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 الرياض

 «2030رؤية السعودية »مدرسة بالرياض ترفع شعار  4000
 منصور الحسين -الرياض 

مدرسة  4000منطقة الرياض محمد بن عبدهللا المرشد جميع اإلدارات ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لإلدارة والبالغ عددها وجه مدير التعليم ب    

 .في مكان بارز داخل مقراتهم حتى يكون هذا الشعار منطلقا للجميع نحو األهداف التي تسعى الرؤية لتحقيقها 2030بوضع شعار رؤية السعودية 

مدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن عبدهللا الشنيبر إن هذه الرؤية الطموحة والتي صاغها مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية وقال مساعد ال

ي على وأقرها مجلس الوزراء تتطلب منا أن نسهم في نشرها واطالع المنتسبين للتعليم وأبنائنا الطالب والطالبات عليها وتحفيز المجتمع المدرس

حيث ستمثل هذه الرؤية  -حفظهم هللا-ساهمة في نجاحها ألنها تعد مستقبل هذه البالد الغالية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وولي ولي العهد الم

 .قفزة نوعية في التنمية والتي ستشمل كافة المجاالت مما سينعكس بحول هللا إيجابا على المواطن ورفاهيته
http://www.alriyadh.com/1151036 

 الرياض

 أكد أنها خطر يجب الوقوف بوجهه بقوة وحزم

 محافظ الدرعية يرعى ختام برنامج وقاية الطالب من المخدرات
 حمد بن مشخص -الرياض 

قال صاحب السمو األمير أحمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن محافظ الدرعية إن المخدرات خطر يجب الوقوف بوجهه بكل قوة     

داً أن هذا الداء ال يستثني أحدا مما يستوجب تكاتف الجهود مع كل الجهات واللجان والجمعيات للوقاية منه ومكافحته وحزم مؤك

 .وعالج المصابين به وتأهيلهم

وكان سمو محافظ الدرعية قد رعى أمس الخميس ختام البرنامج التدريبي لمرشدي الطالب في محافظة الدرعية، والذي نظمه 

دي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات "حصين" في كليات المعرفة، واستمرت لمدة ثالثة أيام، واستهدفت المركز السعو

المرشدين الطالبيين في مدارس محافظة الدرعية، بحضور مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية باإلنابة د. فوزان 

 .لداودالفوزان، ومدير مكتب التعليم بمحافظة الدرعية فواز ا

وشمل برنامج الدورة عدة محاضرات وورش عمل وجلسات نقاش، وشهد اليوم األخير محاضرة وورشة عمل عن أساسيات 

التعامل مع المراهقين، وطرق إرشاد الطالب وتوعيتهم عن المخدرات واالنحرافات السلوكية والتي تفاعل معها المرشدون، 

واإلرشاد للطالب وطرق تطويرها وتحديثها وتطبيق أفضل وأحدث الطرق  وتطبيقات عملية تساهم في تحليل خطط التوعية

 .للتعامل مع الظواهر السلبية

وأوضح عميد المركز السعودي لدراسات وأبحاث الوقاية من المخدرات "حصين" أ. د. عبدالرحمن عسيري أنَّ هذه الدورة 

فريق بين التعاطي واإلدمان، والتعريف بأنواع المؤثرات تهدف إلى تمكين المشاركين في البرنامج التدريبي من مهارات الت

العقلية وبآثار التعاطي وآلية حدوث مرض اإلدمان وبأعراض التعاطي، وسمات شخصية المتعاطي وعوامل تعاطي المؤثرات 

 .العقلية لدى الطالب. والجهود المبذولة لتعاطي المخدرات
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وخطوات تصميم البرامج الوقائية، وآلية تنفيذ البرامج والفعاليات المناسبة لبناء  كما تناولت الدورة مفهوم الوقاية من المخدرات،

وعي الطالب ومعايير تصميم برامج الوقاية من المخدرات، ومواصفات البيئة المناسبة للحد من تعاطي المخدرات، وطرق 

 .الوقاية االستباقية من المخدرات، وطرق التعامل مع حاالت تعاطي المخدرات
http://www.alriyadh.com/1151042 

 الرياض

 بالرياض« التعنيف»لجنة عاجلة تحقق مع مدرسة 
 منصور الحسين -الرياض 

 .كلف مدير التعليم بمنطقة الرياض محمد المرشد لجنة عاجلة زارت أمس الخميس المدرسة التي تم فيها تعنيف لطالب يدرسون فيها    

ض علي الغامدي أنه تم تحديد المدرسة التي حصل فيها التعنيف وهي مدرسة عالمية، وتم التواصل مع مالك وقال المتحدث الرسمي في تعليم الريا

ق مع جميع المدرسة والمسؤولين فيها لمعرفة تفاصيل الحادثة ابتداء، ومن ثم تم تشكيل لجنة من مكتب التعليم األهلي لزيارة المدرسة أمس، والتحقي

 .المعلمة المتهمة )من إحدى الجنسيات اآلسيوية(، وسوف يصدر بيان إلحاقي يوضح مالبسات القضيةاألطراف ذات العالقة ومنها 

http://www.alriyadh.com/1151053 

 اجلزيرة

 «وطني بألواني»افتتاح معرض
 :الدكان هياء - الجزيرة

ة حمد بن عبدهللا الشنيبر معرض )وطني.. بألواني( صباح أمس افتتح مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض للشؤون المدرسية وللشؤون التعليمي

 .الخميس بخيمة األمانة بشارع الستين الملز

ل الرسم وأوضح مدير النشاط الطالبي الدكتور أنور بن عبدهللا أبو عباة جميع المدارس الحكومية واألهلية ومعاهد وبرامج التربية الخاصة في مجا

ح الفرصة للطالب للتعبير عن مشاعرهم بألوانهم لوطنهم الغالي وتأتي انطالقاً من األدوار التعليمية التى نسعى إلى تحقيقها والتصوير التشكيلي التي تتي

حل الطالب في المرامن خالل األنشطة الطالبية في تعزيز القيم التربوية والوطنية، وترسيخ االعتزاز بالدين والوالء للمليك واالنتماء للوطن لدى أبنائنا 

 .التعليمية كافة

الوالء لولي وأشار إلى أن المسابقة تهدف إلى االعتزاز بالدين اإلسالمي الحنيف وتقدير نعمة األمن واألمان واللحمة الوطنية، وتجسيد مشاعر الحب و

لوطنية والفخر بها، وإذكاء روح المنافسة بين األمر، وتنمية االنتماء الوطني لدى الطالب تجاه الوطن الغالي. والمحافظة على مكتسباته وتقدير المشاريع ا

 35×25اس الطالب، وإتاحة الفرصة إلبراز المواهب الفنية لدى الطالب، مضيفاً أن المشاركات تشتمل على جميع تقنيات الرسم والتصوير التشكيلي بمق

 .50×35أو 

 .(باستيل... الخ -زيت -اكليرك -واستخدام كافة األلوان )المائية

مدرسة من مختلف المراحل الحكومية واالهلية، وقدموا  339يس النشاط الفني سليمان بن عبدالمحسن الرويشد أن هذه المسابقة شارك بها وأردف رئ

لوحة بالمراكز األولى، حيث سيتم عرضها في الخيمة األمانة بشارع الستين حيث سيستمر لمدة  250لوحة فنية، وبعد قيام لجنة التحكيم فازت  3430

 .طالباً فائزاً في المسابقة 36بوع، وسيتم خالل حفل االفتتاح تكريم أس

http://www.al-jazirah.com/2016/20160429/fe10.htm 

 اجلزيرة
 للمدارس النهارية ومادة االجتماعيات الليلي

  تعليم الرياض يختار مادتي العلوم والقرآن الكريم لتطبيق األسئلة المركزية للمرحلة المتوسطة
 :اليوسف عبدالرحمن - زيرةالج

الجتماعيات للنظام الليلي لتطبيق اختارت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مادة العلوم في المرحلة المتوسطة لمدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم ومادة ا

 .االختبارات المركزية للفصل الدراسي الثاني من هذا العام

شعبان 15يد االختبارات في اإلدارة األستاذ عيسى الزهراني أنه تم تحديد اختبار مادة العلوم للصفوف األول والثاني والثالث متوسط يوم األحد وأوضح رئيس لجنة تجو

 .إلجراء اختبار مادة االجتماعيات لطالب الليلي 1437شعبان 10فيما تم تحديد يوم الثالثاء  1437

مواد جاء بناًء على خطة الوزارة لتجويد االختبارات بتطبيق أسئلة مركزية من إدارة التعليم في إحدى المواد على المرحلة المتوسطة، وبيّن الزهراني أن تحديد واختيار ال

 .مشيراً إلى أن قائد المدرسة مسؤول مسؤولية كاملة عن سرية األسئلة وفتحها وتصويرها وتوزيعها على الطالب يوم االختبار المحدد

http://www.al-jazirah.com/2016/20160429/ln51.htm 
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 اجلزيرة

 تعليم الرياض يعلن أسماء الفائزين بجائزة العمل التطوعي
 واس -العاصمة 

وذلك خالل المؤتمر أعلنت وحدة العمل التطوعي باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أسماء الفائزين بجائزة تعليم الرياض للعمل التطوعي لهذا العام ، 

 . الصحفي الذي نظمته الوحدة اليوم في مقر الغرفة التجارية بالرياض

لتطوعي تهدف إلى مكافأة وقال مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض ونائب المشرف العام للجائزة حمد بن عبدهللا الشنيبر أن جائزة تعليم الرياض للعمل ا

بذل المزيد من العطاء والتعريف بالمبادرات التطوعية المتميزة والفاعلة وتشجيع الفئات المستهدفة لتقديم جهود وإنجازات منسوبي تعليم الرياض التطوعية ل

 . مبادرات وبرامج ومشاريع تطوعية نوعية كذلك تحفيز الشباب والشابات للمشاركة الفاعلة في العمل التطوعي

ربي الفائزين بالجائزة مشيرا أن الجائزة اشتملت على عدة فئات وهي فئة مكاتب التعليم وفاز من جهته هنأ رئيس وحدة العمل التطوعي بتعليم الرياض أحمد الح

عيك ( وفئة المدارس بها مكتب التعليم بقرطبة بالمركز األول ومبادرته ) تطوعي لوطني ( وفي المركز الثاني مكتب تعليم الروابي ومبادرته ) فاتورتك دليل و

للبنات لمبادرته ) أمة أقرأ ( ومدرسة العيينة بنين ومبادرتها التطوعية ) التوعية الصحية ( وفئة الطالب والطالبة وحصل عليها  وحصل عليها مجمع حفيرة نساح

ار و فئة األفكطالبات معهد النور لمبادرتهم ) أترك أثرا ( وكذلك الطالب عبدالرحمن بن محمد العمري من مدرسة شبل بن عباد لمبادرته ) حفظ النعمة ( 

لمبادرتها ) تعليم الرياضيات بالسناب شات (، وحصل منصور  56اإلبداعية وحصل عليها الطالب محمد بن علي األحمري لمبادرته ) حسنها ( والمتوسطة 

 .العاطفي المشرف التربوي في تعليم الرياض على وسام التطوع لجهوده التطوعية المميزة

 .ل افتتاح منتدى الرياض للعمل التطوعي األثنين القادم برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد العيسىوأشار إلى أنه سيتم تكريم الفائزين في حف

http://www.al-jazirahonline.com/news/2016/20160428/80392 

 اجلزيرة

 ( محدودة.. وتصّرف القائدة سليم293تعليم الرياض: آثار الحريق في ابتدائية )
 :اليوسف عبدالرحمن - الجزيرة

( صباح امس, مضيفًا أن الحريق شبَّ داخل إحدى الغرف 293أوضح المتحدث الرسمي في تعليم الرياض علي الغامدي محدودية آثار الحريق الذي وقع في االبتدائية )

يق خطة اإلخالء ؛ حيث تم نقل الطالبات إلى المستخدمة كمستودع في الدور الثالث للمدرسة, وعلى الفور قامت قائدة المدرسة حنان الشايع بمساعدة المعلمات على تطب

رياض األستاذ ( المجاورة للمدرسة بالتزامن مع حضور فرق الدفاع المدني التي قامت بإخماد الحريق داخل الغرفة بمتابعة مباشرة من مدير عام تعليم ال154المتوسطة )

ور وقوع الحادث من خالل المشرف الميداني لألمن والسالمة األستاذ عبدالعزيز السالمة ومندوب محمد المرشد وإدارة األمن والسالمة المدرسية والتي تواجدت مباشرة ف

 .الطواري األستاذ سلطان السعد

ات السالمة بين منسوبات المدرسة, مقدًما شكره لقائدة المدرسة ومعلماتها لتصرفهن السليم وتطبيقهن إجراء -وهلل الحمد -أنه لم تحدث أي إصابات « الغامدي» وبيّن 

 .في عدم انتشار الحريق خارج قاعة الصف -بعد هللا  -وخطة اإلخالء, مشيًدا بسرعة تجاوب الدفاع المدني , والذي كان له الفضل 

لمعرفة مالبسات الحادث واتخاذ أن الدفاع المدني وبالتنسيق مع إدارة األمن والسالمة بتعليم الرياض يقوم حاليًا بإجراء التحقيقات « الغامدي»وعن مسببات الحريق أشار 

 .الالزم حيالها

http://www.al-jazirah.com/2016/20160429/ln15.htm 

 اجلزيرة
 حضانة في مدارس الرياض 80تعليم الرياض يشغل 

  العواد: الحضانات تُعد حلقة مهمة من حلقات رعاية الطفولة المبكرة لما تقدمه من خدمات تعليمية وتربوية
 :الطيار رغدي - الجزيرة

ي مركز الملك عبد العزيز التاريخي افتتحت وكيل وزارة التعليم للبنات الدكتورة هياء العواد باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض الملتقى التعريفي األول للحضانات ف

ربوي األستاذة ريم الراشد ومديرات اإلدارات ومكاتب التعليم، بحضور مديرة عام رياض األطفال بوزارة التعليم األستاذة حصة الدباس ومديرة إدارة اإلشراف الت

 .والدكتورة مرفت بابعير من جامعة األميرة نورة والدكتورة سارة العبد الكريم من جامعة الملك سعود

 :لك ألقى مدير التعليم األستاذ محمد المرشد كلمة قال فيهابدأ اللقاء بالسالم الملكي، ثم قرأت المعلمة أسماء العنزي من ثانوية الحصاد األهلية آيات من سورة غافر، بعد ذ

عية تجّسدت في مشاريع تعليمية نعاصر مرحلة تنموية جديدة، المشهد التعليمي فيها هو األكثرحضوراً واألقوى حراكاً، منذ بدء العهد السلماني الزاهر، فشهدنا نقالت نو

ستقرار النفسي وتحقيق الرضا الوظيفي لمنسوبات التعليم ونحن على ثقة بنجاح هذا الملتقى بإذن هللا، وأننا سوف نحقق متنوعة من أهمها افتتاح الحضانات بهدف توفير اال

م تمدتها الوزارة في العاأهدافه عبر التعريف بهذا المشروع وما يضمه من برامج تربوية تراعي خصائص النمو وتتوافق مع المعايير النمائية للتعلم المبكر التي اع

 .الماضي

ودة عالية توفر وطلب المرشد من الحاضرات إمداد اإلدارة بالمالحظات والمقترحات حول المشروع لدراستها والتحقق من تطبيقها من أجل تجهيز حضانات ذات ج

 .ومن سعى إلنجاحهمكونات البيئة المثالية تربوياً وتعليمياً وصحياً ومراعية الشتراطات السالمة، وشكر المرشد من نظم هذا الملتقى 
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 :ثم ألقت الدكتورة هياء العواد كلمة قالت فيها

وزيادة معدالت نجاحه في  ال يخفى على الجميع مدى أهمية مرحلة الطفولة المبكرة في إعداد النشء وتجهيزه للمراحل الدراسية التي تليها ومراحل حياته المستقبلية

قرار الوزارة باعتماد افتتاح الحضانات للعناية بأطفال الموظفات ورعايتهم وتقديم الخدمة التعليمية المناسبة لهم، مبينة  مراحله التعليمية والوظيفية الالحقة، ولذلك صدر

عم المرحلة، وهي دا أن الحضانات تعد حلقة مهمة من حلقات رعاية الطفولة المبكرة لما تقدمه من خدمات تعليمية وتربوية وخبرات تتناسب وقدرات الطفل في هذه

فات الواردة في دليل الحضانات لسياسات التنمية الوطنية التي تلبي حاجة المرأة العاملة وتحقق الراحة النفسية، وأضافت العواد أن ما تم تنفيذه وفق الضوابط والمواص

العديد من المكتسبات المستقبلية لألطفال ولألمهات  الذي أُعد بعد صدور قرار افتتاح الحضانات والذي يتضمن الحد األدنى المطلوب من الضوابط والمواصفات سيحقق

اطق والمحافظات، وختمت العواد العامالت وللتنمية الوطنية، وقالت العواد: إن إسناد تشغيل الحضانات للمستثمرين سيدفع عجلة التوسع في اإلنشاء والتشغيل بمختلف المن

 .رحات تطويرية تمكننا من الوصول بالحضانات إلى المستوى المأمولكلمتها بقولها أتمنى أن نصل في نهاية هذا اليوم إلى مقت

 .وشكرت العواد إدارة تعليم الرياض لتمكنهم من تشغيل ثمانين حضانة في مواقع مختلفة بمدينة الرياض

 :بعد ذلك ألقت مديرة إدارة رياض األطفال األستاذة حصة الفارس كلمة قالت فيها

ن أرحب بكن جميعاً باسم اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض وباسم أعضاء وعضوات اللجنة المكلفة بتنفيذ مشروع التوسع وافتتاح يسرني في مستهل هذه الملتقى أ

ة الحتياج أطفالنا عليم تلبيالحضانات والتي عملت طوال األشهر الماضية على وضع اللبنات األولى الفتتاح الحضانات وفق األسس واألطر العامة التي وضعتها وزارة الت

 .الصغار وأمهاتهم من منسوبات الوزارة

تاذة حصة بنت عبد العزيز أرحب براعية هذا الملتقى سعادة وكيل الوزارة للتعليم الدكتورة هيا بنت عبد العزيز العواد وأرحب بسعادة مدير عام رياض األطفال األس

م الرياض، كما يسرنا حضور المشرفات وقائدات المدارس والمعلمات وممثالت المؤسسات المشغلة الدباس ومديرات العموم ومديرات المكاتب واإلدارات بتعلي

هـ والذي أكد على اختصاص وزارة التعليم بالترخيص واإلشراف 1437-4-29بتاريخ  152والضيفات الكريمات، وقالت الفارس: لعل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 

 .د ذلكعلى الحضانات ورياض األطفال يجسّ 

هذا المجال أو من حيث  إننا نأمل أن يسهم هذا القرار بإحداث نقلة نوعية للنهوض بمرحلة الطفولة المبكرة عامة والحضانات خصوصاً سواء من حيث تنظيم العمل في

في مرحلة الحضانة داخل مؤسساتنا التربوية الحكومية توحيد الجهات المعنية به والمشرفة عليه، وأيضاً من خالل فتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة برعاية األطفال 

 .وإيجاد المحفزات لهم بما يعود على هؤالء األطفال في هذه السن المبكرة ويعود على األمهات من منسوبات الوزارة بالنفع والفائدة

المرحلة األولى من هذا المشروع على أن يتم استكمال افتتاح العدد ويسعدني اليوم أن أزف لكم خبر التعاقد مع مشغلين لتشغيل ثمانين حضانة في مدينة الرياض في 

كاء النجاح من اإلدارات المأمول من الحضانات في مراحل الحقة، وهذا المنجز هو نتاج الجهد المشترك لجميع اإلخوة واألخوات أعضاء اللجنة وبمشاركة فاعلة من شر

ل المسؤولية والمكاتب وقائدات المدارس، وجاء أيضاً نتيجة لتج اوب المشغلين من القطاع الخاص وتحملهم ما واجهنا جميعاً من صعوبات بما يعكس ترجمة حقيقية لتحمُّ

 .الملقاة على عاتقنا تجاه أطفالنا الصغار ثروة البالد وعدته في المستقبل

ليم الرياض اشترط على المشغلين أثناء تجهيز هذه الحضانات أن يكون من جانب ذي صلة ذكرت مساعدة مدير إدارة التخطيط المدرسي األستاذة عواطف العبدان أن تع

الحضانة فناء وملعباً، كما  مبناها في الدور األرضي ومستقالً بمرافقه وبواباته ما أمكن ذلك عن المرحلة المشتركة ما عدا مرحلة رياض األطفال ويفضل أن يحوي مبنى

 .حضانة غرف لألنشطة وغرف للنوم ودورات مياه، كما أوصت بذلك اللجنة الوزاريةأكدت العبدان أنه ال بد أن يكون في مبنى ال

قل العدد عن عشرين طفل  وأكدت مستشارة مدير التعليم األستاذة وضحى الشريف أن أولوية قبول األطفال في الحضانات لمنسوبات المرفق الملحقة به الحضانة وفي حال

 .وبات المرافق المجاورة وفق الطاقة االستيعابيةيتعين على المديرة استقبال أطفال منس

دراسية عن المرحلة وذكرت مديرة رياض األطفال األستاذة حصة الفارس أن الحاضنات الالتي عملن في دور الحضانة يشترط أن يكن سعوديات وأال تقل مؤهالتهن ال

 .الثانوية ويجب إلحاقهن بدورات تدريبية تخصصية

يات األستاذ محمد الحجي أن الحضانات شغلت عن طريق المؤسسات أو الشركات التعليمية أو األهلي واألجنبي المرخص من وزارة التعليم وذكر مدير إدارة المشتر

قود رسمية وفق لحاضنات بعويتحمل تأثيث وتجهيز مقر الحضانة كما عليه أن يشغلها من بداية العام وحتى آخر يوم من دوام الموظفات وعليه توظيف العدد الكافي من ا

 .نظام وزارة العمل

جبات الغذائية تتضمن الخطة كما ذكرت األستاذة سارة العتي من إدارة رياض األطفال أن البرنامج التربوي للحضانات يمتاز بالمرونة فباإلضافة إلى اللعب وتناول الو

 .اليومية أنشطة تربوية تتمثّل في حلقة صباحية وأركان تعليمية

يز المرافق قالت رئيسة قسم القيادة المدرسية بإدارة اإلشراف التربوي األستاذة نجالء النفيعي: يتعين على مديرة الحضانة اإلشراف على تهيئة وتجه من جانب ذي صلة

 .يةللحضانة وقبول األطفال الذين تنطبق عليهم ضوابط القبول، ويتعين عليها تقويم األداء الوظيفي للحاضنات بمشاركة المشرفة التربو

عير عرضها بعدة وختم اللقاء التعريفي بعرض مرئي قدمته الدكتورة مرفت بابعير ليوم كامل مصور في حضانة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن وختمت باب

 :توصيات

 .أوالً: وجوب وجود التدريب المسبق للحاضنات

 .األمن والسالمة في الحضانةثانياً: التواصل المستمر بالدفاع المدني للتأكد من جاهزية وسائل 

 .ثالثاً: توفير طبيبة أطفال أو ممرضة في كل حضانة

http://www.al-jazirah.com/2016/20160429/ln16.htm 

 اجلزيرة
 :تعليم الرياض

  % 100كل تعاقداتنا مع متعهدي النقل سليمة 
 الموقر - الجزيرة صحيفة تحرير رئيس سعادة

 :اته ... وبعدالسالم عليكم ورحمة هللا وبرك
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اء لمختلف القضايا التي تهم الرأي نعبر لكم في البدء عن تقديرنا لصحيفتكم على جهودها في تغطية الموضوعات المتعلقة بالشأن التعليمي وإفساح المجال للرأي والنقد البنّ 

 .العام

مخالفة في مكاتب تأجير السيارات والنقل  152ل تواصل حمالتها .. رصد هـ بعنوان )وزارة النق1437-5-15وباإلشارة إلى ما نُشر في صحيفتكم بتاريخ الخميس 

( مخالفة في مجال النقل المدرسي لممارسة النشاط بدون 18المدرسي ونقل وترحيل البضائع في منطقة الرياض(، والذي تضّمن رصد فرق التفتيش بوزارة النقل )

 .قة تشغيل( مخالفات لتشغيل مركبة في النشاط بدون بطا3ترخيص و)

الخاصة لديهم تراخيص، وال يمكن  وتعقيباً على ما ورد نوضح لكم وللسادة القراء، أّن جميع متعهدي النقل المدرسي بمنطقة الرياض سواء للنقل في التعليم العام والتربية

 .أن يُبرم عقد مع أي مؤسسة دون توفر ترخيص لها

ليم بمنطقة الرياض على اتباع اإلجراءات المنظمة للنقل المدرسي سواء النقل العام أو الخاص، من خالل تطبيق األنظمة كما نؤكد لكم حرص اإلدارة العامة للتربية والتع

 .واللوائح، ومتابعة كافة االشتراطات سواء من تراخيص وبطاقات التشغيل ووسائل األمن والسالمة في المركبات. هذا ولكم خالص تحياتنا

 ير اإلعالم التربوي بتعليم الرياضمد -علي بن محمد الغامدي 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160429/rv4.htm 

 اجلزيرة
 مساعد مدير تعليم الرياض: رؤية المملكه تخطف األنظار نحو التحول المدروس

 :الطيار غدير - الجزيرة

خطفت المملكة أنظار العالم  2030رمين الشريفين لرؤية المملكة العربية السعودية رؤية أكَّد حمد عبدهللا الشنيبر مساعد مدير تعليم الرياض قائالً مع إطالق خادم الح

ط المدروس ونهاية بتحديد الفترة أجمع فهي لم تعد تلك الدولة التي تعتمد على النفط فقط، بل أصبح لها رؤية وأضحت المعالم واألركان ومكتملة الشروط ابتداًء من التخطي

 قوياً الحلم. وأضاف الشنيبر سوف تسهم هذه الرؤية في نقل المملكة والمواطن السعودي إلى مصاف الدول المتقدمة في شتى المجاالت وستكون رافداً الزمنية لتحقيق هذا 

جميع في تحقيق أهداف هذه للتطور االقتصادي والسياسي واالجتماعي وقريباً سيضرب المثل بالمملكة كإحدى الدول القوي التي تخطت كل األزمات، مؤكداً على دور ال

صادية واجتماعية وتنموية الرؤية وتطلعات القيادة الحكيمة. ولفت الشنيبر إلى أن سيكون للمملكة اقتصاد مزدهر ومجتمع ناهض ووطن طموح، لما تتضمنه من برامج اقت

على رأسها إيمانها العميق باهلل تعالى، وما تحظى به من وجود قيادة حكيمة تستهدف إعداد المملكة لمرحلة ما بعد النفط، بما تمتلكه من بدائل متعددة وثروات هائلة، 

الشنيبر الشكر والعرفان مخلصة، وشعب طموح يتميز بالفتوة والشباب، والرغبة األكيدة في النهوض بوطنه إلى مكانته التي يستحقها في مصاف الدول المتقدمة. ورفع 

وما يبذله من جهود لرفعة هذه البالد ونهضتها، إلى جانب عضده وساعده األيمن صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف  -حفظه هللا -لمقام خادم الحرمين الشريفين 

ب الثاني لي ولي العهد النائبن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه هللا، وصاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز و

 .لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظه هللا

http://www.al-jazirah.com/2016/20160429/av7.htm 

 اجلزيرة
 طالب مدرسة تحفيظ القرآن بثادق يحتفلون بزميلهم بعد شفائه

 :الحميضي محمد - ثادق

الطالب عبد اإلله سليمان المزيعل لمدرسته تحفيظ القرآن االبتدائية بعد أن تغيب عن مدرسته لعدة أسابيع لتعرضه لحادث ألزمه السرير األبيض عاد 

اسبة داعين هللا له بمحافظة ثادق حيث استقبله مدير المدرسة عبد هللا بن فهد السهلي ومنسوبو المدرسة وزمالؤه الطالب الذين أقاموا له احتفاال بهذه المن

لترابط بين الطلبة والمعلمين وبين الطالب أنفسهم األثر الكبير في خلق الجو المدرسي بالشفاء ولكل من تعرض لحادث أو عارض صحي حيث كان ل

ن فيها المحبب للجميع، وقد حضر االحتفال زمالء الطالب عبد اإلله وعدد من منسوبي المدرسة حيث تحدث الحضور بعدد من الكلمات الترحيبية مؤكدي

مدرسة، كما شاركهم والد الطفل وعبر بكلمة أشاد فيها بالجو المدرسي الذي يحبب الطالب في مدرستهم ترابطهم كأسرة واحدة جمعتهم الزمالة في هذه ال

أن زرع  ومعلميهم عندما يتصفون بصفات األبوة لهم مقدرين ضروفهم ويشاركونهم أفراحهم وأحزانهم ويكونون دائما بقربهم . كذلك مدير المدرسة أكد

يادة حبهم للمدرسهم من خالل إقامة الحفالت فيمابينهم والزيارات لكل من يحتاج إلى ذلك كمرض أو غيره مع المحبة بين الطالب عامل أساسي لز

 .مشاركتهم أفراحهم ليكونوا أسرة واحدة يعيشون حاضرها ومستقبلها وتكون ذكرى عزيزة لهم في المستقبل

http://www.al-jazirah.com/2016/20160429/tf3.htm 

 احلياة
 تحقق في حادثة األطفال المعنّفين« رياضتعليم ال»

  الغشام سعد - الرياض
وجهت وزارة التعليم بسرعة إجراء تحقيق بشأن حادثة تعنيف معلمة من الجنسية اآلسيوية تعمل في إحدى المدارس العالمية 

آثاراً واضحة على أجساد  الواقعة في حي المنصورة )جنوب الرياض( لطالبها حرقاً، وذلك باستخدام والعة سجائر، مما أحدث

األطفال. وبحسب مصادر في المدرسة التي تعمل فيها المعلمة محل االتهام، فإن عدد األطفال المعنفين يبلغ أربعة أطفال 
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أن أحد أولياء أمور األطفال المعنفين قدم بالغاً في شرطة البطحاء التخاذ « الحياة»يدرسون في المرحلة التمهيدية، فيما علمت 

 راءات القانونية ضد المعلمة.اإلج

وأثارت الطريقة التي اتبعتها المعلمة الهندية في معاقبة طالبها من خالل حرق أجسادهم حفيظة أولياء أمور الطالب، فضالً عن 

فئات كبيرة من المجتمع الذين استنكروا هذه الحادثة البشعة من خالل مواقع التواصل االجتماعي ومطالباتهم بإعفاء المعلمة من 

 ي.العمل في الميدان التربو

على نسخة منه( قيام معلمة األطفال « الحياة»وأكد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى اإليمان العام جنوب الرياض )حصلت لـ

 باستخدام والعة في حرق أجساد األطفال، في حين تم تحويل الطالب المعنفين إلى قسم الجراحة لمتابعة حالهم المرضية.

إلى أنه تم « الحياة»والمتحدث الرسمي إلدارة تعليم الرياض علي الغامدي في حديث لـبدوره، أشار مدير اإلعالم التربوي 

تحديد المدرسة التي حدث فيها تعنيف الطالب وهي مدرسة عالمية، مبيناً أنه تم التواصل مع مالك المدرسة والمسؤولين فيها 

م األهلي في إدارة تعليم الرياض والتحقيق مع جميع تم تشكيل لجنة عاجلة من مكتب التعلي»لمعرفة تفاصيل الحادثة. وتابع: 

 «.األطراف ذات العالقة ومنها المعلمة اآلسيوية، وأنه سيصدر بيان رسمي الحقاً بعد االنتهاء من التحقيقات

 للبنات صباح أمس مما استدعى الجهات األمنية ممثلة في الدفاع المدني 293من ناحية أخرى، اندلع حريق في االبتدائية 

علي الغامدي، « تعليم الرياض»االستنفار والحضور في موقع الحريق. وبحسب مدير اإلعالم التربوي والمتحدث الرسمي لـ

، مؤكداً أن الحريق نشب «صباح أمس ولم تحدث أية إصابات بين الطالبات 293فإنه اندلع حريق في مدرسة البنات االبتدائية »

ي الدور الثالث للمدرسة، وأنه كان محدوداً. وأضاف أنه تم نقل طالبات المدرسة إلى داخل إحدى الغرف المستخدمة كمستودع ف

المجاورة بمساعدة المعلمات ووكيالت المدرسة، وأشار إلى أنه تم استدعاء فرق الدفاع المدني التي قامت  154المتوسطة 

لحريق من الدفاع المدني بالتنسيق مع إدارة األمن بإخماد الحريق داخل الغرفة، مشدداً بأن التحقيقات جارية لمعرفة مسببات ا

 والسالمة في تعليم الرياض واتخاذ الالزم حيالها.

وفي سياق متصل، وجه المدير العام للتعليم في منطقة الرياض محمد المرشد الوحدات المدرسية والتعليمية واإلدارات التابعة 

في مكان بارز داخل مقارهم حتى يكون هذا الشعار  2030ؤية السعودية آالف مدرسة بوضع شعار ر 4لها كافة، والبالغ عددها 

 منطلقاً للجميع نحو األهداف التي تسعى الرؤية لتحقيقها.

 وزير التعليم يلتقي

 طالب الجامعات

ع التقى وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أمس، طلبة الجامعات السعودية، وقام بالحوار مباشرة معهم، بهدف االستما

 لمقترحاتهم، والتطلعات والتحديات التي تواجه الطلبة في دراساتهم الجامعية.

وأوضح للطلبة أن هذا أول لقاء يهدف لالستماع إلى التطلعات والتحديات والمشكالت التي تواجه الطالب خالل الدراسة 

ا يلزم من هذا اللقاء ومناقشته مع مديري الجامعية مباشرة بدالً من االستماع إليها من منسوبي الجامعة، والتمكن من نقل م

الجامعات، إضافة إلى عدد من المواضيع المطروحة، منها دور الطالب الجامعي في خلق بيئة إيجابية داخل الجامعة والمساهمة 

 في رفع مستوها لتحقيق أعلى معدالت الجودة األكاديمية.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15325281/-%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%AD%D9%82%D9%82-%D9%81%D9%8A-
%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%91%D9%81%D9%8A%D9%86 

 احلياة
 «العلوم الجنائية»ينجحن في مشروع  طالبات ثانوية عرقة

  البصري ريم - الرياض
المدرسي بمدارس ثانوية عرقة للبنات، الذي تم اختياره من فكرة الطالبة حنين العتيبي، « العلوم الجنائية»فاز مشروع 

ن ريم طالبة ه 12وسيقام عرض المشروع في مدارس دار السالم األهلية، لتفوقه على بقية المشاريع، إذ عملت 

، بإشراف «الجنائي»وحنين وأمل وغالية ونورة ورهف وأمل ولولوة والجوهرة ونوف ورغد وأمل المشروع 
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المعلمات ابتسام الحكمي ووداد آل طالب وعائشة. وقامت الطالبات بتحديد مكان المقتول على األرض برسم حدود 

ربة البصمات بالقزاز والبودرة والريشة وتم عمل مكانه وتحديد موقع الحادثة بشريط حتى ال يقرب أحد للموقع، وتج

 مجسم من اللومينول.

دوري هو قيادة مجموعتنا واإلشراف عليها ومشاركة األفكار، وإلقاء موضوع مركب »وتقول الطالبة حنين العتيبي: 

رب على اللومينول، وكل ما زادت المصاعب كان العمل أقوى وأفضل، أصعب شيء البحث وتنسيق المعلومات والتد

 «.اإللقاء جيداً، إذ شعرت بالفخر واإلنجاز ونجاح تعاوننا ونطمح دوماً لألفضل

تحدث عن جزئية الطب الشرعي والتشريح الجنائي، وكان البحث عن المصادر والتأكد من »وأما أمل رشيد فتقول: 

جيداً للعرض، أيضاً نسقنا  المعلومات قبل كتابتها فهي أصعب مرحلة، وال يقل عنها صعوبة التدريب على اإللقاء

المشروع واإلشراف على المواضيع، وهذا شعور ال يوصف، أنا فخورة بإنجازنا وسعيدة بتعاوننا وبما قدمناه، 

 «.ونطمح لألفضل دائماً ونشكر معلماتنا جميعهن بدعمهن ومساعدتهن لنا، فقد اجتزنا جميع العوائق بسهولة
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15324926/%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-

%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D8%B1%D9%82%D8%A9-
%D9%8A%D9%86%D8%AC%D8%AD%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9--

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9- 

 احلياة
 أطفال يقترحون ملتقى عربياً لهم في السعودية

  السويد هيا - الرياض
عاماً( في ملتقى أطفال العرب بالشارقة الذي اختتم أخيراً بمشاركة من أطفال من  12شارك صالح عبدهللا العنزي )

اكتسبت »افت له فوائد كثيرة بحياته قائالً: الدول العربية وكانت تجربة ثرية وعلمية واجتماعية من السعودية، وأض

ثقة أكثر في التعامل مع اآلخرين، وخصوصاً في الحديث أمام الجمهور، وااللتزام واالنضباط بالبرامج الموضوعة، 

 «.وكذلك التعّرف على ثقافة الشعب اإلماراتي كشعب مضياف كريم يتميّز بحسن التنظيم والتعامل الراقي

هذا الملتقى الكثير، فمثالً تعّرفت على أطفال من دول عربية أخرى، وشاركتهم التفكير حول  استفدت من»ويضيف: 

قضايا معيّنة تهم الطفل العربي، مثل كيف يُفترض بناء الشخصية القيادية عند اإلنسان من صغره، وتعّرفت على 

 «.ثقافات بلدان عربية أخرى من خالل حديثي مع أطفال تلك الدول

التي شارك بها ورشة مدينة المستقبل، حيث تعرف على كيفية حماية المدن من التلوث البيئي من خالل  وأبرز الورش

 استخدام الطاقات غير المضّرة بالبيئة.

عاماً( رشحت للمشاركة في الملتقى من خالل معلماتها ابتهاج وتهاني ولمياء في مدرستها،  11ليان علي مطمي )

في األولمبياد للعلوم على مستوى المملكة ولتجربتها الفريدة ذكريات تفخر بها كما وحققت سابقاً المركز الخامس 

تجربتي جميلة وثرية وذهبنا ألماكن سياحية كثيرة وثرية ألنها أثرت بي واستمتعت بروح التعاون وسماع »تقول: 

 «.ل اللحظاتطفالً لعبت معهم واستمتعت وعشت أفض ٢٠صوت اآلخر، وجميلة ألنني تعرفت على أكثر من 

أيام في الصحراء، واستفادت من التجربة كيف تتحمل  10ومن أبرز الورش التي شاركت بها ليان مدينة المستقبل و

ليس »المسؤولية والتغيرات والتحسينات التي طرأت على المدن وتتمنى بعد تجربتها في الملتقى االستفادة قائلة: 

 «.سي التطبيقالهدف الفوز وتسلم الجوائز بل الهدف األسا

تجربتي كانت رائعة وتعلمت منها الكثير وبالتأكيد سأقدم كل ما تعلمته »عاماً(:  12وتقول وصال محمد هوساوي )

للجميع، ولم أنس يوم ترشيحي للمشاركة في ملتقى أطفال العرب من مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة 

األهلية المعلمة مرفت العيسى، وقامت بتدريبي المعلمة وسيمة  واإلبداع، خاطبت منسقة موهبة في مدارس التربية

وأكسبت المشاركة وصال صداقات من دول كثيرة ونمت موهبتها وجمعت معلومات «. القحطاني فشكراً لهما كثيراً 
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ة قيمة عن الحياة البحرية والحصول على شارة الشخصيات القيادية والشخصية الخلوقة وأحبت تجارة وصناعة الشارق

 «.أتمنى أن يطبق مثل هذا الملتقى في السعودية»والتثقيف الصحي وبرنامج القادة، وتقول: 

تم ترشيحي من المدرسة من المعلم عزام وتدربت مع المعلم محمود المنجد »عاماً( فيقول:  11ويعلق فهد القحطاني )

ب بالشارقة خصوصاً مشروع االستدامة وشعرت بالسعادة الكبيرة واستفدت كثيراً من تجربتي في ملتقى أطفال العر

بناء المستقبل الجديد حيث عملنا نموذجاً لمدينة المستقبل بأكثر من طاقة، وأتمنى فعالً أن تكرر التجربة ويقام لدينا في 

 «.السعودية مثل هذا الملتقى
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15324927/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-

%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%88%D9%86-

%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%8B-

%D9%84%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

 عكاظ
 بالرياض« 293»احتواء حريق في 

 (الرياضعبدهللا القرني، عبدهللا الغامدي ) 

في الرياض صباح أمس، بعد أقل من يومين من  293عاد ملف سالمة المدارس إلى السطح مجددا بعد نشوب حريق أخلى طالبات المدرسة االبتدائية 
أن  سقوط مظلة ومقتل طالبة في عسير وحدوث تصدعات في أخرى بجازان. وأبلغ المتحدث باسم الدفاع المدني في الرياض الرائد محمد الحمادي
التي غرفة القيادة والتوجيه تلقت إفادة عن اشتعال في مدرسة المحمدية للبنات في الرياض، وتحركت الفرق إلى الموقع، إذ سيطرت على النيران 

مدرسة، األمر اندلعت في الطابق الثالث. مشيرا إلى أن التعامل مع الحريق كان فوريا، وساعد في ذلك التصرف السليم من قائدة ومعلمات وإداريات ال
قاط الذي منع وقوع خسائر في األرواح والممتلكات. وأضاف المتحدث أن فرق الدفاع المدني نجحت في إخالء الطالبات بصورة سليمة وسريعة إلى ن

 .تجمع بعيدة عن الموقع. وفتحت األجهزة المعنية تحقيقا في الحادثة
 .غامدي محدودية آثار الحريقمن جانبه أكد المتحدث باسم تعليم منطقة الرياض علي ال

خالء. مضيًفا أن النيران شبت في غرفة تستخدم كمستودع في الطابق الثالث، وسريعا تحركت قائدة المدرسة حنان الشايع والمعلمات لتطبيق خطة اإل
لسالمة عبدالعزيز السالمة ومندوب المجاورة للمدرسة. وحضر في الموقع المشرف الميداني لألمن وا 154وأضاف أن الطالبات نقلن إلى المتوسطة 

سرعة الطوارئ سلطان السعد. وتابع الغامدي أنه لم تحدث أي خسائر في األرواح. مشيدا بدور قائدة المدرسة والمعلمات في تطبيق خطة السالمة و
فا أن الجهات المعنية تحقق لمعرفة سبب وصول فرق الدفاع المدني إلى مسرح الحادثة ونجاحهم في السيطرة على النيران ومنعها من االمتداد. مضي

 .الحريق
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160429/Con20160429836749.htm 

 عكاظ
 «معلمة الوالعة»شرطة الرياض تحقق مع 

 (مريم الصغير )الرياض 

الب مدرسة عالمية بوالعة. وفتحت األجهزة أن شرطة منطقة الرياض ألقت القبض على معلمة هندية أحرقت عددا من طالبات وط« عكاظ»علمت 

ألمنية ستمكن المعنية تحقيقا مع المتهمة لمعرفة دوافع فعلتها، ومن المتوقع استدعاء مالك المدرسة وبعض العاملين فيها. وبحسب المصدر فإن الجهات ا

 .األمنية المسؤولين في وزارة التعليم من التحقيق مع المعلمة الهندية بعد الفراغ من التحريات

ا في الواقعة وكانت وزارة التعليم على لسان متحدثها مبارك العصيمي، ومتحدث تعليم الرياض علي الغامدي، أكدت تتبعها للحادثة وأن لجنة ستفتح تحقيق

وعة التي تهدد سالمة لمعرفة مالبساتها. ويأتي تحرك الوزارة بعد مناشدات بضرورة حماية طالب وطالبات المدارس بشكل عام من الحوادث المتن

 .الطالبات والطالب

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160429/Con20160429836758.htm 

 عكاظ
 متفوقيها وتختتم نشاطها الطالبي« الهدى تكرم»

 (محمد مكي )الرياض 
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المتفوقين منهم، في حفلة حضرها األمير فيصل اختتمت مدارس الهدى بجنوب الرياض نشاطها، وافتتحت معرض إنجازات وابتكارات طالبها، وكرمت 

يلهم العلمي بن بندر بن مشاري وعدد من المسؤولين وأولياء األمور، شهدوا العديد من الفقرات المتنوعة وأشادوا بدور قائد المدرسة وبطالبها في تحص

 .واإلبداعي

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160429/Con20160429836903.htm 

 

 

 عكاظ
 قائداً بمدارس الرياض يحتفلون بتفوقهم 28

 (عبدهللا الغامدي )الرياض 

قائدا مدرسيا في منطقة الرياض كرموا في حفلة حضرها مدير التعليم محمد المرشد الذي أثنى على جهود زمالئه وتمنى لهم دوام  28

 .د من العمل في المسيرة التعليميةالتوفيق وأن تكون هذه الحفلة دافعا لهم ولزمالئهم اآلخرين لبذل المزي

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160429/Con20160429836901.htm 

 االقتصادية
 نظمت ملتقى ألولياء األمور إلطالعهم على فصولها الدراسية

 التعليمية« مدارس مسك»مرتكزات أساسية لخطة  5
 من الرياض« االقتصادية»

خطة عمل مدارس مسك، التي تعد إحدى أهم المبادرات الحديثة في قطاع التعليم في السعودية، تمثلت في  تصدرت خمسة مرتكزات أساسية

في كل المراحل التعليمية، استخدام أساليب تقنية مبتكرة وتجارب افتراضية، التعليم التفاعلي، التركيز على  IB تطبيق برنامج البكالوريا الدولية

 .، إضافة إلى إشراك أولياء األمور في تنمية وتطوير قدرات أبنائهم التعليميةتطوير المواهب وبناء الشخصية
 

ث وجاء إعالن مدارس مسك عن خطتها التعليمية بعدما فتحت فرصة القبول والتسجيل لطالب مرحلة الصفوف التمهيدية والمراحل االبتدائية الثال

مايو المقبل، ونظمت ملتقى تعريفيا ألولياء أمور الطالب، تم من خالله  4ر حتى ، ويستم2016أبريل  24األولى، بدءاً من يوم األحد الماضي 

إطالعهم على نموذج من فصل دراسي ذكي يتضمن كل التقنيات المبتكرة في التعليم وطرق التدريس، كما تم عرض تجربة حية لمحاكاة أولياء 

 .األمور مع األساتذة إلكترونيا

في كل المراحل التعليمية، لما يتضمنه المنهج من أساليب تربوية، تعتمد على االستفهام  IB البكالوريا الدولية ويأتي تطبيق مدارس مسك لبرنامج

شى واالستكشاف وتكثيف النشاطات، وما يتميز به من جودة التعليم، وإعطاء كل طالب عناية خاصة تمكنه من اكتساب المهارات الالزمة بما يتما

 .تعليمي العالمي من تطوراتمع ما وصل إليه المشهد ال
 

واهتمت مدارس مسك بشكل أساسي على استخدام أساليب تقنية مبتكرة وتجارب افتراضية في معامل تفاعلية، تشجع الطالب على المبادرة 

المستقبل أعضاًء  واالبتكار وتطبيق ذلك عملياً، وذلك لتهيئة الطالب منذ المراحل المبكرة لرسم مسارهم التعليمي بشكل متطور ليصبحوا في

ة فاعلين ومؤثرين في المجتمع، إلى جانب التركيز على تقديم التطوير الشامل للطالب من خالل ترسيخ مفهوم التعليم التفاعلي، إذ تعكس رؤي

تهم وتزويدهم بأحدث المدارس ضرورة تسخير أحدث الوسائل التقنية لخدمة الطلبة، والتركيز على التعليم الذاتي، وكذلك التفاعلي، لتنمية مهارا

 .األساليب واألدوات التعليمية

في الجانب التعليمي، المبني على مبدأ "أن مهارات أبنائنا وقدراتهم من أهم مواردنا وأكثرها قيمة لدينا"، فقد  2030وبما يتسق مع رؤية المملكة 

األبوين بتعليم أبنائهم من ركيزة أساسية للنجاح، حيث ركزت أوجدت مدارس مسك دورا أكبر لألسرة في تعليم أبنائها، نظرا لما يمثله اهتمام 

يناقشون المدارس على أهمية تعزيز دور أولياء األمور في العملية التعليمية، من خالل المتابعة والتواصل المفتوح معهم، ويطرحون اقتراحاتهم، و

معلمين، وتأهيلهم لتحقيق التواصل الفّعال مع أولياء األمور وزيادة الوعي القضايا التي تمس تعليم أبنائهم بطرق مبتكرة، إلى جانب توفير تدريب ال

 .بأهمية مشاركتهم، لجعلهم شركاء في تنمية وتطوير قدرات أبنائهم التعليمية
 

تلكون واعتنت مدارس مسك باستقطاب معلمين ومعلمات من مختلف الجنسيات من كل دول العالم، وعلى مستوى عال من الخبرة والكفاءة، يم

لم خبرات دولية واسعة، وسيعملون جنباً إلى جنب مع معلمين سعوديين، حيث تسعى المدارس إلى تحقيق االستفادة من هذه الخبرات، إلكساب المع

 .السعودي المهارة والخبرة الالزمة إليجاد جيل من المعلمين الوطنيين بخبرات عالمية
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في المائة من مقاعدها للمنح  20طالبا وطالبة، خصصت  120ول للعام الدراسي المقبل بـ هذا وحددت مدارس مسك الطاقة االستيعابية للقب

طالبا فقط، ويشرف على الفصل ثالث معلمات، وذلك إلتاحة  12الدراسية وفق آلية محددة، كما سيحتوي كل فصل من فصولها الدراسية على 

على التفكير واإلبداع، وكذلك للحصول على مساحة كافية لمعالجة الصعوبات مساحة أكبر من التركيز على كل طالب لصقل مهاراته وتحفيزه 

 .وتقديم رعاية شاملة، كما ستوفر سكنا داخليا لطالب المراحل المتقدمة، وتفعيل األنشطة الثقافية واالجتماعية والتطوعية والرياضية
 

للتشجيع نحو اإلبداع، ” مسك الخيرية“حمد بن سلمان بن عبدالعزيز يذكر أن مدارس مسك هي إحدى أهم المبادرات في قطاع التعليم لمؤسسة م

مية وهي منشأة غير ربحية تهدف إلى أن تصبح معلماً تعليمياً وحضارياً مهماً في المملكة، من خالل ما ستقدمه من تعليم نوعي ضمن بيئة تعلي

 .قبل بما يخدم ويواكب تطلعات المجتمعمتميزة ومبتكرة إلعداد جيل من المبدعين النطالقة نحو الحياة في المست

https://www.aleqt.com/2016/04/29/article_1050855.html 

 االقتصادية
 نوهت بأهمية رعاية المبدعين من الطالب والطالبات واكتشاف المواهب

 نسعى لنشر ثقافة التطوع.. وخصصنا جائزة لتشجيع المبادرين«: تعليم الرياض»
 الرياض عبد السالم الثميري من

في به تسعى اإلدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض إلى نشر ثقافة التطوع في المدارس، عبر دعم حركة التطوع المجتمعي وإثراء الحراك المعر

مشاركة ودعم جهود القائمين عليه، حيث خصصت جائزة لتشجيع المبادرين في نشر برامج ومشاريع تطوعية نوعية، لتحفيز الشباب والشابات لل

 .الفاعلة في العمل التطوعي

يه، منوهاً وأكد حمد عبدهللا الشنيبر مساعد المدير العام للتعليم في الرياض، أهمية إثراء الحراك المعرفي للعمل التطوعي ودعم جهود القائمين عل

 .تطوعيةبأهمية رعاية المبدعين من الطالب والطالبات، واكتشاف المواهب الواعدة في مختلف المجاالت ال

بمكانة وقال لـ "االقتصادية" إن العمل التطوعي يعد من أهم الوسائل المستخدمة لتعزيز دور الفرد في الحياة االجتماعية، واإلسهام في النهوض 

 .روفالمجتمع في شتى جوانب الحياة، مشيراً إلى أنهم يعكفون على زيادة العمل التطوعي الزدياد االحتياجات االجتماعية، وتغير الظ

ولم يخف الشنيبر افتخاره بالبرامج التطوعية التي تقدمها المدارس، سواء بشكل مبادرات فردية أو جماعية، موضحا أن تعزيز االنتماء 

ربيتهم ا وتاالجتماعي يمثل حاجة فطرية، وأن قيم المسؤولية االجتماعية وقيم البذل والعطاء، قيماً أساسية عليا تسعى كل المجتمعات لتنشئة أفراده

 .عليها، ألنها تمثل الحضور الحضاري ألي مجتمع

وأوضح خالل حديثه للصحافيين عقب إعالن وحدة العمل التطوعي، الفائزين بجائزة "تعليم الرياض" للعمل التطوعي في مقر الغرفة التجارية 

عليم الرياض" التطوعية، لبذل مزيد من العطاء البارحة األولى، أن الجائزة للعمل التطوعي تهدف إلى مكافأة جهود وإنجازات منسوبي "ت

ز والتعريف بالمبادرات التطوعية المتميزة والفاعلة، وتشجيع الفئات المستهدفة لتقديم مبادرات وبرامج ومشاريع تطوعية نوعية، كذلك تحفي

 .الشباب والشابات على المشاركة الفاعلة في العمل التطوعي

ائزة، إلى أن الفائزين سيتم تكريمهم من قبل الدكتور أحمد العيسى وزير التعليم، راعي حفل منتدى الرياض وأشار نائب المشرف العام على الج

 .للعمل التطوعي

من جانبه، أوضح أحمد الحربي رئيس وحدة العمل التطوعي في "تعليم الرياض"، أن تبني المدارس للعمل التطوعي أمر مهم، فهي أهم وسيلة 

 .افة العمل التطوعي، التي لها كثير من اإليجابيات التي تضيف قيمة نوعية في خدمة المجتمع وتعزيز الثقافة اإليجابيةتربوية لنشر رسالة ثق

https://www.aleqt.com/2016/04/29/article_1050856.html 

 الشرق
 األمير مقرن بن عبدالعزيز يرعى الحفل الختامي لمدارس المملكة

 .ر مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، مساء يوم اإلثنين الماضي، حفل تخريج طلبة مدارس المملكةرعى صاحب السمو الملكي األمي

ر بن عبدالعزيز وكان في استقباله صاحب السمو الملكي األمير الوليد بن طالل، رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، ومشرف عام المدارس الدكتور ناص
ولياء أمور الطلبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، ثم توجه إلى قاعة االحتفاالت حيث بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم الملحم، ومديرو المراحل وعدد من أ

 .بدأت مسيرة الخريجين

طلبة بسمو األمير مقرن لرعايته وألقى المشرف العام على المدارس كلمة المدارس رحب فيها باسم جميع منسوبي مدارس المملكة من مجلس إدارة وإداريين ومعلمين و
عدد منهم على القبول  حفل تخريج الدفعة الرابعة عشرة للمسار السعودي والسابعة للمسار األمريكي، حيث بلغ عدد الخريجين واحداً وثمانين خريجاً، وبارك حصول

 .المبكر في عدد من الجامعات الدولية المتميزة

الذي اشتمل على عدد من اللوحات الوطنية المعبرة عن ما يتملك الطالب من المشاعر تجاه وطنهم وملكهم، ثم حان « ة وطنلحم»بعد ذلك قدم طلبة المدارس أوبريت 
اء العرضة التي القت موعد الطالب مع العرضة السعودية التي أدى فيها الطالب لوحة من تراثهم العريق حيث شارك راعي الحفل األمير مقرن أبناءه الطالب في أد

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


                                                                                             التعليموزارة 

 اجلمعة:  ــومـــاليـــــ                                                                                                       للتعليم مبنطقة الرياض               اإلدارة العامة

 هـ 22/7/1437:  ـاريخـالـت                                                                                                                                                                    إدارة اإلعالم

  م29/4/2016 :ــــق وافـامل                                                                                                           امللف الصحفي 

 

 

 

 

 

 

11 

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

قين والتقطت الصور تحساناً ومشاركة فاعلة من الحضور، وفي نهاية الحفل كرم راعي الحفل أبناءه الطلبة حيث وزعت الشهادات والهدايا على الخريجين والمتفواس
 .التذكارية بهذه المناسبة

عن فخره واعتزازه بتشريف صاحب السمو الملكي األمير مقرن  وبهذه المناسبة، أعرب المهندس طالل بن إبراهيم الميمان، رئيس مجلس إدارة شركة مدارس المملكة
لقيهم تعليمهم بن عبدالعزيز لحفل التخرج الرابع عشر. وأضاف أن خريجي مدارس المملكة وعلى مدى األعوام الماضية كانوا من خيرة من شرف الوطن أثناء ت

 .فرد، في الواليات المتحدة األمريكيةالجامعي في الخارج في أرقى الجامعات العالمية مثل إم إي تي، وهار
http://www.alsharq.net.sa/2016/04/29/1514433 

 

 الوطن
 الجمعة مقتطفات

لى يقول الخبر الغريب: "القبض على عازف عود". لنفترض أن الحادثة صحيحة، هل تستحق النشر والتداول. أحيانا أشعر أن هناك من يسعى بقوة إ  

 !تشويه صورة المجتمع
بسهولة. الفت يقول إن وزارة اإلسكان تبحث مع وزارة الشؤون البلدية خصخصة المرافق العامة داخل األحياء السكنية. هذا الخبر ال ينبغي أن يمر  خبر

 .المرافق ملك للناس، وليس من حق أحد االستحواذ عليها
لتعليم" في خطة التحول الوطني قائال: "إن أخطر ما يواجه التعليم اليوم صديقنا الكريم محمد الغامدي بعث تعليقا حول مقالي عن أهمية التركيز على "ا

ليس  هو قناعة الناس بأنه ال يمكن إصالح التعليم، وأصبحوا يتعاملون معه على أنه مشروع فاشل. تطوير التعليم يبدأ بتصحيح مفهومه، وإصالحه

 !"مستحيال هذا ما يجب أن يفهمه الناس
: "يدك ال مدت وفا ال تحرى وش تجيب.. كان جاتك سالمة حب يدك وخّشها"، واكتشفنا أن المجتمع يحبه ويحفظ قصائده رحل شاعر الحكمة القائل

 !ويرددها، وهذه مشكلتنا نأتي متأخرين دائما بعد فوات األوان. ما الفائدة أن تظهر مشاعرك تجاه إنسان بعد وفاته

داخل مقراتها. هذه بادرة جميلة، لكن هل من  2030ها بوضع شعار رؤية السعودية يقول الخبر، إن إدارة تعليم الرياض ألزمت مدارس

 حق كل أحد أن يشّرع ويبتكر تبعا لمزاجه، أم أن الوزارة لها قوانينها التي ال تقبل االجتهاد في بعض األحيان؟
من تأخير صرف رواتبهم منذ أشهر، فلما حاصروه فر يقال في األمثال "جاء يكحلها عماها"، أراد مسؤول شركة مواجهة عمال شركته الغاضبين 

 !منهم 5بسيارته فدهس 
أن نثبت  إن كانت مديرة المدرسة قد خاطبت مدير تعليم عسير عن وضع المظلة قبل سقوطها بعدة أشهر، فليس أقل من إعفاء مدير التعليم فورا. ال بد

 .للناس أن أرواحهم غالية
ن الدن" تعجز عن صرف رواتب عمالتها وموظفيها، ويتم إيقاف خدماتها، وتواجه اإلفالس. وسط صمت رهيب من يصدق أن شركة عمالقة كشركة "ب

  .من رأس الشركة

 !نختم بأجمل أخبار األسبوع: وزارة الصحة تحفر آبارا للمياه في مستشفياتها. اكتفاء ذاتي
         الشيحي صالح

http://alwatan.com.sa/Articles/Detail.aspx?ArticleID=30426 
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