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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرياض

 لفوزها بالمركز األول في مسابقة المقصف المدرسي المرشد يكرم متوسطة اإلمام فيصل بن تركي
 منصور الحسين -الرياض 

حققت مدرسة اإلمام فيصل بن تركي المتوسطة بحي الملك فهد بالرياض المركز األول في مسابقة أفضل مقصف مدرسي، والتي نظمتها إدارة     

 .مدرسة للبنين بالرياض 1500خدمات الطالب باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض من بين أكثر من 

ملتقى ومعرض خدمات الطالب يوم االثنين الماضي، الذي رعاه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدهللا وتم تكريم المدرسة في حفل 

ؤون التعليمية المرشد وتنظمه إدارة خدمات الطالب باإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، بحضور مساعد المدير العام للتعليم للشؤون المدرسية والش

 الشنيبر، ومدير عام خدمات الطالب سامي السعيد، ومدير التططيا والتطوير سعود عل عبداللطيف ومدير األمن والسالمة حميدي حمد بن عبدهللا

 .العنزي

 .وكرم المدير العام للتعليم المدرسة وتسليمها درع المركز األول، وتسلمه قائد المدرسة محمد بن عبدالرحمن المهيدب

http://www.alriyadh.com/1149400 

 الرياض

 وحدة تطوير الرياض تؤهل مدارسها في اإلسعافات األولية
هليل دشن مدير وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض سعد بن عبدهللا العباد ومدير األمن والسالمة بإدارة تعليم الرياض حميدي بن     

نصور العاطفي، وبمشاركة جميع مدارس تطوير بهذا البرنامج، والذي يهدف إلى تأهيل العنزي برنامج اإلسعافات األولية "مسعف" بقيادة المدرب م

 .مسعف متمكن في كل مدرسة من مدارس لتطوير

في تأهيل مدراس تطوير بمسعف متمكن في  -بنين-ويأتي ذلك ضمن الططة الزمنية التفصيلية لوحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الرياض 

 .ية وبالشراكة المجتمعية مع إدارة الدفاع المدني بمدينة الرياض وإدارة األمن والسالمة بإدارة تعليم الرياضاإلسعافات األول

فهوم وذكر مدير وحدة الرياض بأن هدف هذا البرنامج هو جعل المدراس جاهزة للتعامل مع المواقف الطارئة في المدرسة، وكذلك لنشر الوعي حول م

، ويأتي ذلك ضمن توجيهات مدير عام التعليم بمنطقة الرياض األستاذ محمد بن عبدهللا المرشد في -بإذن هللا تعالى-من األخطار  األمن والسالمة والوقاية

 .جعل المدارس بيئات عمنة وللمحافظة على أمن وسالمة الطالب ولنشر الوعي بوسائل األمن والسالمة في مدارس الرياض

http://www.alriyadh.com/1149401 

 الرياض

 :مشاهد فيديو تؤكد

 «الحقران»المعلم.. في مهب 
هندس الحياة قم للمعلم وفه التبجيال".. صدر بيت من الشعر القديم األصيل في وفائه..، انهدم البيت الشعري.. وانهدمت معه القيم العامة في أحقية م"    

ع العربي بشيء من السطحية.. في تعريف الحضارة والتربية.. تداخلت المفاهيم وصانع األجيال.. مع تداخل الرؤى المعاصرة.. والتي استقبلها المجتم

 .وتشوشت األفكار..، فأصبحت التربية الضحية األقرب.. والمعلم التائه األّول في مهب الحقران

أو غيرها من المسميات المتنافية « العربجيةبالبلطجية.. أو الدرباوية أو »المعلم المحترم غاب عن المدرسة وحضر الطلبة العشوائيون.. بأي اسم عرفوا 

 .مع التربية السليمة التي ينشدها المجتمع المدرسي
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أقرب منه  المعلم ذو الحقوق المعنوية واالجتماعية والرجل القدوة.. والهيبة يوشك أن يغيب عن مدرستنا.. ويترك مقعده.. لشطص هزيل.. هو لالزدراء

 .لالحترام

قلته وسائل التواصل االجتماعي داللة على غياب قيمة المعلم والمعلمة اجتماعيا..، وهو ما يؤشر إلى انتكاسة تربوية قد تلوح في في أكثر مشهد فيديو تنا

ز بهذا التجاو األفق.. ما لم يكن للمسؤولين في التعليم قرار حازم.. إن لم يعيد للمعلم هيبته وكرامته االجتماعية والتربوية.. فيجب أال تمسخ قيمته

 .الالتربوي من جيل شب على طوق القيم واألعراف التربوية واالجتماعية

أن قيمة المعلم وكذا المعلمة االجتماعية في انحسار مؤلم ومطيف مطالبين الوزارة ومن يعنيهم األمر باتطاذ « الرياض»عدد كبير من التربويين أكدوا ل 

 .«معلم أو معلمة»م على رجل التعليم إجراءات جادة وصارمة حيال الساقطين في سلوكهم وتعديه

 :السؤال الذي يلوح في األفق وتنتصب عالماته االستفهامية برجاء اإلجابة عليه

 !هل شاهد مسؤولو التعليم بعضاً من هذه التجاوزات التربوية والال إنسانية من بعض الطلبة الفقراء في تربيتهم وسلوكهم تجاه المعلم؟

 ال تحمل مضامين عدة يدركها أهل الرأي والمسؤولية من أجل حماية أجيالنا وصناعة رجاالتنا.. القادمين بسالح التعليماإلجابة على مثل هذا السؤ
http://www.alriyadh.com/1149314 

 اجلزيرة

 «مملكتي الكبرى»( بالرياض تطلق مبادرة 129الثانوية الـ)
 :المحليات - الجزيرة

تحت رعاية ودعم صاحبة السمو الملكي األميرة صيتة بنت بندر بن عبد العزيز عل « مملكتي الكبرى»رة الوطنية بالرياض المباد 129أطلقت الثانوية 

وصاً العناية سعود، وتهدف المبادرة إلى عرض إنجازات المملكة الكبيرة والمهمة والمؤثرة داخلياً وخارجياً، والمتعلقة بطدمة اإلسالم والمسلمين وخص

 .وخدمة حجاج بيت هللا، ودرء الفتن وإغاثة الملهوف في الداخل والطارجبالحرمين الشريفين 

اح العتيبي، وتسلا المبادرة التي اقترحتها األستاذة باشا عايش المشعان وفريق من منسوبات الثانوية بإشراف ومتابعة من مديرة المدرسة األستاذة صب

كيف نحمي جبهتنا الداخلية في السلم «، و«أمننا أمانة في أعناقنا«، و«عوديتي هويتيس«، و«مملكة اإلنسانية جمعاء»على عدة محاور، تتركز حول 

 .«!والحرب؟

، ومتابعة فعالياتها بشكل 129وحظيت المبادرة باهتمام صاحبة السمو الملكي األميرة صيتة بنت بندر عل سعود حيث أشرفت على انطالقتها في الثانوية 

 .رج بالصورة المرجوة لهايومي، وتسطير كافة الظروف لكي تط

لية وتنفذ هذه المبادرة الوطنية في عدد من مدارس البنين والبنات في جميع مناطق المملكة، وفي جامعات عدة، وبعض القطاعات الحكومية واأله

 .واألماكن العامة والمراكز التجارية وأندية الحي واألندية الرياضية

ت أبرزها حملة التبرع بالدم لرجال الحد الجنوبي، وزيارة المصابين من أفراد الجيش واألمن في المستشفيات وتصاحب هذه المبادرة مجموعة من الفعاليا

يستفيد منه العسكرية وتكريمهم، وكذلك تكريم أسر الشهداء، ورجال األمن في مواقعهم الميدانية، وتجهيز وإنشاء برادات ماء سبيل عن شهداء الواجب، 

 .«...على العهد باقون»سيصدر عن المبادرة كتاب بعنوان  العمال وأهل الحي، كما

، وفرق مساندة من مدارس عدة، وأندية الحي )بنين وبنات( وبعض القطاعات الحكومية األخرى 129يذكر أن هذه المبادرة مكونة من فريق من الثانوية 

 .بالرياض« مستشفى الملك سلمان»مثل 
سمو األميرة صيتة بنت بندر بن عبد العزيز عل سعود عن سعادتها بإطالق المبادرة، « مملكتي الكبرى»الوطنية من جهتها أبدت راعية وداعمة المبادرة 

والفرق المساندة من المعلمين والمعلمات والطلبة والطالبات في المدارس  129معربة عن شكرها الكبير لفريق العمل من طالبات ومعلمات الثانوية 

 .بذل من أجل إخراج هذه المبادرة بالصورة المرجوةاألخرى على الجهود التي ت

 .«نؤكد أننا بحول هلل وقوته سوف نبذل قصارى جهدنا من أجل أن تصل رسالة هذه المبادرة لكل فرد من أفراد المجتمع»وقالت: 

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عل سعود  كما أننا من خالل هذه المبادرة نوجه رسالة لقيادتنا الحكيمة ممثلة في والدنا خادم الحرمين»وأضافت: 

ن عبد وولي عهده صاحب السمو الملكي األمير محمد بن نايف بن عبد العزيز عل سعود وولي ولي العهد صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ب

مشددة على أن هذه المبادرة جمعت قلوب «. مقدرات وطننا الغاليالعزيز عل سعود مفادها أننا أبناء وبنات الوطن نقف مع قيادتنا في الدفاع عن حدودنا و

 .الجميع على محبة الوطن وقيادته الحكيمة

http://www.al-jazirah.com/2016/20160423/ln4.htm 

 اجلزيرة

 انطالق ملتقى توطين التدريب اإلداري بتعليم الرياض األحد
 :الطيار غدير - الجزيرة

في قاعة المقصورة  17/7/1437منطقة الرياض وبمشاركة اإلدارة العامة للتطوير اإلداري بوزارة التعليم تنطلق االحد برعاية مدير عام التعليم ب

دارات بالرياض ملتقى توطين التدريب اإلداري ويأتي هذا الملتقى لتأهيل صف مدربين ومدربات من الميدان يتولى مسؤولية التدريب اإلداري في اإل

ى حد سواء، ويستهدف الملتقى شاغلي وشاغالت الوظائف غير التعليمية بإدارات ومكاتب التعليم بمنطقة الرياض ومن جهتها ذكرت ومكاتب التعليم عل
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ت المقام د. مها أحمد القرزعي رئيسة قسم التطوير اإلداري بإدارة التططيا والتطوير بتعليم الرياض قائلة تنبع فكرة المشروع وفلسفته من توجيها

ه تنطلق فكرة مشروعنا هذا للنهوض بشاغلي وشاغالت بضرورة االهتمام بالموارد البشرية بما يكفل لهم حق التطوير والتدريب؛ وبناًء عليالسامي 

الوظيفية، الوظائف غير التعليمية في إدارة التعليم بمنطقة الرياض ورفع كفاءتهم من خالل برامج تدريبية هادفة ونوعية لجميع المستويات والفئات 

ي األداء على المدى القريب إن شاء هللا، وهو ما يالمس شغف هذه الفئة سيحقق نقلة نوعية وتميزاً ف -بإذن هللا تعالى  -وأضافت القرزعي ان هذا بدوره 

( إداري 24.772ويكفل لهم حقهم في التدريب بالشكل المطلوب والميسر، في مقار تدريب قريبة من أعمالهم وأوقات متعددة تتناسب وأعدادهم المقدرة بـ)

ر الوظيفية وتجدد المهام مؤكدة ان هذا ما دعا إدارة التططيا والتطوير متمثلة في قسم التطوير وإدارية، وحاجاتهم التدريبية المتنامية بحسب تطور األدوا

 .اإلداري لتبني هذا المشروع ليتيح فرصة تدريب أكبر بكلفة أقل

http://www.al-jazirah.com/2016/20160423/fe10.htm 

 االقتصادية
 محلية وعالمية جامعة 30تعليم الرياض" ينظم معرضه األول بمشاركة "

 بالتخصصات وأفضل الجامعات« الثانوي»المعارض الجامعية .. خطوة لتعريف طالب 
 عبدالسالم الثميري من الرياض

اض في خطوة تهدف إلى توعية الطالب والطالبات بشروط ومتطلبات القبول في الجامعات والكليات، تنظم اإلدارة العامة للتعليم في منطقة الري

 .ة النشاط الطالبي المعرض التعريفي في الجامعات والمعاهد العالمية والسعودية لطالب وطالبات المرحلة الثانويةممثلة في إدار

 ويهدف المعرض الذي سينطلق غدا، وبحسب المشرفين عليه، إلى إيجاد الفرص والطيارات األكاديمية العديدة التي توفرها الجامعات والهيئات

 .البعثات والمنح الدراسية، والتعرف على المستجدات في مجال التطصصات وسوق العمل المحلية والعالمية في مجال

ـ"االقتصادية" الدكتور أنور عبدهللا أبوعباة مدير إدارة النشاط الطالبي في تعليم الرياض والمدير التنفيذي للمعرض، إن "تعليم الرياض"  وقال ل

ما له من أهمية كبيرة في مساعدة الطالب وأولياء األمور في اختيار المسارات األكاديمية حرصت على تنظيم المعرض بدعم من وزارة التعليم ل

المطتلفة، والتعرف على متطلبات سوق العمل، وذلك من خالل جمعهم مع مسؤولي القبول في الجامعات المحلية والعالمية، وتمكينهم من طرح 

 .وبمستقبلهم الدراسي والمهني، والتعرف على شروط ومتطلبات القبول في الجامعات المشاركةتساؤالتهم واستفساراتهم المتعلقة بالتعليم الجامعي 
 

وأضاف، "حرصنا على دعوة جميع طالب المدارس الثانوية وأولياء أمورهم للمشاركة في زيارة المعرض لتعم الفائدة الجميع، فالمعرض 

ا جميع المدارس الثانوية للبنين والبنات إلى تنظيم الزيارات الطالبية وحث الطالب جامعة ما بين عالمية ومحلية داعي 30سيشارك فيه أكثر من 

 والطالبات على زيارة المعرض التعريفي للتعرف على الجامعات والمعاهد الدولية والمحلية وأنظمتها وتطصصاتها وبرامجها التعليمية وعلية

 .رض من فعاليات وأنشطةالتسجيل وشروط القبول فيها واالستفادة مما يتضمنه المع

تحويه من وأشار الدكتور أبوعباة إلى أن المعارض أصبحت تقدم دورا فعاال في تنشيا اإلنتاج ودفع عجلة التقدم والمنافسة بين األقران، وذلك بما 

 .دراسية، وطريقا لإلبداع والتميزأفكار مستحدثة، ومالمح متعددة، ومسيرات خارقة يقف عندها المعلم والمتعلم، لتكون عونا ومساندا للمناهج ال

وأوضح مدير المعرض التعريفي بالجامعات والمعاهد العالمية والسعودية، أن تنظيم المعرض يأتي انطالقا من أهمية التعريف بالتطصصات 

 .اسب مع قدراتهم وتطلعاتهمالجامعية ومجاالتها وبرامج المعاهد المطتلفة في مساعدة الطالب والطالبات على حسن اختيار التطصصات التي تتن

من جانبه، قال مصطفى القحطاني المدير التنفيذي لـ "قبولك"، إن المعرض سوف يشكل بفعالياته المطتلفة نقلة نوعية في المساهمة بتعزيز 

يتوافق ونهجهم التعليمي من صناعة التعليم في السعودية، وذلك بما يعود بالنفع والفائدة على الطالب الراغبين في تحديد المسار األنسب الذي 

جهة، ودعمه لمطرجات سوق العمل واحتياجاته في المملكة مستقبال من جهة، موضحا أن المعرض يتيح فرصة لتعزيز التواصل بين وزارة 

 .التعليم والجهات التعليمية مع الطالب والطالبات

اعل مع ما تقدمه الجهات التعليمية المشاركة في المعرض ويتضمن المعرض ورش عمل ومنصات إلكترونية تمكن الطالب الزوار من التف

 مباشرة على مواقع التواصل االجتماعي، إضافة إلى إتاحة "قبولك" الفرصة أمام الطالب للحصول على قبول فوري ومباشر لدراسة اللغة وجميع

 .د المعرضالفئات التعليمية األخرى باستثناء الدكتوراه مجانا للطالب الزائر خالل فترة انعقا
https://www.aleqt.com/2016/04/23/article_1049314.html 

 احلياة
 «الطرد»مدارس عالمية ألولياء األمور: سداد المصاريف كاملة أو 

  عبيد فطين - الرياض
سداد  هددت مدارس خاصة وعالمية أولياء األمور بطرد أوالدهم من المدرسة، وحرمانهم من االمتحانات النهائية في حال عدم

 األقساط المتأخرة كاملة.
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نفيدكم بأنه في حال عدم سداد »على نسطة منه( أمس: « الحياة»وقال خطاب صادر عن إحدى المدارس العالمية )حصلت 

الرسوم المستحقة فتأسف المدرسة إليقاف الطالب، كما أنه سيتم إخراج الطالب من الفصل لعدم السداد، وفي حال عدم السداد 

 «.ضار الطالبنرجو عدم إح

نفيدكم بأنه نظراً لعدم االلتزام ولفترات طويلة بسداد الرسوم المستحقة على الطالب، قررت إدارة المدارس »وأضاف الططاب: 

 «.أنه لن يتم تسجيل الطالب العام المقبل

 الرسوم أم ال. كما يتلقى أولياء األمور رسائل قصيرة يومياً تفيد بسرعة سداد الرسوم المستحقة، سواًء تم تسديد

كما اتصلت إدارات عدد من المدارس على بعض أولياء األمور، وأبلغتهم رسمياً أنها تعتذر عن نقل أبنائهم نهائياً إال بعد دفع 

 كامل الرسوم المتأخرة للمدرسة، مؤكدين أنها تعليمات اإلدارة وال يمكنهم تجاوزها.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15217520/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-

%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1--%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A9-

%D8%A3%D9%88--%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF- 

 احلياة
  الطرد من االمتحان مخالفة للنظام«: التعليم»

أمس أنه ال يحق لمالك المدرسة طرد الطالب من « الحياة»علي الغامدي لـ« تعليم الرياض»أوضح مدير اإلعالم التربوي بـ

لرسوم، أو منعه من دخول االختبارات، ولكن يتم التواصل مع ولي المدرسة أو حتى إخراجه من الفصل بسبب التعثر في سداد ا

 أمره إلنهاء كل ما يتعلق بالرسوم، مشيراً إلى أن التعميم الصادر عن وزارة التعليم فيه بنود واضحة في حال تعثر السداد.

أن يعتذر عن قبول الطالب نهاية ولفت إلى أن القانون ينص على أنه يحق للمالك حجز ملف الطالب إلى حين سداد الرسوم، وله 

 العام الدراسي لتعثر ولي األمر عن السداد.

وأشار إلى أنه في حال عجز ولي األمر عن السداد يتم نقل الطالب إلى مدرسة حكومية أخرى إلكترونياً، ليواصل الطالب 

 دراسته مع بقاء ملفه محجوزاً لدى المدرسة السابقة إلى حين المطالصة المالية.

بالنسبة للحافلة التي تقل الطالب فيطبق عليها القانون نفسه في حال كانت مملوكة للمدرسة، منبهاً إلى أن أي ولي أمر يرغب  أما

بتقديم شكوى رسمية ضد مالك أي مدرسة، عليه مراجعة التعليم األهلي بمنطقة الرياض للتحقق من الموضوع، واالطالع على 

 درسة واستكمال الالزم.العقد المبرم بين ولي األمر والم
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15217521/-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85---

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86-

%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85 
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