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  أخبار اإلدارة  
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 الرياض

 وحدة تطوير الرياض تدشن برنامج إعداد الخطط المدرسية
مدارس بالرياض سعد بن عبدهللا العباد برنامج إعداد الخطط المدرسية بقيادة مشرف التخطيط بالوحدة دشن مدير وحدة البرنامج الوطني لتطوير ال    

في تدريب مدراس تطوير على  -بنين-تركي بن إبراهيم التويم، وذلك ضمن الخطة الزمنية التفصيلية لوحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الرياض 

 .تيجية للمدارسكيفية إعداد وبناء الخطط االسترا

 وقسمت المدارس إلى ست مجموعات إلنجاح عملية التدريب النظري والعملي إلعداد الخطط وسوف يستمر التدريب لمدة ثالثة أسابيع، ويهدف إلى

 .تدريب فرق التميز والجودة إلعداد وبناء الخطط المدرسية

 .لي داخل المدرسة وأولوياتها وقضاياها في كل مدرسة من مدارس لتطويرالجدير بالذكر بأن خطط مدارس تطوير تبنى بناء على االحتياج الفع

ية للعام القادم ويأتي ذلك ضمن توجيهات مدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدهللا المرشد في التجهيز واإلعداد المبكر لخطط المدارس لبداية قو

 .ه١٤٣٨/ ١٤٣٧

http://www.alriyadh.com/1151341 

 ضالريا

 مكتب تعليم الشرق يكافئ معلماً بسيارة

 «6التميز »المرشد يرعى حفل تكريم الفائزين بجائزة 
ئزين بحضور محمد المرشد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، نظم مكتب التعليم بشرق الرياض احتفالية كبيرة االثنين الماضي، لإلعالن عن الفا    

 .ط بمدينة األمير بدر بن عبدالعزيز السكنية بالحرس الوطني"، في نادي الضبا6بجائزته ل"التميز 

 :نظير عطائه الكبير في الميدان. والفائزين بالجائزة هم 2016وكافأ مكتب التعليم المعلم ناصر العقيل في مدرسة هشام بن حكيم االبتدائية، بسيارة موديل 

ي العتيبي، يوسف مطلق الشايعي، مساعد عبدالرحمن المنديل، سلطان سعدون الضباطي، عبدهللا صالح الثمالي، عامر عبدهللا الصعيري، عبدالمجيد غزا

بنيدر طالل فارس الشلوي، خالد صالح الحسون، عبدالمجيد محمد آل حزيمي، عبدهللا سلطان السلطان، ياسر ممدوح أبو عامر، ناصر العقيل، وسلطان 

 .السليس

 .صيدة شعرية، وعرض مرئي وكلمة لراعي الحفل ومدير المكتب والمكرمينوتضمنت فقرات الحفل على أوبريت "موطني"، وق

لثناء وقال محمد المرشد، "إن مكتب شرق الرياض يحتفي بكوكبة أضاءت تميزا وإبداعا وعملت بإخالص وتفان، فكان حقا علينا أن نزف لهم الشكر وا

 ."في هذا اليوم

جودة اإلنتاج وتميز األداء، وال سيما أنها تشمل سبع فئات من فرسان التعليم والميدان التربوي، مقدما وأضاف: أعتز بزمالئي في مكتب التعليم لعنايتهم ب

 .شكره الجزيل للمتميزين في أداء رسالتهم السامية، مشيرا إلى أن التكريم دافع لمزيد من التميز واإلبداع

على الجائزة، إن التميز عالمة بارزة تسمو في سماء مكتب الشرق بل في الرياض، من جهته، قال د. عبدهللا الظافري مدير مكتب الشرق المشرف العام 

أقرتها وزارة  مبديا فخره بأن مكتب الشرق من أوائل المكاتب على مستوى المملكة في تنظيم الجائزة، مشيرا إلى أن هذه الجائزة تمت وفق المعايير التي

 .التعليم

ؤون المدرسية رئيس الجائزة: "إن فكرة الجائزة برزت إيمانا من المكتب بأهمية نشر ثقافة التميز بين جميع بدوره قال سعيد الزهراني المساعد للش

 .العاملين في المجال التعليمي والتربوي، ومن مبدأ نشر روح اإلبداع والمنافسة بين الجميع لتحسين ورفع مستوى التحصيل لدى الطالب

ان األمين العام للجائزة، أن الهدف من تكريم المتميزين السمو بمكانة المعلم واالرتقاء بمستوى الطالب واإلتقان في إلى ذلك، أكد سالم بن عبدهللا بن رمض

 .العمل والتحفيز على اإلبداع
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 الرياض

 ماليين مشاهدة لليوتيوب يومياً من المملكة 310ت و مليون سعودي يستخدمون اإلنترن 18
 منصور الحسين –الرياض 

استنكر رئيس المركز االعالمي بالبرنامج الوطني فطن الدكتور تركي العيار االستخدام السيئ من بعض الشخصيات والرموز لوسائل التواصل     

عات قد تكون مستغربة لدى االجتماع مثل جواز الغناء من امام جامع او رضاعة االجتماعي والعمل على تحقيق الشهرة من خالل نشرة قضايا موضو

 .الكبير او التطاول على الرموز القديمة او الحديثة من اجل تحقيق الشهرة، وزيادة عدد المتابعين

طني الوقائي فطن للمنسقين االعالميين للبرنامج في وجاء ذلك في الدورة التدريبية االولى بعنوان )التربية االعالمية الناقدة( التي نظمها البرنامج الو

 .منسق ومنسقة 45جميع ادارات التعليم بمختلف مناطق ومحافظات المملكة والبالغ عددهم اكثر من 

لدقة، وسهولة واوضح ان االعالم القديم مكلف جدا فال يمتلكه اال الحكومات او رجال االعمال فيتطلب مطابع او استديوهات، ويتميز بالمصداقية وا

 .الرقابة ومعرفة المشارك في االعالم القديم

نترنت ولكن مؤكدا ان االعالم الجديد ال يتطلب تكلفة او شهادات او سناً محدداً ولكن الجميع ظهر فيه بجهاز جوال ال يكلف مئات الرياالت وشبكة اال

الى االضواء واصبحوا قدوة لدى الصغار والجهال مما قد يؤثر على سلوكهم  المشكلة في ان هذا ساعد في انتشار الشائعات الضارة وصعود الهامشيين

 .وفكرهم واتجاهاتهم. ومن ذلك استغالل داعش في تغيير افكار الشباب الصغار والتغرير بهم حتى وصل االمر ان قتل البعض منهم قريبة

الدول في استخدام وسائل التواصل االجتماعي حيث اشارت دراسة قام بها واشار الى ان االحصائيات االخيرة تشير الى ان السعودية تأتي في مقدمة 

 .% من المعرفة ورقية30% من السعوديين يحصلون على المعرفة الكترونيا، و 70مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي التابع لشركة ارامكو ان 

ساعات يوميا.  3% يستخدمون شبكة التواصل االجتماعي بمعدل 66نترنت ومليون يستخدمون اال 18وذكرت االحصائيات االخيرة عن المملكة ان 

ماليين مشاهدة يوميا و  310عربيا بعد االمارات في استخدام االنترنت، وبلغ مشاهدات سكان المملكة لليوتيوب ل  2عالميا و 10وتحتل المملكة المركز 

% منهم عن طريق الجوال. 80الف تغريدة من المملكة، و 500يوميا ارسال قرابة  يستخدمون تويتر، ويتم 4.8ماليين يستخدمون الفيس بوك و 7,6

% من الذن يعيشون في المملكة يملكون الجوال الذكي. بعد ذلك تحدث العيار عن اساليب 80عالميا في استخدام الوتس اب. و 14والمملكة تحتل المركز 

 .حماية وتوعية الطالب من المواقع الضالة والفاسدة

http://www.alriyadh.com/1151454 

 احلياة

 «تعليم الرياض»في « مالسنات»يُشعل « طلب إجازة»
  الغشام سعد - الرياض

اتهم تربوي في مجمع األمير سلطان التعليمي للقسم الثانوي إدارة تعليم الرياض بالمحسوبيات بين معلميها، وتجاوز نظام وزارة 

ة للتعليم في منطقة الرياض أول من أمس )الخميس( مالسنات حادة بين وكيل مجمع الخدمة المدنية. وشهدت اإلدارة العام

األمير سلطان التعليمي ومسؤول في الشؤون المالية واإلدارية في إدارة تعليم الرياض،على خلفية طلب إجازة نظامية للقيادي، 

ميله التربوي إجازة نظامية، لتأدية اختباراته في إذ احتد مسؤول الشؤون المالية في النقاش مع زميله بسبب رفض األول منح ز

 الدراسات العليا بجامعة الملك سعود قسم االقتصاد، على مرأى موظفين ومراجعين.

على نسخة منه(، « الحياة»فيما تقدم التربوي بخطاب رسمي من الجامعة إلدارة تعليم الرياض يفيد تأديته لالختبارات )حصلت 

للموظف الحق بالتغيب عن عمله »ون الموظفين تجاهلوا نظام وزارة الخدمة المدنية الذي ينص على: إال إن المسؤولين في شؤ

وأكد المسؤول في الشؤون «. براتب كامل المدة الالزمة ألداء االمتحان الدراسي، بشرط أن يقدم ما يثبت أداءه االمتحان ومدته

ته مع زميله، أن طلب إجازة االختبارات لزميله في الجامعة ال يستحقها، باسمه( خالل مالسن« الحياة»المالية واإلدارية )تحتفظ 

وفقاً للنظام واللوائح المتبعة في إدارة التعليم، ما أغضب زميله التربوي الذي أشار إلى أنه سيرفع شكوى ضد المسؤول لدى 

 غاضباً.الجهات ذات العالقة، وعبّر عن استيائه من تصرف زميله في العمل، وخرج من مكتبه 

تقدمت بطلب إجازة نظامية لتأدية اختباراتي في الجامعة للماجستير، «: »الحياة»وقال التربوي عايض القرني في حديثه لـ

ونظام الخدمة المدنية ينص على منح الموظف المتغيب عن عمله براتب كامل المدة الالزمة ألداء االمتحان الدراسي، بشرط أن 

تقدمت بخطاب رسمي يثبت دخولي لالمتحان من الجامعة، إال إن المدير العام »، وأضاف: «ان ومدتهيقدم ما يثبت أداءه االمتح

، واصفاً أن هناك بعضاً من زمالئه في الجامعة حصلوا «للشؤون المالية واإلدارية رفض ذلك، بحجة أن النظام ال يسمح بذلك

 الذي تقدم هو فيه بطلب اإلجازة.على موافقات على تأدية اختباراتهم بالجامعة في اليوم نفسه 

mailto:jf@moe.gov.sa
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«. إنه يحق للمعلم الحصول على إجازة رسمية»بدوره، قال مدير اإلعالم التربوي المتحدث باسم تعليم الرياض علي الغامدي: 

أن المعلم يحق له الحصول على إجازة اختبارات بموجب إثبات خطاب من الجامعة، تحدد فيه « الحياة»وأكد في اتصال مع 

 التي سيختبر فيها المعلم، وذلك من خالل تقديم طلبه إلدارة التدريب التربوي في تعليم الرياض.المدة 
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15345314/-%D8%B7%D9%84%D8%A8-

%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9--%D9%8A%D9%8F%D8%B4%D8%B9%D9%84--

%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AA--%D9%81%D9%8A--

%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6- 

 احلياة

 لالختبارات المركزية« االجتماعيات»و« العلوم»تطبيق مادتي 

ة حددت إدارة تعليم الرياض مادة العلوم في المرحلة المتوسطة لمدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكريم، وماد

تعليم »االجتماعيات للنظام الليلي لتطبيق االختبارات المركزية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي. وأوضحت 

من الشهر  15أنه تم تحديد اختبار مادة العلوم للصفوف األول والثاني والثالث متوسط، اعتباراً من الـ« الرياض

 المقبل.

ب الليلي من الشهر نفسه، وأضافت أن تحديد االختبار للمواد المذكورة فيما تم تحديد اختبار مادة االجتماعيات لطال

مواد على المرحلة بناء على خطة الوزارة لتجويد االختبارات بتطبيق أسئلة مركزية من إدارة التعليم، في إحدى ال

المتوسطة، إذ إن قائد المدرسة مسؤول عن سرية األسئلة وفتحها وتصويرها وتوزيعها على الطالب يوم االختبار 

 المحدد.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15345310/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82-

%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85--%D9%88-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%AA--

%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9 

 اجلزيرة

 نمحافظ الدرعية يكرم المشاركين في ختام برنامج حصي
 :اليوسف عبدالرحمن - الجزيرة

لدرعية وجامعة اإلمام محمد بن سعود، باالضافة إلى كرم سمو محافظ الدرعية األمير أحمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن كال من مكتب التعليم بمحافظة الدرعية وكلية المعرفة األهلية بمحافظة ا

المخدرات والمؤثرات العقلية. وذلك بحضور سعادة مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية المكلف ورئيس أمناء كليات  متدربا في ختام برنامج المهارات األساسية للوقاية من 32
ه جمعية نقاء لمكافحة التدخين وبيت ية بالدور الذي تقدمالمعرفة األهلية الدكتور زيد الزامل ومدير مكتب التعليم بمحافظة الدرعية االستاذ فواز بن محمد آل داوود، وقد أشاد سمو محافظ الدرع

اطي التدخين في الدوائر الحكومية والمطاعم منتصف الطريق ومستشفى األمل الصحية، وكما استحضر سمو محافظ الدرعية بداية التجربة في الوقاية من التدخين بمنع بيع السجائر ومنع تع

لمغفور له صاحب السمو الملكي األمير سطام بن عبدالعزيز رحمه هللا على مستوى إمارة منطقة الرياض حفاظا على الشباب، والمقاهي حفاظا على صحة وأرواح المجتمع واألمر الذي أيده ا
والمطاعم والمقاهي بالمملكة  ن في الدوائر الحكوميةوالذي تفاعل معه المجتمع كافة إلى أن أصدر المغفور له صاحب السمو الملكي األمير نايف بن عبدالعزيز رحمه هللا أن يمنع تعاطي التدخي

المرحلة الحرجة في سن المراهقة برقابة االسرة العربية السعودية، وقد عد سمو محافظ الدرعية أن تدخين السجائر ومنعها والحد منها هو واجب على كل أسرة فإذا تجاوز ابناؤنا وبناتنا 

 .عي سنكون بذلك ساهمنا في مساعدتهم لتجاوز مرحلة خطرة جداً قد يتأثرون بها وتستمر معهم طوال العمروالمرشدين الطالبيين في قطاع التعليم المتوسط والثانوي والجام
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 اجلزيرة

 للتحفيظ بشمال الرياض تنظم لقاء تربويا لألمهات 14االبتدائية 
 :الدكان هياء - الجزيرة

حفيظ القرآن الكريم التابعة لمكتب التعليم بشمال الرياض لقاًء تربويا باألمهات، تضمن العديد من الفعاليات وقد تمت مناقشة برنامج لت 14نفذت االبتدائية 

يمهم اء وتعل)فِطن( مع الحاضرات وبيان أهمية الفطنة والحذر لحماية االبناء والبنات من كل خطر بالمتابعة الجيدة والتحصين الشرعي والتربوي لألبن

 .واحتوائهم باعتدال دون إهمال أو تساهل وإشباع عواطفهم بالمحبة والرحمة وتشجيعهم

وقد قامت المرشدتان الطالبيتان حصة النملة وفاطمة الرصيص بعرض بعض الصور والمالحظات لتوضيح أثر هذا البرنامج في توعية االبناء 

 .وتحصينهم
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ى آل الشيخ كلمة عن )قيمة العدل بين األبناء( ثم مناقشة وورشة العمل مع األمهات عن أثر العدل بين ثم ألقت مسؤولة المصلى بالمدرسة المعلمة هد

 ...األبناء في االتزان النفسي لألبناء ولألسرة عموما

 .رة المدرسةبعد ذلك تم اللقاء بين المعلمات وأمهات الطالبات لالستفسار عن مستوى بناتهن وعرض بعض االقتراحات والمالحظات على إدا

 .(كما نظمت المرشدة الصحية نوف بنت عبدهللا آل مشرف في اليوم التالي برنامجا صحيا توعويا بعنوان )صحتنا في نظافتنا ومكافحة القمل

http://www.al-jazirah.com/2016/20160430/ln62.htm 

 اجلزيرة

 !سائقو الحافالت للطالب والمعلمات
 مس تنتظر دورها لتطل على الوجود؛ لتعلن بدء الحياة من جديد، لكن ابنتي أجبرها النظام التعليمي الذي ال يعترف بطفولتها على أن تبدأما زال الليل يرخي سدوله، والش

ة الفجر كانت ابنتي ذات ء صاليومها قبل أن يبدأ اليوم نفسه! أطفال المدارس يصحون وما زال في الليل بقية، يذهبون لمدارسهم قبل أن يذهب الموظفون ألعمالهم، فأثنا

د من األحياء!! فمدرستها األعوام التسعة تركب )باص( المدرسة الذي يأتي إليها في هذا الوقت المبكر؛ ليكون لديه الوقت الكافي للمرور على جميع الطالبات في عد

مزيد من الحافالت؛ ليريحوا طالبات كالعصافير، يُجبرن على الذهاب األهلية رغم أنها من أقدم وأغنى وأشهر مدارس مدينة الرياض، لكن مالكها ال يريدون توفير 

الصغيرة. نزل الجميع، بمن  للمدرسة قبل أن تصحو العصافير! كثير من الطالبات ال يأخذن كفايتهن من النوم بسبب استيقاظهن المبكر! ومع )اللفلفة( في الشوارع نامت

م، وراح )يسوي قرقر( مع بقية السائقين. أفاقت البنت بعد ساعة من غفوتها، واكتشفت الموقف، وراحت تبكي وتصرخ فيهم )أبو هنود( الذي أغلق باب الحافلة بإحكا

 .وتضرب بيديها أبواب ونوافذ الحافلة؛ فساق هللا لها سائقًا آخر، جاء لحافلته؛ فانتبه لها

ا باالعتذار، وبوعد من إدارتها بتوعية السائقين وإجبارهم على تفقُّد الحافالت قبل أن يغادروها؛ كان يوًما عصيبًا عليها وعلينا، لكن ليس على المدرسة التي اكتفينا منه

توضح أن بعض المدارس لكي ال تحدث حوادث مشابهة!! هذا الحادث ليس فرديًّا؛ فالحوادث المشابهة، التي تنوعت نهاياتها؛ فوصل بعضها للموت، ليست قليلة، وهي 

 !!عنى كثيًرا بسالمة األطفال، وكل ما يحدث مجرد ردود أفعال مؤقتةاألهلية وغيرها ال ت

عن السائق، سواء المتهور أو تذكرُت هذه الحادثة التي حدثت مع ابنتي قبل سنوات وأنا أتابع حوادث مماثلة، تحدث لطالب المدارس وللمعلمات. وعن السبب ابحث دائًما 

 !ها بشر ائتُمن على سالمتهمالجاهل الذي ال يعرف معنى أن يقود حافلة في

 .الصحف بشكل مستمر صفحة حوادث السائقين ال تقتصر فقط على إغالق األبواب على األطفال النائمين؛ فحوادث دهس متواترة، تُزهق فيها أرواح األطفال، تنشرها

تعليم التي يُفترض أن تضع نظاًما لتشغيل السائقين، يشتمل على الحصول المسؤولية األولى واألخيرة في الحوادث التي يتعرض لها الطالب والمعلمات تقع على وزارة ال

، سواء داخل المدن للطالب، أو خارجها؛ فكثيٌر من السائقين يقود بتهور، وال يتعامل مع «سائق نقل مدرسي»على دورة توعية، تكون شرطًا أساسيًّا لمزاولة مهنة 

هم ألمور ال تخفى عليكم! ومسؤولو وزارة التربية كان العشم أن يتخذوا إجراءات كثيرة تجاه المدارس األهلية، خاصة أن األطفال كما يجب، وربما استغل طفولتهم وبراءت

بر أكبر، ومسؤولياتهم أك بعًضا منهم، سواء من تقاعد أو من هو على رأس العمل، يملك أو يشارك في ملكية مدارس أهلية، وهنا يكون اطالعهم على الميدان ومشكالتهم

 !!أيًضا

ا! أحد السائقين رجع بحافلته دون أن ينظر إلى  َمْن خلفها؛ فدهس طالبة. وآخر الحوادث مفجعة، وهي في غالبها استهتار وتهور وعدم وعي بقواعد هذه المهنة الخاصة جّدً

و المعلمات ضحاياهم بالجملة، وهذا الفرق بينهم وبين سائقي انطلق مسرًعا بعد أن أغلق الباب على عباءة الطالبة؛ فسقطت تحت عجالت الحافلة! في المقابل، سائق

لحافالت المدارس كما حافالت الطالب! إن رحلة حافلة المدرسة في شوارع مدينة كالرياض هي رحلة محفوفة بالمخاطر، خاصة أنه ال يوجد وعي بأن تعطَى األفضلية 

ق )شوارعنا( بالقدر نفسه من فرص السالمة التي تمنح لغيره من سائقي األجرة وسيارات نقل العمال يحدث في كثير من الدول، بل إن سائق الباص يدخل حلبة السبا

 !!والسيارات الخاصة وغيرها.. ليجد نفسه في الشارع هو )وشطارته( التي اكتسبها، وخبرته في المناورة والمغامرة
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 عكاظ

 والتعليم: نتلقى الشكاوى إلكترونياً « .. األهلية»زيادة في رسوم  لاير 2000
 (حازم المطيري )الرياض 

لوقود رفض عدد من أولياء األمور زيادات في الرسوم الدراسية أقرتها بعض المدارس األهلية في الرياض أخيرا بحجة ما أسموه زيادات في أسعار ا

 .واإلطارات وتعويض رواتب المعلمين

اإلصرار على الزيادة على رغم إعالن وزارة التعليم بأنها تراقب الرسوم لمنع أي زيادات. الفتين إلى أن الكثير من « عكاظ»ب عدد منهم لـواستغر

بل لاير للنقل( وأجبرتهم على الدفع أو عدم التسجيل،  500لاير إضافة إلى  2000% )ما يصل إلى 25المدارس زادت رسومها الدراسية بنحو يصل إلى 

 .أبنائهمدعتهم إلى توفير ملف عالقي ال يزيد ثمنه على ريالين إلتمام إجراءات التسجيل، األمر الذي يوقعهم في حيرة من أمرهم خوفا على مستقبل 

مدرسة أهلية ال على أن أي « عكاظ»وفيما دعوا الوزارة إلى التدخل العاجل لحسم هذه الزيادات غير المبررة، شدد متحدث الوزارة مبارك العصيمي لـ

 .تستطيع رفع الرسوم الدراسية إال بموافقة الوزارة واعتماد الزيادة بعد إيضاح أسبابها على أولياء األمور

 .«على أولياء األمور المتضررين ملء النموذج الموجود على موقع الوزارة إذا كانت لديهم مالحظة أو شكوى على بعض المدارس األهلية»وأضاف: 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160430/Con20160430836932.htm 
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