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  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرياض

 «وطني بألواني»طالب الرياض يترجمون مشاعرهم الوطنية في معرض 
 منصور الحسين -الرياض

بن عبدهللا الشنيبر مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية وللشؤون التعليمية معرض "وطني.. بألواني" في خيمة افتتح حمد     

مدرسة من مختلف  339لوحة تقدمت لمسابقة المعرض من  3430لوحة من أصل  250أمانة الرياض بشارع الستين بالملز، والذي احتوى على 

طالباً فائزاً في المسابقة، تسعة منهم طالب من الصفوف األولية في المرحلة االبتدائية،  32مية واألهلية. وقد تم في حفل االفتتاح تكريم المراحل الحكو

 .الخاصةة وتسعة من الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية، وتسع جوائز للمرحلة المتوسطة، وثالث جوائز للمرحلة الثانوية وجائزتان لطالب التربي

م" وأوضح د. أنور بن عبدهللا أبو عباة مدير النشاط الطالبي أن الهدف من المعرض هو إتاحة الفرصة للطالب للتعبير عن مشاعرهم تجاه "وطنه

نية، وترسيخ االعتزاز استخدام الفنون "وهذا جانب من األدوار التعليمية التي نسعى لتحقيقها من خالل األنشطة الطالبية في تعزيز القيم التربوية والوط

بالدين اإلسالمي  بالدين والوالء للمليك واالنتماء للوطن لدى أبنائنا الطالب في كافة المراحل التعليمية". مشيراً إلى أن المسابقة تهدف إلى االعتزاز

ة االنتماء الوطني لدى الطالب تجاه الوطن، الحنيف وتقدير نعمة األمن واألمان واللحمة الوطنية، وتجسيد مشاعر الحب والوالء لولي األمر، وتنمي

ية لدى والمحافظة على مكتسباته وتقدير المشروعات الوطنية والفخر بها، وإذكاء روح المنافسة بين الطالب، وإتاحة الفرصة إلبراز المواهب الفن

 .الطالب. مبيناً أن المعرض سيستمر لمدة أسبوع في خيمة األمانة بالملز

http://www.alriyadh.com/1151954 

 احلياة

 طالبا   82تطبّق نظام التسريع في حق « تعليم الرياض»
  الغشام سعد - الرياض

 طالباً في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة في منطقة الرياض. 82أعلنت إدارة تعليم الرياض أمس عن تسريع 

أنه تم ترشيح الطالب وفق شروط وإجراءات الدليل  وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية والتعليمية حمد الشنيبر

اإلجرائي المعتمد والمبني على قرار تطبيق نظام تســـريع الطالب والطالــبات الذين أبدوا تفوقاً ممن اجتازوا مقياس التعرف 

ة، والرفع بملف على الموهوبين. وطالب الشنيبر جميع المدارس باستكمال إجراءات التسريع الالزمة وفق الشروط المعتمد

 الطالب المرشح إلدارة الموهوبين.

 339لوحة من خالل  3430بمشاركة « وطني»من جهة أخرى، دشن مساعد المدير العام للتعليم في منطقة أمس معرض 

 مدرسة في خيمة األمانة. وأوضح مدير النشاط الطالبي أنور أبوعباة أن مشاركة الطالب في مجال الرسم والتصوير التشكيلي

تتيح لهم فرص التعبير عن مشاعرهم بألوانهم المختلفة، مشيراً إلى أن المسابقة تهدف إلى االعتزاز بالدين اإلسالمي الحنيف 

وتقدير نعمة األمن واألمان وتجسيد اللحمة الوطنية، وتنمية االنتماء الوطني وإذكاء روح المنافسة. إلى ذلك، يدشن وزير التعليم 

دورة تدريبية.  12جلسات و 7متحدثاً خالل  35اليوم )االثنين( منتــــدى الرياض التطوعي بمشاركة الدكتور احمد العيسى 

وأوضح المدير العام للتعليم المشرف على المنتدى محمد المرشد أن المنتدى يهدف إلى النهوض بالمهارات التطوعية وتبادل 

س مفهوم العمل الطوعي، كما يتضمن المنتدى جائزة تعليم األفكار وتقديم الرؤى الشبابية في مجال صناعة التطوع وغر
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الرياض للعمل التطوعي التي تأتي في إطار إبراز الجهود واإلنجازات التطوعية والتعريف بالمبادرات التطوعية المميزة 

 والتشجيع على تقديم مبادرات وبرامج ومشاريع نوعية.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15373329/-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6--

%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%91%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-

%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-82-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%8B 

 عكاظ

 مبادرات في العمل التطوعي 10 إطالق«: التعليم»
 )عبدهللا الغامدي )الرياض 

كبرى بمركز يدشن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى فعاليات منتدى الرياض للعمل التطوعي اليوم والذي يستمر لمدة ثالثة أيام بقاعة المؤتمرات ال

 .الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

شرف على المنتدى محمد المرشد، أن المنتدى يهدف إلى النهوض بالمهارات التطوعية وتبادل األفكار وتقديم الرؤى وأوضح مدير التعليم بالمنطقة الم

ه الشبابية في مجال صناعة التطوع وغرس مفهوم العمل التطوعي والشعور بالمسؤولية لدى الناشئة والمساهمة في صناعة العمل التطوعي وتطوير

 .ونشر ثقافته

 .مبادرات في مجال العمل التطوعي 10نتدى إطالق فيما يشهد الم

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160502/Con20160502837351.htm 

 الشرق

 وزير التعليم يرعى انطالق فعاليات منتدى الرياض التطوعي.. اليوم
 الشرق – الرياض

لمؤتمرات الكبرى بمركز الرياض يفتتح وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى اليوم انطالقة فعاليات منتدى الرياض للعمل التطوعي ويستمر لمدة ثالثة أيام وذلك في قاعة ا

إلى النهوض ي للمؤتمرات والمعارض. وأوضح مدير عام التعليم في منطقة الرياض المشرف العام على المنتدى محمد بن عبدهللا المرشد أن المنتدى يهدف الدول

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

العمل التطوعي والمدير التنفيذي للمنتدى أحمد الحربي أن المنتدى يتضمن جائزة تعليم  صناعة العمل التطوعي وتطويره ونشر ثقافته. من جانبه، بيّن رئيس وحدة

 الرياض للعمل التطوعي التي تأتي في إطار إبراز الجهود واإلنجازات التطوعية وتكريم منسوبيها من تعليم الرياض، والتعريف

ج ومشاريع تطوعية نوعية، مشيراً إلى أن الجائزة تستهدف خمسة مستويات هي: مكاتب التعليم، بالمبادرات التطوعية المتميزة والتشجيع على تقديم مبادرات وبرام

مبادرات في مجال العمل التطوعي، باإلضافة إلى  10والمدارس، والطالب، واألفكار التطوعية اإلبداعية، ووسام التطوع. ولفت الحربي إلى أن المنتدى سيشهد إطالق 

جالت واألدلة عن منتدى الرياض وثقافة العمل التطوعي بمشاركة عدد من مدارس الرياض. جدير بالذكر أن المنتدى سيشهد في أيامه عرض عدد من النشرات والم

، وورشتي عمل بعنوان «التطوع واالستدامة»جلسة بعنوان « اإلثنين»دورة تدريبية؛ حيث سيتضمن اليوم األول  12جلسات و 7متحدثاً في  35الثالثة مشاركة 

، ودورات تدريبية عن اإلسعافات األولية ومكافحة الحرائق لفريق غوث السعودي للبحث «إدارة الفعاليات التطوعية«و« التخطيط االستراتيجي ومؤشرات األداء»

 .واإلنقاذ

أفكار تطوعية »ما سيتضمن ورشتي عمل بعنوان ، ك«أمسية التطوع«و« التطوع والتعليم»، وجلسة بعنوان «التطوع والقيادة»فيما سيشهد اليوم الثاني جلسة بعنوان 

 .، إضافة إلى دورات تدريبية في كيفية المحافظة على الحياة في الصحراء وإخالء المنشآت لفريق غوث السعودي للبحث واإلنقاذ«قوة التطوع«و« لمبادرات مجتمعية

« مهارات العمل التطوعي»، كما سيتضمن ورشاً نسائية في «التطوع واإلعالم«و «تجارب تطوعية«و« التطوع والتدريب»أما اليوم األخير فسيشهد جلسة بعنوان 

 .، ودورات تدريبية في اإلسعافات األولية ومكافحة الحرائق لفريق غوث السعودي للبحث واإلنقاذ«تصميم المبادرات التطوعية«و

http://www.alsharq.net.sa/2016/05/02/1516209 

 اجلزيرة
 (يوم االثنين تحت شعار )التطوع واالستدامةتنطلق فعالياته ال

  دورة تدريبية في منتدى الرياض التطوعي 12جلسات و 7
 :الوهيبي وهيب - الجزيرة

 .تنطلق اليوم االثنين فعاليات منتدى الرياض للعمل التطوعي بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض

عام على المنتدى األستاذ محمد بن عبدهللا المرشد أن المنتدى يهدف إلى النهوض بالمهارات وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الرياض المشرف ال

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

 .فتهصناعة العمل التطوعي وتطويره ونشر ثقا
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التي تأتي من جانبه بين رئيس وحدة العمل التطوعي والمدير التنفيذي للمنتدى أحمد الحربي أن المنتدى يتضمن جائزة تعليم الرياض للعمل التطوعي و

شجيع على تقديم مبادرات في إطار إبراز الجهود واإلنجازات التطوعية وتكريم منسوبيها من تعليم الرياض, والتعريف بالمبادرات التطوعية المتميزة والت

اإلبداعية,  وبرامج ومشاريع تطوعية نوعية، مشيًرا إلى أن الجائزة تستهدف خمسة مستويات هي مكاتب التعليم, والمدارس, والطالب, واألفكار التطوعية

 .ووسام التطوع

 

فة إلى عرض عدد من النشرات والمجالت واألدلة عن مبادرات في مجال العمل التطوعي, باإلضا 10إلى أن المنتدى سيشهد إطالق « الحربي»ولفت 

 .منتدى الرياض وثقافة العمل التطوعي بمشاركة عدد من مدارس الرياض

http://www.al-jazirah.com/2016/20160502/ln71.htm 

 اجلزيرة

 نيةمكتب التعليم بالنهضة يكّرم المعلمات الفائزات بالمراكز األولى بمسابقة أفضل حجرة للتربية الف
 :اليوسف عبدالرحمن - الجزيرة

ية وذلك في المتوسطة أقامت وحدة التربية الفنية بمكتب التعليم بالنهضة حفالً لتكريم المعلمات الفائزات بالمراكز األولى بمسابقة أفضل حجرة للتربية الفن

(190). 

ت الفائزات بالمراكز األولى والمشرفات القائمات على المسابقة: المشرفة حيث قامت مديرة مكتب التعليم بالنهضة األستاذة فوزية العطار بتكريم المعلما

يمة السميري عبير البركة والمشرفة نجالء القصيمي والمشرفة سمر الغفيلي، وقد حضر الحفل رئيسة قسم التربية الفنية في إدارة اإلشراف واألستاذة حل

 .توى منطقة الرياض( ولفيف من مشرفات المكاتب على مس190مديرة المتوسطة )

ذوق الفني السليم وأوضحت األستاذة نجالء القصيمي أن حجرة الفنية هي مرآة عاكسة للقيم الفنية والعملية التي تبثها المعلمة لتنمية مهارة التنسيق والت

 . ب التعليم بالنهضةلدى الطالبة؛ وحرصاً منا على إبراز تلك الجهود وضعنا تلك المسابقة ضمن خطة وحدة التربية الفنية لمكت

في صياغة أنماط وأضافت أن هدفها تحسين البيئة الصفية وتهيئة بيئة تعليمية تتالءم مع متطلبات التعليم الحديثة، لما لتلك البيئة من دور مؤثّر ومهم 

 . الجانب اإلبداعي للمعلماتالتفاعل ومستوى اإلنتاجية للمعلمة والطالبة على السواء، وقد وضع لها معايير وشروط مقننه ليبرز فيها 

 .ةوكانت الفائزة بالمركز األول في هذه المسابقة المعلمة المبدعة )مشاعل الدوسري( التي وصفت بأنها بيكاسو هذا العصر ولكن بنكهة سعودي

http://www.al-jazirah.com/2016/20160502/fe18.htm 
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