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  أخبار اإلدارة  
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 الوطن

 للرياضيات البلقان أولمبياد في ذهبية بأول يفوز الربيعة
 الرياض: الوطن

  .ب عمر توفيق الربيعة، لفوزه بأول ميدالية ذهبية للمملكة في أولمبياد البلقان للرياضياتهنأت مدارس الملك فيصل الطال

للرياضيات الذي أقيم في ألبانيا ميداليتين ذهبيتين، وثالث ميداليات برونزية. وحصل الطالب  33وحقق الفريق السعودي المشارك في أولمبياد البلقان الـ

درجة، وهي ضعف ما تم تحقيقه في العام الماضي. وبهذا الفوز حصلت المملكة على المركز الثامن من 145على عمر الربيعة وزمالؤه المشاركون 

يا دولة متقدمة بذلك على دول عريقة كفرنسا ومقدونيا وكازاخستان، وتكون المملكة بذلك قد دخلت نادي الذهب في أولمبياد البلقان مع رومان 19أصل 

  .فرنسا وإيطاليا وإنجلترا لم يحصلوا على أي ذهبية وصربيا وتركيا، في حين أن

زاز، ليضاف إلى وتوجه المدير العام للمدارس سليمان بن ناصر الفريح بالتهنئة والشكر للطالب ومعلميه على هذا التميز العالمي الذي يبعث الفخر واالعت

 .سبات الوطنية واإلقليمية والعالمية في مختلف الميادين العلمية والمدرسيةالسجل الذهبي وسلسلة النجاحات التي تحققها مدارس الملك فيصل في المنا

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=263172&CategoryID=5 

 احلياة

 آالف طالب وطالبة يؤدون االختبارات الدولية 6«: التعليم»
  الغشام سعد - الرياض

مدرسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، االختبار الدولي للقراءة باللغة األم  202 أدى ستة آالف طالب وطالبة في

 «.بيرلز»

محمد الحارثي، أنه  PIRLSوأوضح وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية المشرف العام على االختبارات الدولية 

ختبارات بيسر وسهولة، الفتا  إلى أن مسوولي الوزارة تفقدوا تمت تهيئة جميع المتطلبات للطالب والطالبات ممن أدوا تلك اال

 االختبارات، من خالل زيارات ميدانية، لالطمئنان على تأديتها في جميع مناطق المملكة.

طالب ومعلم ومشرف تربوي اطلعوا أمس )االثنين( على مراجعة المناهج الدراسية قبل الطباعة، من خالل ورش  300وكان 

يمية المحلية والمدرسية، لمراجعة وتقويم الكتب الدراسية الجديدة في النظام الفصلي للتعليم الثانوي، التي تنفذ في العمل التقو

تعليم مكة والمدينة وتبوك واألحساء، التي تنظمها وكالة وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية في عدد من مناطق المملكة 

 ربويين.للطالب والمعلمين والمشرفين الت

طالب وطالبة من مدارس النظام الفصلي  ٢٠٠وأوضح المشرف على النظام الفصلي خالد القريشي، أن الورش شارك فيها نحو

معلم ومعلمة ومشرف ومشرفة تربوية، لمراجعة الكتب والمناهج الجديدة للعام الدراسي  100للتعليم الثانوي، إضافة إلى 

 المقبل، قبل اعتمادها للطباعة.

مدرسة ابتدائية  35لنت إدارة تعليم الرياض أمس، تطبيق االختبارات الدولية في مهارات التقدم في القراءة في أكثر من وأع

 بالمنطقة.
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وأوضح مساعد المدير العام للشوون المدرسية والتعليمية في إدارة تعليم الرياض حمد الشنيبر، أن المدارس المطبقة للبرنامج 

 للبنات. 13مدرسة منها للبنين، و 22ابتدائية،  35ض التعليمية بلغت الدولي في منطقة الريا

وأضاف الشنيبر أنه تم تنفيذ لقاءات تعريفية باالختبارات، قبل دخول الطالب فيها، من خالل قائدي وقائدات المدارس، وأنه تم 

وتدريبية على أعلى مستوى تدريبي، إذ  االنتهاء من تدريب المعلمين والمنسقين والمطبقين للبرنامج، من خالل دورات علمية

كلفت إدارة تعليم الرياض لجانا  عاملة رئيسية، مكونة من إدارة التدريب التربوي وإدارة اإلشراف التربوي وإدارة االختبارات 

 والقبول وإدارة التخطيط والتطوير.

نقاش أقيمت أمس، أتت متزامنة مع االحتفاء إلى ذلك، أشركت وزارة التعليم أولياء أمور طالبات صعوبات التعلم في حلقة 

 باليوم الخليجي لصعوبات التعلم.

وناقشت ورش العمل مدى االستفادة من الخدمات المقدمة لفئة صعوبات التعلم وسبل تجويدها، والتعرف على الصعوبات 

 معية وسبل تخطيها.والتحديات التي تواجه الطالبات، إضافة إلى الصعوبات التي قد تواجههن في المرحلة الجا

وجاء ضمن أبرز األهداف المعلنة للورش، أهمية تعزيز الشراكة التعاونية بين المدرسة واألسرة، وأهمية الخطط االنتقالية في 

 تحقيق االنتقال الميسر للطالبات في المراحل العلمية والعملية.

التعليمية يتكامل مع دور األسرة وتعاونها، ما يترتب عليه وأبانت وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد، أن نجاح األدوار 

 االرتقاء بالمستوى المعرفي لألسرة، واالرتقاء بالمحصلة التعليمية للطالب ذوي اإلعاقة.

وأضافت العواد أن الورش وتخصيصها كحلقة نقاش يشارك فيها أولياء األمور، تمثل الجانب األبرز في تفعيل اليوم الخليجي 

التعلم، باعتبارها تضع الطرفين في قالب واحد لمناقشة كل ما يتعلق بهذه الفئة، وتحقق الشراكة المأمولة التي أكدت  لصعوبات

 عليها رؤية المملكة الجديدة.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15518454/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85---6-

%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%88%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-
%D9%8A%D8%A4%D8%AF%D9%88%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

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

 الشرق

 «اخسر وزنك»اختتام فعاليات برنامج 
 الشرق – الرياض

منة الذي استمر ستة أشهر بمسابقة  ظيم من مكتب التعليم في شمال الرياض، طالباً، بتن 2754، التي شارك فيها «اخسر وزنك»اختتم يوم أمس مشروع مكافحة السُّ

م أصحاب وشهد الختام تكريم الفائزين من قِبل راعي الحفل سمو األمير خالد بن بندر، المدير التنفيذي للعالقات الدولية في اللجنة األولمبية ا لعربية السعودية، حيث كرَّ
وأفضل معلم، كما شهد الحفل تكريم االتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة « متوسطة، والثانويةاالبتدائية، وال»المراكز الثالثة األولى من كل المراحل الدراسية 

 .للجميع على جهوده في دعم الرياضة، ونشر ثقافته بين أفراد المجتمع

منة هي من أخطر األمراض التي تهدد المجتمع، مشيراً إلى أن  من جانبه أكد رئيس االتحاد السعودي للتربية البدنية والرياضة للجميع سلمان بن سعيدان، أن السُّ
 .مكافحتها ال تتم إال من خالل برامج مثل هذا البرنامج، مشيداً بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة

منة من خالل البرامج الرياضية، فهي أفضل دواء للسمنة التي باتت أخطر ما يهدد الشباب، مؤكداً أن االتحاد حريص على  وأشار إلى أن اإلنسان في إمكانه محاربة السُّ
 .ته بما شاهده خالل هذا الحفلإقامة مثل هذه البرامج التي دائماً ما تؤكد أهمية الرياضة، مقدماً شكره إلى األمير خالد بن بندر على تكريمه االتحاد، ومبدياً سعاد

http://www.alsharq.net.sa/2016/05/10/1520747 

 البالد

 المتوسطة السادسة والخمسون تختتم أنشطتهاالطالبية وتكرم منسوباتها
 البالد -الرياض

أقامت المدرسة المتوسطة )السادسة والخمسون( بنات بتعليم الرياض احتفاال بختام األنشطة الطالبية تحت إشراف رائدة النشاط 

يان ومنسوبات المدرسة. وتضمن الحفل العديد من البرامج واألنشطة بدأت حنان المالك وحضر الحفل قائدة المدرسة حنان الثن

بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة لقائدة المدرسة حنان الثنيان ثم أوبريت عن الوطن فكلمة عن الوالدين تالها قصيدة عن الوالدين 

عن فضل المعلم ثم كلمة عن التعامل الحسن  وقد نالت إعجاب الحاضرات وتفاعلن مع القصيدة وتبعتها أنشودة عن األم وكلمة

mailto:jf@moe.gov.sa
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هـ وفي الختام تم 1437- 1436للمعلّمة سحر حلواني تالها عرض عن جميع األنشطة التي نفذت خالل العام الدراسي الحالي 

نيان الحفل تكريم منسوبات المدرسة من قائدة المدرسةحنان الثنيان ورائدة النشاط حنان المالك.واختتمت قائدة المدرسة حنان الث

بقولها إنها فخورة بمنسوبات المدرسة من معلمات وطالبات وإداريات وأنهن الثروة الحقيقية للمدرسة وأن ما يميزهن الترابط 

والتالحم وروح الفريق شاكرة الحضور وجميع منسوبات المدرسة على ما بذلنه من جهد كما تقدمت بالشكر للمنسقة اإلعالمية 

 .على جهودها المثمرة خالل العام الدراسي وعلى نجاح وتميز اإلعالم المدرسي بالمدرسةبالمدرسة أمل السعيد 
https://www.albiladdaily.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86-

%D8%AA%D8%AE%D8%AA%D8%AA%D9%85-%D8%A3%D9%86%D8%B4%D8%B7/ 

 الرياض

 أبوحيمد يفوز بجائزة مشروع مكافحة السمنة
در الفائزين في مسابقة "اخسر وزنك" ضمن مشروع مكافحة كّرم المدير التنفيذي للعالقات الدولية باللجنة األولمبية األمير خالد بن بن

السمنة وتعزيز الصحة، الذي نظمه مكتب التعليم بشمال الرياض بحضور مساعد مدير التعليم للشوون التعليمية بمنطقة الرياض حمد 

لدكتور شاكر العمري، والمدير الشنيبر، ومدير مكتب تعليم الشمال صالح التويجري، ومدير مشروع مكافحة السمنة بوزارة الصحة ا

 .التنفيذي للمشروع عبدالمحسن الجابر بمدارس التربية النموذجية بالرياض

طالبا ، وحصل المعلم عبدالعزيز ابوحيمد على جائزة أفضل معلم في المشروع،  2754وشارك في المشروع الذي استمر ستة أشهر 

شروع، وحصل مهند الوهيبي المركز األول على مستوى المرحلة االبتدائية، ونالت متوسطة حي الوادي جائزة التميز في تطبيق الم

وحل حسن ابو دقه ثانيا  وحمزة الخيّال ثالثا ، وفي المرحلة المتوسطة حصل عمر العتيبي على المركز األول، وجاء صالح الوهيبي 

ركز األول في المرحلة الثانوية، وعبدالرحمن المهنا ثانيا ، وعبدالملك الهايف في المركز الثالث، وحصل عبدهللا اليحيوي على الم

 .ثانيا ، وعبدالعزيز النويصر في المركز الثالث

http://www.alriyadh.com/1501875 

 اجلزيرة

 مجمع الملك سعود يودع السبيعي
عي لتقاعده بحضور وكالء أقام القسم االبتدائي بمجمع الملك سعود التعليمي بالرياض حفال تكريما لزميلهم األستاذ سعود السبي

القسم وأعضاء هيئة التدريس بالقسم. وقدم قائد المدرسة األستاذ عبدالعزيز بن عبد هللا السالم شكره للمعلم السبيعي على مقدمه 

 .خالل فترة عمله التربوي

http://www.al-jazirah.com/2016/20160510/ln10.htm 

 اجلزيرة

 دين بمفرده فقط أبرز عوامل الخطورةالتفكك األسري والعيش مع أحد الوال

  % من العنف ضد األطفال نفسي 65دراسة سعودية: 
 :المجرشي صالحة - «الجزيرة»

تُثير قضايا العنف ضد األطفال الغضب في المجتمع السعودي كما تثير حفيظة الرأي العام . وبين فترة وأخرى 

حديدا الواجهة على طاولة البحث والتحليل النفسي تتصدر قضية العنف األسري وعنف الوالدين ضد أبنائهما ت

 .واالجتماعي

mailto:jf@moe.gov.sa
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وأوضح نائب المدير التنفيذي لبرنامج األمان األسري الوطني الدكتور ماجد العيسى أن البحوث و الدراسات العلمية 

قة، مما المتعلقة بالعنف ضد الطفل في السعودية اتسمت بالصعوبة في إجرائها وحدودها المكانية والبشرية الضي

 .يصعب تعميم نتائجها وال يتيح االستفادة منها بالصورة المطلوبة في إعداد برامج الوقاية

مناطق إدارية: الرياض، مكة المكرمة، الشرقية، جازان،  5و أشار د. العيسى إلى الدراسة المسحية التي أجريت على 

المدارس الثانوية الحكومية و الخاصة، باستخدام طالبا  و طالبة من  16،939و تبوك، حيث شملت العينة العشوائية 

النموذج الدولي لتقصي ممارسات إيذاء و إهمال الطفل المنزلية و المقنن محليا  و دوليا ، بعد الحصول على موافقة 

 .مجلس أخالقيات البحث العلمي و موافقة وزارة التعليم

% للعنف النفسي بينما لم تتجاوز 65قات، و بلغت حيث تباينت معدالت العنف الذي تعرض له المراهقون والمراه

% للعنف الجنسي، و كان أبرز عوامل الخطورة التفكك األسري العيش مع أحد الوالدين بمفردة فقط، ثم العيش مع 10

زوج األم أو زوجة األب، و كانت معدالت اإلهمال و العنف النفسي و مشاهدة العنف أعلى كثيرا  عند الفتيات،و لكن 

فت لالنتباه ارتفاع معدل التعرض للعنف الجنسي لدى الذكور بدرجة ملحوةة و هو ما ال يتفق مع الدراسات الال

 .والتقارير الدولية

ويذكر أن جمعية حقوق اإلنسان كشفت الزيادة في نسب العنف األسري والعنف ضد األطفال منذ إنشاء الجمعية في 

حالة،  37كانت عدد حاالت العنف األسري التي جاءت إليها  2004 ، حيث كشفت اإلحصائية أنه في عام 2004عام 

حالة عنف ضد  72حالة عنف أسري و 311كان هناك  2009حالة، وفي عام  296لتصل إلى  2005وزادت في عام 

 .حالة عنف ضد الطفل 112حالة عنف أسري و 360إلى  2013الطفل فيما وصلت في عام 

 آثار اجتماعية

خصائية اإلرشاد التربوي مريم الحسن أن سوء معاملة الطفل وإهماله يوثر بشكل كبير على من جهتها أوضحت أ

شخصية الطفل المستقبلية، و ذلك من خالل ضعف الثقة في النفس و ضعف تحصيله وإنجازاته وقد أشارت كثير من 

الذي لم تنم لديه الثقة في نفسه الدراسات إلى أن هناك ارتباط كبير بين مفهوم الذات وبين التحصيل الدراسي فالطفل 

وقدراته ويخاف من المبادرة في القيام بأي عمل أو إنجاز، يخاف الفشل ويخاف التأنيب لذا تراه مترددا  في القيام بأي 

عمل ما، و أن هذا الخوف متعلم نتيجة العبء الثقيل الذي يتركه الوالدين على عاتق الطفل والتنافس االجتماعي ما 

األسرة الواحدة، والشعور باإلحباط الناشئ عن التهديد و استخدام كلمات التحقير و االستهزاء بقدرات الطفل بين أفراد 

 .و عدم إشباع الحاجات الفسيولوجية للطفل توثر على سلوك الطفل و تنتج العدوانية و القلق و التوتر الدائم للطفل

 صدمة نفسية

تور موسى المهنأ أن أثار صدمة اإلساءة و العنف التي قد يتعرض لها و أضاف استشاري الطب النفسي لألطفال الدك

الطفل تكمن بورتها في اضطرابات الضغوط النفسية التي تظهر في الخوف الشديد والهلع والسلوك المضطرب أو 

ة غير المستقر ووجود صور ذهنية أو أفكار أو إدراكات أو ذكريات متكررة وملحة عن الصدمة واألحالم المزعج

)الكوابيس( أثناء النوم والسلوك االنسحابي واالستثارة الزائدة وصعوبة التركيز ، و أن المشكالت النفسية والسلوكية 

الناتجة عن صدمة اإلساءة تظل قائمة ونشطة التأثير على الصحة النفسية للطفل ألنها بقيت كخبرة والصدمة تعيش مع 

 .الطفل والطفل يعيش معها

في لندن، أن قهر األطفال وممارسة العنف ضدهم قد يودي إلى االنتحار « كينجز كوليدج»معة وأثبت باحثون بجا

عاما، مشيرين إلى أن تلك التصرفات قد تدمر الصحة البدنية والنفسية والعقلية على المستقبل البعيد  40حتى ولو بعد 

 .لضحاياها

% من األطفال  28يطانية عبر موقعها اإللكتروني، إن البر« ديلي ميل»وقال الباحثون، خالل دراسة أبرزتها صحيفة 

حالة  7771عاما، وهو ما أثبته البحث الذي تناول  11تعرضوا لبعض العنف النفسي أو البدني في السن من سبعة إلى 

 .عاما 50ألطفال في بريطانيا، وتابعهم حتى وصلوا لسن الـ

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


                                                                                             التعليموزارة 

 الثالثاء:  ــومـــاليـــــ             للتعليم مبنطقة الرياض                                                                                                         اإلدارة العامة

 هـ 3/8/1437:  ـاريخـالـت                                                                                                                                                                    إدارة اإلعالم

  م10/5/2016 :ــــق وافـامل                                                                                                           امللف الصحفي 

 

 

 

 

 

 

5 

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

بعض الضحايا بصدمة نفسية فيما بعد، حتى وإن كانت المدة  وأكدت الدراسة أن تأثير هذا العنف قد يودي إلى شعور

تتجاوز األربعة عقود، كما تتنوع تأثيرات ذلك العنف النفسي والبدني على المستوى االجتماعي والنفسي وفي بعض 

 .األحيان االقتصادي

في مجال الصحة  وفي مستوى أقل وطأة آلثار العنف على الطفل أةهرت نتائج دراسة أجراها أطباء بريطانيون

النفسية أن األطفال من ضحايا العنف يصبحون أكثر عرضة لإلصابة بزيادة الوزن أو السمنة في مرحلة البلوغ، فيما 

 .تزداد لديهم احتماالت اإلصابة بأمراض القلب والسكري وأمراض أخرى

صورة متكررة أو من آن آلخر، و توصل الباحثون إلى أن أكثر من ربع النساء اللواتي تعرضن في طفولتهن للعنف ب

% ألولئك اللواتي لم يتعرضن قط للعنف في مرحلة 19، بالمقارنة بنسبة 45أصبحن يعانين من البدانة وهن في سن 

 .الطفولة

ويشيع بين الذكور واإلناث على السواء ممن تعرضوا للعنف في الطفولة انتشار الدهون في منطقة الوسط، وهو عامل 

 .اإلصابة بأمراض القلبخطر معروف ينبئ ب

في « معهد الطب النفسي وعلم النفس وعلوم األعصاب»وقال أندريا دانيس، الذي شارك في الدراسة التي أعدها 

ومن «. التعرض للعنف ينطوي على مخاطر على الصحة الجسمانية سواء للرجال أو النساء»بلندن: « كينغز كوليدغ»

نتائج البحث يتعين أن تذكِّر المعلمين واآلباء والقائمين »ت على الدراسة، أن جهتها، اعتبرت لويز ارسينو، التي أشرف

 .«على شئون التربية بالتفكير في هوالء الضحايا، وليس مجرد القلق بشأن كيفية وقف العنف

 .«نميل إلى إهمال الضحايا ومعاناتهم، لكن ذلك سيترك لدى بعض األطفال وصمة لن تنمحي طيلة حياتهم»وقالت: 

عاما من العمر،  11طفال وطفلة أفاد آباؤهم بتعرضهم للعنف، وهم في سن بين السبعة و 7102وتضمنت الدراسة 

عاما عندما بدأ تسجيل بعض أعراض البدانة وأمراض أخرى  45وتمت متابعة حاالت هوالء األطفال حتى سن الـ

 .لديهم

http://www.al-jazirah.com/2016/20160510/fz3.htm 
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