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  أخبار اإلدارة  
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 الرياض
 

 أحمد بن عبدهللا رعى حفل جائزة العثمان للتفوق العلمي بالدرعية
 منصور الحسين -الرياض 

ي حب السمو األمير أحمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية مساء األربعاء، حفل جائزة الشيخ سعد العثمان للتفوق العلمي فرعى صا    

فواز بن  رعيةدورتها الرابعة، بحضور الشيخ سعد العثمان ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدهللا المرشد ومدير مكتب التعليم بمحافظة الد

 .محمد آل داوود، واألعيان والمسؤولين وأهالي المحافظة

دأ بآيات من وبدأ الحفل بافتتاح المعرض المصاحب للجائزة الذي لقي حضوراً كثيفاً من الزوار، ومن ثم انتقل الحفل لقاعة الشؤون االجتماعية الذي ب

للتعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدهللا المرشد كلمة اعرب فيها عن شكره لصاحب السمو الذكر الحكيم عقبها ألقى األمين العام للجائزة المدير العام 

في ذلك من  االمير احمد بن عبدهللا على رعايته لحفل الجائزة ومشاركته في تكريم الطالب والطالبات المتفوقين والمعلمين والمعلمات المتميزين وما

ق. وعبر عن شكره لسعد العثمان على رعايته لهذه الجائزة خالل السنوات الماضية، وهذه الجائزة تمثل تحفيز ودعمه لهم على مواصلة التميز والتفو

من المعلمين الشراكة بين مؤسسات التعليم والمجتمع بأفراده ومؤسساته . ومن ثم كلمة الشيخ سعد العثمان ومن ثم تكريم الطالب والطالبات المتميزين 

 . معلم ومعلمة وطالب وطالبة 52ائدي وقائدات المدارس والبالغ عددها والمعلمات ومرشدي الطالب وق

http://www.alriyadh.com/1142720 

 اجلزيرة
 موظفة بتعليم الرياض 546األميرة نورة بنت محمد تكرم 

 :الدكان هياء - الجزيرة

اض األميرة نورة بنت محمد آل سعود، تقيم اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض برعاية حرم صاحب السمو الملكي األمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الري

 .هـ1437-7-4الحفل السنوي لتكريم منسوبات المدارس يوم االثنين الموافق 

وتعزيز جانب العطاء والبذل لتحفيزهن في وذكرت المساعدة للشئون التعليمية الدكتورة نجالء الزامل أنه انطالقا من حرص اإلدارة على تقدير جهود منسوبات المدارس 

 .موظفة بقاعة الملك سلمان بمدارس الرياض األهلية 546مشوارهن المهني والتربوي فإننا سنكرم في هذا العام 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160401/ln58.htm 

 اجلزيرة
 (ابتدائية المزاحمية تنظم برنامج )أنا.. وجسدي

 :اتالمحلي - الجزيرة

لحماية األطفال من التحرش الجنسي ، وقد اشتمل البرنامج « أنا .. وجسدي» نظمت االبتدائية األولى بالمزاحمية صباح أمس برنامجا توعويا بعنوان 

على رباعية  الذي نفذته معلمات التربية الخاصة تحت إشراف قائدة المدرسة غزالن العتيبي عددا من المحاور منها طرق التحرش الجسدي والتركيز

والتي تبين حدود التالمس الجسدي اآلمن مع اآلخرين باإلضافة إلى عروض كرتونية وصور ومجسمات  «أخبر –أهرب  –أرفض  –أعرف » الحماية 

الطالبات لمواجهة وعبارات توجيهية هامة للطالبات، ويهدف البرنامج إلى توفير الحماية لألطفال استنادا لتعاليم ديننا الحنيف وإلى رفع الوعي لدى 

ل من التحرش المشاكل واألخطار التي قد تواجهن عند تعرضهن ألي إيذاء، وكيفية التعامل مع تلك األخطار والتأكيد على اآلداب الداعمة لحماية األطفا

 .الجسدي وتعزيز الممارسات السلوكية الصحيحة

http://www.al-jazirah.com/2016/20160401/ln61.htm 
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 اجلزيرة
 الي يا وطن( برنامج نفذته مدرسة أبّي بن كعب االبتدائيةغ(

 :الجزيرة - الرياض

البرنامج مدير أقامت مدرسة أبّي بن كعب االبتدائية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض برنامجاً شامالً تحت عنوان )غالي يا وطن(، حضر االحتفال في هذا 

ي وعدد من المشرفين التربويين وأولياء أمور الطالب ومنسوبي المدرس حيث اشتمل البرنامج على مكتب التعليم شمال الرياض األستاذ صالح التويجر

خالل العديد من الفقرات المتنوعة مثل المرسم الحر واإلنشاد والعرض المسرحي ورسائل إلى جنود الوطن واختتم البرنامج بدوري وطني الغالي، و

البيشي كلمة رحب فيها بالضيوف والحضور وقدم شكره لجميع المشاركين من منسوبي المدرسة من معلمين البرنامج ألقى مدير المدرسة األستاذ عوض 

 .وإداريين وطالب على ما بذلوه وما قدموه في هذا البرنامج

http://www.al-jazirah.com/2016/20160401/tf4.htm 

 عكاظ
 محافظ الدرعية يُكرم الفائزين بجائزة العثمان

 (مدي )الرياضعبدهللا الغا 

ها الرابعة، احتفى محافظ الدرعية صاحب السمو األمير أحمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن آل سعود بالفائزين بجائزة سعد العثمان للتفوق العلمي في دورت

النجاح واالستمرار في التفوق مكرما، وتمنى لهم المزيد من  52وكرم المعلمين والمعلمات المتميزين، والطالب والطالبات المتفوقين البالغ عددهم 

 .العلمي

 .وشهد الحفل العديد من األعيان والمسؤولين وأولياء األمور وأهالي المحافظة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160401/Con20160401832205.htm 

 احلياة
 الزلفي: طالبات يحققن المركز األول في مسابقة الفيزياء والرياضيات

  الغشام سعد - الرياض
حققت طالبات إدارة التعليم في منطقة الرياض المركز األول على مستوى المملكة في التصفيات النهائية في األولمبياد 

الوطني للفيزياء والرياضيات والعلوم على مستوى مناطق ومحافظات المملكة، الذي اختتمت فعالياته أخيراً بمشاركة 

 في محافظة الزلفي. جميع إدارات التعليم بالمملكة، وذلك

وأوضح المدير العام للتعليم في منطقة الرياض محمد المرشد أن تحقيق الطالبات الفوز يأتي بجهود المعلمات الالتي 

أشرفن على الطالبات، مشيراً إلى أن تحقيق المراكز المتقدمة يعتبر حصاد جهود الطالبات في المواد العلمية، وأعرب 

ه لجميع الطالبات الفائزات وألسر الطالبات، وشكره لمعلمات الطالبات طقة الرياض عن تهنئتالمدير العام للتعليم بمن

ولجميع من شارك في دعمهن لتحقيق هذه المراكز المميزة. بدورة، أشار مساعد المدير العام للشؤون المدرسية 

أن اإلدارة حققت  حمد الشنيبر إلى أن تحقيق الطالبات الفوز ليس للمرة األولى، مضيفاً « تعليم الرياض»والتعليمية في 

العام الماضي المركز األول على مستوى إدارات التعليم في مناطق ومحافظات المملكة في العرض المسرحي 

ونصوصه، وكانت المسابقات شملت طالبات المراحل التعليمية الثالث االبتدائية والمتوسطة والثانوية، وكان المدير 

شد بحضور المساعد للشؤون المدرسية والتعليمية حمد الشنيبر افتتح أول العام للتعليم في منطقة الرياض محمد المر

مجلس استشاري للطالب والطالبات على مستوى منطقة الرياض التعليمية ممن وقع عليهم االختيار، لمشاركة 

« الحياة»ع الطالب والطالبات في اتخاذ القرارات التعليمية الخاصة بهم وبمدارسهم، وأكد المرشد في اتصال هاتفي م

أن أعضاء المجلس من الطالب والطالبات تقع عليهم مسؤولية كبيرة في مساعدة زمالئهم الطالب، إليصال صوتهم 

لإلدارة وللمسؤولين لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والمشاركة في اتخاذ القرارات، وأضاف أن ذلك سينعكس في 

لوطن يمنح الفرص للشباب لإلبداع في المجاالت كافة، وذلك  تكوين شخصيات قيادية ستعمل في بناء مستقبل زاهر
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، مشيراً إلى أن التطلعات واآلمال كبيرة على أبنائنا الطالب والطالبات لمواكبة ما «صوت المستقبل»من المجلس بـ

 28لباً وطا 28تعيشه المملكة من تحوالت كبيرة لصناعة مستقبل يعتمد على المعرفة وحسن اإلدارة والتنظيم. وشارك 

طالبة، واعتبر المرشد أن الطالب والطالبات هم صوت للمستقبل وأمل للمجتمع وللوطن، الفتاً إلى أن أهداف 

المشروع تنحصر في تعزيز القيم الوطنية، وتأصيل ثقافة الحوار للطالب والطالبات، ودعم مشاركة الطالب 

طالب والطالبات، وترسيخ مبدأ الشعور بالمسؤولية، وتفعيل والطالبات في صناعة القرار، وتنمية المهارات القيادية لل

التواصل، وتحسين الخدمات المقدمة للطالب والطالبات. ويكون المجلس مرتبطاً مباشرة بالمدير العام للتعليم. يذكر أن 

لمملكة، إدارة تعليم الرياض تعتبر أول إدارة تعليمية تنشئ المجلس االستشاري للطالب والطالبات على مستوى ا

بهدف منحهم بعض القرارات التي تصب في دفع عملية التعليم في منطقة الرياض التعليمية، واصطناع القرار 

 التربوي.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/14799418/%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%81%D9%8A--

%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D9%82%D9%82%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-
%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA 

 البالد
 على االختبارات الدولية لمعلمي ومعلمات الرياض ورشة تدريبية

 البالد –الرياض 

دشن وكيل وزارة التعليم للمناهج و البرامج التربوية د. محمد بن عطية الحارثي و بحضور مساعد مدير عام التعليم بمنطقة 

م تحت شعار #لغتي_هويتي وذلك في الرياض حمد الشنيبر يوم أمس ورشة عمل االختبارات الدولية للقراءة العالمية باللغة األ

 . مدارس الصدارة األهلية

واكد الدكتور الحارثي خالل كلمته على أهمية تدريب المعلمين و المعلمات على إستراتيجيات اإلختبارات حتى يستطيع 

و تقدم  EIA نظمة الدوليةالمعلمين و المعلمات نقلها لطالبهم و طالباتهم و قال الحارثي إن اإلختبارات الدولية تشرف عليها الم

لطالب وطالبات الصف الرابع االبتدائي، وتهدف إلى تعزيز القراءة العالمية من خالل اللغة األم )اللغة العربية( بعمليات فهم 

 .تطبّق دوريا كّل خمس سنوات PIRLS2016 عالمية خاصة مشيرا الى ان اختبارات بيرلز

ة الحقيقة لتعليمنا الذي يحظى بدعم كبير من قبل حكومة سيدي خادم الحرمين وتمنى الحارثي أن تعكس االختبارات الصور

للمرة  -بإذن هللا –الشريفين و سمو ولي عهده االمين و سمو ولي ولي العهد ، وقال الحارثي سيتم تطبيق االختبارات هذا العام 

 . بعالثانية. تتضمن االختبارات قصصا علمية وخيالية تتواكب مع طالب الصف الرا

 ٢٠٢ PIRLS الجدير بالذكر أن عدد مدارس المملكة العربية السعودية المشاركة لهذا العام في تطبيق االختبارات الدولية

مدرسة ) بنين وبنات ( موزعة على كافة مناطق المملكة. اثر ذلك بدأت الورش التدريبية و التي سوف تستمر يومين. وكيل 

 .عمل تدريبية على االختبارات الدولية لمعلمي و معلمات الرياضوزارة التعليم للمناهج يدشن ورشة 
https://www.albiladdaily.com/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-

%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%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-%D9%84/ 
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