
                                                                                             التعليموزارة 

 اجلمعة:  ــومـــاليـــــ                                                                                  للتعليم مبنطقة الرياض                                    اإلدارة العامة

 هـ 15/7/1437:  ـاريخـالـت                                                                                                                                                                    إدارة اإلعالم

  م22/4/2016 :ــــق وافـامل                                                                                                           امللف الصحفي 

 

 

 

 

 

 

1 

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

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرياض

 حرم أمير الرياض تكرم الفائزات في مسابقات القرآن الكريم والسنة النبوية
 منصور الحسين -الرياض 

لحرمين كرمت حرم أمير منطقة الرياض األميرة نورة بنت محمد ال سعود الفائزات بمسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية وهي مسابقة خادم ا    

نايف بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم في دورتها الثامنة عشرة ومسابقة صاحب السمو الملكي األمير  -يحفظه هللا-الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 

لحفظ الحديث النبوي في دورتها الحادية عشرة ومسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما "تدبر" ومسابقة الهيئة  -يرحمه هللا  -

 .التاريخي ه في مركز الملك عبدالعزيز1436/1437العالمية لرابطة العالم اإلسالمية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم لعام 

المعلمة مريم العسيري من مدارس الفرسان ثم كلمة مديرة إدارة التوعية اإلسالمية ماجدة العصالني اكدت فيها  وافتتح اللقاء بآيات من الذكر الحكيم تلتها 

ا هللا والمسؤولين على إقامة العديد من ان قراءة القرآن وحفظه وتدبره آثاراً إيجابية على فكر وسلوك أفراد األمة ومستقبلها. لذا حرصت الدولة رعاه

 .المشروعات والبرامج لتحقيق ارتباط أبناء المجتمع بهذا القرآن الكريم

القرآن. بعد ذلك  ثم القت األستاذ المساعد بكلية العلوم االجتماعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية د. ريم بنت خليف الباني كلمة تحدثت عن فضل

 .لمات والطالبات تالوات وقراءات وأطروحات كنماذج من مشاركات الفائزات في مسابقات القرآن والسنةقدمت المع

قصيدة عن فضل القرآن الكريم، وقدمت هيا الناصر مديرة إدارة التوجيه واإلرشاد قصيدة بعنوان  88ثم القت الطالبة سارة عمر السميدع من االبتدائية 

مسابقة األمير  -ة بإدارة التوعية اإلسالمية منال السالم دراسة بحثية بعنوان "أثر حفظ الحديث النبوي على الطالبات "فيض مشاعر"، ثم عرضت المشرف

 . أنموذجاً". بعد ذلك تقدمت األميرة نورة بنت محمد ومديرة إدارة التوعية لتكريم وتحية المشاركات والمحكمات والرعاة -رحمه هللا-نايف بن عبدالعزيز 

http://www.alriyadh.com/1149163 

 اجلزيرة

 بحضور ومشاركة مديرعام التعليم وعدد من المسؤولين

  نظم برنامجا مفتوحاً لمسني دار الرعاية االجتماعية بالرياض« إرادة التطوعي»
 :العبودي طارق - الرياض

« اآلباء»بزيارة مساء أمس األول لدار الرعاية االجتماعية للمسنين بالرياض وشاركوا قام مدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد المرشد يرافقه عدد من مسؤولي اإلدارة 

 .ذات األهداف االجتماعية« تستاهل»التابع إلدارة تعليم الرياض ضمن مبادرة « فريق إرادة التطوعي»نزالء الدار في البرنامج الترفيهي المفتوح الذي أقيم بالتعاون مع 

البرنامج ض األلعاب والفنون الشعبية المختلفة قبل أن يتناول الجميع طعام العشاء المعد خصيصا من األكالت الشعبية القديمة، واختتمت الزيارة ووتضمن البرنامج أداء بع

 .بتوزيع الهدايا التذكارية للمسنين نزالء الدار
تعليم الرياض ومرافقيه على زيارتهم التي تعكس حرص المسؤولين في وزارة التربية وقدم مدير دار الرعاية االجتماعية بالرياض عبد هللا العجالن شكره وتقديره لمدير

ريق إرادة التطوعي الذي قدم والتعليم عامة وإدارة تعليم الرياض على وجه الخصوص على تفعيل األدوار االجتماعية واإلنسانية لجميع فئات المجتمع.. كما قدم شكره لف

 .ن حضر البرنامجفقرات مميزة نالت استحسان كل م

لبعض النزالء الذين لم يتلقوا التعليم الكافي، إلى « محو األمية»واكد العجالن أن الزيارة ستكون بداية لتعاون أكبر وأشمل بين الدار وإدارة التعليم يتضمن فتح فصول 
 .جانب إقامة حلقات لتحفيظ القرآن الكريم، ومبادرات أخرى

http://www.al-jazirah.com/2016/20160422/ln79.htm 
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 عكاظ

 عقوبات رادعة للطالب مسيئي األدب«: عكاظ»مصادر لـ 
 (عبدهللا الغامدي )الرياض 

أن وزارة التعليم ستصدر األسبوع القادم قراراتها التأديبية بحق الطالب الثالثة الذين أساؤوا األدب مع معلمهم في إحدى « عكاظ»علمت 
 .بعد انتهاء لجنة التحقيق المشكلة الستقصاء األمر مع األطراف كافة ذات العالقةالمدارس األهلية بالرياض وذلك 

أن هناك اتجاها جادا التخاذ إجراءات رادعة قد تكون من خارج ما اشتملت عليه الئحة السلوك والمواظبة التي « عكاظ»وأكدت مصادر 

عما يمكن قبوله وحرصا من الوزارة إلعادة هيبة المعلم المفقودة أقرت قبل عامين وذلك باعتبار أن ما حدث من تجاوزات للطالب خرجت 
 .والتي تسعى الوزارة إلعادتها وإعطاء المعلمين والمعلمات المكانة الالئقة بهم

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160422/Con20160422835753.htm 

 عكاظ

 إيقاف ولي أمر اعتدى على معلم
 (اضعبدهللا الغامدي )الري 

 .أوقفت الجهات األمنية في الرياض أمس )الخميس( ولي أمر طالب اعتدى على معلم في مدرسة اإلمام الطبري الحكومية

أن أحد المعلمين تقدم بشكوى رسمية للجهات األمنية ضد والد طالب زاعما التعدي عليه خالل نزوله من درج المدرسة، إذ « عكاظ»وأكدت المصادر لـ

 .ة إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام بعد إصرار المعلم على إحالة الشكوى للشرع رافضا التنازل أو الصلحتمت إحالة القضي

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160422/Con20160422835756.htm 

 عكاظ

 أطفال الرياض ينفذون معرضا للوطن
 )عبدهللا الغامدي )الرياض 

منطقة الرياض حمد الشنيبر المعرض الفني تحت عنوان )الوطن بأنامل أبنائه وبناته( واحتوى المعرض الذي شهد افتتح مساعد مدير عام التعليم ب

 .حضورا كثيفا سجلوا إعجابهم بما شاهدوه من لوحات وفعاليات ورسوم لألطفال

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160422/Con20160422835785.htm 

 احلياة

 تعليم ترعى ختام برامج التوحدوكيلة وزارة ال
  «الحياة» - الرياض

الدكتورة هيا العواد اختتمت أعمال ملتقى التوحد الذي نظمه مركز التوحد بغرب الرياض « بنات»بحضور وكيلة وزارة التعليم 

يبي، واستعرضت الذي بدأ بأوبريت ترح« معاً لتشرق آمالهم»بالتنسيق مع إدارة تعليم الرياض للتربية الخاصة تحت شعار 

أوراق عمل في الخدمات المقدمة في القطاع الخاص، وأيضاً وظيفة السلوك والخدمات المقدمة لفئة التوحد، وتطبيق البرنامج 

الوطني السعودي لتطوير البرامج التعليمية للتوحد وطرق التدريس المثبتة علمياً وأهمية التشخيص والتدخل المبكر والتغذية 

 وأطفال التوحد.

دورات تدريبية شملت كل  9أشارت قائدة مركز التوحد المدير التنفيذي للملتقى ابتسام البديري إلى أن الملتقى اشتمل على و

 طرق التدخل الصحيحة مع الطفل التوحدي.

 2016يات وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى أشاد بما حققته طالبات المملكة المشاركات في األولمبياد األوروبي للرياض

، «إنجاز علمي غير مسبوق»دولة أوروبية، واصفاً ذلك بـ 39الذي أقيم في رومانيا وحصلن فيه على ذهب وبرونز ضمن 

 مؤكداً أن هذا اإلنجاز يجسد بجالء التكامل بين مؤسسة موهبة ووزارة التعليم في الرقي بالنشء إلى أعلى مراتب العلم.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15197624/%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-

%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-
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%D8%AA%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-

%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF 

 

 احلياة

 مدرسة 40بمشاركة « ت قارئاً وكاتباً أصبح»مسابقة 
  الغشام سعد - الرياض

محمد السمان المدارس الفائزة بمسابقة أصبحت قارئاً وكاتباً « تعليم الرياض»كّرم المدير العام لإلشراف التربوي في 

من مدارس المنطقة، وأوضح قائد ابتدائية نبع العلوم وصاحب  40المخصصة لطالب الصف األول االبتدائي وشاركت فيها 

مدرسة ابتدائية، مؤكداً أهمية مثل هذه  ٤٠في نسختها الخامسة حظيت بمشاركة فكرة المسابقة إبراهيم الشويبي أن المسابقة 

 المسابقات في تشجيع الطالب على القراءة واالطالع.

في دورتها السابعة، وأوضح المدير العام للتعليم « التعليم للتميز»وكانت إدارة تعليم الرياض أعلنت أسماء المرشحين لجائزة 

المرشد أن اإلدارة حققت نمواً كبيراً خالل السنوات الماضية من خالل المشاركة في المسابقات، في منطقة الرياض محمد 

مشيراً إلى أن الجائزة تأتي على مستوى مكاتب التعليم في إطار خطة اإلدارة لتوسيع دائرة المشاركة للتربويين بمدارس 

ي في المؤسسات التعليمية، كما أسهمت الجائزة في تجسيد المنطقة والمساهمة في نشر ثقافة التميز، وتجسيد العمل المؤسس

التميز واإلبداع وإكساب الميدان التربوي مهارة التخطيط والتوثيق وتشجيع الممارسات التربوية المميزة وتحفيز العاملين على 

 التطوير المستمر.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15197620/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9--

%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD%D8%AA-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D9%8B-

%D9%88%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%8B--
%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9-40-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9 

 احلياة

 «فطن»مبادرة تطوعية في ختام ملتقى  40قبول 
  الغشام سعد - الرياض

مبادرة من الشباب المتقدمين في  40الوقائي الذي اختتم فعاليته أمس على قبول « فطن»وافق المشاركون في ملتقى برنامج 

 مبادرة. 320مبادرات التطوع من بين أكثر من 

لعمل التطوعي، ويخدم طالب وطالبات المدارس الحكومية واألهلية، ويهدف إلى تنسيق ويستهدف المشروع جميع المهتمين با

 جهود المتطوعين من الطالب والطالبات وإكسابهم المهارات الالزمة لقيادة العمل التطوعي بكفاءة واقتدار.

تطوعية، وناقش مفاهيم وقيم ويعتبر الملتقى األول من نوعه، واستعرض بعض التجارب الناجحة في مجال تقديم الخدمات ال

غرس المواطنة في نفوس الطالب والطالبات، من خالل األعمال التطوعية وتكوين فرق عمل تطوعي جاهز لتلبية نداء العمل، 

وتنسيق جهود العمل التطوعي بالتنسيق بين المتطوعين من الطالب والطالبات والجهات الراغبة في خدماتهم والتعرف على 

 التي تواجه المستهدفين وسبل حلها، وتحفيز المترددين القتحام العمل التطوعي وتدريبهم على كيفية قيادته.أهم المشكالت 

محاضرات وأمسيتين شعريتين ومسرحية واحدة، إضافة إلى بعض التدريبات العملية  6ورشة عمل و 19وتضمنت الفعاليات 

أثر العمل التطوعي في السعادة »، و«ح التحفيز الذاتي في التطوعمفاتي»للمشاركين والمشاركات، وكانت أبرز الورش المقامة 

اختيار األسلوب األمثل في الجذب الذكي واإلقناع بطرق ذكية في توصيل الدعوة »، و«التطوع اإلعالمي»، و«الداخلية

 «.قيادة الفرق التطوعية الطالبية»، و«للتطوع

نوعة، منها الطبية والوطنية وخدمات المجتمع ومكافحة التعصب الفرق التطوعية في مجاالت مت« فطن»واستقطب برنامج 

الرياضي، وصوالً إلى دعم األسر المنتجة ورعاية األيتام وتقديم الخدمات للمسنين وأطفال التوحد واالهتمام بالمساجد، وغرس 

 ية إعالمياً.ثقافة التطوع وتفعيل طاقات األفراد والمؤسسات والمسؤولية المجتمعية ودعم األعمال التطوع

mailto:jf@moe.gov.sa
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ناصر العريني، أن الملتقى جمع المتطوعين والراغبين في االلتحاق بالعمل التطوعي من « فطن»وأكد المدير العام لبرنامج 

الطالب والطالبات تحت سقف واحد، ألجل تنسيق جهودهم وصقل خبراتهم وفتح آفاق جديدة من العمل التطوعي أمامهم 

 جتمع.وعرض أهم تجاربهم وأثرها في الم

وعبّر عن أمله بأن يكون الملتقى أسهم في تحقيق أهدافه التي تمثلت في نشر ثقافة العمل التطوعي، واالستفادة من ذوي 

الخبرات واألفكار التطوعية الناجحة في قيادة العمل التطوعي، وإكساب المهتمين والراغبين من الطالب والطالبات في التطوع 

 بعض مهارات العمل التطوعي.

ألف مركز إعالمي  23ألف مدرسة، وتأسيس  23ذكر أن البرنامج يواصل حضوره في الميدان، وأوضحت األرقام تفعيله في ي

مدرسي ينشر إيجابية الوطن ورسالة التعليم الدينية والوطنية، وبلغت أعداد المتقدمين للمشاركة في مبادرات التطوع الموجهة 

 منها. 40مبادرة، تم قبول  320للشباب 

وعلى صعيد ذي صلة، دشنت إدارة تعليم الرياض حسابات عدة على مواقع التواصل االجتماعي للبرنامج الوطني الوقائي 

، إذ أوضح مدير اإلعالم التربوي في تعليم الرياض علي الغامدي أن اإلدارة بادرت في إنشاء موقع «فطن»للطالب والطالبات 

، بهدف إبراز جهود المدارس في «أنستغرام»و« تويتر»شبكات التواصل االجتماعي للبرنامج في بوابة اإلدارة اإللكترونية و

 تفعيل البرنامج.
http://www.alhayat.com/Articles/15199105/%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-40-

%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D9%81%D9%8A-%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89--

%D9%81%D8%B7%D9%86- 

 البالد

 مهرجان لألعمال الريادية الكشفية بالرياض
 البالد –الرياض 

 100نظمت كشافة اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أمس، المهرجان األول لألعمال الريادية الكشفية، بمشاركة أكثر من 

 .الكشاف المتقدم،وذلك بمقر المركز الكشفيكشاف من مرحلة 

وأوضح رئيس وحدة النشاط الكشفي باإلدارة عبدهللا المحمود، أن المهرجان يأتي ضمن خطة النشاط للفصل الحالي، رغبة في 

هم المزيد تشجيع أفراد الكشافة على ممارسة هذا المجال المهاري المهم في حياة كل كشاف، وتذكية روح المنافسة بينهم، واكساب

في مهارات العقد والربطات والدورات، وتجهيزهم للتأقلم مع الظروف التي يمكن أن يعايشونها أثناء إقامة المخيمات في الداخل 

 .والخارج

وعن ماهية تلك األعمال الريادية بين المحمود أنها مجموعة من األعمال التي يستخدمها الكشاف ويصنعها من األخشاب 

 . ه في حياة الخالء، والتغلب على صعابها كالجسور واالبراج والمناشر والمقاعد والمناضد واألسواروالحبال لمساعدت
https://www.albiladdaily.com/%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86-

%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1-2/ 
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