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  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرياض
 

 افتتاح معرض الترشيد الخليجي بمجمع األمير سلطان
 منصور الحسين -الرياض 

لتعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدهللا المرشد معرض أسبوع الترشيد الخليجي بالقسم االبتدائي بمجمع األمير سلطان التعليمي افتتح المدير العام ل    

ي، ومدير بحضور مساعد مدير عام الدفاع المدني لشؤون السالمة اللواء عبدهللا بن احمد الشغيتري ومدير مكتب التعليم بشمال الرياض صالح التويجر

 .والسالمة حميدي العنزياألمن 

لعلمية وأهمية وفي بداية اللقاء رحب مدير القسم االبتدائي بمجمع األمير سلطان التعليمي سعد الحمالي بالحضور بعدها اطلع المرشد على قسم التجارب ا

 .السالمة في المعامل الطالبية وقدم العرض عدد من طالب المجمع

رشيد ويضم عددا من األجنحة وبمشاركة عدد من الجهات وفي مقدمتها وزارة الكهرباء والمياه وشركة المياه بعد ذلك تم افتتاح المعرض المخصص للت

والتي تميز الوطنية وشركة الكهرباء، والمسكن، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وابتكارات متقدمة، وإطعام، ومجمع األمير سلطان، ومتوسطة العليا 

منها برنامج الفصول التعليمية وبرنامج مكافحة السمنة وبرنامج تدوير الورق وبرنامج الزراعة المائية، وجميعها برامج جناحها بعدد من العروض و

 .% من األسلوب الحالي للزراعة العادية80تركز على الترشيد حيث توفر الزراعة المائية أكثر من 

 .باستخدام الوسائل الحديثة من العوازلوركزت جميع األجنحة على وسائل الترشيد وخصوصا ترشيد الطاقة 

 .وأكد المرشد على أهمية مثل هذا المعرض من أجل غرس ترشيد االستهالك في جميع نواحي الحياة

http://www.alriyadh.com/1142880 

 الرياض
 نشر ثقافة تطوير المدارس بين مكاتب تعليم الرياض

طوير الرياض بزيارة لمكاتب التعليم المتعددة في مدينة الرياض لنشر ثقافة التطوير والتعريف بدأت شركة تطوير للخدمات التعليمية مع وحدة ت    

 :ببرنامج تطوير المدارس ووحدة التطوير، وتضمنت الزيارات عدداً من المحاور المهمة ومنها

س، وكذلك ما هي الخدمات التعليمية التي تقدمها شركة التعريف بشركة تطوير للخدمات التعليمية وما تقوم به من جهود في تطبيق نموذج تطوير المدار

تيجية، تطوير لمدارس تطوير والتعريف بوحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس بالرياض وخطتها االستراتيجية من رؤية ورسالة وقيم وأهداف استرا

 .دة مدارس تطوير لتطبيق فاعل ألنموذج تطوير المدارسوكذلك توضيح الجهود العمالقة التي تقوم بها وحدة تطوير الرياض في تدريب ومساع

ما هو وذكر مدير وحدة تطوير الرياض سعد بن عبدهللا العباد بأن هدف هذه الزيارات هو نشر وتعميق مفهوم ثقافة برنامج تطوير المدارس، وكذلك 

 .ناجح ألنموذج تطوير الدور الحيوي الذي تقوم به وحدة تطوير الرياض في دعم لمساعدة المدارس في تطبيق
http://www.alriyadh.com/1142878 

 الرياض
 السليمان مشرفاً عاماً باإلدارة العامة لإلشراف بوزارة التعليم

 .تعليمصدر قرار وزير التعليم بتكليف المشرف التربوي إبراهيم بن سليمان السليمان مشرفاً عاماً باإلدارة العامة لإلشراف التربوي بوزارة ال    

علوم اإلدارية ثم مساعداً األستاذ السليمان من القيادات التربوية والخبرات المتميّزة في تعليم الرياض، عمل خاللها معلماً ثم مشرفاً تربوياً ورئيساً لقسم ال

بإدارة التطوير والتخطيط  إلدارة اإلشراف التربوي، وله عدد من المساهمات في مجال البحوث التربوية، حيث عمل رئيساً لقسم البحوث التربوية
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العلمية  التربوي بتعليم الرياض، كما شارك في تأليف عدد من الكتب المدرسية وأدلة المعلم والحقائب التدريبية للنظام الفصلي، وهو من الكفاءات

 .والتربوية نفع هللا به ووفقه في عمله الجديد

http://www.alriyadh.com/1142898 

 البالد
 يرعى حفل جائزة العثمان للتفوق العلميمحافظ الدرعية 

 البالد –الدرعية 

رعى صاحب السمو األمير أحمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية ، حفل جائزة الشيخ سعد العثمان للتفوق 

دهللا المرشد ومدير العلمي في دورتها الرابعة، بحضور الشيخ سعد العثمان ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد بن عب

مكتب التعليم بمحافظة الدرعية االستاذ فواز بن محمد آل داوود، وحضور الكثير من األعيان والمسؤولين وأهالي المحافظة، 

حيث بدئ الحفل بافتتاح المعرض المصاحب للجائزة الذي القى حضوراً كثيفاً من الزوار ومن ثم انتقل الحفل لقاعة الشؤون 

ي بدأ بآيات من الذكر الحكيم عقبها القى االمين العام للجائزة المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض االستاذ محمد بن االجتماعية الذ

عبدهللا المرشد كلمة اعرب فيها عن شكره لصاحب السمو االمير احمد بن عبدهللا على رعايته لحفل الجائزة ومشاركته في 

معلمين والمعلمات المتميزين وما في ذلك من تحفيز ودعمه لهم على مواصلة التميز تكريم الطالب والطالبات المتفوقين وال

والتفوق. وعبر عن شكره لالستاذ سعد بن العثمان على رعايته لهذه الجائزة خالل السنوات الماضية وهذه الجائزة تمثل الشراكة 

سسات. ومن ثم كلمة الشيخ سعد العثمان ومن ثم بين مؤسسات التعليم والمجتمع بأفراده ومؤسساته ركن اساس في تلك المؤ

 52تكريم الطالب والطالبات المتميزين من المعلمين والمعلمات ومرشدي الطالب وقائدي وقائدات المدارس والبالغ عددها 

ابتدائية سدوس  معلم ومعلمة وطالب وطالبة وهم عبدالعزيز السالم قائد القسم االبتدائي بمجمع الملك سعود ، وهيلة العمري قائدة

كأفضل قائد مدرسة، وافضل معلم كل من ابراهيم الفوزان من ابتدائية ابي هريرة، وعلي الغامدي من متوسطة محمد بن 

عبدالوهاب، و مقرن المقرن من ابتدائية العيينة افضل رائد نشاط، وعيد العتيبي من متوسطة الدرعية، وامل آل غنام وجميعهم 

م وليد المجالد ومعاذ المرشد، والحسن الحازمي، ويزيد من المرحلة الثانوية القسم الطبيعي ه افضل المرشدين. والطالب

القحطاني، وبطي السبيعي، وعبدهللا الجارهللا، وعبداالله الخثعمي، ومن الثانوية القسم الشرعي محمد السند وابراهيم المانع 

الرحمن الموسى، وعدي جباري، ومن المتوسطة علي الشهري، ونواف الشهراني، محمد الغامدي، وعبدالملك المشعل، وعبد

ومن جمعية تحفيظ القرآن عبداالله عسيري، وفواز عسيري، وعبدالرحمن آل الشيخ، وصنيتان العوفي، ومشعل السبيعي، 

والطالبات المتفوقات من المرحلة الثانوية العلمي اثير الوعلة، واثير المحسن، وريوف القحطاني، ورهف القحطاني، وشرين 

اء عسيري، والثانوية من القسم الشرعي رؤى العمري، والبندري المطيري، وهدى السبيعي، العكيلي، واثير العنزي، علي

وطالبات المرحلة المتوسطة جميلة الشهراني، ورغد المخيزيم، وروان العتيبي، وقمر جنادي، ومريم الدجين، ومن جمعية 

ونورة المقرن، من المتفوقين الجامعيين من كليات تحفيظ القرآن فاطمة القيسي، ومها اليحيى، و منيرة المقرن وسهام الجريسي 

المعرفة فالء االحمري وعبدهللا السمهري، وسليمان الشبانات، وهدى الشمري، وسديم العبدالوهاب. بعد ذلك تم تكريم الرعاة 

 .المشاركون في الجائزة وانشطة مكتب التعليم

http://www.albiladdaily.com/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D8%AD%D9%81%D9%84-

%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%84/ 

 املناطق
 للتفوق العلمي” سعد العثمان“محافظ الدرعية .. يرعى إنطالق حفل جائزة الشيخ 

 الرياض -مناطقال
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رعى صاحب السمو األمير أحمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن آل سعود محافظ الدرعية حفل جائزة الشيخ سعد العثمان للتفوق العلمي في دورتها 
درعية االستاذ الرابعة، بحضور الشيخ سعد العثمان ومدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد بن عبدهللا المرشد ومدير مكتب التعليم بمحافظة ال

، حيث بدأ الحفل بافتتاح المعرض المصاحب للجائزة الذي   فواز بن محمد آل داوود، وحضور الكثير من األعيان والمسؤولين وأهالي المحافظة
عادة مدير عام التعليم القى حضوراً كثيفاً من الزوار ومن ثم انتقل الحفل لقاعة الشؤون االجتماعية الذي بدأ بآيات من الذكر الحكيم عقبها كلمة س

ين من ومن ثم كلمة الشيخ سعد العثمان وعقب ذلك تم تكريم الجهات العسكرية واألمنية من قبل التعليم ومن ثم تكريم الطالب والطالبات المتميز
 نشطة مكتب التعليم.المعلمين والمعلمات ومرشدي الطالب وقائدي وقائدات المدارس التي عقبها تكريم الرعاة المشاركون في الجائزة وا

شهد المعرض المصاحب لجائزة سعد العثمان الذي نظمه مكتب التعليم بمحافظة الدرعية بمشاركة الجهات العسكرية واألمينة والخيريه 
د زائر حيث قص شريط االفتتاح سمو محافظ الدرعية األمير أحمد بن عبدهللا بن عبدالرحمن ال سعو 800والتطوعية والمدرسية اكثر من 

مد ال وتجول برفقة كل من مدير عام تعليم منطقة الرياض األستاذ محمد بن عبدهللا المرشد ومدير التعليم بمحافظة الدرعية األستاذ فواز بن مح
جهة متنوعة كان أبرزها مدارس مكتب التعليم بمحافظة الدرعية  40داوود والمسؤولين والوجهاء في أرجاء المعرض الذي شارك به أكثر من 

عية و مركز التنمية االجتماعية بمحافظة الدرعية ولجنة التنمية االجتماعية االهلية بمحافظة الدرعية والمعهد العلمي بمحافظة الدرعية وجم
 ظةتحفيظ القران الكريم بمحافظة الدرعية ومعهد النور بغرب الرياض وادارة مكافحة المخدرات بمحافظة الدرعية وادارة الدفاع المدني بمحاف

 الدرعية وجمعية االمام محمد بن سعود الخيرية ،
http://almnatiq.net/220151/ 

 إجناز
  تنافس كبير في التاجر الصغير بمدرسة هشام بن حكيم بالرياض

 :علي صالح الكناني -الرياض  -إنجاز 

تدائية صباح يوم امس وافتتح انطلقت فعاليات التاجر الصغير تحت مسمى )هشامية مول السادس( في مدرسة هشام بن حكيم االب

الفعاليات مدير مكتب التعليم بشرق الرياض الدكتور عبدهللا الظافري وبحضور األستاذ سالم رمضان مشرف التجهيزات 

 .والمباني المدرسية واألستاذ طالل العنزي مشرف النشاط بإدارة تعليم الرياض

ا المهرجان هو ترسيخ أهمية البيع والشراء إضافة إلى تغير وأوضح مدير المدرسة عبدالعزيز القرعاوي أن الغرض من هذ

الجو المعتاد مع األطفال وإدخال البهجة والسرور الى نفوسهم. مضيفا ان هذا البرنامج ضمن مشروع فينا خير والتي ترعاه 

كبيرة على الطالب. مشيرا  شركة دواجن الوطنية وقد تفاعل الجميع مع هذا البرنامج وطالبوا بإقامته كل عام لما له من فوائد

 .الى ان المدرسة عملت على تفصيل مالبس خاصة للطالب المشاركين في البرنامج

وفي ختام البرنامج قدم مدير المكتب شكره ألمين مركز مصادر التعلم أ.ناصر العقيل ورائد النشاط أ.خالد الحسون على 

الجميل. ثم قام بتكريم المشاركين في البرنامج الى جانب تكريم  جهودهما وإلى جميع طاقم المدرسة في تنظيم هذا البرنامج

 .دواجن الوطنية لرعايتها برامج المدرسة

 .وقد أشاد الظافري بفكرة البرنامج ألنه يعّود الطالب على طرق البيع والشراء منذ الصغر

http://www.enjjaz.com/news.php?action=show&id=19293 
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