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 علي آل خالف   

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي قرارا بتكليف الددكدتدور ددعديدد بدن 

 محمد آل عاتق الغامدي مساعدا ملدير تعليم جدة للشؤون التعليمية. 

 وعبر آل عاتق عن اعتزازه بالثقة، دائال هللا أن يوفقه لخدمة الدين والوطن

 

 

  

 آل عاتق مساعدا لمدير تعليم جدة 



 رغد النفيعي   

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، قراًرا بتكليف الدكدتدور 

 ملدديدر الدتدعدلديدم لدلدشدؤون الدتدعدلديدمديدة  بدند ددن  
ً
ددعديدد بدن مدحدمدد ددعديدد الدغدامددي، مسداعددا

 ملحافظة جدة ملدة ثالث دنوات.

 تهانينا وألف مبارك للدكتور دعيد الغامدي.

 الدكتور سعيد الغامدي مساعًدا لمدير تعليم جدة 
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 تغريدات تعليم جدة
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 أخبار وزارية



كشفت وزارة التعليم معاي ر املفاضلة لترقية اإلداري ن واإلداريات للمرتبة العاشرة 

 للضوابط التي نصت عليها الالئحة التنفيذية  ١١، ١١، ١١فما دون، واملراتب 
ً
وفقا

 للموارد البشرية.

وأوضحت أن معاي ر املفاضلة للترقية تكون وفق تقويم األداء الوظيفي، وبرامج 

 ١١، ١١، ١١التدريب والتطوير، إضافة إلى املقابلة الشخصية لترقية املراتب 

 وتحسب الدرجة التي يحصل عليها املوظف من نسبة املعيار.

وأضافت أن العناصر املرجحة في الترقية تتمثل في األعلى في برامج التطوير والتدريب، 

واألقدمية في تاريخ التعي ن، واألعلى في تقويم األداء الوظيفي، واملؤهل العلمي األعلى 

 وفق الدرجات العلمية.

 

توضح معايير المفاضلة للترقية لجميع المراتب” التعليم“  



 عبدهللا العازمي

تعلن إدارات التعليم في جميع املناطق واملحافظات، حركة النقل الداخلي للمعلم ن 

 من يوم غٍد االثن ن 
ً
هد وحتى تاريخ ١44١ذو الحجة  ١2واملعلمات للعام الحالي، وذلك اعتبارا

 من الشهر نفسه عبر نظام نور. ١2

جاء ذلك في تعميم تبليغ حركة النقل الخارجي للمعلم ن واملعلمات، والذي تضمن فترة 

هد، وتعتمد حركة النقل ١44١ذو الحجة  ١2االعتراض على الحركة من إعالن الحركة وحتى 

 من ١44١4١4١الداخلي في تاريخ 
ً
 هد١44١4١44هد، وإخالء الطرف واملباشرة دتكون اعتبارا

بدء إعالن حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.. غداً ”: التعليم“  



 



أحدد مدبدادرات بدرندامدج أجديدال الدفدضداء الدذي تدقديدمده الدهديدئدة واملدوجده لدلدطدال   «رحدالت لدلدفدضداء 9»أطلقت وزارة التعليم والهيئة السعودية للفضاء البرنامج الصيفي 

 باململكة.

 عدن اهدتدويهدف البرنامج إلى تثقيف الطال  والطالبات في مختلف املراحل العمرية والتعليمية وتوعيتهم بعلوم الفضاء ومجاالته بدمدا يدلدغدي شدغدفدهدم و 
ً

مدامداتدهدم، فضدال

تعلقة بقطاع الفضاء.
ُ
 طرح عدد من املواضيع والتجار  العلمية امل

شدطدة تسداعدده عدلدى صدقدل وأنوأكد وكيل وزارة التعليم للتعليم العام الدكتور محمد املقبل حرص الوزارة بتوجيه من الوزير على االدتثمار في الطالب، بتهيئة بدرامدج 

، مدندوًهدا بدوجدود األمد در ددلدطدان بدن ددلدمدان 
ً

ول رائدد فضداء عدر دي كدأ-شخصيته وتنمية مهاراته، بما يعينه على القيام بأدواره ويؤهله ملا ينتظره الدوطدن مدنده مسدتدقدبدال

مد در شداهدد على رأس الهيئة السعودية للفضاء، بأنه كفيل بتقديم منهج قدوة للطال  والشبدا  لدلدتدخدصدل فدي عدلدوم الدفدضداء وفدروعده املدخدتدلدفدة، ولديدكدون األ  -مسلم

 العلمية والعملية. افلعيان على أن الفضاء في انتظار كل الطلبة السعودي ن ملعرفة ماهيته واالدتفادة من جزئياته في خدمة بالدنا ورفع ادمها عالًيا في املح

ثمار برامجهدا، حديد  ادتوأضاف، أن الهيئة السعودية للفضاء بوصفها مهتمة بتطوير قدرات طالبنا وتنمية ملكاتهم، حرصنا في وزارة التعليم على مد الجسور معها و 

ل مدلدهدمدة عدن عدمد كان الدبدرندامدج الصديدفدي االفدتدراةدهدي بداكدورة هدذه الشدراكدة بد دن قدطداع أجديدال الدفدضداء بدالدهديدئدة وإدارة الدندشداش الدعدلدمدي بدالدوزارة، والدذي تدوفدر بدور 

 الفضاء، تهدف إللهام طالبنا في املجاالت العلمية وادتكشاف الفضاء بالذات

يهدف إلى توف ر بيئدة تدعدلديدمديدة ُمدلدهدمدة مدن  «أجيال الفضاء»من جهة أخرى، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبدالعزيز آل الشيخ أن برنامج 

ًيا لتدحدقديدق أهدداف دع شأنها غرس الشغف بعلوم الفضاء ومجاالته، مش ًرا إلى طرح عدد من املشاريع واملبادرات لتمك ن شبابنا من قيادة هذا القطاع والنهوض به

ادة مدن مدجدال الدفدضداء ددتدفدالبرنامج االدتراتيجية املتمثلة في تطوير الكفاءات السعودية في قطاع الفضاء، واملشاركة في إدارة وتعزيز قطاع الفضاء السدعدودي، واال 

 إللهام شبابنا وتشجيعهم للدخول إلى املسارات العلمية واملهنية وترديخ قاعدة وطنية لرأس املال البشري.

عد وزارة التعليم الشريك االددتدراتديدلدي لدلدهديدئدة السدعدوديدة لدلدفدضداء، وجداء هدذا الدبدرندامدج الصديدفدي لديدمدثدل بددايدة الدتدعداون املشدتدرك بد
ُ
الدجدهدتد دن، والدذي  دن وادتكمل: ت

دم عدلدوم الدفدضداء، حديد  يدوفدر الدفدرصدة لدلدمدشداركد دن بداددتدكدشداف عدالدم الدفدضداء، بدطدرح الدعدد
ح
مدن يدد نستهدف من خالله شبابنا الطموح لدتدشدجديدعدهدم وتدمدكديدندهدم لدتدعدل

 املواضيع والتجار  العلمية والتثقيفية التي من شأنها توديع آفاق املعرفة والعلم في هذا القطاع.

 تستهدف التوعية للطالب بذلك المجال
 وزارة التعليم والهيئة السعودية للفضاء تُطلقان البرنامج الصيفي
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