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  أخبار اإلدارة  
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 ةاالقتصادي

 الغياض دشن معرض "الرياض" التثقيفي عن الكليات والمعاهد المحلية والعالمية

 اتها على تخصيص برامج تعريفية بالجامعات لطالب الثانويتحث إدار« التعليم»
 عبد السالم الثميري من الرياض

لمختلفة أكد الدكتور راشد الغياض أمين عام إدارات التعليم في وزارة التعليم، أهمية التعريف بالتخصصات الجامعية ومجاالتها وبرامج المعاهد ا

 .يار التخصصات التي تتناسب مع قدراتهم وتطلعاتهملطالب وطالبات المرحلة الثانوية، وذلك الخت

ودعا إدارات التعليم إلى تخصيص برامح ومعارض تعريفية بجامعات كل منطقة، وإشراك جامعات عربية وعالمية، للتواصل المباشر مع 

مختلفة، والتعرف على متطلبات سوق الطالب، مشيراً إلى أن ذلك يسهم في حث الطالب وأولياء األمور على اختيار المسارات األكاديمية ال

تعليم العمل، وذلك من خالل جمعهم مع مسؤولي القبول في الجامعات المحلية والعالمية، وتمكينهم من طرح تساؤالتهم واستفساراتهم المتعلقة بال

 .الجامعي وبمستقبلهم الدراسي والمهني

والمعاهد المحلية والعالمية في الرياض أمس، "إن فكرة المعرض ووجوده في  وقال الغياض خالل تدشينه فعاليات المعرض التعريفي بالجامعات

ض" في مكان واحد يتيح للطالب والطالبات التعرف مباشرة على الجهات التعليمية المانحة للقبول في الجامعات والمعاهد، وإن خطوة "تعليم الريا

 ."ب وأولياء أمورهم بالجامعات المحلية والعالميةجمع هذه الجامعات موفقة، حيث إنها تسهم في ربط وتعريف الطال

من جانبه، أوضح لـ "االقتصادية" محمد بن عبدهللا المرشد مدير عام التعليم في منطقة الرياض، أن إدارته حرصت على دعوة جميع طالب 

جامعة ما بين عالمية  30المعرض تشارك فيه  المدارس الثانوية وأولياء أمورهم للمشاركة في زيارة المعرض لتعم الفائدة الجميع، مبينا أن

 .ومحلية

لى ودعا جميع المدارس الثانوية للبنين والبنات إلى تنظيم الزيارات الطالبية وحث الطالب والطالبات على زيارة المعرض التعريفي للتعرف ع

التسجيل وشروط القبول فيها واالستفادة مما يتضمنه الجامعات والمعاهد الدولية والمحلية وأنظمتها وتخصصاتها وبرامجها التعليمية وآلية 

 .المعرض من فعاليات وأنشطة

على  من جهته، قال أنور أبوعباة مدير إدارة النشاط الطالبي في تعليم الرياض والمدير التنفيذي للمعرض، "إن إدارة التعليم في الرياض حرصت

بيرة في مساعدة الطالب وأولياء األمور على اختيار المسارات األكاديمية المختلفة، تنظيم المعرض بدعم من وزارة التعليم لما له من أهمية ك

والتعرف على متطلبات سوق العمل، وذلك من خالل جمعهم مع مسؤولي القبول في الجامعات المحلية والعالمية، وتمكينهم من طرح تساؤالتهم 

 ."اسي والمهني، والتعرف على شروط ومتطلبات القبول في الجامعات المشاركةواستفساراتهم المتعلقة بالتعليم الجامعي وبمستقبلهم الدر
https://www.aleqt.com/2016/04/25/article_1049754.html 

 الرياض
 مقرن بن عبدالعزيز يرعى الحفل الختامي لمدارس المملكة

 محمد الهمزاني -الرياض 

آل سعود اليوم، الحفل الختامي لمدارس المملكة، لتخريج الدفعة الرابعة عشر للمسار  يرعى صاحب السمو الملكي األمير مقرن بن عبدالعزيز    

 .السعودي والسابعة للمسار األميركي

مدارس ورحب صاحب السمو الملكي األمير الوليد بن طالل بسمو راعي الحفل ومشاركته ألبنائه الطلبة في هذه المناسبة العزيزة على نفوس منسوبي 

 .تها وأولياء أمورهمالمملكة وطلب
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كون ذكرى من جانبه، أكد د. ناصر الملحم المشرف العام على المدارس، على أن رعاية سموه ألبنائه الخريجين في المسار السعودي والمسار الدولي ست

ور تخرج أبنائهم الذين يبدأون معه مرحلة جديدة مميزة لهم ودافعاً لهم لبذل الجهد وااللتحاق بالجامعات العريقة محلياً ودولياً، وبارك للطالب وأولياء األم

ي تعزيز في حياتهم باختيار التخصص وااللتحاق بالجامعات والكليات المرموقة والتي ستسهم بإذن هللا في إعداد مواطنين معتزين بوطنهم ومسهمين ف

 .مقدرات وطنهم الغالي المملكة العربية السعودية

س مجلس إدارة مدارس المملكة: إن أعضاء المجلس يرحبون برعاية األمير مقرن بن عبدالعزيز لحفل المدارس من جهته، قال م. طالل الميمان رئي

دينه وأمته ومليكه  الختامي وتقديرهم لسموه لما تحمله هذه الرعاية من دعم كبير ألبنائنا الطالب لكي يكونوا أنموذجاً متميزاً لجيل متعلم وواٍع في خدمة

 .ووطنه

http://www.alriyadh.com/1149720 

 الرياض

 انطالق المعرض التعريفي بالجامعات والمعاهد العالمية والسعودية
 منصور الحسين -الرياض 

الذي تنظمه افتتح أمين عام إدارات التعليم بوزارة التعليم د. راشد الغياض صباح أمس المعرض التعريفي بالجامعات والمعاهد العالمية والسعودية، و    

جهة  30رجب الجاري، في مدرسة النزهة بحي النزهة بالرياض، بمشاركة  21-رجب  17رة النشاط الطالبي في تعليم الرياض خالل الفترة من إدا

 ."سعودية وعالمية" متخصصة في صناعة التعليم والدراسة في الخارج

لخارج للتعرف على خيارات الدراسة المتاحة، وإعطاء صورة ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة أمام الطالب الراغبين في استكمال دراستهم با

ر، واضحة عن الحياة الجامعية للطالب الراغب بالدراسة في الخارج في كافة المراحل الدراسية "اللغة، والتمهيدي، والبكالوريوس، والماجستي

 ."والدكتوراه

طالب والطالبات التعرف مباشرة على الجهات التعليمية المانحة للقبول في وأشاد الغياض بفكرة المعرض ووجوده في مكان واحد وقال إنه يتيح لل

متمنياً أن الجامعات والمعاهد كما دعا الغياض جميع الطالب والطالبات لزيارة المعرض والتعرف على أرقى الجامعات وهي فكرة رائدة لتعليم الرياض، 

كل منطقة وكذلك دعوة جامعات عربية ودولية ليكون هناك تواصل مباشر مع الطالب أفضل تحذو إدارات التعليم األخرى حذوها في التعريف بجامعات 
 .من التواصل غير المباشر مع التقنية

لى تنظيم من جهته، أوضح مدير إدارة النشاط الطالبي في تعليم الرياض والمدير التنفيذي للمعرض، أنور عبدهللا أبوعباة، أن تعليم الرياض حرصت ع

 عم من وزارة التعليم لما له من أهمية كبيرة في مساعدة الطالب وأولياء األمور في اختيار المسارات األكاديمية المختلفة، والتعرف علىالمعرض بد

لقة المتعمتطلبات سوق العمل، وذلك من خالل جمعهم مع مسؤولي القبول في الجامعات المحلية والعالمية، وتمكينهم من طرح تساؤالتهم واستفساراتهم 

ه أكثر بالتعليم الجامعي وبمستقبلهم الدراسي والمهني، والتعرف على شروط ومتطلبات القبول في الجامعات المشاركة، مشيرا أن المعرض سيشارك في

 .جامعة ما بين عالمية ومحلية 30من 

خصيص اليوم الرابع والخامس للطالبات، مشيًرا إلى أن وأوضح أبوعباة أنه سيتم تخصيص أيام األحد واالثنين والثالثاء من المعرض للطالب، فيما تم ت

التاسعة  أوقات الزيارة للمعرض ستكون على فترتين صباحية من الساعة الثامنة صباًحا إلى الواحدة ظهًرا، ومسائية من الساعة الرابعة عصًرا وحتى

 .مساء

http://www.alriyadh.com/1149890 

 الرياض

 مرشداً على حماية الطالب من المخدرات واالضطرابات النفسية 227الرياض: مجمع األمل يدرب 
 حمد بن مشخص -الرياض 

صباح اليوم برنامجا لتدريب مرشدي الطالب على مواجهة مشكلة تعاطي المخدرات واالضطرابات  ينظم مجمع األمل للصحة النفسية بالرياض    

 .رياض، ويقدمه نخبة من المختصين، ويستمر ثالثة أياممرشدا طالبيا من مدارس مدينة ال 227النفسية، يشارك فيه 

ة التعاطي وأوضح المدير التنفيذي للمجمع د. محمد القحطاني أن هذه الدورة تعتبر التاسعة التي ينظمها المجمع، وتهدف إلى االكتشاف المبكر لمشكل

لمية السليمة التي تساهم في حل المشكلة، والتواصل مع المجمع من خالل واالنحرافات السلوكية، والتدخل المبكر من خالل الوقاية والعالج بالطرق الع

 .مركز التوجيه واإلرشاد األسري بتقديم االستشارات، وإيجاد خط ساخن بين المجمع والمدرسة

ختلفة والتدخل المبكر، وذكر د. القحطاني أن الدورة ستناقش أسباب تعاطي وإدمان المؤثرات العقلية )المخدرات( وعالجها، وطرق الوقاية الم

ية واالضطرابات السلوكية في مرحلة المراهقة، وطرق العالج المتنوعة، واآلثار االجتماعية لالنحراف ومنها تعاطي المخدرات، والنظرة الشرع

 .للمنحرفين سلوكيا

ورات سابقة، إضافة لعمل محاضرات دورية في مرشدا ومرشدة طالبيين على مدى ثمان د 1650تدريب  أنه تم إكمال وأشار المدير التنفيذي للمجمع

 المدارس والجامعات ضمن جهود المجمع في مجال التوعية والتثقيف الصحي عن مخاطر اإلدمان واالضطرابات النفسية وكيفية الوقاية منها بين
 .الطالب
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http://www.alriyadh.com/1149892 

 اجلزيرة

 اليوم«.. وفخر أنا الوطن عز»مدير تعليم الرياض يفتتح معرض 
 :اليوسف عبدالرحمن - الجزيرة

« أنا الوطن عز وفخر»يفتتح المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض األستاذ محمد بن عبدهللا المرشد مساء اليوم المعرض الوطني للمعلمين والمعلمات 

 .بفندق موفنبيك بالرياض

ون التعليمية حمد بن عبدهللا الشنيبر أن هذا المعرض يهدف إلى إبراز جهود المعلمين وأوضح مساعد المدير العام للتعليم للشؤون المدرسية وللشؤ

دير العام والمعلمات الفنية في مجال حب الوطن، والفخر بكل جزء من أجزائه، وإطالع المجتمع على قدرات المعلمين والمعلمات الفنية. كما يرعى الم

مقبل الحفل الختامي لبرامج إدارة التوعية اإلسالمية، وذلك بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض. وسيتم للتعليم بمنطقة الرياض صباح يوم األربعاء ال

 .خالل الحفل تكريم الطالب والمعلمين والمدارس المتميزة في برامج التوعية والفائزين في مسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية

http://www.al-jazirah.com/2016/20160425/fe6.htm 

 
 اجلزيرة

 ألف موظف وموظفة يستفيدون من مشروع توطين التدريب بتعليم الرياض 24أكثر من 
 :الطيار غدير - الجزيرة

رياض، وحضر افتتح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض األستاذ محمد المرشد ملتقى التدريب اإلداري المنظم من قبل إدارة التخطيط والتطوير بتعليم ال

طوير اإلداري فتتاح الملتقى مدير عام التطوير اإلداري بوزارة التعليم األستاذ محسن البقمي، كما حضره من الجانب النسائي مساعدة المدير العام للتا

م بتعليم الرياض، وبدأ بوزارة التعليم األستاذة البندري المقرن ومديرة إدارة اإلشراف التربوي األستاذة ريم الراشد ومديرات اإلدارات ومكاتب التعلي

ة إال بإمداد الكادر الملتقى بتالوة آيات من سورة النور بعد ذلك ألقى مدير التعليم كلمة قال فيها : ال يمكن ألي منظمة أن تحقق أهدافها وفق معايير عالي

تراتيجية فعالة الستدامة التدريب وحال أمثل للتخفيف اإلداري بالمعارف الالزمة وهذا ال يتحقق إال بالتدريب المستمر، من هنا يأتي توطين التدريب اس

ت فريقا من مركزيته، ومن هذا المنطلق شرعت إدارة تعليم الرياض ممثلة في إدارة التخطيط والتطوير في تنفيذ مشروع توطين التدريب اإلداري فأعد

 .دارةمؤهال من المدربين والمدربات لتدريب الكوادر اإلدارية من منسوبي ومنسوبات اإل

في كل  وقال المرشد : كلنا أمل في أن يحقق هذا الملتقى أهدافه ونأمل أن نرى نجاح توطين التدريب اإلداري قد شمل جميع اإلداريين واإلداريات

لجهودهما المباركة اإلدارات والمكاتب والمدارس التابعة لمنطقة الرياض، ووجه المرشد شكره الخاص لمدير عام التطوير اإلداري بالوزارة ومساعدته 

زة، وشكر في هذا الجانب ولتشريفهما تعليم الرياض بحضور الملتقى، كما شكر المرشد إدارة التخطيط والتطوير لما يقومون به من أعمال ريادية وممي

إلداري في جميع إدارات ومكاتب المدربين والمدربات على ما قدموه من برامج تدريبية خالل العامين الماضين ساهمت في تطوير ورفع كفاءة الكادر ا

يب ومدارس المنطقة. ثم تحدث مدير إدارة التخطيط والتطوير بتعليم الرياض األستاذ سعود العبداللطيف عن المشروع وقال :إن فكرة مشروع تدر

نصل إلى الريادة في مجال التدريب  شاغلي الوظائف غير التعليمية بدأت في العام الماضي ونسعى من خالله إلى تطوير قدرات هذه الفئة ونتمنى أن

من خالل تقديم اإلداري في التعليم، وذكر العبداللطيف أننا في تعليم الرياض نسعى لرفع مستوى األداء المهني لشاغلي وشاغالت الوظائف غير التعليمية 
لى شرح مراحله الثمان التي بدأت بمرحلة التهيئة واالختيار برامج تدريب نوعية، بعد ذلك ذكر العبداللطيف أهم األهداف التي حققها المشروع ثم انتقل إ

ألف  21265ألف موظفة وموظف،  24766وختمت بمرحلة قياس أثر التدريب، وختم العبداللطيف كلمته بقوله نخطط في تعليم الرياض إلى تدريب 

 .موظف سيتم تدريبهم بإذن هللا 3501موظفة و

وع من جانب ذي صلة قالت مساعدة مدير التخطيط والتطوير األستاذة بدرية البصري: بفضل هللا توجنا في هذا اليوم فريق تدريب معتمد ضمن مشر

لتعليمية ض اتوطين التدريب اإلداري الذي نبعت فكرته وفلسفته من التوجيهات السامية الكريمة بضرورة االهتمام بالموارد البشرية، وتعد منطقة الريا

بهدف الحصول  ممثلة بإدارة التخطيط والتطوير هي المنشئة لهذا المشروع الرائد فكرة وتطبيقاً ولها السبق على مستوى المملكة في اإلعداد له وتطبيقه

 .على مخرجات متميزة وظيفياً وأدائياً 

 .منه على استمرار المشروع وتحقيق أهدافهكل الشكر والتقدير لمدير عام التعليم بمنطقة الرياض على دعمه ومساندته حرصا 

لتقى مع الجدير ذكره أن المدير العام للتطوير اإلداري األستاذ محسن البقمي كان له مشاركة في هذا الملتقى، حيث قال: أستبشر خيرا بحضوري الم

التعليمية، وقال: الوزارة أكدت على جميع اإلدارات  قيادات تعليم الرياض ونطمح جميعا في جهاز الوزارة إلى أن نوطن التدريب في جميع اإلدارات

تم االتفاق على التعليمية بأهمية تدريب الموظفات المعينات باألمر الملكي وذكر أنهم سلكوا الطريق المناسب للتدريب وال سيما أن عدد الموظفات كبير ف

 .أن يكون التدريب داخل اإلدارات

http://www.al-jazirah.com/2016/20160425/fe32.htm 
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 احلياة

 انطالق المعرض التعريفي بالجامعات العالمية والسعودية
  األسمري سعد - الرياض

 30انطلقت أول من أمس )السبت( في الرياض فعاليات المعرض التعريفي بالجامعات والمعاهد العالمية والسعودية بمشاركة 

 ي الخارج.جهة سعودية وعالمية متخصصة في صناعة التعليم والدراسة ف

نيسان )أبريل( الجاري بهدف  28إلى  24ويأتي هذا المعرض الذي تنظمه اإلدارة العامة للتعليم بالرياض خالل الفترة من 

إتاحة الفرصة أمام الطالب الراغبين في استكمال دراستهم بالخارج للتعرف على خيارات الدراسة المتاحة، وإعطاء صورة 

اللغة، والتمهيدي، والبكالوريوس، »الب الراغب بالدراسة في الخارج في كل المراحل الدراسية واضحة عن الحياة الجامعية للط

 «.والماجستير، والدكتوراه

وأوضح مدير إدارة النشاط الطالبي في تعليم الرياض المدير التنفيذي للمعرض الدكتور أنور أبوعباة، أن تعليم الرياض 

التعليم لما له من أهمية كبيرة في مساعدة الطالب وأولياء األمور في اختيار حرصت على تنظيم المعرض بدعم من وزارة 

المسارات األكاديمية المختلفة، والتعرف على متطلبات سوق العمل، وذلك من خالل جمعهم مع مسؤولي القبول في الجامعات 

الجامعي وبمستقبلهم الدراسي والمهني،  المحلية والعالمية، وتمكينهم من طرح تساؤالتهم واستفساراتهم المتعلقة بالتعليم

 والتعرف على شروط ومتطلبات القبول في الجامعات المشاركة.

مصطفى القحطاني، أن المعرض سيشكل بفعالياته المختلفة نقلة نوعية في « قبولك»بدوره، أكد المدير التنفيذي لشركة 

لفائدة على الطالب الراغبين في تحديد المسار األنسب الذي يتوافق المساهمة بتعزيز صناعة التعليم بالمملكة، بما يعود بالنفع وا

ونهجهم التعليمي من جهة، ودعمه لمخرجات سوق العمل وحاجاتها في المملكة مستقبالً من جهٍة أخرى، موضحاً أن قبولك 

في الخارج من القبوالت  شركة كونت منذ انطالقتها منصة خدمات تعليمية رائدة تتضمن تأمين كل متطلبات الطالب الدراسية

 الجامعية والمعاهد، إلى تأمين السكن واستقبال الطالب من المطار.

كما نعرض استشاراتنا لجميع الطالب في قطر، والمملكة وسلطنة عمان وليبيا، إضافةً إلى طالب دول أخرى شرق »وأضاف: 

ر التخصص المالئم لهم، والدولة المناسبة أوسطية ممن يرغبون في الدراسة في الخارج من خالل مساعدتهم في اختيا

 «.للدراسة

واشار الى ان المعرض يتيح فرصة لتعزيز التواصل بين وزارة التعليم والجهات التعليمية مع طالب المملكة، الفتاً الى ان 

ة المشاركة في المعرض يتضمن ورش عمل ومنصات إلكترونية تمكن الطالب الزوار من التفاعل مع ما تقدمه الجهات التعليمي

 المعرض مباشرةً على مواقع التواصل االجتماعي.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15250615/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%8A-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

 الشرق

 مرشداً طالبيّاً لحماية الطالب من المخدرات 227
 الشرق ـ الرياض

 227سية، بمشاركة ينظم مجمع األمل للصحة النفسية في الرياض، اليوم، برنامجاً لتدريب مرشدي الطالب على مواجهة مشكلة تعاطي المخدرات واالضطرابات النف
 .ارس مدينة الرياض، ويقدمه عدد من المختصين، ويستمر لمدة ثالثة أياممرشداً طالبيّاً من مد

التعاطي واالنحرافات  وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد القحطاني أن الدورة تعد التاسعة التي ينظمها المجمع، وتهدف إلى االكتشاف المبكر لمشكلة
عالج بالطرق العلمية السليمة التي تسهم في حل المشكلة، والتواصل مع المجمع من خالل مركز التوجيه واإلرشاد السلوكية، والتدخل المبكر من خالل الوقاية وال

 .األسري بتقديم االستشارات، وإيجاد خط ساخن بين المجمع والمدرسة

لمختلفة والتدخل المبكر، واالضطرابات السلوكية في مرحلة وعالجها، وطرق الوقاية ا« المخدرات»وبين أن الدورة ستناقش أسباب تعاطي وإدمان المؤثرات العقلية 
 .كيّاً المراهقة، وكذلك طرق العالج المتنوعة، واآلثار االجتماعية لالنحراف ومنها تعاطي المخدرات، إضافة إلى النظرة الشرعية للمنحرفين سلو

قة، إضافة إلى عمل محاضرات دورية في المدارس والجامعات ضمن جهود المجمع دورات ساب 8مرشداً ومرشدة طالبيين على مدى  1650وذكر أنه تم إكمال تدريب 
 .في مجال التوعية والتثقيف الصحي عن مخاطر اإلدمان واالضطرابات النفسية وكيفية الوقاية منها بين الطالب

mailto:jf@moe.gov.sa
mailto:jf@moe.gov.sa
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http://www.alsharq.net.sa/2016/04/25/1512371 

 املدينة

 ة الطالب من المخدراتمرشدا على حماي 227مجمع األمل يدرب 
 الرياض -نايف الحربي 

ابات النفسية، ينظم مجمع األمل للصحة النفسية بالرياض صباح اليوم االثنين برنامًجا لتدريب مرشدي الطالب على مواجهة مشكلة تعاطي المخدرات واالضطر

 .مرشدا طالبيا من مدارس مدينة الرياض، ويقدمه نخبة من المختصين 227يشارك فيه 

ف المبكر لمشكلة وأوضح المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني أن هذه الدورة تعتبر التاسعة التي ينظمها المجمع، وتهدف إلى االكتشا

 .ةالتعاطي واالنحرافات السلوكية، والتدخل المبكر من خالل الوقاية والعالج بالطرق العلمية السليمة التي تساهم في حل المشكل

http://www.al-madina.com/node/673605 

 املدينة

 جهة محلية وعالمية تعرف الطالب بفرص الدراسة في الخارج 30
 الرياض -جابر المالكي 

 

« عودية وعالميةس»جهة  30أطلقت اإلدارة العامة للتعليم بالرياض يوم امس فعاليات المعرض التعريفي بالجامعات والمعاهد العالمية والسعودية وذلك بمشاركة 

 .متخصصة في صناعة التعليم والدراسة في الخارج

واضحة عن ويهدف المعرض إلى إتاحة الفرصة أمام الطالب الراغبين في استكمال دراستهم بالخارج للتعرف على خيارات الدراسة المتاحة، وإعطاء صورة 

 .«اللغة، والتمهيدي، والبكالوريوس، والماجستير، والدكتوراه»ل الدراسية الحياة الجامعية للطالب الراغب بالدراسة في الخارج في كافة المراح

المعرض بدعم  وأوضح مدير إدارة النشاط الطالبي في تعليم الرياض والمدير التنفيذي للمعرض، الدكتور أنور أبوعباة، أن تعليم الرياض حرصت على تنظيم

الطالب وأولياء األمور في اختيار المسارات األكاديمية المختلفة، والتعرف على متطلبات سوق العمل، وذلك من وزارة التعليم لما له من أهمية كبيرة في مساعدة 

ي وبمستقبلهم الدراسي من خالل جمعهم مع مسؤولي القبول في الجامعات المحلية والعالمية، وتمكينهم من طرح تساؤالتهم واستفساراتهم المتعلقة بالتعليم الجامع

 .تعرف على شروط ومتطلبات القبول في الجامعات المشاركةوالمهني، وال

أن المعرض سوف يشكل بفعالياته المختلفة نقلة نوعية في المساهمة بتعزيز صناعة التعليم « قبولك»من جانبه أكد مصطفي القحطاني، المدير التنفيذي لشركة 

المسار األنسب الذي يتوافق ونهجهم التعليمي من جهة، ودعمه لمخرجات سوق العمل بالمملكة بما يعود بالنفع والفائدة على الطالب الراغبين في تحديد 

 .واحتياجاته في المملكة مستقبالً من جهٍة أخرى

على مواقع ويتضمن المعرض ورش عمل ومنصات إلكترونية تمكن الطالب الزوار من التفاعل مع ما تقدمه الجهات التعليمية المشاركة في المعرض مباشرةً 

األخرى  تواصل االجتماعي، فضالً عن إتاحة شركة قبولك الفرصة أمام الطالب للحصول على قبول فوري ومباشر لدراسة اللغة وكافة الفئات التعليميةال

 .باستثناء الدكتوراه، مجاناً للطالب الزائر خالل فترة انعقاد المعرض
http://www.al-madina.com/node/673604 

 عكاظ
 درسة الهدى بصحبة أولياء أمورهموصلوا إلى مقر م

 «محمود المليجي»يطلبون الصفح من المعلم « طالب الفيديو»
 (محمد مكي )الرياض 

رة المدرسة تقدم أمس طالب من ثانوية الهدى في الرياض، أساؤوا األدب مع أحد معلميهم باعتذار علني. وطلبوا الصفح من أستاذهم محمود المليجي وإدا

 .«مدرستي الهدى وافتخر»سط التربوي والتعليمي كافة. وعزز الطالب اعتذارهم بوسم في تويتر حمل عنوان وزمالئهم ومن الو

توجبت وكان المعتذرون ظهروا في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع أثناء تعريضهم بمعلمهم داخل الفصل الدراسي ما أثار ردود فعل غاضبة اس

 .قيق ومعاقبة الطالب المسيئينتدخل وزارة التعليم وطلبها التح

إبداء  وأقر الطالب بخطئهم الفادح، قبل تقديم االعتذار بحضور أولياء أمورهم وقائد المدرسة علي غروي ووكيلها سيد بدوي. وحرص المعتذرون على

 .بعد انتهاء العام الدراسيأسفهم البالغ لما حدث مؤكدين تقديرهم واحترامهم لكافة المعلمين خصوصا أنهم على وشك مغادرة المدرسة 

بادرة  عائض الدوسري ومعه يحيى الشهراني وعلي الزهراني )أولياء أمور طالب في المدرسة( جددوا ثقتهم في معلمي المدرسة ووصفوا االعتذار بأنه

لمليجي على حسن تصرفه أثناء الواقعة كما ظهر جميلة، كما أثنوا على شجاعة أبنائهم في االعتذار على الخطأ. كما قدموا الثناء والتقدير للمعلم محمود ا

 .في المقطع الشهير

في الوقت ذاته، خرج المعلم محمود المليجي عن صمته وتقدم «. نابعا من تربية جيدة»من جهتها، امتدحت إدارة المدرسة اعتذار الطالب، واعتبرت ذلك 

 .«قع طيب في نفسيكان لالعتذار و»وألولياء أمورهم وقال « األوفياء»بشكره لطالبه 

mailto:jf@moe.gov.sa
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رسة واعتبر وعلى الصعيد ذاته، أثنى عبدهللا الشهراني قائد مدرسة وولي أمر ثالثة طالب تخرجوا من مدرسة الهدى التي شهدت الواقعة على إدارة المد

 .الواقعة حادثة عرضية لن تؤثر على سمعة المدرسة

الدكتور محمد أبو طالب على ما حدث، مشيرا إلى أن الواقعة أوضحت بعض النماذج  من جهته، علق المختص في علم النفس التربوي والمستشار النفسي

اسع قد يؤثر في مدارسنا إذ ال تخلو من المشكالت، غير أن اعتذار الطالب يؤكد استهجانهم لما بدر منهم وأن تفاصيل الواقعة ونشر المقطع على نطاق و

 .ي أدائهم لالختبارات النهائية. وامتدح أبو طالب صبر المعلم وحسن تصرفه واتزانهسلبا على أصحابه، معربا عن أمله أال يؤثر ذلك ف

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160425/Con20160425836139.htm 
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