدولية وأثبتوا فعال أنهم أفضل وقالت العواد: بحمد هللا أثبت أبناؤنا وبناتنا تميزهم ورفعوا اسم المملكة عاليا في المحافل الوطنية واإلقليمية والعربي

مصاف الدول استثمار للوطن وسيصعد على هذه المنصة بعد قليل كوكبة من طالباتنا المتفوقات الالتي سيقدن الوطن مستقبال بإذن هللا ليكون بلدنا في 

 .المتقدمة

 .كريم أعظم وفاء ونطمع أن نكون من األوفياءمن جهتها، قالت المساعد للشؤون التعليمية بتعليم الرياض د. نجالء الزامل أن الت

الواجب ورفعت الزامل آيات التقدير وأجمل عبارات الثناء لمن بذلوا أرواحهم في سبيل رفعة هذا الوطن وحماية مقدساته والذود عن حياضه، شهداء 

 .عليهم رحمة هللا، وإدارة التعليم ترجمت الوفاء لهم والثناء عليهم، بتكريم بناتهن

http://www.alriyadh.com/1135944 

 الرياض
 يطلق برنامج التقويم اإللكتروني لمعلمات ومشرفات اإلنجليزية.. اليوم« تعليم الرياض»

 منصور الحسين -الرياض 

لمات ومشرفات اللغة تطلق مديرة اإلشراف التربوي باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ريم الراشد اليوم برنامجاً للتقويم اإللكتروني لمع    

باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض. وأوضحت رئيس فريق برنامج التقويم مساعدة الشؤون التعليمية بمكتب  Digital Assessment اإلنجليزية

ة وذلك لخدمة كل من المشرفة التربوية التعليم شمال الرياض هدى الشريف ان هذا البرنامج يعمل على استثمار الخدمات المجانية للمواقع التعليمية العالمي

لي بمكتب والمعلمة والطالبة وولي األمر وقد تم تدريب المدربات على إعداد اختبارات الكترونية من قبل فريق البرنامج وهن رئيسة وحدة الحاسب اآل

 .التعليم وسط الجوهرة العجمي، ومشرفة اللغة اإلنجليزية بمكتب التعليم وسط مزنة العضيب
http://www.alriyadh.com/1135946 

 الرياض
 ..استئذان الطالب

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


                                                                                             التعليموزارة 

 ء: األربعا ــومـــاليـــــ                                          للتعليم مبنطقة الرياض                                                                            اإلدارة العامة

 هـ 29/5/1437:  ـاريخـالـت                                                                                                                                                                    إدارة اإلعالم

  م9/3/2016 :ــــق وافـامل                                                                                                           امللف الصحفي 

 

 

 5 

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

 !إدارة المدرسة« ذّمة»أبناؤنا في 
 عافية الفيفي -تحقيق 

 كشفت الحوادث التي حصلت مؤخرا لبعض الطالب جراء االستئذان لهم واخذهم من مدارسهم من قبل ذويهم، قبل نهاية اليوم الدراسي عن ضعف في    

من المفترض التي تنص عليها األدلة واللوائح المدرسية الخاصة بتنظيم خروج الطالب والطالبات قبل نهاية اليوم الدراسي، والتي  اإلجراءات النظامية

 أن تضمن سالمتهم ووصولهم لمنازلهم سالمين، كما أن خصوصية المجتمع وتحفظ األسر على بعض المعلومات كحالة ولي األمر العقلية والنفسية

 .اوتعاطيه المخدرات من عدمه يلعب دورا كبيرا في تعرض الطالب والطالبات للخطر، ووقوعهم فريسة سهله في يد المتعاطي والمعتل نفسي

 
 إجراءات قاصرة

: إن اإلجراءات المدرسية الحالية قاصرة ودير كفيلة بحماية الطالب من خطر االستئذان له  -قائدة الثانوية الرابعة بشرورة -بداية قالت منال القحطاني  

د طبي يحضره ولي أمرها عند استئذانه من قبل بعض ذويه، مضيفة وأنا شخصيا أشدد في هذا الموضوع وال اسمح بخروج الطالبة من المدرسة اال بموع

ن مثل هذا البنته مما قد يزعج بعض أولياء األمور ويعتبرونها قرارات تعسفية، ويعمدوا لتقديم شكوى ضدي متجاهلين ما يدور بخلدهم من يقين تام بأ

ات النظام الفصلي في حال عدم إحضار ما يثبت سبب القرار ال يصدر اال من قائدة حريصة على بناتهم، ال سيما وأن االستئذان يؤثر على معدل طالب

ا خروج الطالبة خالل دوام اليوم الدراسي، مضيفة وأما في حال سفر الطالبة لظروف طارئة فأنا أخبر األمهات مسبقا بأن عليهن الحضور شخصي

ذلك من أجل الحفاظ على الطالبات ولتخلي المدرسة مسؤوليتها  واالستئذان لبناتهن وتدوين ذلك في سجل استئذان الطالبات اثناء الدوام، مشيرة إلى أن كل

  .في حال حدوث مكروه للطالبة ال سمح هللا

 
 سجل خروج الطالبة

على أن سجل خروج الطالبة مع ولي أمرها عقيم وال فائدة منه، وال يمكن بحال من األحوال أن يكون -قائدة الثانوية الثالثة بصبيا-وأكدت عائشة سويد 

والسجل قوة وحماية للطالب أو الطالبة، مشيرة بان السجل مع االصدار األخير لألدلة المدرسية ال يحوي أي خانات السم ولي األمر ورقم البطاقة  جانب

 .المدني، الفتة بأنها اعترضت عليه وقالت بعدم جدواه ولكن التوجيهات اإلشرافية جاءتها بضرورة تطبيقه وعدم المخالفة

إحدى المرات حضر ولي أمر ليخرج ابنته برخصة القيادة ورفضت تسليمه ابنته وذهب وقدم شكوى ضدها، مضيفة لألسف الشديد قائدة وذكرت أنه في 

ص المدرسة هي الضحية في حال حدوث مكروه للطالبة ال سمح هللا، كما أنها هي من تتلقى الهجوم واالصطدامات، مقترحة هنا وجود موظف أمن خا

 .من حالة الولي الذي حضر الستالم الطالبة ويقوم بمطابقة شخصه مع صورة البطاقة الشخصية المقدمة بالمدرسة يتأكد

: ان النظام يقضي بتسليمنا الطالبة لوالدها عندما يحضر لالستئذان لها خالل دوام اليوم -قائدة ثانوية المقررات بفيفاء -من جانبها قالت سميرة الفيفي

ه النفسية والعقلية وهل هو متعاطي أم سليم، الفتة الى أنه بعد الحوادث االجرامية األخيرة والتي اوجعت المجتمع عامة والوسط الدراسي دون النظر لحالت

در بحقه حكم التعليمي خاصة، ال بد من سن أنظمة جديدة كأخذ اقرار من األم أو ولي األمر عند تعبئة البيانات واستالم الطالبة، ويتأكد ذلك مع من ص

 .رعي يقدح في كفاءته وأهليته كذلك أخذ اقرارات من متعهدي نقل الطالبات بإيصال الطالبة لمنزلها وتسليمها ألسرتهاش

 معرفة واقع االسرة

ارتباط إلى أنه يتعين على المدرسة أن تكون على إلمام بواقع األسرة من حيث  -وكيلة شؤون الطالبات بالثانوية الثانية بجازان-ولفتت زهراء سعودي  

ة باالتصال باألم األبوين أو انفصالهما مع االستفادة من عالقة األم بالمدرسة والحرص على تقويتها ليتم التنسيق المسبق مع الوالدين، بحيث تقوم المدرس

الستالمها هو والدها بغض إلخبارها بخروج البنت مع والدها مؤكدة على أن ذلك من باب االحتراز، واال فالنظام يحمي المدرسة طالما أن من حضر 

ة النظر عن حالته، مشيرة الى ضرورة إشراك المرشدة أو األخصائية االجتماعية في الموضوع واالسترشاد برأيها في قبول أو رفض خروج الطالب

السجالت االرشادية واالدارية  كونها ملمة بظروف الطالبة، وعلى علم مسبق بأحوالها االجتماعية مع سؤال الطالبة عن الهدف من الخروج وتدوينه في

كفوالً أو مستأجراً، الخاصة بذلك، مؤكدة ان من المهم أيضاً التحقق من أن الذي يقلها للمدرسة حضوراً وانصرافاً هو األب أو بعلمه إن كان الناقل سائقاً م

 .ما يستجد على حياتها العامة للحفاظ عليهاوشددت على أهمية وجود سجل للمتابعة يرصد فيه خروج الطالبة وتواصل أسرتها مع المدرسة و

 قصور االنظمة

أن جانب القصور في انظمة وبيانات المدرسة يكمن في عدم معرفتها  -مشرفة القيادة المدرسية بمكتب تعليم العيينة-من جهتها أوضحت نوال العتيبي 

م افراد األُسرة على معاناة األب أو األم أو من يعول األبناء من مرض بحالة ولي األمر وفي نفس الوقت من الصعب أن تعلم المدرسة بذلك في ظل تكت

إجراءات  نفسي أو اختالل عقلي أو ادمان على المخدرات خشية من تحمل عبء الوصمة االجتماعية التي ال تحمل لهم اال العار والعيب، مما يعيق جميع

في حين حضر أحدهم لالستئذان لهم قبل نهاية الدوام، مشيرة الى أن الضحية في ذلك كله هو الحماية التي تعمل المدرسة على توفيرها لطالبها وطالباتها 

م للمنزل الطالب، وأن ادارة المدرسة تحرص على التواصل مع األسرة من بداية العام وتدوين اسم الشخص الذي تردب األسرة بأن ينقل ابنهم او ابنته

س أمام المدرسة اال االلتزام بتسليم الطالب او الطالبة لهذا الشخص المدون في السجل، مؤكدة على أن النظام سواء سائق او أب او أخ وفي هذه الحالة لي

ان هناك ينص على تسليم الطالب أو الطالبة لوالده في حين حضر ألخذه، كونه وليه الشرعي بغض النظر عما اذا كان يعاني من أي اضطراب، اال اذا ك

 .ئه ألي سبب من االسباباسقاط لواليته على ابنا

وأضافت بأن هناك ايضا تساهال من قبل بعض المدارس في تسليم الطالب والطالبات، حيث تقوم بمطابقة سريعة وعشوائية لمعلومات من حضر 

لطفل، ودعت األمهات واآلباء او لالستئذان للطالب او الطالبة وتسليمه بسهولة له، مؤكدة على ان هذا خطأ فادح وذنب ال يغتفر كونه قد يؤدي بحياة هذا ا

هناك شخص من له والية على الطالب، ألن يكونوا على قدر من الوعي واالهتمام وتقدير المسؤولية والعواقب، حيث يقوم بإبالغ المدرسة عما إذا كان 
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أي خطر، مشددة على أهمية االتصال الهاتفي بالعائلة معتل نفسيا أو مدمن، حتى تتخذ المدرسة االجراءات الوقائية التي تضمن حماية االبناء من 

 .بالمدرسة قبل حضور أحد افراد العائلة الصطحاب الطالب أو الطالبة

 أهلية ولي االمر

أن الواقع يؤكد على أن األدلة اإلجرائية المدرسية تخلو من أي -مختص في النمو النفسي ومشرف توجيه وإرشاد بإدارة تعليم ينبع-وأوضح محمد الجهني 

ته على حترازات جادة تجاه األهلية النفسية والعقلية لولي األمر الذي يحضر الصطحاب ابنه او ابنته وكل ما يُطلب من ولي األمر هو إثبات واليا

مركز الطالب، وهو ما تحققه وثيقة بطاقة الهوية الوطنية أو سجل األسرة، دون استيضاح ألي نواحي أخرى، ورأى ضرورة وجود قاعدة مشتركة عبر 

حاالت، المعلومات الوطني بين التعليم والجهات ذات العالقة، مثل مكافحة المخدرات ووزارة الصحة، تُتيح االستفسار عن أولياء األمور أصحاب ال

لومات ولي األمر ومدى وحالياً نجد أن هذا األمر ُمفعل في برنامج "تكافل" الذي تُشرف عليه مؤسسة تكافل الخيرية والذي يتيح إمكانية االستعالم عن مع

لحاالت النفسية استحقاق ابنه لمكافأة "تكافل"، الفتا الى ضرورة التعامل الفوري مع الحاالت من قبل القضاء وذلك بنقل والية أبناء المدمنين وأصحاب ا

لشديد على قادة المدارس بمراعاة ما اذا كان االب ألولياء أصحاء وذوي أهلية شرعية مع التنسيق في ذلك مع التعليم عبر قاعدة بيانات متكاملة، والتنبه ا

في إصدار  هو صاحب الوالية على الطالب أم أن هناك صك والية لألم أو ديرها، مشيرا ألهمية قيام اإلدارة العامة للسجون بالتنسيق مع وزارة الصحة

ون من حاالت نفسية وذلك قبل خروجهم بفترة كافية والتواصل مع شهادات لمن قضوا محكومياتهم، من أصحاب جرائم القتل والمدمنين والمروجين ويعان

 .وزارة التعليم بهذا الشأن للتعميم على المدارس حماية ألبنائنا من الطالب والطالبات

 تفعيل سجل المعلومات

الشامل للطالب ودوره الكبير في حمايته، الى فاعلية سجل المعلومات  -رئيسة قسم القيادة المدرسية بمكتب تعليم خميس مشيط-وأشارت نورة الشهراني 

ومع من يعيش كونه يقدم معلومات شاملة وكافية عنه اذا ما تم تعبئته بجودة ومصداقية، فهو يضم أدق التفاصيل عن الطالب كالسكن وحالة افراد االسرة 

ة، مشيرة بأن واقع السجل دير مرضي فهو مهمل وال يعبأ الطالب والمشكالت الصحية والنفسية، الى دير ذلك من البيانات المهمة التي تخدم المدرس

ل الشامل مع وتنظر المدرسة الستكماله بعدم اكتراث، وإن تم ذلك فهو خال من المصداقية تماما مجرد تكملة بيانات ال أكثر، مؤكدة على أن تفعيل السج

لطالب، خاصة من يعانون من اوضاع اسرية مفككة ودير مستقرة، منبهة الدقة والسرية والتحديث المستمر لمعلوماته سيلعب دورا كبيرا في حماية ا

السماح  لضرورة إطالع المرشد والمرشدة الطالبية على الحاالت التي يتم االستئذان لها من قبل ذويها خالل الدوام، واخذ موافقتهم على ذلك وعدم

 .لك، والمدون من بداية العام في السجالت الخاصة بذلكللطالب او الطالبة بالخروج مع دير ولي األمر او الشخص المخول بذ

 تقديم الحماية

على دور المدرسة في حماية الطالب والطالبات من أولياء أمورهم المعتلين نفسيا  -مشرف توجيه وإرشاد الطالب بمكة المكرمة-وشدد خالد الغامدي 

درسة هي بيت الطالب الثاني اذ يقضي فيها ما يقارب الست ساعات وأكثر، وعليه ال بد وفكريا أو المتعاطين ألي نوع من أنواع المخدرات، مردفا ان الم

اح للطالب أن يكون منسوبوها من قائد ومعلمين على علم بمشاكل الطالب وظروفهم األسرية، مشيرا الى أن المدرسة هي المخول األول فيما يتعلق بالسم

من قبل أحد ذويه، حيث يتولى ذلك قائد المدرسة أو الوكيل او من يكلف بذلك، الفتا الى أنه ال يسمح  بالخروج عند االستئذان له خالل اليوم الدراسي

 .للطالب المستقر أسريا بالخروج المتكرر من المدرسة وعليه من باب أولى الطالب الذي لديه ولي أمر معتل نفسيا أو مدمن

ب، ويقرر ما اذا يتم السماح له او ال يتم، بناء على األنظمة واللوائح المبلغة لهم في مثل هذه ويرى الغامدي أن يدرس قائد المدرسة مبررات خروج الطال

ر على الطالب الحالة مع التواصل واالستفسار في نفس اللحظة التي يتم فيها االستئذان للطالب مع أسرة الطالب كاألم أو أخ الطالب األكبر وان وجد خط

 .ته وذلك بعدم تسليمه لهمن والده فتقوم المدرسة بحماي

 استمارة سّرية

: كلنا سمع بحادثة نحر أحد الطالب من قبل والده، وتأثرنا كثيرا بهذه الفاجعة ولعلها تكون -مديرة إدارة التوجيه واإلرشاد بالرياض-وقالت هيا الناصر  

ا ان يكون هناك استمارة سرية ترفق مع سجل االستئذان تتضمن درسا للجميع إليجاد آلية عمل تساهم في الحفاظ على حياة الطالب والطالبات، واهمه

 اسماء الطالب من ذوي الظروف الخاصة واسماء االشخاص المخولين باالستئذان لهم دون ذكر تفاصيل وضعهم األسري مع التنبه الى عدم السماح

ي حالة عدم تواجد المخولين باصطحابهم حين االستئذان لهم يتم االتصال بخروجهم اال بموافقة قائدة المدرسة أو الوكيلة المختصة والمرشدة الطالبية، وف

لية وسلوك من بولي األمر المسؤول عن الطالب او الطالبة، وتحري الدقة في ذلك وان لزم االمر يمنع خروج الطالب او الطالبة بالذات في حالة الشك بعق

 .حضر لالستئذان لهم

http://www.alriyadh.com/1135935 

 لرياضا
 نعم.. بوجود الحّراس هي أشبه بالسجون

 عبد هللا بن إبراهيم الكعيد

ميالديه من القرن الماضي ما زلت أتذكر العم )عثمان( رحمة هللا عليه حارس المدرسة أو ربما هو أكثر  1971من المرحلة الثانوية التي أنهيتها في     

 .لرجل في يوم عابسا أو داضبا أو سمعت صوته مرتفعا بل بشوشا رقيقا رفيقا بنا كأبناء لهمن بّواب إذ يقوم في الواقع بمهمات عديدة. لم أر ا

أو الوكيل أو  يستقبلنا عند بوابة المدرسة وقت الدخول فاذا حان وقت الطابور الصباحي أقفل الباب من الداخل واستند عليه! ال يفتحه اال بأمر المدير

 .لطارئ أو طارق

 لماذا يُقفل الباب ومن الذي أمر بذلك؟لم أسأل نفسي آنذاك 
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 .هكذا كانت حال العم "عثمان" المحبوب من الجميع ردم صرامته في رفض فتح الباب ألي طالب يريد الخروج

لتظن أن اليوم تم التشديد على بوابات مدارس البنات والبنين، وزاد عليها التعاقد مع شركات حراسة مدنية في بعض المدارس وخصوصا األهلية حتى 

 .من بالداخل محكوم عليهم بالحبس وقت الدرس

م يرد دلوز على 2013في حوار تم بين الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو وجيل دلوز نُشر في كتاب "ما التنوير" من منشورات آفاق للنشر والتوزيع ط 

ذلك يُعاملون كالسجناء. األطفال يخضعون لطفولة ليست طفولتهم. فوكو بقوله: ليس السجناء هم وحدهم فقط الذين يُعاملون كاألطفال، ولكن األطفال ك

 .بهذا المعنى فإن المدارس شبيهة بالسجون... الى آخر الحوار

جمهورية األطفال والمدارس والسجون الواردة في الحوار تعني أطفال ومدارس وسجون فرنسا، والحوار تم في بداية السبعينيات يعني في عز ازدهار ال

 ة فكيف يمكن وصف حال أطفالنا اليوم وحال مدارسنا ناهيك عن سجوننا؟الفرنسي

العالي وترك تذّكرت وأنا أقرأ ذلك الحوار العم "عثمان" وهو كالصخرة يسند بوابة ثانويتنا ومع هذا لم يمنع الزمالء هواة تسلّق األسوار من القفز 

 .الحارس العتيد في دفوته الضحويّة

ف أوالدنا/ بناتنا للذهاب الى المدرسة صباح كل يوم، وكيف يرونها في أذهانهم خصوصا أول ما تقع عليه أنظارهم ذلك السؤال هل يتلهّف/ تتله

 )الحارس( بعبوسه وشكوكه وجالفته؟

 .الجواب يتضح من خالل رؤية َسحنات صغارنا وهم يستعدون للمهمة اليومية دير السارة وال الجاذبة

aalkeaid@hotmail.com 

http://www.alriyadh.com/1135737 
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