
 الملف الصحفً
 هـ1221صفر للعام  42ٌوم األربعاء 

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة 

 ذو القعدة  62امللف الصحفي من يوو اجلنعة 

 هـ1441ذو احلجة  للعاو  6إىل اخلنيس  

 إدارة اإلعالو الرتبوي بتعليه جدة



 امللف الصحفي

 هـ1441صفر للعاو  64يوو األربعاء 

 

 أخبار وزارية



 

 ّ ٝاط٤ُٞ٣1313ٞ  11ٛـ أُٞاكن 1441رٝاُوؼذح  ٣03٘جغ 
اؽِغ ٓغبػذ ٓذ٣ش رؼ٤ِْ ٣٘جغ ُِشإٕٝ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ع٤ِْ ػج٤بٕ اُؼط١ٞ ، ا٤ُّٞ ػ٠ِ آ٤ُخ ٝطٍٞ ٝؽلع أُوشساد أُذسع٤خ ك٢ 

ػذد ٖٓ ٓذاسط أُؾبكظخ " ث٤ٖ٘ ـ ث٘بد " ثؼذ رطج٤ن االعشاءاد االؽزشاص٣خ هجَ ٗوِٜب ٖٓ أُغزٞدػبد ، ٣شاكوٚ ٓششف 
 أُوشساد أُذسع٤خ ع٤ِٔبٕ اُشعج٢.

ًٔب اؽِغ ػ٠ِ ػ٤ِٔخ رٞص٣غ أُوشساد اُذساع٤خ ، ٝاعزٔغ ئ٠ُ ششػ ٓلظَ شَٔ خطٞاد اُزٞص٣غ ٤ًٝل٤خ ؽلظٜب داخَ 
أُذاسط ٝآ٤ُخ ع٤ش اُؼَٔ ٝاُؼوجبد اُز٢ رٞاعٚ ٓ٘غٞث٤ٜب أص٘بء رأد٣خ أػٔبُْٜ ، ٓإًًذا ػ٠ِ هبدح أُذاسط ثغشد ٝكشص أُوشساد 

اُذساع٤خ ٝاُزأًذ ٖٓ ٓطبثوزٜب العزٔبساد اُظشف ٝكن ثشٗبٓظ ٗٞس، ٝك٢ ؽبٍ ٝعٞد ػغض اُشكغ ُِزغ٤ٜضاد أُذسع٤خ "ٝؽذح 
 أُوشساد أُذسع٤خ" ٝرُي ُؼٔبٕ اٗطالم ػبّ دساع٢ ؽبكَ ثبُغذ ٝاُؼطبء.

ئ٠ُ ٌٓزت اُزؼ٤ِْ اُزبثؼخ   % 03أٗٚ رْ رٞص٣غ ٝرغ٤ِْ أُوشساد اُذساع٤خ اُخبطخ ثبُٔشؽَ االثزذائ٤خ ث٘غجخ  «اُشعج٢»ٝأٝػؼ 

ً٘ب أٗٚ ٝكن اُخطخ أُؼذح ُِزٞص٣غ ع٤زْ ئ٣ظبٍ أُوشساد اُذساع٤خ ك٢ ٝهزٜب أُؾذد  –ُإلداسح ٝأُذاسط ) ث٤ٖ٘  ث٘بد ( ، ٓج٤
 هجَ ثذا٣خ اُؼبّ اُذساع٢ .

 // اٗز٠ٜ //
 د 13:01ّ
3103  

 عام / هساعد هدير تعلين يطلع على آلية توزيع الوقررات هن الوستودعات للودارس



 

 

ملٌون مستفٌد من أندٌة الحً 1.1التعلٌم:   

 أُذ٣٘خ أُ٘ٞسح -ػبئغ اُٞع٢ٔ 

ّٕ ػذد أُغزل٤ذ٣ٖ ٖٓ أٗذ٣خ اُؾ٢ اُزشك٤ٜ٤خ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثِؾ  ٓغزل٤ذاً ٝٓغزل٤ذًح خالٍ اُؼبّ  174017033ًشلذ ٝصاسح اُزؼ٤ِْ أ

 أُلبً ٖٓ أكشاد أُغزٔغ. ٤ِٓ001ٕٞ ؽبُت ٝؽبُجخ، ٝأًضش ٖٓ  171أُبػ٢، ث٤ْٜ٘ 

 

ٗبٍد روّذّ خذٓبرٜب خالٍ اُلزشح  17333ٗبد٣بً ُِؾ٢ رشك٤ٜ٤بً رؼ٤ٔ٤ِبً عذ٣ذاً، ئػبكًخ ئ٠ُ رشـ٤َ  433ٝاكززؾذ اُٞصاسح اُؼبّ أُبػ٢ 

عبػبد ٤ٓٞ٣بً، ؽ٤ش رؾشص ٝصاسح اُزؼ٤ِْ ػ٠ِ اعزضٔبس ٝهذ اُلشاؽ  4أُغبئ٤خ ثؼذ أٝهبد اُذٝاّ اُشع٤ٔخ ُٔذح أسثؼخ أ٣بّ ثٞاهغ 

 ثشٗبٓغبً ٝٗشبؽبً. 1037144ثطُٞخ س٣بػ٤خ، ٝر٘ل٤ز  601ُذٟ اُطالة ٝاُطبُجبد ٝأكشاد أُغزٔغ ثزوذ٣ْ 



 الختٌار التخصصات المناسبة بالثانوٌة «المتوسطة»لٌاس مٌول الطالب فً 
% من الخرٌجٌن ٌدرسون بألسام نظرٌة فً الجامعات08  

 اُطبئق -عؼ٤ذ اُضٛشا٢ٗ 

رؼٌق ٝصاسح اُزؼ٤ِْ ػ٠ِ ٓششٝع عذ٣ذ ُزطج٤ن ه٤ــبط ا٤ُٔــٍٞ اُذساعــ٤خ ٝا٤ُٜ٘ٔــخ كــ٢ أُشؽِــخ أُزٞعــطخ )اُظــق اُضبُـش 

أُزٞعـؾ( ٝ)اُظـق األٍٝ اُضبٗـ١ٞ( ٖٓ أعَ رٞع٤ٚ اُطالة ئ٠ُ اُزخظظبد أُ٘بعجخ ك٢ اُضب٣ٞٗبد ٝاالًبد٤ٔ٣بد . ٝأشبسد ئ٠ُ إٔ 

اُخطخ اُغذ٣ذح ُزط٣ٞش اُزؼ٤ِْ اُضبٟٗٞ رشًض عــزخ ٓغــبساد ئٗغــب٢ٗ ػــبّ، ئداسح أػٔــبٍ،شـشػ٢، ػِٔـ٢ ػـبّ، ػِـّٞ ؽبعـت 

 ٝٛ٘ذعـخ، ػِـّٞ اُظؾـخ ٝاُؾ٤ـبح.

٣ٝٔضـَ ٛـزا أُشـشٝع ػـشٝسح رشث٣ٞـخ ٝاعزٔبػ٤ـخ ٝاهزظبد٣ـــخ ُٔغـــبػذح اُطِجـــخ ػِـــ٠ اًزشـــبف ٤ُٜٓٞـــْ ٝاعـــزؼذادارْٜ 

ؾذ٣ـــذٙ ٝر ٝهذسارٜـــْ اُؼ٤ِٔـــخ ٝا٤ُٜ٘ٔـــخ ٝسػب٣زٜـــب،ٝر٤ٔ٘زٜـــب ٝرٞع٤ٜٜـــب، ثٔـــب ٣ٌٜٔ٘ـــْ ٓـــٖ روش٣ـــش ٓغـــزوجِْٜ أُٜ٘ـــ٢

كـــ٢ ٝهـــذ ٓجٌـــش. ًٝشق روش٣ش سع٢ٔ ُِٞصاسح إ ٛزا أُششٝع ٣غـــزِضّ سكـــغ ًلـــبءح أُذسعـــخ ٝعؼـــَ دٝس أُشـــشك٤ٖ 

ـت عــاُزشث٤٣ٞـــٖ ٝأُششـــذ٣ٖ كبػــال كـــ٢ رٞع٤ـــٚ اُطِجـــخ ٗؾٞ اُزخظظـــبد ٝأُغـــبساد اُزـــ٢ رٞائـــْ عـــٞم اُؼٔـــَ ٝر٘ب

جَ. ـزو٤ُٜٓٞــْ ٝهذسارٜــْ اُشــخظ٤خ، ٤ُظجؾــٞا أًضــش سًػب ٝعــؼبدًح ٝر٤ًٌلب ٓــغ رٝارٜــْ ٝأًضــش ئٗزبع٤ــخ ُٔغزٔؼٜــْ كــ٢ أُغــ

ـش عــًٔب ع٤غْٜ أُششٝع ك٢ رؾغـــ٤ٖ ٓخشعـــبد اُزؼ٤ِـــْ ٝث٘ـــبء ٓشؽِـــخ رؼ٤ٔ٤ِـــخ ٓزٌبِٓـــخ ُِطبُـــت، ٝرؼض٣ـــض ٓشـــبسًخ األ

 كـــ٢ اُزؾؼ٤ـــش ُٔغـــزوجَ أث٘بئٜـــْ ٝرؾو٤ـــن أٛذاكٜـــْ اُزـــ٢ ٣٘شـــذٜٝٗب ػِـ٠ ٝػـ٢ ٝػِـ٠ أعـظ ده٤وـخ. ٝأًذ اُزوش٣ش أٗٚ

ئال إٔ ١، سؿــْ اُغٜــٞد اٌُج٤ــشح اُزــ٢ ثزُزٜــب ٝصاسح اُزؼ٤ِــْ خــالٍ اُلزــشاد أُبػ٤ــخ كــ٢ اُزٞعــغ أٌُــ٢ ُِزؼ٤ِــْ اُضبٗـــٞ

أُغزٔــغ بد االٛزٔـــبّ ثزؾغـــ٤ٖ اُظـــٞسح اُ٘ٔط٤ـــخ اُغـــِج٤خ ُـــٚ ٝئخشاعـــٚ ٓـــٖ األؽـــش اُزو٤ِذ٣ـــخ أُ٘ؼضُـــخ ػـــٖ اٛزٔبٓــ

% ٖٓ 33ٝرطِؼبرــٚ كــ٢ ٓغــزوجَ ٝاػــذ ُِطِجــخ، ُــْ رؾــع ثاعــشاءاد ًبك٤ــخ ٓــٖ ؽ٤ــش اُغ٤بعــبد اُزؼ٤ٔ٤ِـــخ. ٝهبُذ ئٕ 

 ؽالة اُضب٣ٞٗخ ٣ذسعـــٕٞ رخظظـــبد ٗظش٣ـــخ ٝأدث٤ـــخ ػٌـــظ ٓزطِجـــبد عـــٞم اُؼٔـــَ.



 وزٌر التعلٌم ٌوّجه بصٌانة المبانً التعلٌمٌة استعداداً لعودة الدراسة

 وجه وزير انتعهيى، د. حًد آل انشيخ، ببنبدء في عقىد صيبنت وإصالح وتشغيم انًدارش قبم شهر ين بدايت انعبو اندراسي انجديد.

 وتضًن تىجيه انىزير إصالح وتشغيم انًببني انًدرسيت، وصيبنت وإصالح وتشغيم أجهسة انتبريد وانتكييف وانتدفئت، ببإلضبفت إنى

استئنبف عقىد نظبفت انًببني انًدرسيت يع عىدة انًعهًين واإلداريين نهًدارش.   

اُٞئبّ: -اُش٣بع   



 

 

4848جوائز عالمٌة فً أولمبٌاد مندلٌف للكٌمٌاء  3السعودٌة تحصد   

 0ٝٝصاسح اُزؼ٤ِْ،  «ٓٞٛجخ»ؽظذد أٌُِٔخ اُؼشث٤خ اُغؼٞد٣خ، ٓٔضِخ ك٢ ٓإعغخ أُِي ػجذاُؼض٣ض ٝسعبُٚ ُِٔٞٛجخ ٝاإلثذاع 

 ، اُز١ أه٤ْ ػٖ ُثؼذ ٝأػِ٘ذ ٗزبئغخ ك٢ اُؼبطٔخ اُشٝع٤خ ٓٞعٌٞ.1313عٞائض ك٢ أُٝٔج٤بد ٓ٘ذ٤ُق ٤ٔ٤ٌُِبء 
، ْٝٛ اُطبُت أعبٓخ اُؼ٢ِ ٖٓ رؼ٤ِْ اُش٣بع ث٤ٔذا٤ُخ كؼ٤خ، ٝاُطبُت دمحم اُؾذ٣ض٢ ٖٓ رؼ٤ِْ «ٓٞٛجخ»ٖٓ ؽِجخ  0ٝكبص 

 اُش٣بع ث٤ٔذا٤ُخ ثشٝٗض٣خ، ٝاُطبُت ئ٣بد اُظبُؾ٢ ٖٓ رؼ٤ِْ اُششه٤خ ث٤ٔذا٤ُخ ثشٝٗض٣خ.
عبئضح؛ ؽ٤ش رـُؼذ ٛزٙ أُشبسًخ اُضبٓ٘خ  14ٝثٜزا اإلٗغبص سكؼذ أٌُِٔخ سط٤ذٛب ٖٓ اُغٞائض ك٢ أُٝٔج٤بد ٓ٘ذ٤ُق ٤ٔ٤ٌُِبء ئ٠ُ 

ثشٝٗض٣بد،  9( ٤ٓذا٤ُخ؛ 11 ٌُِِٔٔخ ك٢ أُٝٔج٤بد ٓ٘ذ٤ُق ٤ٔ٤ٌُِبء، ٣ٝجِؾ سط٤ذٛب ٖٓ اُغٞائض ك٢ أُشبسًبد اُغبثوخ )
 ٝكؼ٤ز٤ٖ.

٣ُٝؼذ أُٝٔج٤بد ٓ٘ذ٤ُق ٤ٔ٤ٌُِبء أًجش ٓغبثوخ ػ٤ِٔخ ك٢ ا٤ٔ٤ٌُبء ٖٓ ؽ٤ش ٓغزٟٞ األعئِخ ٝؽش٣وخ أُغبثوخ، ُٝـزٜب 
 األعبع٤خ ٢ٛ اُشٝع٤خ، ؽ٤ش رزْ رشعٔخ األعئِخ ئ٠ُ اإلٗغ٤ِض٣خ.
دُٝخ ٖٓ اُذٍٝ أُزوذٓخ  10ػبٓبً، ٝرشبسى ك٤ٜب ٗؾٞ  60ٝرزٌٕٞ أُغبثوخ ٖٓ اخزجبس٣ٖ؛ ٗظش١ ٝػ٢ِٔ، ٝروبّ ٓ٘ز أًضش ٖٓ 

  ؽبُجبً ٝؽبُجخ. 100ك٢ ٛزا أُغبٍ ٓضَ اُظ٤ٖ ٝسٝع٤ب ٝث٤السٝع٤ب، ثؼذد ؽالة ٣جِؾ ٗؾٞ 

   أيمن خطاب -الرياض 



 

 



 

 

”دمج مناهج ونمل معلمٌن“تعلن آلٌة معالجة العجز فً المدارس للعام المادم.. ” التعلٌم“  

دمج بعض التخصصات لمعالجة العجز، حٌث تم دمج المراءات مع التربٌة اإلسالمٌة فً تخصص واحد، ومفاضلة معلمً   ألرت وزارة التعلٌم، الٌوم األربعاء، 
دمج تخصص التارٌخ والجغرافٌا فً جمٌع المراحل لتسدٌد االحتٌاج فً المرحلة االبتدائٌة والمتوسطة والدراسات  المراءات على تخصص التربٌة اإلسالمٌة والعكس، و

 المرحلة الثانوٌة.

دمج علم النفس مع علم االجتماع فً تخصص واحد، ومفاضلة معلمً علم النفس مع معلمً علم االجتماع والعكس، وتسدٌد العجز فً مادة علم   كما ألرت الوزارة، 
تسدٌد العجز فً مادة مهارات البحث ومصادر   األرض من تخصص األحٌاء، وتسدٌد العجز فً مادة علم البٌئة من تخصص األحٌاء ثم تخصص علم األرض، و

 المعلومات بتكلٌف أمٌن مصادر التعلم، وفً حال تعذر وجوده ٌتم تسدٌد االحتٌاج من تخصص اللغة العربٌة.

شرائح المطاع، وفً ٌع وجاء فً تعمٌم تبلٌغ حركة النمل الخارجً، نمل معلمً المدارس المغلمة والمضمومة وفك االحتٌاج والموازنة داخل المطاع وذلن بترتٌب جم
 ٌمٌة.تعلحال عدم ترتٌبها ٌتم إدراجها تلمائٌا فً النظام، ونمل المعلم الزائد داخل المطاع وٌتم اختٌاره من المائد حسب االحتٌاج والمصلحة ال

رائح المطاع مع مراعاة ع شكما تضمن التعمٌم، الزائدٌن فً المرحلة االبتدائٌة بعد تطبٌك برنامج الطفولة المبكرة وإتاحة الفرصة لهم بتسجٌل رغباتهم وترتٌب جمٌ
ى تكلٌفه والعائد من منهمرحلة المؤهل فً توجٌههم للمدارس، وفً حال عدم تسجٌل الرغبات فٌوجهون حسب االحتٌاج والموازنة للمصلحة التعلٌمٌة، وتوجٌه المعلم ال

 التسرب حسب االحتٌاج والموازنة داخل المطاع، وفماً للمصلحة التعلٌمٌة.

الخاصة المنمولٌن ٌة وأوضحت الوزارة، أنه عند وجود فائض فً تخصص الفنٌة أو التربٌة األسرٌة ٌتم تسدٌد االحتٌاج من التخصص اآلخر، وفٌما ٌخص معلمً الترب
ة العامة لشؤون المعلمٌن وفك دارإلى لطاعات رصد فٌها احتٌاج ثم أغلك البرنامج فً المطاع المنمولٌن إلٌه وال ٌوجد فٌها احتٌاج ٌتم التعامل معهم بعد التنسٌك مع اإل

 اآلتً:

 تكلٌفهم فً أي لطاع تابع إلدارة التعلٌم وٌوجد فٌه برنامج ٌناسب تخصصهم وفك األنظمة والتعلٌمات. –

ما إذا كان مؤهله دبلوم ، أتكلٌفهم بمدارس التعلٌم العام فً نفس المطاع وفك اآلتً: )إذا كان مؤهله بكالورٌوس تربٌة خاصة ٌكلف بالتدرٌس فً المرحلة االبتدائٌة  –
 ل الخارجً(.لنمبعد البكالورٌوس فً تخصصات التعلٌم العام ٌكلف حسب تخصصه فً البكالورٌوس وفك مرحلة المؤهل لحٌن إعادة البرنامج أو نملهم فً حركة ا

اتهن األساسٌة، خصصوأشارت الوزارة، إلى أن المعلمات غٌر المتخصصات وٌعملن فً رٌاض األطفال ٌتاح لهن التمدم بطلب النمل إلى مراحل التعلٌم العام حسب ت
 والمعلمات المتخصصات فً رٌاض األطفال وٌعملن فً مراحل التعلٌم العام ٌتاح لهن التمدم بطلب النمل لمرحلة رٌاض األطفال.

ترتٌبها ٌتم إدراجها  عدموأكدت الوزارة، نمل معلمً المدارس المغلمة والمضمومة وفك االحتٌاج والموازنة داخل المطاع وذلن بترتٌب جمٌع شرائح المطاع، وفً حال 
 تلمائٌا وفك إعدادها فً النظام.

. 



نطالات الستئناف الدراسة  3  فً العام الجدٌد «حضورًٌا وعن بعد»
 األخضر والبرتمالً واألحمر.. ومرونة النتمال المدارس حسب المستجدات

 اُطبئق -عؼ٤ذ اُضٛشا٢ٗ 

 ئ٠ُاُؼبٓخ ُجذء اُؼبّ اُذساع٢ اُغذ٣ذ ثٔب ٣زٞاكن ٓغ االؽزشاصاد ٝاإلعشاءاد اُالصٓخ، ٝرؼٔ٘ذ اُخطخ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُؼٞاثؾ ٝأُٜبّ اُشا٤ٓخ أػذد ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُخطخ 
٢ُ ٣زْ ك٤ٚ اُذٓظ ث٤ٖ روبثذا٣خ اُؼبّ اُذساع٢ ك٢ اُٞهذ أُؾذد، ٓغ رؾذ٣ذ اُ٘ٔبرط اُزشـ٤ِ٤خ ػجش صالصخ ٗطبهبد ٢ٛ األخؼش ٝرٌٕٞ اُذساعخ ك٤ٚ ؽؼٞس٣خ ك٤ٔب اُجش
ئػطبء أُذاسط أُشٝٗخ ٓغ اُؾؼٞس أل٣بّ ٝاُذساعخ ػٖ ثؼذ، أٓب ك٢ اُ٘طبم األؽٔش ك٤زْ ك٤ٚ اُذساعخ ٝأُزبثؼخ ػٖ ثؼذ ك٢ ػٞء أُغزغذاد اُٞاسدح ٖٓ ٝصاسح اُظؾخ 
ش ٜٓبساد أُؼ٤ِٖٔ ٝهبدح ط٣ٞاٌُبِٓخ ك٢ االٗزوبٍ ٖٓ ٗطبم ئ٠ُ آخش.. ًٔب رؼٔ٘ذ اُؼٞاثؾ رط٣ٞش ٝرؾذ٣ش أُؾزٟٞ اُزؼ٢ٔ٤ِ اإلٌُزش٢ٗٝ ٝرلؼ٤َ أُ٘ظبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ، ٝر

 أُذاسط ٝأُششك٤ٖ ُِزؼبَٓ ٓغ اُزؼ٤ِْ ػٖ ثؼذ..
 

 أُ٘طِوبد اُؼبٓخ
 
 أؽٔش( ٝرؾذ٣ضٜب ك٢ ػٞء أُغزغذاد اُٞاسدح ٖٓ ٝصساح اُذاخ٤ِخ ٝٝصاسح اُظؾخ -ثشروب٢ُ  -رؾذ٣ذ اُ٘ٔبرط اُزشـ٤ِ٤خ ٌَُ ٗطبم )أخؼش  -

 
 ؽؼٞس اُطالة ؽغت اُ٘طبم أُؾذد ٖٓ ٝصاسح اُظؾخ -

 
 أُشٝٗخ ك٢ اٗزوبٍ أُذسعخ ٖٓ ٗطبم ئ٠ُ آخش -

 
 رلؼ٤َ أُ٘ظبد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ ػ٤ِٔبد اُزؼ٤ِْ ٝاُزؼِْ. -

 
 اُزذس٣ظ ٝكن اُخطخ اُذساع٤خ ك٢ اُزؼ٤ِْ ؽؼٞس٣خ ٝػٖ ثؼذ -

 
 رط٣ٞش ٝرؾذ٣ش أُؾزٟٞ اُزؼ٢ٔ٤ِ اإلٌُزش٢ٗٝ -

 
 ئػذاد اُجش اُزِلض٢ٗٞ٣ ٝاُشه٢ٔ -

 
 رلؼ٤َ اُزط٣ٞش ا٢ُٜ٘ٔ ػٖ ثؼذ ُِٔؼ٤ِٖٔ -

 
 



مؤشراً لجاهزٌة الجامعات لتطبٌك النظام الجدٌد 42معٌاراً و 43وزٌر التعلٌم:   

 اُش٣بع -ٝاط

سكغ ٓؼب٢ُ ٝص٣ش اُزؼ٤ِْ سئ٤ظ ٓغِظ شإٕٝ اُغبٓؼبد اُذًزٞس ؽٔذ ثٖ دمحم آٍ اُش٤خ اُشٌش ٝاُزوذ٣ش ُخبدّ اُؾش٤ٖٓ اُشش٣ل٤ٖ أُِي 

؛ -ؽلظٜٔب هللا  -عِٔبٕ ثٖ ػجذاُؼض٣ض آٍ عؼٞد ٝعٔٞ ٢ُٝ ػٜذٙ األ٤ٖٓ طبؽت اُغٔٞ ا٢ٌُِٔ األ٤ٓش دمحم ثٖ عِٔبٕ ثٖ ػجذاُؼض٣ض 

ثٔ٘بعجخ طذٝس ٓٞاكوخ أُوبّ اُغب٢ٓ اٌُش٣ْ ػ٠ِ رغ٤ٔخ صالس عبٓؼبد ُزٌٕٞ ػٖٔ اُغبٓؼبد اُز٢ ٣ُطجن ػ٤ِٜب ٗظبّ اُغبٓؼبد 

اُغذ٣ذ، ٢ٛٝ عبٓؼخ أُِي عؼٞد، عبٓؼخ أُِي ػجذاُؼض٣ض، ٝعبٓؼخ اإلٓبّ ػجذاُشؽٖٔ ثٖ ك٤ظَ، ثٔب ٣ؾون سؤ٣خ عٔٞ ٢ُٝ اُؼٜذ ك٢ 

 اُز٤ٌٖٔ ٝاُز٤ّٔض ٝاُغٞدح ٝاُزط٣ٞش أُغزٔش.

 

 ك٤نٝهّذّ ٝص٣ش اُزؼ٤ِْ اُزٜ٘ئخ ُِغبٓؼبد اُضالس ٝع٤ٔغ ٓ٘غٞث٤ٜب ػ٠ِ اخز٤بسْٛ ك٢ أُشؽِخ األ٠ُٝ ُزطج٤ن اُ٘ظبّ، داػ٤بً هللا ُْٜ ثبُزٞ

 ٝاُغذاد ُخذٓخ اُٞؽٖ ٝه٤بدرٚ، ٝرؾو٤ن سؤ٣خ ٝؽ٘٘ب اُـب٢ُ ُزط٣ٞش رؾ٢ُٞ ُٔغ٤شح اُزؼ٤ِْ اُغبٓؼ٢ ك٢ أٌُِٔخ.

 

 ٝهبٍ اُٞص٣ش آٍ اُش٤خ: ئٕ اُغبٓؼبد اُضالس عززٌٖٔ ٖٓ االعزوال٤ُخ أُ٘ؼجطخ ك٢ ث٘بء ُٞائؾٜب األًبد٤ٔ٣خ ٝأُب٤ُخ ٝاإلداس٣خ، ٝئهشاس

رخظظبرٜب ٝثشآغٜب ٝكن االؽز٤بعبد اُز٣ٞٔ٘خ ٝكشص اُؼَٔ ك٢ أُ٘طوخ اُز٢ رخذٜٓب، ٝرُي ٝكن اُغ٤بعبد اُؼبٓخ اُز٢ روشٛب اُذُٝخ 

ٓإششاً ُزؾذ٣ذ ٓذٟ عبٛض٣خ  04ٓؼ٤بساً ٝ 10ٖٓ خالٍ ٓغِظ شإٕٝ اُغبٓؼبد. ٝأػبف ٝص٣ش اُزؼ٤ِْ إٔ ٓغِظ شإٕٝ اُغبٓؼبد اػزٔذ 

اُغبٓؼبد ُزطج٤ن ٗظبّ اُغبٓؼبد ػ٤ِٜب؛ ٝكن صالصخ ٓغبالد رشَٔ اُغٞاٗت األًبد٤ٔ٣خ، ٝاإلداس٣خ ٝأُب٤ُخ، ُٝشٌِذ ُغ٘خ ُِٔشاعؼخ 

ٝاُلؾض ٝاُزذه٤ن رؼْ خجشاء ٖٓ ػذد ٖٓ اُغبٓؼبد ُؼ٤ِٔخ رؾ٤َِ اُغبٛض٣خ، ٓش٤شاً ٓؼب٤ُٚ ئ٠ُ أٗٚ ُشٌِذ ُغ٘خ ك٢ األٍٝ ٖٓ شٜش 

شؼجبٕ أُبػ٢ ػٔذ ػذداً ٖٓ أُزخظظ٤ٖ ك٢ اُو٤بط ٝاُزو٣ْٞ، ٝئداسح اُزؼ٤ِْ اُغبٓؼ٢؛ ُزؾ٤ٌْ اُزوبس٣ش اُزار٤خ اُز٢ رشد ٖٓ 

اُغبٓؼبد ٝٓشاعؼزٜب، ٝعبء االخز٤بس ُِغبٓؼبد اُضالس ث٘بًء ػ٠ِ أػ٠ِ ٗغجخ ٖٓ أُؼب٤٣ش ٝأُإششاد أُؼزٔذح. ٝأشبس اُٞص٣ش آٍ اُش٤خ 

ئ٠ُ إٔ اُٞؽٖ ٣زطِغ الٗؼٔبّ ػذد ٖٓ اُغبٓؼبد اُغؼٞد٣خ ئ٠ُ اُ٘ظبّ اُغذ٣ذ ٓغزوجالً، ٝاالعزلبدح ٖٓ ٤ٔٓضارٚ، ثٔب ٣ؾون األٛذاف 

 ك٢ ر٤ٔ٘خ اُٞؽٖ، ٝث٘بء اإلٗغبٕ. 1303اإلعزشار٤غ٤خ ُشؤ٣خ أٌُِٔخ 



 وزارة التعلٌم تُمرر تدرٌس المهارات الرلمٌة للصفٌن الخامس والسادس االبتدائٌٌن 

ً »من مصادر تعلٌمٌة أن وزارة التعلٌم لررت رسمًٌّا وللمرة األولى تدرٌس مادة المهارات الرلمٌة   «عاجل »علمت   لطلبة الصفٌن الخامس والسادس االبتدائٌٌن   «الحاسب اآلل

 هجرًٌّا. 1224 العام الدراسً المادم   بداٌة من  

–44 الممام فً الفترة من    4848 من ناحٌة أخرى، كشفت وزارة التعلٌم عبر مولعها اإللكترونً، الٌوم السبت، عن أن المملكة شاركت فً معرض جلوب البٌئً االفتراضً  

 أبحاث فائزة ومحممة لمعاٌٌر جلوب للبحث العلمً.   3 هـ؛ وذلن بـ 41١11١1221 

النمل األبٌض والتربة فً صامطة  ٌن  وتمثلت مشاركة المملكة فً أبحاث مدرسة الخوبة المتوسطة والثانوٌة )بنٌن( باإلدارة العامة للتعلٌم بمنطمة جازان، بعنوان )العاللة ب 

، وبحث مدرسة الثانوٌة األولى )بنات( بإدارة  (Termites and their relationship to soil in Samtah, southern Saudi Arabiaجنوب المملكة العربٌة السعودٌة  

، إضافة إلى بحث ممدم لمٌاس أثر درجة حرارة التربة وحموضتها على زراعة نبات تباع الشمس  (Water Taste Cancerتعلٌم صبٌا لبحث بعنوان )سرطان طعم الماء  

 The effect of temperature and soil acidity on الذي ٌنمو بمدرسة المطعن بصبٌا، لدمته مدرسة المطعن المتوسطة والثانوٌة )بنات( بإدارة تعلٌم صبٌا بعنوان ) 

cultivation of Sun flower that grows at Al-mattan school at Sabya). 



4848أكثر من ملٌون زائر لمنصة التدرٌب الصٌفً  التعلٌم تعلن   

بعد أسبوع من  4848أكثر من ملٌون زائر لمنصة التدرٌب الصٌفً  أعلنت وزارة التعلٌم أنه 
أكثر من ( عن بُعدالتطوٌر المهنً التعلٌمً فً )المرحلة الثالثة  انطاللتها، فٌما التحك ببرامج 

شاغلً الوظائف التعلٌمٌة. ألف متدرب ومتدربة من  288  

  اُزؾش٣ش  -طؾ٤لخ اُزؼ٤ِْ اإلٌُزش٤ٗٝخ 



 وصفها البعض بالنملة التارٌخٌة

 معلمون : الالئحة الجدٌدة للوظائف التعلٌمٌة ال تلبً طموحنا

 جدة ــ عبدالهادي المالكً

لم ومساعد معلم، ومن مع الالئحة الجدٌدة للوظائف التعلٌمٌة والتً نصت على أن شاغلً المستوى األول والثانً والثالث من المعلمٌن والمعلمات، ٌسكنون على رتبة
على رتبة معلم دس ٌمارس التعلٌم ٌسكن على رتبة معلم، ومن ال ٌمارسه كمحضري المختبر ٌسكنون كمساعد معلم، وٌُسّكن شاغلو المستوى الرابع والخامس والسا

 ممارس.

ف بٌن عدد من خالوإمكانٌة الترلٌة لمن ٌشغل معلما مساعدا إلى معلم ممارس وترلٌة المعلم الممارس أو المتمدم من رتبة إلى أخرى وفك الشروط، كانت محل 
اآلخر أنهم كانوا ٌتولعون  بعضالتربوٌٌن والمعلمٌن الذٌن تباٌنت آراؤهم حولها: فبٌنما ٌرى البعض أن الالئحة جاءت بمثابة نملة نوعٌة لتطوٌر أداء المعلم ، ٌرى ال

 أن تأتً الالئحة منصفة للمعلمٌن الذٌن عٌنوا فً مستوٌات ألل مما ٌستحمون ،فضال عن انخفاض مستوى التأمٌن الطبً وبدل السكن.

 نقلة نوعية
مدي ٌجٌئ مختلفا عن هذا لغاابتداء ٌرى جابر الودعانً أن ٌعطى المعلمون درجاتهم المستحمة أوالً ومن ثم تبدأ المفاضلة بٌنهم ، اال ان رأي المعلمة فاطمة صالح ا

الالئحة جمٌع  ضنتالرأي حٌث تصف الالئحة بانها نملة نوعٌة ورائدة فً تحمٌك األهداف لتواكب المتغٌرات التً تشهدها المملكة فً كافة المطاعات، ولد احت
المعلم الذي ٌعد أهم  وٌرعناصر التعلٌم، لالرتماء بالعملٌة التعلٌمٌة من جمٌع النواحً مشٌرة الى ان من أبرز ما تمٌزت به الالئحة الجدٌدة هو التركٌز على تط
رتماء بالتعلٌم على مستوى االعناصر العملٌة التعلٌمٌة، من حٌث اإلعداد والتأهٌل والتطوٌر والتحفٌز والتمدٌر الذي ٌنعكس إٌجاباً على جودة ودلة أدائه لٌساهم فً 

علم وجودة العملٌة التالمراحل والمناهج التعلٌمٌة،ولم تمتصر على تطوٌر المعلم فحسب بل شملت رعاٌة شغف التعلم والتطوٌر المستمر الذي ٌسعى إلى رفع نواتج 
 التعلٌمٌة، من خالل المزاٌا التً ضمتها.

 ربط العالوة
ة للمعلم المتمٌز افأولالت التربوٌة تغرٌد المالكً لٌس من المناسب ربط العالوة وهً حك للموظف ضمنته الدولة باختبارات مهنٌة حٌث كان من باب اولى جعل مك

 الذي ٌجتاز االختبارات الفتة إلى أن مكافأة نهاٌة الخدمة بحاجة إلى إعادة النظر اضافة للتأمٌن الصحً وبدل السكن.

 دورة التعامل
ون لهم من الممٌزات ٌك وفً السٌاق ترى الدكتورة نجاة كرامً أنه ٌجب رفع رواتب المعلمٌن فالجهد الذي ٌمومون به كبٌر جدا ممارنة بالراتب الذي ٌعطى لهم وان

فٌة التعامل مع مختلف كٌ ما ٌوازي جهودهم كما ان الممابلة الشخصٌة مع المعلم وكٌفٌة تعامله مع الطالب من األهمٌة بمكان داعٌة الى ان ٌأخذ المعلمون دورة فً
 االعمار وعدم التخوٌف والتهدٌد بالطرد والرسوب.



تمف على كفاءة البحث العلمً بالجامعات وتوجه بالتحدٌث” التعلٌم“مرحلة جدٌدة..   

هبدد عٜٞد اُجبؽض٤ٖ ٝأُزخظظ٤ٖ ٝاُخجشاء اُذ٤٤ُٖٝ اُز٣ٖ اعزؼبٗذ ثْٜ ٝصاسح اُزؼ٤ِْ ٓٔضًِخ ك٢ ًٝبُخ اُجؾش ٝاالثزٌبس ُذػْ 
ُِغبٓؼبد؛ ئ٠ُ اٗطالم ٓشؽِخ عذ٣ذح ٖٓ اُزؾٍّٞ ك٢ ٓغ٤شح اُغبٓؼبد اُغؼٞد٣خ ك٢ ظَ ٓغبالد اُجؾش اُؼ٢ِٔ، ٝرؾذ٣ذ ا٣ُٜٞخ اُجؾض٤خ 

 % ٖٓ اإلٗزبط اُجؾض٢ ػ٠ِ ٓغزٟٞ أٌُِٔخ.36ٝعٞد صالس ُغبٕ رؼ٠٘ ثبُجؾش ٝاُزط٣ٞش ٝاالثزٌبس، ٝآزالى اُغبٓؼبد أًضش ٖٓ 
 بد،ًٝبٕ ٓؼب٢ُ ٝص٣ش اُزؼ٤ِْ هذ ٝعٚ ثزؾذ٣ش آ٤ُبد دػْ اُجؾش اُؼ٢ِٔ ٖٓ خالٍ آ٤ُخ اُز٣َٞٔ أُإعغ٢، ٝكوبً ُِزٞعٜبد اإلعزشار٤غ٤خ ُِغبٓؼ

ٟ غزٞٝث٘بء ٜٓ٘غ٤خ اُز٣َٞٔ أُإعغ٢ ثطش٣وخ رشاػ٢ رٔب٣ض اُغبٓؼبد ٝاخزالف هذسارٜب ٝؽبعبرٜب، ؽ٤ش رؼزٔذ آ٤ُخ اُذػْ اُغذ٣ذح ػ٠ِ رٞك٤ش أُ
 اُظؾ٤ؼ ٝأُزغن ُِذػْ ٝه٤بط أداء اُغبٓؼخ اُجؾض٢ ٝٓذٟ رؾو٤وٜب ُِٔإششاد اإلعزشار٤غ٤خ أُزلن ػ٤ِٜب.

خ ٝاُزؼشّف بثوٝأٝػؼ ٤ًَٝ ٝصاسح اُزؼ٤ِْ ُِجؾش ٝاالثزٌبس اُذًزٞس ٗبطش ثٖ دمحم اُؼو٢ِ٤ إٔ اُٞصاسح ثذأد ثذساعخ ٝاهغ اُذػْ اُجؾض٢ ك٢ اُلزشاد اُغ
ػ٠ِ اُلغٞاد ك٢ ٓغبٍ اُجؾش، ٝاٗطالم دساعخ أُٔبسعبد اُ٘بعؾخ ُز٣َٞٔ أُشبس٣غ اُجؾض٤خ ثشٌَ ػبّ ٝأُشبس٣غ اُجؾض٤خ داخَ اُغبٓؼبد 

عش٣ذ أُوبسٗبد اُؼب٤ُٔخ اُالصٓخ ُٝسًض ػ٠ِ اُذٍٝ أُزوذٓخ ثؾض٤بً ٝاألهشة ٗظبٓبً، ٝاٗزٜذ ثزؾذ٣ذ ا٣ُٜٞخ اُٞؽ٤٘خ ٌَُ
ُ
ٓؼخ عب ثشٌَ خبص، ٝأ

 ”.عؼٞد٣خ
اُز٢ رٔضَ ئؽبساً ُِزطٞس ك٢ أُغبالد ًبكخ، ٝ ٖٓ  1303ٝٗٞٙ اُؼو٢ِ٤ ئ٠ُ إٔ ٓجبدسح رؾذ٣ذ ا٣ُٜٞخ اُٞؽ٤٘خ ُِغبٓؼبد رأر٢ رٔبش٤بً ٓغ سؤ٣خ أٌُِٔخ 

 ث٤ٜ٘ب اُجؾش اُؼ٢ِٔ، ٓش٤ذاً ثبُذػْ اُز١ روذٓٚ اُو٤بدح اُشش٤ذح ُِغبٓؼبد ٝاُز٣َٞٔ أُإعغ٢ اُز١ ع٤ٌٕٞ اُ٘ٞاح األ٠ُٝ ُِٜ٘ٞع ثبُجؾش
 اُؼ٢ِٔ؛ ٝكن االؽز٤بعبد اُٞؽ٤٘خ اُز٢ رٜذف ُٜب سؤ٣خ اُٞؽٖ اُطٔٞؽخ.

ًٝبٗذ ٝصاسح اُزؼ٤ِْ هذ اٗزوِذ ٖٓ خالٍ ٛزٙ أُجبدسح ُذساعخ األٗظٔخ ٝأٌُٔ٘بد أُؾ٤ِخ اُؾب٤ُخ ثبُ٘غجخ ُِٔٔبسعبد اُغبثوخ، ٝٗظبّ 
 أُشزش٣بد ٝأُ٘بكغبد اُؾ٤ٌٓٞخ، ٝرغبسة اُغبٓؼبد ٝػٔبداد اُجؾش اُؼ٢ِٔ، ٝعٜبد اُذػْ اُؾ٤ٌٓٞخ ٝاأل٤ِٛخ؛ ُـشع االعزلبدح ٖٓ اُزغبسة

 ٝاألٗظٔخ اُغبثوخ ٝاعزضٔبس ٛزٙ أُؼشكخ ك٢ روذ٣ْ اُؾٍِٞ اُغذ٣ذح، ٝرُي ُِزأ٤ًذ ػ٠ِ ػشٝسح ٝعٞد ٣ٞٛخ ثؾض٤خ ُِغبٓؼبد اُغؼٞد٣خ؛ ٤ُزْ
ٞهٞف ٝاُاُز٣َٞٔ ٝكوبً الؽز٤بعبد ٝؽ٤٘خ، ٝٓ٘بؽو٤خ، ٝهذساد ثؾض٤خ، ؽ٤ش اعُزؼ٤ٖ ثخجشاء د٤٤ُٖٝ ٓزخظظ٤ٖ ك٢ ٓشاعؼخ ا٣ُٜٞخ اُجؾض٤خ ٌَُ عبٓؼخ، 

 ػ٠ِ ًلبءح اُغبٓؼبد اُجؾض٤خ، ث٘بًء ػ٠ِ ٓإششاد اُ٘شش اُؼب٤ُٔخ ٝٗٞػ٤خ اُ٘شش.
٤خ ٝأهبٓذ اُٞصاسح ك٢ ئؽبس رُي ٝسشخ ػَٔ ؽٍٞ ا٣ُٜٞخ اُجؾض٤خ، اعُزؼشػذ خالُٜب اُ٘ٔبرط ٝاُوٞاُت ٝاألدُخ ُٝػشػذ ٗٔبرط ُِغبٓؼبد األع٘ج

ُطج٤ؼخ ٝا ٝأُؾ٤ِخ، ًٔب ٝكشد ٗظبٓبً ئٌُزش٤ٗٝبً العزؾؼبس ع٤ٔغ اُؼ٘بطش األعبع٤خ ك٢ ث٘بء ا٣ُٜٞخ اُجؾض٤خ ُِغبٓؼخ رشَٔ: )االؽز٤بعبد اُٞؽ٤٘خ،
 اُغـشاك٤خ ٝأُ٘بؽو٤خ ُِغبٓؼخ، ٝٓإششاد اُشؤ٣خ ، ٝاُوذساد اُجؾض٤خ أُزٞكشح ثبُغبٓؼخ، ٝاُزخظظبد، ٝاألعبرزح(.

اُز٣َٞٔ “٣زًش إٔ ٝصاسح اُزؼ٤ِْ أؽِوذ ك٢ ٝهذ عبثن ٓجبدسح اُز٣َٞٔ أُإعغ٢ ٓغ اُغبٓؼبد اُؾ٤ٌٓٞخ، ٝرُي خالٍ ٝسشخ ػَٔ ػٖ ُثؼذ ثؼ٘ٞإ: 
، ؽ٤ش روذّ أُجبدسح ر٣ٞٔالً ُِغبٓؼبد ٓغ اُزش٤ًض ػ٠ِ أ٣ُٞٝبد ٣ٞٛٝخ اُغبٓؼخ اُجؾض٤خ، شش٣طخ إٔ ”أُإعغ٢: اُزطِؼبد، اُز٤ٌٖٔ، ٝاُز٘ل٤ز

٣زٞاكن رُي ٓغ األ٣ُٞٝبد اُٞؽ٤٘خ ٝاُلشص أُ٘بؽو٤خ، ثؾ٤ش رٞكش اًُٞبُخ ثؼغ اُوٞاػذ أُ٘ظٔخ العزخذاّ اُذػْ ثٔب ٣زٔبش٠ ٓغ األٛذاف 
  اإلعزشار٤غ٤خ.



ألف خدمة استشارٌة خالل كورونا 01تمدم أكثر من ” التعلٌم    

من الحاالت دد كشف التمرٌر الصادر عن اإلدارة العامة لإلرشاد الطالبً فً وزارة التعلٌم عن تلمً مشرفً الخدمات اإلرشادٌة فً اإلدارات التعلٌمٌة ع
املت معها وفك الخوف من العدوى والملك من اإلصابة باألمراض، حٌث تع تتطلّب تمدٌم المساندة النفسٌة لمواجهة المخاوف من فٌروس كورونا، من أبرزها التً

 ما تتبعه اإلجراءات الولائٌة لبل وأثناء وبعد األزمة التً ٌمر بها الطالب.
حة كورونا فً تمدٌم جائوبٌن التمرٌر أن الفرق االفتراضٌة التً أطلمتها وزارة التعلٌم ممثلة بإدارة التوجٌه واإلرشاد نجحت فً توعٌة المجتمع المدرسً خالل 

ألف خدمة استشارٌة. وتركز  01مجاالت اإلرشاد النفسً واالجتماعً والتربوي والذٌن لدموا أكثر من  الحلول المبكرة للتعامل معها من خالل متخصصٌن فً
اجتماعٌاً، وتكوٌن اتجاه الطالب نفسٌاً للتكٌّف مع البٌئة المدرسٌة وتهٌئتهم  البرامج اإلرشادٌة التً ٌموم علٌها مختصون فً المجال التعلٌمً والنفسً على تهٌئة

المشكالت التربوٌة،  تهمإٌجابً لدى الطلبة المستجدٌن وتوثٌك عاللتهم بها، باإلضافة إلى تعرٌف الطلبة بخط مساندة الطفل والهاتف اإلرشادي للتواصل عند مواجه
ناء جائحة كورونا وٌمٌس الهاتف اإلرشادي أث   وذلن من خالل تفعٌل برنامجً التهٌئة اإلرشادٌة واألسبوع التمهٌدي الذي تمدمه اإلدارة فً ظل جائحة كورونا.

استشارة،  18.888 من حجم األثر الولائً الملموس؛ لتمدٌم خدمة االستشارات التربوٌة للطلبة عن طرٌك التعلٌم عن بعد، حٌث بلغ عدد االستشارات الواردة أكثر
استشارة. 48.888وتمدٌم استشارات نفسٌة ألولٌاء األمور حول كٌفٌة التعامل مع األبناء أثناء الحجر المنزلً بلغت   



 عبر نظام نور.. التعلٌم السعودٌة تتٌح العدول عن حركة النمل الخارجً

 نهٌل عبدهللا -جدة 

من شهر ذو المعدة  44-42أتاحت وزارة التعلٌم العدول عن حركة النمل الخارجً لجمٌع شاغلً وشاغالت الوظائف التعلٌمٌة عبر نظام نور، وذلن ٌومً 
 الجاري.

 44-42ام ٌومً لنظولال متحدث تعلٌم بٌشة ناجً السبٌعً، راغبو العدول عن النمل الخارجً من شاغلً وشاغالت الوظائف التعلٌمٌة سٌُتاح لهم التمدٌم عبر ا
 ذو المعدة.

من خالل نظام م، وكانت وزارة التعلٌم، لد أعلنت فً ولت سابك، عن بدء تلمً استفسارات المعلمٌن والمعلمات بشأن إجراءات حركة النمل الخارجً لهذا العا
 نور.

 هـ.١1221 ١11 41هـ وحتى ١1221 ١11 11وأشارت وزارة التعلٌم، إلى أنه ٌمكن االستعالم عن إجراءات حركة النمل الخارجً خالل الفترة من 

عض المناطك على ً بكما أعلنت وزارة التعلٌم، عبر حسابه الرسمً على مولع "توٌتر" سابماً، إنهاء إجراءات نمل عدد من المعلمٌن والمعلمات لسد االحتٌاج ف
 مستوى المملكة.

لمعنٌة فً وزارتً ت اولالت وزارة التعلٌم، فً بٌان لها، إنه نظراً لعدم استكمال المتطلبات الالزمة لخطط وبرامج التوظٌف للعام الدراسً الممبل، مع الجها
ن المعلمٌن والمعلمات د مالمالٌة والموارد البشرٌة ومركز كفاءة اإلنفاق؛ بسبب الظروف االستثنائٌة التً تمر بها دول العالم، فإنه تمرر إنهاء إجراءات نمل عد

 لسد االحتٌاج.

معلمٌن  4082هـ، فمد تم إنهاء إجراءات نمل 1224وأضافت وزارة التعلٌم، أنه حرصا منها على ضمان سٌر العملٌة التعلٌمٌة مع بداٌة العام الدراسً الممبل 
 ومعلمات وفما لمعاٌٌر المفاضلة المعلنة مسبما.





 امللف الصحفي

 هـ1441صفر للعاو  64يوو األربعاء 

 

 تغريدات تعليه جدة 
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 سهيل قاض ي 

 التعلٌم.. العمد األخٌر 
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