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يوسع صالحيات وحدات القبول في المكاتب  تعليم الرياض  

 

منصور الحسين -الرياض   

أسندت إدارة االختبارات والقبول باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عملية تسجيل الطالب والطالبات إلى وحدات القبول في     

 .مكاتب التعليم وعدم اقتصارها على ادارة االختبارات والقبول في االدارة

، بأنه تيسيراً ألولياء أمور الطالبات والطالب وحرصاً على ضبط وأوضحت مديرة االختبارات والقبول باإلدارة للبنات جميلة الشلهوب

يوماً عن السن النظامي، ُصممت استمارة تسجيل موحدة لجميع  180عملية تسجيل الطالب والطالبات المستثنين الذين تقل أعمارهم 

والقبول وفي النهاية تصل لمديرة المدرسة، الوحدات تبدأ بمديرة الروضة التي التحق بها الطالب، مروراً برئيسة وحدة االختبارات 

 .وذلك لتالفي أي خلل قد يحدث أثناء التسجيل

وأضافت الشلهوب "تم منح مجموعة من الصالحيات لرئيسات الوحدات في نظام نور منها متابعة تقارير إدخال الدرجات، ومتابعة 

ومتابعة أحوال الطلبة المنسحبين من النظام الفصلي، كما أسند الطالبات الذين ليس لهم رقم سجل مدني، ومتابعة ترفيع الطالبات، 

 ."إلى الوحدات مسألة متابعة عدد الطالب الذين سجلوا وتجاوزوا الشواغر والطالب المرفوضين في المدارس

http://www.alriyadh.com/1137603 



 بسم اهلل الرمحن الرحيم      
           

                                                                                                        
    

2 

 

 المملكة العربية السعودي

 التعليموزارة 

 بمنطقة الرياضلتعليم عامة لاإلدارة ال

 اإلعالم التربويإدارة 
 

  : الرقـم

  هـ 6/6/1437 : التاريخ
         م 2016/مارس/15:  الموافق

 

 

 «مسؤوالت القبول»صالحيات جديدة لـ«: التعليم»

  الغشام سعد - الرياض

منحت إدارة التعليم في منطقة الرياض المسؤوالت في مكاتب التعليم والمحافظات بعض 

 «.البدون»، من بينها متابعة طالبات «نور»الصالحيات في نظام 

وناقشت إدارة التعليم في اجتماع رأسته أمس )اإلثنين( مديرة إدارة وحدات القبول في مكاتب 

، منها «نور»صالحيات لرئيسات الوحدات في نظام  التعليم جميلة الشلهوب، منح المسؤوالت

، اللواتي ليس لهن رقم سجل مدني أو «البدون»تقارير إدخال الدرجات، ومتابعة الطالبات 

رخصة قيادة، وأيضاً ترفيع الطالبات ومتابعة أحوال الطلبة المنسحبين من النظام الفصلي. 

حرصاً »جميلة الشلهوب إثر االجتماع، إنه  وقالت مديرة إدارة وحدات القبول في مكاتب التعليم

من إدارة االختبارات والقبول على ضبط تسجيل الطالب والطالبات المستثنين الذين تقل 

يوماً عن السن النظامي، وتالفياً ألي خلل قد يحدث أثناء التسجيل، تم  180أعمارهم عن 

ختبارات والقبول في مكاتب إسناد مهمة قبول الطلبة والطالبات المستثنين إلى وحدات اال

 «.التعليم
http://www.alhayat.com/Edition/Print/14472882/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85---

%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-

%D9%84%D9%80-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84- 
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إلى وحدات القبول« المستثنين»إسناد تسجيل   
 الرياض_عبدهللا الغامدي 

أسندت إدارة االختبارات والقبول بتعليم الرياض، قبول الطلبة والطالبات المستثنين إلى وحدات 
االختبارات والقبول في مكاتب التعليم، وتوليها اإلشراف عليها والتدقيق من قبلهم، حرصا على ضبط 
عملية تسجيل الذين تقل أعمارهم عن 180 يوما عن السن النظامي وتالفيا ألي خلل قد يحدث أثناء 

التسجيل، وصممت استمارة موحدة لجميع الوحدات تبدأ بمديرة الروضة التي التحق بها الطالب مرورا 
 .برئيسة وحدة االختبارات والقبول وفي النهاية تصل لمديرة المدرسة

جاء ذلك خالل اجتماع اإلدارة بحضور رئيسات وحدات القبول في مكاتب التعليم التسعة والمحافظات 
برئاسة جميلة الشلهوب، حيث جرت مناقشة رفع تقارير الغياب للطالبات، إضافة إلى إعداد حقيبة مفصلة 

 .«عن التحويل من »فصلي« إلى »مقررات« والعكس ومن »التحفيظ« إلى »عام
منحنا مجموعة من الصالحيات »وقالت الشلهوب:  1437وناقش االجتماع دليل القبول المحدث لعام 

« البدون»ومنها متابعة تقارير إدخال الدرجات ومتابعة الطالبات « نور»في نظام  لرئيسات الوحدات

الذين ليس لهم رقم سجل مدني أو رخصة قيادة، وأيضا متابعة ترفيعن ومتابعة أحوال المنسحبين من 

 .«النظام الفصلي

 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160315/Con20160315829338.htm 

 

 

 

 


