
                                                                                             التعليموزارة 

 : الثالثاء ــومـــاليـــــ             للتعليم مبنطقة الرياض                                                                                                         اإلدارة العامة

 هـ 28/5/1437:  ـاريخـالـت                                                                                                                                                                    إدارة اإلعالم

  م8/3/2016 :ــــق وافـامل                                                                                                           امللف الصحفي 

 

 

 1 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أخبار اإلدارة  
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 البالد
 اإلشراف التربوي يدرب المعلمين على االختبارات الدولية

 البالد -الرياض

م بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة اإلشراف التربوي وبالتعاون مع إدارة التدريب التربوي مؤخرا برنامج تدريب أنهت اإلدارة العامة للتعلي

، بقيادة األستاذ أحمد المفلح مشرف اللغة  ( (PIRLS ) معلمي اللغة العربية ضمن عينة المدارس المختارة لالختبارات الدولية في القراءة

 .وابيالعربية في مكتب التعليم بالر

وأوضح مدير اإلشراف التربوي في اإلدارة محمد السمان أن البرنامج الذي استمر على مدى يومين تم فيه تعريف المعلمين باالختبارات 

الدولية في القراءة ، واستعراض عددا من التدريبات واألنشطة التي ينبغي تدريب طالبهم على نمطها ، وذلك ضمن حقيبة تدريبية معدة 

 .رنامجلهذا الب

وقد شارك في الجلسة الختامية للبرنامج كل من األساتذة سعد صقر مدير برنامج المهارات في اإلدارة ، وخالد المرداسي منسق إدارة 

 . اإلشراف التربوي وسليمان النملة منسق إدارة التدريب التربوي

ط مكونة من مشرفي مكاتب التعليم حيث تم تدريبهم على من جانب آخر شكلت إدارة اإلشراف التربوي بتعليم الرياض فرقا للتعلم النش

فيه حقيبة مشروع التعلم النشط في مركز القيادات التربوية في الملز وتم خالل البرنامج التجريبي عقد اجتماع لمنسقي فرق التعلم النشط تم 

هـ وأهمية تدريب منسوبي المكتب على 1437-هـ1436استعراض أهم مبادرات ومنجزات المكاتب في هذا المجال خالل العام الدراسي 

 .الحقيبة وآلية تدريب المدارس التابعة له
https://www.albiladdaily.com/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7/ 

 الرياض
 حرم أمير الرياض ترعى حفل تكريم الطالبات المتفوقات.. اليوم

 منصور الحسين -الرياض 

لسنوي لتكريم ترعى حرم صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، األميرة نورة بنت محمد آل سعود الحفل ا    

اعة الملك الطالبات المتفوقات على مستوى منطقة الرياض بحضور وكيل التعليم الدكتورة هياء بنت عبدالعزيز العواد وجمع من القيادات التعليمية بق

 .ظهراً  12صباحاً وحتى الساعة  9سلمان بن عبدالعزيز بمدارس الرياض، اليوم الثالثاء، من الساعة 

دير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية للبنات د. نجالء بنت عبدالرحمن الزامل عن شكرها لصاحبة السمو األميرة نورة وأعربت مساعدة الم

ء طالبة وتكريم أبناء الشهدا 93على رعايتها الكريمة لحفل اإلدارة وتكريمها لبناتها الطالبات المتفوقات وسيتم تكريم الطالبات المتفوقات وعددهن 

 .طالبة 20طالبة وتكريم الطالبات المسرعات وعددهن  34وعددهن 

http://www.alriyadh.com/1135489 
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 اجلزيرة
 محافظ الدرعية يرعى حفل تخريج الدفعة األولى من الطالب الحاصلين على دورة اإلرشاد السياحي

 :السالم سفر - الجزيرة

دالرحمن محافظ الدرعية أمس بمكتبه شهادات الدفعة األولى من الطالب الحاصلين على دورة مبادئ اإلرشاد السياحي سلم صاحب السمو األمير أحمد بن عبدهللا بن عب

بن محمد والجمعية السعودية الذي نظمها مكتب التعليم بمحافظة الدرعية بالتعاون فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالرياض ونادي الحي بثانوية اإلمام عبدالعزيز 

للتعليم بمنطقة الرياض لمرشدين السياحيين و شركة دوين للعطالت والرحالت ومجموعة عبدالمحسن الحكير للسفر والسياحة وإدارة النشاط الطالبي باالدارة العامة ل

حة السعودية وفي مدينة الدرعية المسجلة وما سوف يقدمه هؤالء الطالب من إبداعات مستقبلية في السيا« الطالب مرشدا سياحيا»وأشاد سمو محافظ الدرعية بمبادرة 

ارة النشاط الطالبي بتعليم ضمن التراث العالمي. وماسوف يقام بها من أنشطة تاريخية وتراثية في حي البجيري وحي الطريف، وكما قدم االستاذ أنور أبو عباة مدير اد

فيد منها المجتمع كافة بطريقة ترفيهية وتعليمية بالوقت ذاته حيث تعتمد على ما تقدر نسبته منطقة الرياض عن أندية الحي التي تدعمها شركة تطوير التعليم والتي يست

يم بمحافظة الدرعية االستاذ فواز بن بسبعين في المائة من األنشطة الترفيهية وثالثين بالمائة من األنشطة التعليمية المصاحبة لبرامج النادي، وفيما ألقى مدير مكتب التعل

رنامج وفي نجاح هذه وود كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو محافظ الدرعية لرعايته وتبنيه لهذه المبادرة ولالبناء الطالب والجهات المشاركة في دعم وتنفيذ البمحمد آل دا

وأعضاء مدرسة نادي الحي والذين قدموا لسمو  المبادرة وماتخللها من دورات وفعاليات وعقب ذلك قدم قائد ثانوية االمام عبدالعزيز بن محمد كلمة شكر بالنيابة عن قائد

و المحافظ لما يقوم به المحافظ محافظ الدرعية العضوية االولى الشرفية بالنادي ، وكما قدم الدكتور عجب العتيبي من هيئة السياحة والتراث الوطني الشكر والتقدير لسم

ثية واالعتناء باآلثار بمحافظة الدرعية ووعد د عجب العتيبي ان هيئة السياحة والتراث الوطني ستدعم من تبني المبادرات السياحية في تعزير األنشطة السياحية والترا

في اإلرشاد السياحي،  هؤالء الطالب في استخراج التصاريح الالزمة لهم حين اكتمال الشروط والمتطلبات وستقدم لهم المزيد من التسهيالت اإلرشادية في مسيرتهم

ن المحافظ الطالب الحاصلين على دورة مبادئ اإلرشاد السياحي بتسليمهم خطابات اجتيازهم لهذه الدورة كما كرم سموه جميع الرعاة والمنظمي وعقب ذلك كرم سمو

الجميع الصور التذكارية قط والمشاركين والقائمين على نجاح المبدرة وماتخللها من دورات وفعاليات وقدم لهم دروع تذكارية مع شهادات الشكر والتقدير وعقب ذلك الت

و المحافظ والحاضرين لهذه مع سموه في اجواء يعمها الفرح والسرور وكما قام النادي اإلعالمي بمدرسة نادي الحي بتوثيق الحدث وإجراء مقابالت جانبيه مع كل من سم

 .المناسبة

http://www.al-jazirah.com.sa/2016/20160308/ln1.htm 

 اجلزيرة
 والتعلم النشط PIRLS ي يدرب المعلمين على االختبارات الدوليةاإلشراف التربو

 :اليوسف عبدالرحمن - الجزيرة

لعربية ضمن عينة ب معلمي اللغة اأنهت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة اإلشراف التربوي وبالتعاون مع إدارة التدريب التربوي مؤخرا برنامج تدري

 .، بقيادة األستاذ أحمد المفلح مشرف اللغة العربية في مكتب التعليم بالروابي PIRLS المدارس المختارة لالختبارات الدولية في القراءة

ختبارات الدولية في القراءة ، واستعراض وأوضح مدير اإلشراف التربوي في اإلدارة محمد السمان أن البرنامج الذي استمر على مدى يومين تم فيه تعريف المعلمين باال

 .عدد من التدريبات واألنشطة التي ينبغي تدريب طالبهم على نمطها ، وذلك ضمن حقيبة تدريبية معدة لهذا البرنامج

اسي منسق إدارة اإلشراف التربوي، واألستاذ وقد شارك في الجلسة الختامية للبرنامج كل من: األستاذ سعد صقر مدير برنامج المهارات في اإلدارة ، واألستاذ خالد المرد

 .سليمان النملة منسق إدارة التدريب التربوي

مشروع التعلم النشط في من جانب آخر شكلت إدارة اإلشراف التربوي بتعليم الرياض فرقا للتعلم النشط مكونة من مشرفي مكاتب التعليم حيث تم تدريبهم على حقيبة 

الملز وتم خالل البرنامج التجريبي عقد اجتماع لمنسقي فرق التعلم النشط تم فيه استعراض أهم مبادرات ومنجزات المكاتب في هذا المجال مركز القيادات التربوية في 

 .هـ وأهمية تدريب منسوبي المكتب على الحقيبة وآلية تدريب المدارس التابعة له1437 -هـ 1436خالل العام الدراسي 

http://www.al-jazirah.com.sa/2016/20160308/ln7.htm 

 اجلزيرة
 ال نريد للمعلم هيبة تبعد الطالب عن دوره إنما نريد تفعيل دور المعلم مهنيا  

 مندل عبدهللا القباع
( حيث ورد في الخبر أن 15847السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته أشير إلى ما نشر في جريدة الجزيرة الغراء بعنوان )أخيراً حملة إلعادة هيبة المعلم في العدد رقم )

آالف( مدرسة تضم أكثر من مليون طالب  4اإلدارة العام لتعليم منطقة الرياض أنها سوف تنظم حملة )هيبة المعلم( في جميع مدارس البنين والبنات والبالغ عددها )

ت الدكتورة )فريال الحقباني( أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز هيبة المعلم في وطالبة ويشترك في تنظيم هذه الحملة كل من إدارة التوجيه واإلرشاد والنشاط الطالبي وأفاد

 .نفوس الطالب والطالبات مع غرس احترام المعلم في نفوسهم... إلخ

عد األسرة فالطالب أو الطالبة أقول كما أوضح أن علماء التربية والنفس والخدمة االجتماعية في دراساتهم أنهم يركزون على الوسط المدرسي باعتباره المحضن الثاني ب

ري فإذا تم تنمية هذه ينتقل إلى هذا المحضن في حدود سن السادسة وهذا السن يعتبر نهاية الطفولة المبكرة فهو يخوض هذا الوسط بما يحمله من خبرات وموروث أس

ن الطالب وأقرانه ومن معلميه الذين يعلمونه العلوم القرآنية واالجتماعية الخبرات اإليجابية بما يتلقاه من الوسط المدرسي أصبح متكيف مع هذا الوسط من زمالئه م

 .والرياضية والدينية... إلخ وتمتد عالقة هذا الطالب أو الطالبة وغالباً ما تكون حتى نهاية المرحلة االبتدائية
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يجب أن تكون عالقة مهنية في حدود التربية والتعليم بحيث ال تتحول هذه العالقة إلى وكل سنة تزداد هذه العالقة سنة بعد سنة ولكن كما قال علماء التربية إن هذه العالقة 

الئهم أو زميالتهم وهذا يتنافى عالقات شخصية عندها يفقد المعلم أو المعلمة احترامه وتقديره ألن هذه العالقة الشخصية يصبح الطالب أو الطالبة كأنهم يتعاملون مع زم

القة اعية المدرسية ألن في هذا الوقت ال يستطيع المعلم أو المعلمة بهذه العالقة أن يوصل المعلومة بالطريقة التي يرغب فيها وال بهذه العمع مبادئ الخدمة االجتم

حل مشكلة التأخر  ويستطيعون المعلمون أو المعلمات أن يحلوا بعض المواقف أو المشاكل الطارئة أو العارضة من بعض السلوك غير المرغوب في الوسط المدرسي أ

العكس قد تجلب هذه الهيبة الدراسي أو ضعف التحصيل فنحن هنا ال نريد أن نركز على موضوع هيبة المعلم أو المعلمة ألن الهيبة ال تعتبر أسلوب تربوي وتعليمي بل ب

داخل الوسط المدرسي سواء من زمالئهم الطالب أو معلميهم بل والصلف إلى إبعاد الطالب والطالبات عن معلميهم ومعلماتهم وقد يبوحون بالمواقف التي تحصل لهم 

المهنية يوماً بعد يوم أما أن يكون تزيد الجفوه بينهم بسبب ما سمي )بالهيبة( نريد عالقة مهنية تربط بين الطالب والمعلمين والطالبات ومعلماتهم بحيث تكبر هذه العالقة 

مة احترامه وتقديره وأنا أكتب من واقع خبرة ميدانية امتدت ألكثر من ثالثين سنة. باعتباري متخصصاً في العلوم هناك عالقة شخصية سوف يفقد المعلم أو المعل

فس قة ألننا أوالً نتعامل مع أناالجتماعية والخدمة االجتماعية وتعاملت مع طالب في المرحلة االبتدائية والمتوسطة فالهيبة التي تطالب بها )الحملة( قد تكون غير موف

ماتهم ويبتعدون عنهم فالمعلم بشرية وقد تكون هذه األنفس تتغير يوماً بعد يوم ولحظة بعد لحظة فما فادت أسلوب الهيبة التي تنفر الطالب والطالبات من معلميهم ومعل

من العلوم االجتماعية والتربوية من علوم النفس واالجتماعية والمعلمة يفرضون احترامهم بأسلوبهم المحبب وما تعلموه في كلياتهم وجامعاتهم من أساليب التربية الحديثة و

 .والتربوية من علوم النفس واالجتماع واألدب والعالقات اإلنسانية وهللا من وراء القصد

http://www.al-jazirah.com.sa/2016/20160308/rv3.htm 
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