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  أخبار اإلدارة  
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 الرياض

 طالب 102يشمل تخريج 

 خادم الحرمين يرعى الحفل الختامي لمدارس الرياض.. اليوم
 نمنصور الحسي -الرياض 

، تحتفل مدارس الرياض مساء اليوم الثالثاء، بتخريج طالب -يحفظه هللا-بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود     

لرياض، وما ، وتكريم الطالب المتفوقين والمتميزين، في حفل سيتضمن فقرات متنوعة تعكس المكانة التعليمية التي وصلت إليها مدارس ا41الدفعة ال 

 .تشهده بيئتها التعليمة من تطور مستمر

طالب، من خريجي  102من الطلبة المحتفى بهم اليوم تشتمل على  41وأوضح المدير العام لمدارس الرياض عبدالرحمن بن راشد الغفيلي، أن الدفعة ال 

 -يحفظه هللا-لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لتشريفه  الثانوية العامة، رافعاً باسم معلمي ومعلمات وطالب وطالبات مدارس الرياض الشكر

ين الشريفين وحضوره للحفل السنوي للمدارس، مؤكداً أن الحضور إن دل على شيء فإنه يدل على االهتمام والعناية الكبيرين اللذين يوليهما خادم الحرم

 .يسعدهم ويشحذ هممهم للعلم والتعليم، وحرصه الكبير على مشاركة أبنائه الطالب في كل ما

دعم وأضاف الغفيلي: "تعودنا في مدارس الرياض من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كل دعم عندما كان رئيساً فخرياً للمدارس، واستمر ال

 -يحفظه هللا-ياض استمرت محل متابعته ، مع تزايد المهام الجسام على عاتقه الكريم، إال أن مدارس الر-يحفظه هللا-والعناية االهتمام بالمدارس من لدنه 

وحضوره، ورعايته تعتبر خير شاهد على ذلك، وهو تاج شرف وفخر على رؤوس جميع المعلمين والمعلمات والطالب والطالبات في جميع مناطق 

 ."ومحافظات المملكة وليس على مستوى مدارس الرياض فقط

تكريم الطالب المتوقع تخرجهم والطالب المتميزين والمتفوقين الحاصلين على ميداليات وجوائز وذكر الغفيلي أنه من المنتظر أن يشتمل الحفل على 

يس مجلس وشهادات دولية، مشيراً إلى أن المدارس حققت قفزات كبيرة بفضل هللا تعالى ثم بفضل توجيهات ومتابعة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئ

، وأصبحت افضل رابع مدرسة في -يحفظه هللا-دارس الرياض األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة م

 .روبوتاختبارات قياس واألولى على مستوى المملكة في حجم الميداليات والجوائز الدولية في الرياضيات والفيزياء والكيمياء والحاسب اآللي وال

ربية القيادية إحدى مالمح األنظمة التربوية الحديثة، إذ لم تعد رسالة التربويين نقل المعارف وإنما تجاوزها إلى وقال الغفيلي إن مدارس الرياض تعتبر الت

الحين إعداد جيل قيادي يواكب التطورات المعاصرة في القرن الحادي والعشرين بثقة وهمة عالية، وإلى تأهيل الطالب والطالبات ليكونوا أعضاء ص

تمعهم، إذ إن المجتمعات بحاجة إلى قادة مبدعين قادرين على اتخاذ القرارات المناسبة وحل المشكالت. وأكد الغفيلي أن مدارس وقادة مصلحين في مج

على التفاعل الرياض تحرص على نشر الثقافة القيادية ورعاية الموهوبين، وبناء الشخصيات القيادية وإكسابها المهارات القيادية والحياتية، والقدرة 

النمو العلمي يجابي والتخطيط لبناء مستقبل قيادي مشرق، مع تعزيز الثقة بالنفس واستثمار القدرات الكامنة لدى الطالب والطالبات وتطويرها لمواكبة اإل

 .المتسارع، وتأهيلهم لمواجهة التحديات الجديدة بثقة وتميز وإبداع

http://www.alriyadh.com/1152205 

 الرياض

 طوعي يكرم الفائزين ويطلق عشر مبادراتمنتدى الرياض الت
 منصور الحسين -الرياض 

أمس افتتح أمين عام إدارات التعليم بوزارة التعليم د. راشد الغياض، فعاليات منتدى الرياض للعمل التطوعي تحت شعار "التطوع واالستدامة"     

 .لمعارض، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض محمد المرشداالثنين، بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات وا
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المرشد كلمة وبدأ المنتدى بجولة للضيوف في المعرض الفني الصاحب للمنتدى، ثم ألقى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض المشرف على المنتدى محمد 

ة، قائالً "يسرنا أن نعلن عن عشر مبادرات تطوعية تخدم التكافل والعمل اإلنساني أوضح فيها أن المنتدى سيسفر عن أفكار ورؤى وفرص تطوعية كبير

 ."االجتماعي بهدف توفير بيئة شبابية للعمل التطوعي

ك من وشاهد الحضور عرضا مرئيا لجائزة الرياض للعمل التطوعي، ثم أوبريت "حمى الوطن"، بعدها تم تكريم الفائزين بجائزة العمل التطوعي، وذل

اإلشراف  بل أمين عام إدارات التعليم بوزارة التعليم د. راشد الغياض ومدير عام تعليم الرياض محمد المرشد، فيما سلمت ريم الراشد مديرة إدارةق

 .التربوي الجوائز للبنات الفائزات
http://www.alriyadh.com/1152266 

 الرياض

 ةمجمع الملك سعود يكرم الفائزين في المسابقات الخارجي
عية احتفل القسم االبتدائي بمجمع الملك سعود التعليمي بالرياض بالطالب الفائزين في مسابقات الرياضيات للصف السادس على مستوى مكتب الدر    

تكريم الطالب حيث حصل الطالب أحمد سمير القاضي على الميدالية الذهبية كما حصل الطالب عبدالعزيز بن محمد الدريبي على الميدالية الفضية، وتم 

 .عبدالعزيز بن صالح الضويحي لتميزه في مسابقة األمير نايف للسنة النبوية

بوي وتمنى لهم دوام وقدم قائد المدرسة األستاذ عبدالعزيز بن عبدهللا السالم الشهادات والدروع والهدايا للطالب المكرمين، مشيداً بمستواهم العلمي والتر

 .التوفيق

http://www.alriyadh.com/1152390 

 الرياض

 لرعايتها منتدى الرياض للعمل التطوعي

 تعليم الرياض يُكرم شركة العثيم لالستثمار والتطوير العقاري
لذي أقيم كرمت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض شركة العثيم لالستثمار والتطوير العقاري بمناسبة رعايتها منتدى الرياض للعمل التطوعي ا    

 .الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض بمركز

لالستثمار والتطوير العقاري وعضو مجلس أمناء مؤسسة عبدهللا صالح العثيم وأبنائه  وتسلم صالح بن عبدهللا العثيم عضو مجلس إدارة شركة العثيم

 .ةالخيرية درع التكريم من د. راشد الفياض األمين العام إلدارات التعليم بالوزار

تماعية وقال صالح بن عبدهللا العثيم إن رعاية الشركة لمنتدى الرياض للعمل التطوعي تأتي في إطار اهتمام شركة العثيم ببرامج المسؤولية االج

 .واهتمامها بإبراز دورها في دعم األنشطة والمبادرات المجتمعية

هدافه التي تتمثل في ررس مفهوم الشعور بالمسؤولية االجتماعية ونشر وتطوير وأضاف العثيم أن المشاركة في رعاية المنتدي تأتي دعما وتعزيزا أل

 .وعيةثقافة العمل التطوعي، إضافة إلى تعميق المفهوم لدى النشء وجيل الشباب وتقديم الرؤى الشبابية لصناعة التطور والنهوض بالمهارات التط

ة االجتماعية في المملكة وفي القطاع الخاص على وجه التحديد حيث تقوم الشركات والمؤسسات ونوه العثيم إلى تنامي الوعي واالهتمام ببرامج المسؤولي

 .مةورجال الخير بدور اجتماعي واسع في مختلف أنشطة الخدمات التطوعية والخيرية لتحقيق الترابط والتكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع عا

تولي اهتماما كبيرا ببرامج المسؤولية االجتماعية وتقدم وترعى العديد من األنشطة والبرامج الهادفة وأشار عضو مجلس اإلدارة إلى أن شركات العثيم 

 .والمستمرة في مختلف المجاالت وذلك في إطار رسالتها نحو المجتمع

http://www.alriyadh.com/1152348 

 اجلزيرة

 مبادرات تطوعية 10أطلق 

م الفائزين    بجائزة التطوعمنتدى الرياض التطوعي يكرِّ
 :الوهيبي وهيب - الرياض

لرياض للعمل التطوعي تحت شعار برعاية الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، افتتح أمين عام إدارات التعليم بوزارة التعليم الدكتور راشد الغياض أمس فعاليات منتدى ا

 .ولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض األستاذ محمد المرشدوذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الرياض الد« التطوع واالستدامة»

ن هناك خطوات واوضح مدير عام تعليم الرياض المشرف على المنتدى محمد المرشد في كلمته أن المنتدى سيسفر عن أفكار ورؤى وفرص تطوعية كبيرة، مشيرا أ

ها بفضل هللا ثم برعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد األمير محمد بن نايف وولي ولي استراتيجية قطعناها وشراكات عقدنا

 .العهد األمير محمد بن سلمان حفظهم هللا، وذلك في زمن قصير في بلد كبير وسط شباب مبدع يملك خبرة معرفية رائدة
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اب األمير محمد بن سلمان حين أعلن الرؤية المشرقة والتحول الوطني الذي أتى ليختصر الوقت آخذا بيد التعليم للرقي واالزدهار. كم سعدنا بأمير الشب»وأضاف المرشد 

واستراتيجيات تها عبر خطط وقال في هذا المنتدى تلتقي المبادئ واإلنسانية والقيم لننطلق لخدمة المجتمع عبر مبادرات تطوعية يقودها شباب الرياض وطالبها وطالبا

 .يرسمها المنتدى من خالل ورش العمل ودورات التدريب

 .«مبادرات تطوعية تخدم التكافل والعمل اإلنساني االجتماعي بهدف توفير بيئة شبابية للعمل التطوعي 10وأعلن المرشد عن 

الكثير من الطاقات الشابة للعمل التطوعي في الوطن خاصة من فئة الطالب  بدوره قال يعرب الثنيان مدير المسؤولية االجتماعية في شركة سابك،إن العمل التطوعي جلب

 .والطالبات، مبينا أن األعمال اإلنسانية ال تنتظر المقابل فهي تنبع من القلب فالعطاء والتضحية سلوك إنساني يرتقي بين الحضارات

ر العقاري تنامي الوعي لبرامج المسؤولية االجتماعية حتى في القطاع الخاص للتعاون المثمر بدوره أكد صالح العثيم عضو مجلس إدارة شركة العثيم لالستثمار والتطوي

 .لخلق بيئة تطوعية مبدعة

 .ثم كرم أمين عام إدارات التعليم بوزارة التعليم د. راشد الغياض ومدير عام تعليم الرياض محمد المرشد الفائزين بجائزة العمل التطوعي

http://www.al-jazirah.com/2016/20160503/ln105.htm 

 اجلزيرة
 مدرسة بالرياض« 11»يستهدف كمرحلة أولى 

  تطبيق مشروع برنامج المدارس المعززة للسلوك اإليجابي
 :المحليات - الجزيرة

مدرسة بتعليم الرياض  11طبق في افتتحت وكيلة وزارة التعليم الدكتورة هيا بنت عبد العزيز العواد امس برنامج المدارس المعززة للسلوك اإليجابي الم

رة هياء النغيمشي نبذة والمنعقد في مدارس التربية األهلية. وبدأ البرنامج بالقرآن الكريم، ثم قدمت مشرفة العموم باإلدارة العامة للتوجيه واإلرشاد بالوزا

أهمية السلوك الذي يعني عالقة الفرد وتفاعالته مع المحيطين  عن المشروع، تال ذلك كلمة مديرة إدارة التوجيه واإلرشاد هياء الناصر أكدت فيها على

به، وأن السلوك واالتجاهات واألفكار أحد فروع علم النفس لذلك تحرص بعض الدول على تطبيقه بدرجة عالية. عقب ذلك شرحت مشرفة المشروع 

والدوافع والمبررات إلنشائه والرؤية والرسالة التي يرجى تحقيقها، وعّرفت بالمشروع  (swot) المكلفة بتعليم الرياض سحر العطية واقع المشروع وفق

مدرسة بالرياض من جميع المراحل التعليمية موزعة على بيئات مختلفة ويهدف إلى إيجاد بيئة  11مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف في مرحلته األولى 

سلوك اإليجابي وتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي والتربوي للطالبات. بعد ذلك محفزة متخصصة وجاذبة ترتكز على استخدام أساليب علمية لتعزيز ال

ضها هو البيئة التي جاءت مشاركة وكيل التعليم للبنات الدكتورة هياء العواد بكلمة قالت فيها: إن العامل المشترك الرتفاع أثر البرامج التربوية أو انخفا

ص على إيجاد بيئة محفزة جاذبة تحترم قدرات الطالبات وترتقي بهن إلى مستوى نضجهن وتتحدى قدراتهن يتلقى فيها الطالب هذه البرامج لذلك نحر

لتربية وهذا ما يعزز السلوك اإليجابي ويحقق التوافق النفسي واالجتماعي في نفوس طالباتنا، تال ذلك عرض لتنفيذ المشروع قدمته مديرة مدارس ا

 .ى )صورة الئحة السلوك اإليجابي( للقضاء على السلبياتاألهلية هياء الرويتع شددت فيه عل

http://www.al-jazirah.com/2016/20160503/ln114.htm 

 الشرق

م « تعليم الرياض»  «العثيم لالستثمار والتطوير العقاري»تكرِّ
مت اإلدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض شركة العثيم لالستثمار والتطوير العقاري بمناس بة رعايتها منتدى الرياض كرَّ

 .للعمل التطوعي الذي أقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض

وتسلم صالح بن عبدهللا العثيم عضو مجلس إدارة شركة العثيم لالستثمار والتطوير العقاري وعضو مجلس أمناء مؤسسة عبدهللا 

 .من الدكتور راشد الفياض األمين العام إلدارات التعليم في الوزارة صالح العثيم وأبنائه الخيرية درع التكريم

وقال صالح بن عبدهللا العثيم إن رعاية الشركة منتدى الرياض للعمل التطوعي تأتي في إطار اهتمام شركة العثيم ببرامج 

 .المسؤولية االجتماعية واهتمامها بإبراز دورها في دعم األنشطة والمبادرات المجتمعية

وأضاف العثيم أن المشاركة في رعاية المنتدى تأتي دعماً وتعزيزاً ألهدافه التي تتمثل في ررس مفهوم الشعور بالمسؤولية 

االجتماعية ونشر وتطوير ثقافة العمل التطوعي، إضافة إلى تعميق المفهوم لدى النشء وجيل الشباب وتقديم الرؤى الشبابية 

 .التطوعيةلصناعة التطور والنهوض بالمهارات 

ونوه العثيم إلى تنامي الوعي واالهتمام ببرامج المسؤولية االجتماعية في المملكة العربية السعودية وفي القطاع الخاص على 

واسع في مختلف أنشطة الخدمات التطوعية وجه التحديد؛ حيث تقوم الشركات والمؤسسات ورجال الخير بدور اجتماعي 

 .والخيرية لتحقيق الترابط والتكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع عامة

http://www.alsharq.net.sa/2016/05/03/1516708 
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 االقتصادية

 مبادرات تطوعية 10منتدى الرياض التطوعي يطلق 

 التطوعيةخطة لتشجيع الطالب والمعلمين على البرامج « : التعليم»
 عبد السالم الثميري من الرياض

في قال الدكتور راشد الغياض أمين عام إدارات التعليم في وزارة التعليم، "إن الوزارة وضعت خطة إلشراك منسوبي التعليم من طالب ومعلمين 

 ."2030األعمال التطوعية وتشجيعهم، وذلك لتحقيق رؤية القيادة للوصول إلى مليون متطوع في عام 

أكد الغياض خالل حديثه لـ "االقتصادية" عقب حضوره فعاليات منتدى الرياض للعمل التطوعي تحت شعار "التطوع واالستدامة" في الرياض و

يمة أمس، أن البرامج التطوعية وتشجيعها من أهم أهداف الوزارة، وأنهم يعملون على تطوير البرامج الخاصة بها وتنظيمها، مؤكدا أن التطوع ق

 .ون في تعزيزها في نفوس الشبابسيشرع

همية وأشار إلى أهمية العمل التطوعي، ودعم حركة التطوع المجتمعي، وإثراء الحراك المعرفي به ودعم جهود القائمين على البرنامج، منوهاً بأ

، أوضح محمد المرشد مدير عام رعاية المبدعين من الطالب والطالبات، واكتشاف المواهب الواعدة في مختلف المجاالت التطوعية. من جانبه

تعليم الرياض المشرف على المنتدى، أن المنتدى سيسفر عن أفكار ورؤى وفرص تطوعية كبيرة. وقال "هناك خطوات استراتيجية قطعناها 

حمد بن نايف وولي ولي وشراكات عقدناها بفضل هللا ثم برعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد األمير م

العهد األمير محمد بن سلمان، وذلك في زمن قصير في بلد كبير وسط شباب مبدع يملك خبرة معرفية رائدة، فكم سعدنا بأمير الشباب األمير 

وأضاف المرشد "إن محمد بن سلمان حين أعلن الرؤية المشرقة والتحول الوطني الذي أتى ليختصر الوقت آخذا بيد التعليم للرقي واالزدهار". 

خطط المنتدى تلتقي فيه المبادئ واإلنسانية والقيم لننطلق لخدمة المجتمع عبر مبادرات تطوعية يقودها شباب الرياض وطالبها وطالباتها عبر 

ل والعمل واستراتيجيات يرسمها المنتدى من خالل ورش العمل ودورات التدريب، ويسرنا أن نعلن عن عشر مبادرات تطوعية تخدم التكاف

 ."اإلنساني االجتماعي بهدف توفير بيئة شبابية للعمل التطوعي
https://www.aleqt.com/2016/05/03/article_1051766.html 

 احلياة
 تخدم التكافل االجتماعي مبادرات تطوعية 10إطالق 

  الغشام سعد - الرياض
درات تطوعية تخدم التكافل والعمل اإلنساني االجتماعي مبا 10أعلن المدير العام للتعليم في منطقة الرياض محمد المرشد 

بهدف توفير بيئة شبابية للعمل التطوعي، وأوضح خالل فعاليات منتدى الرياض للعمل التطوعي بشعار التطوع واالستدامة، أن 

التابعة لإلدارة المنتدى سيبحث عن أفكار ورؤى وفرص تطوعية كبيرة. كما وجه جميع اإلدارات ومكاتب التعليم والمدارس 

في مكان بارز داخل الوحدات المدرسية، ليكون « 2030رؤية السعودية »منشأة مدرسية، بوضع شعار  4000والبالغ عددها 

 شعاراً منطلقاً للجميع نحو األهداف التي تسعى الرؤية إلى تحقيقها.

شباب مبدع يملك خبرة معرفية رائدة، وأشار المرشد إلى خطوات استراتيجية انطلقت وشراكات عقدت في زمن قصير وسط 

ونّوه إلى الرؤية المشرقة والتحول الوطني التي أعلنها ولي ولي العهد وزير الدفاع األمير محمد بن سلمان، ليختصر الوقت 

حمد « تعليم الرياض»ليبدأ التعليم إلى الرقي واالزدهار، فيما أوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية والتعليمية في 

الشنيبر أن المنتدى يحوي المبادئ والقيم اإلنسانية لننطلق لخدمة المجتمع عبر مبادرات تطوعية يقودها شباب الرياض وطالبها 

، وشهد منتدى «من خالل خطط واستراتيجيات يرسمها المنتدى من خالل ورش العمل ودورات التدريب»وطالباتها، وأضاف: 

بمشاركة طالبات مدارس في الرياض، « حمى الوطن»ض للعمل التطوعي، وأوبريت التعليم عروض مرئية لجائزة الريا

دورة تدريبية  12متحدثاً، كما ستعقد  35جلسات يشارك فيها  7ويتخلل منتدى الرياض التطوعي الذي يستمر ثالثة أيام، 

 وورش في مجال التطوع، إضافة إلى معرض فني مصاحب للمنتدى.

طموحة تتطلب أن نسهم في نشرها وإطالع المنتسبين للتعليم وأبنائنا الطالب والطالبات عليها ال« 2030الرؤية »وأكد أن 

 وتحفيز المجتمع المدرسي على اإلسهام في نجاحها، إذ تمثل هذه الرؤية قفزة نوعية في التنمية التي تشمل المجاالت كافة.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15386568/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-10-

%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D9%85-

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


                                                                                             التعليموزارة 

 الثالثاء:  ــومـــاليـــــ                                                                                    للتعليم مبنطقة الرياض                                  اإلدارة العامة

 هـ 26/7/1437:  ـاريخـالـت                                                                                                                                                                    إدارة اإلعالم

  م3/5/2016 :ــــق وافـامل                                                                                                           امللف الصحفي 

 

 

 

 

 

 

5 

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

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84-

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

 البالد

 سلمان .. حقائق )كالنا( تذهل طالب الرياض عن الفشل الكلوي تبثها جمعية األمير فهد بن
 البالد –الرياض 

ألف شخص بالفشل في المملكة،أكثر  17عن إصابة ” كالنا“أذهل إعالن جمعية األمير فهد بن سلمان ألمراض الكلى الخيرية 

دارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ، أثناء الندوة التي أقيمت بالتعاون مع اإل” األرقم“طالب رصت بهم مسارح  300من 

للتوعية والتحذير من كثرة مسببات المرض . ونظم مكتب التعليم بالروضة ندوة الكلى لتبيان إمكانية تعرض الجميع لإلصابة ، 

لمدير بطواقمها الطبية واإلدارية بصحبة الدكتور عبدهللا الدريثر ا” كالنا“والتحذير من األسباب المؤدية لذلك، وشاركت 

الفعالية بتشريف من مساعد المدير العام للشؤون التعليمية حمد الشنيبر ، ومدير مكتب ” تعليم الرياض“التنفيذي ، فيما رعى 

الروضة عماد الهذيل، وزجت المدارس الحكومية واألهلية بطالبها كفئة مستهدفة في التوعية ، وأيضآ المركز السعودي 

 .لزراعة األعضاء

رسائل للحضور باإلكثار من السوائل ، وتجنب تناول ” كالنا“دوة وّجه أحد المصابين الذين استفادوا من خدمات وفي أثناء الن

األدوية والمسكنات دون ضرورة قصوى ، والتقليل من الملح ، وتجنب األكل الغير صحي ، أو التدخين ومخالطة المدخنين ، 

حول أكثر الشرائح العمرية إصابة ” زراعة األعضاء“كتور السيد من من قبل الطالب للد” عفوية“وشهدت الندوة مداخالت 

بالفشل الكلوي ، ونسبة اإلصابة في المجتمع السعودي ، وسبل الوقاية ، وأهمية التبرع بالكلى ، وكذلك توضيح للمواد الغذائية 

 . التي لها صلة من قريب أو من بعيد باإلصابة

ألف مريض ،وهذا  17ؤون التعليمية حمد الشنيبر أن أعداد المصابين في المملكة أكثر من من جانبه قال مساعد المدير العام للش

يستشعرون خطر ” تعليم الرياض“العدد في إزدياد ، وعلى المعنيين في مؤسسات المجتمعات مواجهته ، مشيرآ أنهم في 

 . ، ويمتد ذلك للمنازل من خالل أبناؤهماإلصابة بأمراض الكلى ويواجهون ذلك بكل السبل عبر توعية الطالب والطالبات 

وفي ذات السياق أوضح الدكتور عبدهللا الدريثر المدير التنفيذي لجمعية األمير فهد بن سلمان الخيرية للكلى حجم التخوف من 

من إنتشار الفشل الكلوي بين كل شرائح المجتمع ، مؤكدآ أنهم يقدمون خدمات عالجية وتوعوية ، وأثمرت الجهود بدعم 

األمير عبدالعزيز بن سلمان في تحصين أفراد المجتمع ، ورفع المستوى الثقافي فيما يخص ” كالنا“المشرف العام على 

 . أمراض الكلى مسبباته وطرق الوقاية منه

راض وأشار مدير مكتب التعليم بالروضة عماد بن محمد الهذيل أن المسؤولية اإلجتماعية تحتم عليهم تحصين األبناء ضد األم

واألفكار المتطرفة ، ودائرة المعرفة تتعدى أسوار المدرسة إلى المنازل ، أمآل في تنشئة جيل مسلم محافظ على التعليمات 

الشرعية التي يمليها عليه الكتاب والسنة ، وبناء أجساد وعقول سليمة تسهم في تنمية الوطن ، وتعكس صورة إيجابية لمكتسبات 

 . الوطن البشرية والخدمية
https://www.albiladdaily.com/%D8%AA%D8%A8%D8%AB%D9%87%D8%A7-

%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-

%D9%81%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%82/ 

 الوطن
 تطوعية راتمباد 10 إطالق الرياض: تعليم

 الرياض: عبدهللا السليمي

مبادرات تطوعية، تخدم التكافل والعمل اإلنساني االجتماعي، بهدف توفير بيئة شبابية للعمل  10كشف المدير العام لتعليم منطقة الرياض محمد المرشد عن إطالق 

 .ضمن خطة العام الدراسي المقبل التطوعي، مضيفا أن بعض تلك المبادرات تم تنفيذها خالل هذا العام، والبعض اآلخر

ثالثة أيام بتنظيم من  وقال المرشد خالل افتتاحه منتدى الرياض للتطوع في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض أمس، والذي يستمر

اإلنسانية والقيم لننطلق لخدمة المجتمع عبر مبادرات تطوعية، يقودها شباب الرياض وحدة العمل التطوعي بإدارة تعليم منطقة الرياض، أنه بهذا المنتدى تلتقي المبادئ و

 .وطالبها وطالباتها عبر خطط وإستراتيجيات يرسمها المنتدى من خالل ورش العمل ودورات التدريب
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  خطط إستراتيجية

ستراتيجية للعمل التطوعي، إضافة إلى عقد شراكات مع القطاعات الخاصة أشار المرشد إلى أن إدارة التعليم بمنطقة الرياض قطعت شوطا كبيرا في وضع خطط إ

الملك سلمان بن والجهات ذات العالقة. وأضاف أن هناك خطوات إستراتيجية قطعناها وشراكات عقدناها بفضل هللا ثم برعاية من لدن خادم الحرمين الشريفين 

 .ي زمن قصير في بلد كبير وسط شباب مبدع، يملك خبرة معرفية رائدةعبدالعزيز، وولي العهد األمين وولي ولي العهد، وذلك ف

 جلب الطاقات الشابة

خاصة من فئة الطالب  أوضح مدير المسؤولية االجتماعية في شركة سابك يعرب الثنيان أن العمل التطوعي جلب الكثير من الطاقات الشابة للعمل التطوعي في الوطن

شركة العثيم لالستثمار والتطوير العقاري صالح العثيم، فأكد على تنامي الوعي لبرامج المسؤولية االجتماعية حتى في القطاع الخاص والطالبات. أما عضو مجلس إدارة 

متحدثا،  35جلسات متخصصة، يشارك فيها  7للتعاون المثمر لخلق بيئة تطوعية مبدعة. وأشار رئيس وحدة التطوع باإلدارة العامة للتعليم إلى أن المنتدى سيتضمن 

 .دورة تدريبية وورش في مجال التطوع، مؤكدا أن هناك معرضا فنيا مصاحبا للمنتدى طيلة إقامته 12إضافة إلى انعقاد 

 برامج المنتدى

 تكريم خمس فئات قدمت مبادرات نوعية

 متحدثا 35جلسات متخصصة بمشاركة  7إقامة 

  دورة تدريبية وورشة عمل 12عقد 

 للمنتدى إقامة معرض فني مصاحب
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=262274&CategoryID=5 

 هـ1437رجب  25إضافة من عدد االثنني 
 البالد

 مسابقة أفضل حجرة للتربية الفنية
 البالد –الرياض 

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

 . (190في المتوسطة )

حيث قامت مديرة مكتب التعليم بالنهضة االستاذة فوزية العطار بتكريم المعلمات الفائزات بالمراكز األولى والمشرفات القائمات على 

 .رفة سمر الغفيليالمسابقة : المشرفة عبير البركة والمشرفة نجالء القصيمي والمش

( ولفيف من مشرفات 190وقد حضر الحفل رئيسة قسم التربية الفنية في إدارة اإلشراف واألستاذة حليمه السميري مديرة المتوسطة )

 .المكاتب على مستوى منطقة الرياض

ا المعلمة لتنمية مهارة التنسيق والتذوق وأوضحت االستاذة نجالء القصيمي ان حجرة الفنية هي مرآة عاكسة للقيم الفنية والعملية التي تبثه

 . ضةالفني السليم لدى الطالبة ؛ وحرصاً منا على إبراز تلك الجهود وضعنا تلك المسابقة ضمن خطة وحدة التربية الفنية لمكتب التعليم بالنه

يثة .وكانت الفائزة بالمركز األول في هذه وأضافت بأن هدفها تحسين البيئة الصفية وتهيئة بيئة تعليمية تتالءم مع متطلبات التعليم الحد

 . المسابقة المعلمة المبدعة )مشاعل الدوسري ( بأنها بيكاسو هذا العصر ولكن بنكهة سعودية
https://www.albiladdaily.com/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-

%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A9-

%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A%D8%A9/ 
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