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  أخبار اإلدارة  
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 سبق
 تعليم الرياض يعتمد أمساء املرشحني جلائزة التميز يف دورتها السابعة

https://sabq.org/Syfk6H 
 

 الرياض
 إطالق مهرجان لألعمال الريادية الكشفية بالرياض

 راشد السكران -الرياض 

كشاف من مرحلة  100امة للتعليم بمنطقة الرياض المهرجان األول لألعمال الريادية الكشفية بمقر المركز الكشفي، بمشاركة نظمت كشافة اإلدارة الع    

 .الكشاف المتقدم

على  افةوأوضح رئيس وحدة النشاط الكشفي باإلدارة عبدهللا المحمود أن المهرجان يأتي ضمن خطة النشاط للفصل الحالي، رغبة في تشجيع افراد الكش
، وتجهيزهم ممارسة هذا المجال المهاري المهم في حياة كل كشاف، وتذكية روح المنافسة بينهم، واكسابهم المزيد في مهارات العقد والربطات والدورات

 .للتأقلم مع الظروف التي يمكن ان يعايشونها اثناء اقامة المخيمات في الداخل والخارج

ن المحمود انها مجموعة من األعمال التي يستخدمها الكشاف ويصنعها من االخشاب والحبال لمساعدته في حياة وعن ماهية تلك األعمال الريادية، بي

 .الخالء، والتغلب على صعابها كالجسور واالبراج والمناشر والمقاعد والمناضد واألسوار

http://www.alriyadh.com/1147208 

 الرياض
 في الرياض« أمننا حياتنا»ختام معرض 

 حمد بن مشخص –ياض الر

اختتم معرض وملتقى أمننا حياتنا يوم أمس الخميس فعالياته بشرق الرياض وسط حضور طالبي كثيف، وكان مدير عام إدارة التعليم بمنطقة     

داالله الشريف، قد تجوال الرياض محمد المرشد وأمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" عب

 .في المعرض المقام في مجمع البصري لتحفيظ القرآن الكريم بحضور عدد من المسؤولين والتربويين

يس وقد أقيمت على هامش المعرض ملتقيات علمية وتوعية عن األمن ودوره في حفظ األوطان وشهدت الفعاليات عدة كلمات ومشاركات منها كلمة لرئ

جتماعية بحي الربوة حمود النجيدي، وكلمة لمدير مجمع أبي عمرو البصري لتحفيظ القرآن الكريم عبدالعزيز الفهيد، وعرض لفيلم أمننا لجنة التنمية اال

 من رسائل حياتنا. وأشاد أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات رئيس المشروع الوطني للوقاية من المخدرات "نبراس" بهذا المعرض وما يحتويه

 .هادفة تستقطب النشء وتؤكد على أهمية األمن وحفظه
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 من جانب آخر، نظم عدد من المتخصصين من فريق توعية الشباب التطوعي "شامخ" حلقات نقاشية مع مجموعات من الطلبة في المعرض لتوعيتهم عن

لقي معرض فريق شامخ التطوعي إقباال من الطلبة الذين بعض السلوكيات الخاطئة مثل التفحيط وتثقيفهم عن آفة المخدرات وضرورة حفظ األمن، وقد 

 .استفادوا من برامجه ومطبوعاته وفعالياته

http://www.alriyadh.com/1147239 

 الرياض
 البرنامج الوطني السعودي لتطوير البرامج التعليمية للتوحد

 * عهود عبدالرحمن محمد الحقباني

مج التعليمية للتوحد هو برنامج يعد من أحد برامج مركز أبحاث التوحد بمستشفى الملك فيصل التخصصي البرنامج الوطني السعودي لتطوير البرا    

، نيويورك، الواليات المتحدة األميركية، ومع مركز التطوير (Autism Speaks ) ”الرياض، باالشتراك مع مؤسسة "التوحد يتكلم -ومركز األبحاث 

تشابل هيل، الواليات المتحدة األميركية، ويسعى البرنامج إلى تطوير العاملين من معلمين ومعلمات  –ا المهني القومي بجامعة نورث كاروالين

رانهم ومختصين، الذين يعملون في مراكز ذوي االحتياجات الخاصة ومدارس الدمج )وهي مدارس يتم فيها دمج األطفال ذوي االحتياجات الخاصة مع أق

 .لية الجودة لمن لديهم اضطرابات طيف التوحداألصحاء(، وذلك لتوفير خدمات عا

ب طيف التوحد ويهدف البرنامج لتوفير الموارد والتطوير المهني والمساعدة الفنية والتقنية الالزمة من أجل تطوير العاملين والعامالت في مجال اضطرا

 .شكل ممكنباستخدام طرق التدريس المثبتة، علمياً وتحسين وتطوير البيئة التعليمة إلى أفضل 

من قبل وتقوم فكرة البرنامج على أمور مهمة أولها، قياس جودة الخدمات المقدمة في المدرسة أو مركز التربية الخاصة، وطرق التدريس المستخدمة 

ودة البيئة التعليمية، المعلمين والمعلمات، وكذلك المختصون الذين يعملون مع الطالب والطالبات ذوي اضطراب طيف التوحد، األمر الثاني بعد قياس ج

طريقة من طرق التدريس؛ حيث أثبتت فعاليتها، وذلك  ٢٧يتم تدريب وتطوير المعلمين والمعلمات باستخدام طرق التدريس المثبتة علميا، والبالغ عددها 

لمعلمين والمعلمات في التدريس، من خالل البحث العلمي في حال تطبيقها بصورة صحيحة لتدريس الطلبة ذوي اضطراب طيف التوحد، وبتحسن جودة ا

امج سينعكس ذلك على تطور الطالب والطالبات وتحسنهم الملحوظ وتطورهم األكاديمي واالجتماعي، كما أن البرنامج الوطني السعودي لتطوير البر

المتحدة األميركية، بتطوير هذه الطرق المثبتة  تشابل هيل، الواليات –التعليمية للتوحد يتعاون مع مركز التطوير المهني القومي بجامعة نورث كاروالينا 
 .علميا وترجمتها للغة العربية

األهداف ذات  األمر الثالث الذي تقوم عليه فكرة البرنامج، أنه يعمل على تطوير أهداف الطالب والطالبات، بالتعاون مع المعلمين والمعلمات، الختيار

أو الطالبة، ثم يقوم الفريق العامل بالبرنامج بتحديد ما إذا كانت األهداف قابلة للمالحظة والقياس، وإذا األولوية من البرنامج التعليمي الفردي للطالب 

 .احتاج األمر، يقوم الفريق العامل بالبرنامج بتعديل صياغة الهدف

وبعد العمل مع المدرسة أو المركز يعاد التقييم سنوات؛ حيث في بداية البرنامج يتم تقييم جودة البيئة التعليمة  ٣ويعمل البرنامج مع كل مدرسة لمدة 

ليالحظ مدى تطور المدرسة أو المركز ومدى االستفادة من البرنامج، ويشرف على المدرسة مختصون من قبل البرنامج وكذلك مختصون من مركز 

 .تشابل هيل الواليات المتحدة األميركية –التطوير المهني القومي بجامعة نورث كاروالينا 

ة والمعلمين ل السنوات الثالث الماضية تعاون البرنامج مع مركز جدة للتوحد في مدينة جدة، وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في تطورالبيئة التعليميخال

؛ حيث يوجد 51ية ال والمعلمات، كذلك تحسن أداء وتطور الطالب والطالبات، وفي الوقت الحاضر يتعاون البرنامج في السنة الثانية مع المدرسة االبتدائ

 .فيها دمج لطالبات ذوي اضطراب طيف التوحد، وقد أظهرت النتائج تحسناً في البيئة التعليمية وتطور الطالبات

علمياً،  وأيضا من خالل هذه التعاونات قام العاملون بالبرنامج بسلسلة من المحاضرات وورش العمل التعليمية، لالستفادة من طرق التدريس المثبتة

حاضرات توعوية عن التوحد ودمج ذوي اضطراب طيف التوحد، وباإلضافة إلى ذلك يُجري فريق البرنامج حاليا تعاونات مع مراكز ومدارس أخرى وم

 .في المملكة من أجل البدء في تطبيق البرنامج في هذه المدارس وتطوير الكادر التعليمي
http://www.alriyadh.com/1147147 

 اجلزيرة
 :(رجال األمن.. رئيس وحدة العمل التطوعي بتعليم الرياض لـ)الجزيرة في مقدمتهم

  فئات من المجتمع 6مبادرة )تستاهل( تكريم لمن خدموا الوطن وتستهدف 
 :الوهيبي وهيب - الجزيرة

سوبي التعليم وأفراد المجتمع لمن خدموا الوطن نظير أطلقت االدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مبادرة تعليمية توعوية تطبيقية تقدمها وحدة العمل التطوعي لمن

 .(جهودهم تحت عنوان )تستاهل

الى التأكيد على القيم وأكد رئيس وحدة العمل التطوعي أحمد عامر الحربي لـ)الجزيرة( أن مبادرة تستاهل إحدى مبادرات منتدى الرياض للعمل التطوعي التي تهدف 
التواصل بين أفراد المجتمع وإكساب الطالب المتطوعين خبرات تطوعية ميدانية الى جانب خلق روح التنافس االبداعي بين الطالب الدينية واالجتماعية وتوثيق روابط 

لرياض الفتا الى أن لمجتمع بمنطقة اوالمساهمة الفاعلة في تفعيل الدور التوعوي االجتماعي إبراز الدور الحيوي والمهم للمكرمين الفئة المستهدفة منسوبو التعليم وأفراد ا

 .المستهدفين هذا العام من المبادرة هم رجال األمن وحراس المدارس وذوي االحتياجات الخاصة واأليتام وكبار السن
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من العطاء أكد الحربي أن الجائزة تهدف إلى مكافأة جهود وإنجازات منسوبي تعليم الرياض التطوعية لبذل المزيد « تطوع»وحول جائزة الرياض للعمل التطوعي 

ى مكافأة ودعم وتشجيع جهود والتعريف بالمبادرات التطوعية المتميزة والفاعلة وتشجيع الفئات المستهدفة لتقديم مبادرات وبرامج ومشاريع تطوعية نوعية باالضافة ال

ية بمعايير وجودة عالية وتتويج الجهود المبذولة في العمل وإنجازات الشباب المتطوع وإبراز مساهماتهم التطوعية وتتويج أعمالهم الرائدة وتكريمها عبر جائزة نوع
 .اركة بالعمل التطوعيالتطوعي، وتكريم أصحاب األعمال التطوعية النوعية في خدمة المجتمع. تشجيع المشاريع والمبادرات التطوعية المتميزة.تحفيز الشباب للمش

ة الطالب وفئة األفكار اإلبداعية ووسام التطوع حيث يكرم جميع الفائزين وفق شروط محددة لكل فئة تتضمن وأشار أن فئات التكريم هي مكاتب التعليم وفئة المدارس وفئ

 شهادات تقدير ودرع تطوع الرياض ومكافآت مادية

http://www.al-jazirah.com/2016/20160416/ln8.htm 

 اجلزيرة
 :«الجزيرة»لـ2016مختصون ومستثمرون في منتدى التعليم 

  لها الوزارة والقطاع الخاص لالرتقاء بالعملية التعليمية من خالل شراكة تتسم بالجودة والتميزجهود تبذ
 الدكتور إبراهيم الغنيم

 :الطيار غدير - الجزيرة

اع االقتصادي كموضوع مهم لصنع قاعدة اللتقاء القط« االستثمار في التعليم»من المعرض والمنتدى الدولي للتعليم تحت عنوان  2016جاءت نسخة عام 

من أصحاب القرار في كال القطاعين، لذا أصبح « تعليم»بالقطاع التعليمي بصورة مركزة ومباشرة متمثلة بالجهات المشاركة واألفراد المدعوين إلى 

ضاف إلى سوق التعليم وبه تتطور قطاع التعليم وسيلة جذب عالية لالستثمار، مادياً وعلمياً في الوقت ذاته، فاألفكار المبدعة تصنع مجاالً لصنع منتج ي

 .عملية التعليم وتزدهر

ر في التعليم هي لتحقيق مستوى عاٍل من النظام التعليمي في المملكة العربية السعودية والخليج هو المفتاح لتحقيق اقتصاد مزدهر، واستراتيجية االستثما

 .الطريق الرئيس لذلك

مستثمرين عن المنتدى ومدى فاعليته وأثرها باالرتقاء بالتعليم، حيث تحدث للجزيرة عبدالرحمن في ضوء ذلك عبر عدد من الخبراء والمختصين وال

ينة عون علي القحطاني مدير تطوير مجموعة مدارس خاصة عربية وأجنبية باإلمارات العربية المتحدة: تشرفت بحضور منتدى التعليم بالسعودية مد

ن تنظيما رائعا وإقباال هائال وتنوعا في المواضيع التي تخدم طالب العلم وتلبي أفكار ورؤية المؤسسات وقد سررت بما شاهدت، فكا 2016الرياض لعام 

ية احتياجات التعليمية الحريصة على الرقي بمستوى المخرجات التعليمية والمواكبة لتقدم العصر الحديث وتفعيل مصادر التعلم الحديثة والمتطورة وتلب

 .طالب العلم

 ت انتباهي تواجد مسؤولين تطوير التعليم واندماجهم مع الزائرين وشرح أي استفسار وسماعهم لألفكار التربوية البناءة وتبنيها بما يخدموكان مما لف

 .طالب العلم

 .يفتخر به فعالً  وكذلك تواجد ممثلين لتطوير التعليم من عدة جهات حكومية وخاصه داخل المملكة العربية السعودية ومن دول مجلس التعاون وهذا شيء

وك الدكتور عمر فحرص األوفياء التربويين سيحقق نجاح التعلّم وتخريج المتميزين المحققين لرؤية دولتهم الوفية. وفي ذات الشأن قال مدير عام تعليم تب

الحرجة وهو من يدير زوايا التعليم ببعد الشريف إن هذا المنتدى هو أحد العالمات الفارقة في بناء منظومة اقتصاديات التعليم، وهو من يصنع الكتلة 

ليم من أكبر مختلف، فقد قدم رؤية ورسالة جعلت التعليم حالة تنموية بدال من كونه هاجسا يوقض مضجع التربويين واالقتصاديين. إن االستثمار في التع
تثمار سيعود بالنفع على البالد والعباد فخيرات األرض تنتهي أشكال االستثمار السيما وهو يرتبط باإلنسان أداة التنمية ووسيلتها والشك أن هذا االس

ن أفكار مهمة أن يعمل وتزول أما عطاء اإلنسان فقائم ودائم. لقد كان هذا المنتدى هو البذرة األولى لهذا االستثمار. ومن المتوقع لهذا المنتدى بما يقدمه م

هة أخرى عبر الدكتور د. جارهللا بن مبارك السنيدي خبير شراكات مجتمعية وعضو في على النهوض باالقتصاد الوطني بكل أبعاده وأشكاله. ومن ج

حقيقية المحاور التي تضمنها منتدى التعليم محاور مهمة وأهمها في هذا المنتدى هي إظهار  2016عمادة األعمال التطوعية في جامعة اإلمام عن منتدى 

رتقاء في العملية التعليمية من خالل تحقيق شراكة حقيقة لتقديم التعليم المتطور الذي يتسم بالجودة والتميز الجهود التي تبذلها الوزارة والقطاع الخاص لال

تحقيق  في كافة الصفوف والمراحل الدراسية بين القطاع الخاص والحكومي والعمل على تهيئة المجتمعات الذي تخدمها هذه الشركات لتكون قادرة على

والمنتدى أوجد حراكا حول إيجاد حلول مبتكرة في صناعة تعليمية ذات عوائد إبداعية والحق يقال إن المنتدى الدولي الخامس متطلبات مجتمع المعرفة 

رفع  للتعليم قد نجح باستثمار تعاون التربويين من القطاع الخاص والحكومي في الدفع للحصول على استراتيجيات فاعلة تضمن التحسن المستمر في

 .في الولوج إلى مجتمع المعرفةسقف التوقعات 

ها من خالل وقدم المنتدى تجربة ملهمة للمبادرات في المسؤولية المجتمعية وتوطيد العالقة بين االستثمار والتعليم واكتشاف طاقات الطالب واستثمار

ي كوكبة من البرامج التي أعدها خبراء التدريب والتوجيه وتشجيع اإلبداع بصورة واضحة ومخطط لها وسعدنا نحن الحضور خالل أيام المنتدى ف

المبادرات تربويون للرقي في المستقبل الذي يربي، ويستثمر، ويحمي الطالب فهم مصدر االنطالق لألمم وبناء الحضارات والمنتدى بوابة لتوحيد كافة 

والتثقيف الذكي باستخدام أحدث التقنيات الحديثة، وفي ذات الموسية في الوطن التي تشجع على اإلبداع وتنمية المهارات من خالل تفعيل التعليم والتعلم 

 .2016الشأن عبر مدير عام تعليم تبوك الدكتور عمر الشريف بكلمات عن منتدى 

قد قدم لف، فحيث يعتبر أحد العالمات الفارقة في بناء منظومة اقتصاديات التعليم، وهو من يصنع الكتلة الحرجة وهو من يدير زوايا التعليم ببعد مخت

ال االستثمار رؤية ورسالة جعلت التعليم حالة تنموية بدال من كونه هاجسا يوقض مضجع التربويين واالقتصاديين. إن االستثمار في التعليم من أكبر أشك

ألرض تنتهي وتزول أما عطاء السيما وهو يرتبط باإلنسان أداة التنمية ووسيلتها والشك أن هذا االستثمار سيعود بالنفع على البالد والعباد فخيرات ا
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يعمل على النهوض  اإلنسان فقائم ودائم. لقد كان هذا المنتدى هو البذرة األولى لهذا االستثمار. ومن المتوقع لهذا المنتدى بما يقدمه من أفكار مهمة أن

 .باالقتصاد الوطني بكل أبعاده وأشكاله

متميز ونأمل أن يحقق االهداف.. ونحن مجموعة تحسين األداء، مهتمون بتطوير  2016نتدى وقال د. إبراهيم الغنيم.. رئيس مجموعة تحسين األداء م

من مركز  التعليم، عن طريق المبادرات النوعية التي تلمس الواقع وتستفيد من أفضل الممارسات العالمية. نعمل بعيدا عن التخمين والنسخ مستفيدين

ليفنا األساس شركة ألفا البريطانية للتطوير.نتوقع أن نعطي أثرا فعاال للمهتمين وصناع القرار الذين زاروا االستطالع والقياس لدينا، ومتنورين بخبرات ح

نح االستشارات جناحنا في معرض التعليم الدولي لهذا العام؛ حيث وجدنا اهتماما وعناية ورغبة في التواصل.. مما يشجعنا أكثر على متابعة المبادرات وم

 .في دعم سياسات التحول الوطني االستيراتيجي التي تسهم مباشرة

همية وفي ذات الشأن لفت الدكتور أحمد الزهراني رئيس البرامج والمنشئات التعليمية ورئس المسؤولية االجتماعية إلى صواب تسليط الضوء على أ

وده خادم الحرمين الشريفين يحفظه هللا ومواكباً لبرنامج االستثمار في التعليم في وقت نعيش فيه هذا التحول المتسارع نحو مجتمع المعرفة والذي يق

 .التحول الوطني الذي يتطلع المجتمع لخير نتائجه
هز بوزارة التعليم وفي ذات الشان تحدث الدكتور خالد السليمان العنقري.. مدير وحدة األداء والمتابعة باألمانة العامة إلدارات التعليم. مدير برنامج جا

ر في تثمار في أي قطاع في هذا البلد الكريم يعتبر من أنجح االستثمارات فما بالك بالتعليم والذي اعتبره أساس المجتمع وأعتقد أن االستثماقائال إن االس

عن وزارة  األوالد بالتعليم هو االستثمار األمثل. وكون التعليم األهلي رادف في هذا االستثمار فإن مشاركة القطاع الخاص ستظفي إلى تخفيف العبء

المدارس لهو  التعليم في جميع المجاالت البشرية والمالية وماتقوم به الوزارة اآلن من إعطاء فرص وتسهيل للقطاع الخاص باالستثمار والدعم في تشغيل

تعليم بدعم القطاع الخاص في قوة في سبيل إيجاد تعليم مميز لصالح هذا الوطن وننظر في ذلك إلى دعم المقام السامي عندما أصدر توجيهاته لوزارة ال

العنقري قائال نرى أن العمل الذي تقوم به الوزارة للدعاية والتسويق تسهيل أموره في االستثمار في افتتاح المدارس والتوسع فيها وتشغيلها.. وأضاف 

قدمة للعمل في هذا المجال لهو من أنجح الطرق وذلك عن طريق جلب الخبرات التربوية واستقطابها لعرض ما لديهم من أفكار وخاصة من الدول المت

المنتدى ووجود هذا الكم من الجلسات ووجود نخبة من المسؤولين في الدولة من وأقامت به الوزارة هذا العام من جعل جمهورية فرنسا ضيف المعرض و

ودية. وإن وزراء ومفكرين ومستثمرين لهو دليل على أهمية هذا المنتدى الذي نطمح أن يكون مخرجاته دافعا لتطوير التعليم في المملكة العربية السع

 .توظف التوصيات في مجالها

الشنيبر مساعد مدير تعليم الرياض: يعتبر االستثمار في التعليم أحد أفضل االستثمارات ألنه استثمار في تنمية اإلنسان ومن وذكر األستاذ حمد عبدهللا 

االستثمار فيه  خالله تتحقق ثمار التنمية االقتصادية واالجتماعية وتؤكد الدراسات أن معدل العائد لالستثمار في التعليم مرتفع نسبيا مما يعكس أهمية

 .توجيه الموارد المادية والبشرية نحوهو

 .والشعار الذي اتخذه عنوانا له إدراكا من القائمين عليه بأهمية هذا االستثمار والعائد االقتصادي والتعليمي منه 2016ومن هنا جاءت أهمية منتدى تعليم 

سية بين الشركات التعليمية في تقديم منتجاتها بشكل يرضي ومن خالل هذا االستثمار وتشجيع القطاع الخاص على الدخول فيه سوف يوفر سوقا تناف

لوطن وتنميته العميل ويدفعها لتقديم خدمات تعليمية تنافسية بأسعار اقتصادية وجودة عالية يعود أثرها على المجتمع والفرد وينعكس أثرها على تقدم ا

 .المستدامة
http://www.al-jazirah.com/2016/20160416/fe14.htm 

 يرةاجلز
 طفلة الروضة وابن تيمية

 علي الخزيم

لفيَّة، َعقِيَدتِهِ  بَيانِ  في -للا   َرِحَمه   -تَيميَّةَ  ابن   قال  :ومطلعها الالمية قصيدته السَّ

 يَا َسائِلِي َعْن َمْذهَبِي َوَعقِيَدتِي

 ْن ِللْهَِدايَةِ يَْسأَلُ ُرزَِق الْهَُدى مَ 

ع وزارة التعليم، تقدمت لوالدها بطلبها )شراء الالمية(! والحديث هنا ال عالقة له بالمنحى العقدي، إنما هو تربوي بالمقام األول إذ إن الطفلة ذات الثالث سنوات بروضة لألطفال بمدرسة ال تتب

ضحت لوالدها أنها )أنشودة( ستحفظها لتلقيها بحفل ستقيمه الروضة الحقاً، وأبرزت لهما ما كتبته معلمتها بكراستها عن الالمية فوجهها الى والدتها لعلها اعرف بمتطلبات األطفال، فأو

ما من محل مخصوص، وملحقات إضافية وان معتمدة ربووجوب الحفظ واإللقاء وااّل َستُحرم التلميذة من الحفل، وبالكراسة جملة مطالب )هل تعلم بها إدارة المدرسة(؟ بينها مالبس محددة بأل

و)ترامس( الشاي والقهوة ألن المدرسة مشغولة باإلعداد من ورد وبالونات وزخارف، ثم األهم هو التلميح لوالدة الطفلة بأنه من الاليق ان تَْحُضر األم وبين يديها ما تيسرمن حلويات ومعجنات 

كونات الضيافة وكل ذلك على حساب األسرة، وما على المدارس اال اقتراح الحفالت والمناسبات، وعلى األهالي تحّمل التكاليف، للحفل، ومن لطف األمهات ووليات األمر أن يتنبهن لم

ها من المنزل ولم يَقْلَق من بهذه الروضة لقربوالسيما الحلويات والكعكات فمجهود المعلمات يحتاج لغذاء تشتهيه النفس، يقول والد الطفلة: إنه رغم محدودية دخله اضطر لتسجيل ابنته 

الليالي في فراشها لم تنم وترتجف قليالً، وبمناقشتها بلطف  التكاليف المادية بقدر قلقه من أمور تنتاب الطفلة بين فترة وأخرى، من ذلكم إنه ووالدتها الحظا القلق يتزايد عند ابنته ووجدها إحدى

يتها الحبيبة؟ قالت: إنه يجلس تحت اظافري كما تقول المعلمة، وأن من يمشي مع إبليس عليه ذنب والمذنب ُمَخلّد بالنار، وهكذا سردت وحنان، أفادت أنها خائفة من ابليس! لماذا وكيف أ

ن بعض المعلمات أو لنقل إدارة المدرسة ي( من لدلوالديها جملة من األفكار التي ُشِحن بها فكرها وعقلها وكل مشاعرها وأحاسيسها، عرف اآلن لماذا قصيدة ابن تيمية، اذاً هو )توجه فكر

رسوم، كيف لطفلة بهذا السن أن تحفظ الالمية )وربما( بمساعدة وتوجيه من أشخاص وجماعات تفتح وترعى مثل هذه المدارس بزعم انها لدعم األعمال الخيرية، وقد يكون هذ المبرر لرفع ال

تعمقة، وتلقينهن عدم فائدة وجدوى المدارس العمومية النظامية وأن الخير والمستقبل يبدأ من هنا؟! فهذا ما قال عنه والدها إنه أثار وما الغرض من إقحام الصغيرات بهذه المعاني الفكرية الم

عدة على العملية التعليمية، وتقديم الترهيب ة المساعنده عالمات استفهام كثيرة، جعلته يتابع تصرفات صغيرته وأفكارها فوجد ما يخاف منه على الطفلة البريئة، من عدم توفاإلمكانات والبيئ

سلوب الكتاتيب وتلقين المعلومة مع ترسيخ المفاهيم على الترغيب مثل: الّذنْب يُخلّد صاحبه بالنار، والتشدد الزائد مما يطرح تساؤالت عند األطفال تسبق أعمارهم، والتعامل مع الصغار بأ

 .ألعمار كسكن الشيطان تحت األظافر)الشخصية المتشددة( دون أي توضيحات تناسب ا

 .مما رواه والد الطفلة يبدو ان هناك من يعمل )بقصد أو جهل( لتضليل فكر األجيال فانتبهوا

http://www.al-jazirah.com/2016/20160416/ar7.htm 
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 احلياة
 يعترض على تعليق الدراسة« قائد مدرسة»

  الغشام سعد - الرياض
ابعة لمكتب التعليم في قرطبة شرق الرياض، على تعليق الدراسة أمس بسبب هطول األمطار، اعترض قائد مدرسة متوسطة ت

 «.غير عقالني»واعتبر التعليق إهماالً وتقاعساً، فيما أكد عدد من أولياء أمور الطالب أن تصرف قائد المدرسة 

كثرة اإلجازات، حتى أصبحت الشغل »ة األخيرة إنه الحظ في اآلون« الحياة»وقال قائد متوسطة أسامة بن منقذ فارس العتيبي لـ

الشاغل لكثير من الطالب وأولياء األمور، وأن البعض ينتقد المسؤولين في وسائل التواصل لعدم تعطيل الدراسة ألبسط 

ير، وقبل إنه بحكم عملي كقائد لمتوسطة أسامة بن منقذ أصبحنا نعاني كثرة الغياب خالل األسبوع األول واألخ»األسباب. وقال: 

باتباع ما يحصل في كثير من »، مطالباً التعليم «االختبارات، وفي النهاية يلومون وزارة التعليم والمعلم لضعف مستوى الطالب

هناك »وأضاف: «.الدول بعدم توقف الدراسة إال بأمر ساٍم من رئيس الدولة، لكي ال يخرج لنا جيل يحب الخمول والكسل

يف، لكن ذلك ليس مبرر لحرمان مليون طالب من الدراسة، فمن لم يستطع الحضور يسجل شوارع ومخارج فيها سوء تصر

 «.غياب بعذر

من جانبهم، وصف عدد من أولياء أمور الطالب منح طلبة التعليم العام في منطقة الرياض التعليق بالموفق، نظراً لالختناقات 

في عرقلة حركة السير أثناء تنقل الطالب والطالبات إلى مدارسهم، المرورية، وأيضاً تجمع المياه في بعض األحياء، مما تسبب 

اعتراض قائد المدرسة على إجازة المدارس غير »أن « الحياة»والحرص على سالمتهم. وأكد ولي أمر الطالب خالد الحقباني لـ

د المدرسة لم يكن حريصاً على قائ»، مضيفاً أن «العقالني، عكس ال مباالة بسالمة الطالب والطالبات في الوحدات المدرسية

المسؤولين في تعليم الرياض اتخذوا القرار في مثل هذه األمور حرصاً منهم على »، مشيراً إلى أن «الطالب وال يخاف عليهم

 «.سالمة الطالب والطالبات في منطقة الرياض التعليمية
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15079603/-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-

%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A9--%D9%8A%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%B6-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9 

 احلياة
 تفتح باب حركة النقل الداخلي« تعليم الرياض»

  الغشام سعد - الرياض
ألف معلم ومعلمة وإداري  100فتحت إدارة التعليم بمنطقة الرياض أول من أمس )الخميس( باب حركة النقل الداخلي ألكثر من 

ـ.1437-8-17وإدارية في جميع المدارس ومكاتب التعليم واإلدارات التابعة لإلدارة، وحددت آخر موعد للتقديم يوم   ه

في إطار »ح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية والتعليمية في تعليم الرياض الدكتور حمد الشنيبر أن الحركة تأتي وأوض

اإلدارة حرصت على راحة جميع العاملين في »، مضيفاً: «سعي وزارة التعليم لتوفير مناخ مالئم للعاملين في الميدان التعليمي

قرار، ليكون خير معين في أداء الرسالة، وذلك بتهيئة الفرصة لهم الختيار الجهة التي الميدان وتحقيق مستوى جيد من االست

، مشيراً إلى أن أعمال الحركة في تحديث البيانات وتسجيل الرغبات ستكون ُمتاحة عبر موقع اإلدارة عبر بوابة «يرغبون فيها

إجراءات وضوابط تحديث البيانات من »، الفتاً إلى أن «ليالرياض التعليمية، من خالل الخدمات اإللكترونية حركة النقل الداخ

طريق الدخول على بوابة الرياض التعليمية واالطالع على البيانات األساسية المنشورة لجميع شاغلي الوظائف التعليمية وغير 

وحركة النقل الداخلي  التعليمية على موقع اإلدارة اإللكتروني، من خالل الخدمات اإللكترونية وتحديث البيانات والمسح

 )بياناتي(.

االطالع على شرائح النقل المعتمدة لقطاع الرياض للعام الحالي من خالل البوابة، »وأوضح أن على الراغب في النقل الداخلي 

رغبة أو أقل )ويمكن االكتفاء برغبة واحدة(، ويسمح بأن تكون الرغبات مدرسة أو شريحة  24ويُمكن لطالب النقل تسجيل 

خل قطاع النقل، مع اإلحاطة بأنه في حال كانت الرغبة شريحة فإن ذلك يعني إمكان النقل ألية مدرسة داخل تلك الشريحة أياً دا
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يمكن اختيار مدارس أو شرائح في قطاع النقل الرياض، وما عدا )قطاع النقل »، مؤكداً أنه «كان موقعها أو وقت الدراسة فيها

ي القطاع نفسه التي تتبعها مدارسهم فقط، وعلى طالب النقل طباعة استمارة الرغبات الرياض( فيمكن اختيار مدارس ف

 «.واعتمادها وحفظها بعد إغالق النظام

حركة النقل الداخلي تعتمد على قانون الحركة وعناصر المفاضلة المعتمدة من الوزارة، ومن أهم مضامينه دمج »وزاد الشنيبر: 

ميع المراحل لسد حاجة التربية االجتماعية والوطنية، ودمج تخصصي علم النفس واالجتماع تخصصي التاريخ والجغرافيا في ج

 «.في المرحلة الثانوية، وتخصص القراءات يكملون أنصبتهم بتدريس تخصصات مواد التربية اإلسالمية

د العجز المتبقي في مادة يتم تسديد العجز المتبقي في مادة علم األرض من تخصص األحياء، ويتم تسدي»واستطرد بالقول: 

المكتبة والبحث من تخصص اللغة العربية، ومفاضلة تخصص التربية الفنية والبدنية على جميع المراحل واألولوية في سد 

حاجة مادتي التربية الفنية والبدنية للمرحلتين المتوسطة والثانوية، ومراعاة التخصص عند سد الحاجة في جميع المراحل، وفي 

عجز في المرحلة االبتدائية، فيتم سد الحاجة من المتوافر في التخصصات المختلفة، بدءاً بالتخصصات المتقاربة، حال وجود 

 «.على أن يتم البدء بسد حاجة المراحل العليا بالمتخصصين لكل مدرسة، وبالموازنة بين مدارس القطاع

سده بالجامعيين المختصين من المرحلة األدنى،  في حال وجود حاجة في أي تخصص بمرحلة دراسية أعلى، فيتم»وأضاف: 

بتكليف المختص من أقرب مدرسة بحسب المفاضلة على مستوى القطاع، وفي حال عدم إمكان سده بالمتخصص الجامعي فيتم 

دراسي من خريجي كليات المعلمين والمسارات، بناء على التخصص والكفاءة ووفق المفاضلة، علماً بأن نقلهم في نهاية العام ال

 «.سيكون بحسب المرحلة المعتمدة لكل منهم في قانون الحركة ومرحلة المؤهل
http://www.alhayat.com/Articles/15087541/-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6--%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AD-
%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A 

 املدينة
 مدرسة في معرض بالرياض 15اختراعا لطالب  150

 الرياض -نايف الحربي 

 .الذي أقيم مؤخًرا في ثانوية عبدالرحمن بن مهدي« ابتكار»اختراًعا وابتكاًرا في معرض  150مدرسة بالرياض  15عرض طالب 

ألف طالب ومعلم  ٤٠مدرسة حكومية وأهلية بمختلف المراحل و ١٢٠ويستهدف المعرض الذي افتتحه مدير عام تعليم الرياض محمد عبدهللا المرشد زيارة 

لملك عبدهللا للطاقة أحد برامج مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومشكاة مدينة ا« بادر»وإداري، كما شهد مشاركة جهات حكومية عدة، منها: مشروع 

 .المتجددة، وجامعة الملك سعود

م العلمية على وأوضح مدير مكتب التعليم بالروابي محمد بن إبراهيم أبا الخيل أن المعرض يهدف إلى منح الفرصة ألبنائنا الطالب بتقديم وعرض مبتكراته

 .مكتب بتنظيم زيارات طالبية للمعرض لالستفادة من المعروضات الموجودةزمالئهم الطالب في المدارس الزائرة للمعرض، حيث تم توجيه جميع مدارس ال
http://www.al-madina.com/node/671945 

 االقتصادية
 ينتظرون مساعدتهم على ترويج وتسويق أفكارهم

 الطالب المخترعون .. غياب الرؤية يحبطهم
 عبد السالم الثميري من الرياض

المبتكرون باالهتمام من وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة"، إال أن هذا االهتمام يحظى الطالب والطالبات المبدعون و

 .تهمينقصه متابعة لهؤالء المخترعين في مرحلة ما بعد الثانوية، إضافة إلى أنهم يتنظرون مساعدتهم في ترويج وتسويق أفكارهم وتبني اختراعا

والجهات  ن أن إشاعة ثقافة االختراع واالبتكار، وإتاحة فرص اللقاء وتوطيد عالقة التعاون والشراكة بين المخترعين والمبتكرين وبين المستثمرينويؤكد تربويو

ستثمار االبتكارات ذات العالقة، بهدف جمع "األضالع" الرئيسة لالبتكار في مكان واحد، وربط حلقات سلسلة االبتكار مع بعضها البعض، وزيادة فرص نجاح ا

 .المعروضة، إضافة إلى إيجاد بيئة لمناقشة قضايا االبتكار المختلفة أحد العوامل المساعدة لهم على استمرار إبداعهم

مختلف مناطق  ة منوعلى الرغم مما تقدمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة" من برامج إثرائية للطلبة والطالبات الواعدين بالموهب

ل عبدالرحمن الجاسر المملكة، يتلقون خاللها معرفة ومهارات وخبرات علمية متقدمة تتحدى قدراتهم، إال أن متابعتهم في مرحلة ما بعد الثانوية أمر مهم. وقا

وتوطيد عالقة التعاون والشراكة بين المخترعين مشرف األنشطة الطالبية في "تعليم الرياض"، إنه يجب إشاعة ثقافة االختراع واالبتكار، وإتاحة فرص اللقاء 
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بعضها ببعض، والمبتكرين، وبين المستثمرين والجهات ذات العالقة، بهدف جمع "األضالع" الرئيسة لالبتكار في مكان واحد، وربط حلقات سلسلة االبتكار 

 .ضايا االبتكار المختلفةوزيادة فرص نجاح استثمار االبتكارات المعروضة، إضافة إلى إيجاد بيئة لمناقشة ق

ي تشجيع الطالب على وأكد الجاسر لـ"االقتصادية" أهمية متابعة الطالب الموهوبين والمبتكرين لما بعد المرحلة الثانوية، مشيرا إلى أنهم شرعوا بالمدراس ف

ياً إلى أهمية اكتشاف المتميز في سن مبكرة، حيث يكون توظيف االبتكار واإلبداع بالتشارك مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة"، داع

مهارية، وبالتالي فهو طاقاته وتوجيهها أفضل وأفعل، فالنشء قد يكون متميزا، ولكنه ال يعلم قدرات نفسه وال تساعده البيئة المحيطة على بروز تلك القدرات ال

 .يضيع في وسط الزحام

 .ادي الطالب الموهوبين، مؤكدا أهمية متابعة الطالب المبتكرين، ودعم مخترعاتهم وابتكاراتهمويشاركه الرأي محمد الشماسي مشرف ن

 .وأشار إلى أن انقطاع دعم الطالب المبتكرين ما بعد التخرج من المرحلة الثانوية، أحد أسباب اختفاء كثيرا من المواهب

والمخترعين، أنه وزمالءه يعانون لعدم وجود جهات ترعى ابتكاراتهم ومخترعاتهم، مشيراً إلى وفي السياق نفسه، يرى خالد العبد هللا أحد الطالب الموهوبين 

 .غياب رجال األعمال عن دعمهم، مطالباً إياهم بدعمهم، لكيال تذهب هذه االخترعات دون االستفادة منها

http://www.aleqt.com/2016/04/16/article_1047599.html 
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