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 أخبار وزارية





تيعيليييم اليعياا واليعياليي الي اعتمد معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة املركز الوطني للتعليييم اكليويييدوحيد دن يميد آي  ميييميد يي الليييي ميعياتيويد اليتيعيليييم اكليويييدوحيد  يي

كلويدوحد للجهيات الي يي ب اوالجهات التدريبية، والئية اليداخيص لتقدتم آرامج التعليم والتدريب اكلويدوحد، واللتون تهدفان إلى  وكمة ممارسات التعليم والتدري

 تقدا آرامج تعليم أو تدريب إلويدوحدن  

اليتيعيليييم اكليويييدوحيد  يل وقاي الوزير يي الليي خالي ترؤسه لالجتماع الخامس ملجلس إدارة املركز: إن اعتماد املعاتود والالئية يلكل مر لة جدتدة وهيامية مي  ميرا

 أن هذه الخطوة ستمو  الجامعات واملؤسسات التعليمية والتدريبية م  تقدتم آرامج اليتيعيليييم واليتيدرييب اكليويييدوحيد آيوي يا 
ً
فياعيلييية، و يمي  ة و آاململوة، موضحا

الي يي ارتيويزت عيميى تي يمييية  ٠٢٠٢يلية لضبط هيذه امليميارسيات واالرتيقيا  ويهيا ليتيواكيب امليميارسيات اليعياملييية واليتيوجيه اليعيامليد ريييو اليتيعيليييم اكليويييدوحيد، ورؤيية امليميليوية 

 القدرات البلريةن 

مييية واليتيدرييبييية عيليييوأ اف دنيي الليي أن املعاتود والئية اليداخيص اللتون تم اعتمادهما هما ثمرة جهود وتنسيق وتيعياون ميل اليجياميعيات السيعيودتية واليجيهيات اليتي

يعيتيبيدان  آيميطياآية اريطيالقية جيدتيدة ليعيميل امليركيز،
ع
طيوة هيامية  يي سيبيييل وخي ذات العالقة، وم  خالي لقا ات مل مختصون وخبدا   ي التعليم اكلويدوحد آاململوة، كميا ت

 تطوير وت ظيم و وكمة عملية التعليم والتدريب اكلويدوحد آاململوةن

موون اليتيكياميل آيوين جيهيات وت وجرى خالي االجتماع تدشون الهوية الجدتدة للمركز، وال ي تم آ اؤها عمى ثالثة ع اصر، وهي تعزيز الطقة  ي آرامج التعليم اكلويدوحد،

 التعليم والتوظيف، وقيادة االآتكار  ي التيّوي الرقمي  ي التعليمن  

عمى جهودهم امليقيّدرة، والي يي  ركز وعّبد مدتر عاا املركز الوطني للتعليم اكلويدوحد دنعبدهللا الوليدي ع  شوره وتقدتره ملعالي وزير التعليم، وألعضا  مجلس إدارة امل

ويير مسيتيوى اليتيعيليييم تيطي أثمرت ع  إخراج هذه املعاتود والالئية آالصورة الالئقة، وال ي تت اسب مل ميتيطيليبيات املير يلية اليحيالييية، ميميا سيييويون ليه األثير اكتيجيا يد  يي

 والتدريب اكلويدوحد آاململوة، واالرتقا  آهن

والئحة التراخيص لبرامج التدريب” التعليم اإللكتروني“اعتماد معايير   



أصييدرت وزارة الييتييعييليييييم، قييراًرا آيي قييهييا  تييكييليييييف جييميييييل قييائييدي وقييائييدات املييدار  األهييلييييية 

 م  تيارييي اليييوا اليطيالثيا  
ً
والعاملية املكل ون م  الوزارة،  ي جميل املرا ل التعليمية اعتبارا

 مطالبه املدار  األهلية، آتعيون قادة سعودتون مؤهلون عمى  ساوهان «أغسطس 11»

كييمييا شييددت الييوزارة عييمييى جييميييييل إدارات الييتييعييليييييم، أرييه تييتييم إقييهييا  تييكييليييييف جييميييييل قييائييدي 

وقائدات املدار  األهلية والعاملية املكل ون م  قبيل اليوزارة  يي جيميييل امليرا يل اليتيعيليييمييية 

 اعتباًرا م  تاريخه ومتابعة ت  يذ ذلك، وإآالغ املستطمري  آمضمورهن

توجه بإنهاء تكليف جميع قائدي المدارس األهلية والعالمية” التعليم“  





 عبدهللا العازمد

 ددت وزارة التعليم، اليوا الطالثا ،  ي تعميم لها، وجهيتيه ليجيميييل قيطياعيات اليوزارة وإدارات 

 التعليم آامل اطق واملحافظات موعًدا جدتًدا لتقدتم طلبات ال قل لإلداريون واكداريات

 م  كل عاا هجري وملدة شهر 7/ 1عمى أن تبدأ فيدة رفل طلبات ال قل اعتباًرا م  تاريي 

 ويتم رفل الطلب ع  طريق الخدمة الذاتية  ي رظاا فار ن

تحدد موعًدا جديًدا لتقديم طلبات نقل اإلداريين واإلداريات” التعليم“  



 آودت ان عمي 

 عمى اليتيجيهيويا ليليعياا اليدرا يليي امليقيبيل اليذي آيات عيميى األآيوا ، 
ً
تعمل وزارة التعليم السعودتة  اليا

ب الطال  والطالبات مخاطر اكصاآة آ يويدو   ِّ
ّ
 يث تسعى إلى إتجاد وسائل وطرٍق جدتدة آما تج 

  ي املسودة التعليمية  ي العاا الدرا لي املاضلين
ً
ر كطودا

َّ
 كورورا املستجد، الذي أث

و ي هذا الصدد، طليب عيبيدالير يمي  اليعياصيميي، ريائيب وزيير اليتيعيليييم السيعيودي، مي  جيميييل إدارات 

اقل األجهزة التق ية  ي املدار ن  التعليم  ي م اطق وميافظات البالد  رورة تقييم و

 
ً
ي ية ويأتد هذا القرار الجدتد م  وزارة التعلييم ويهيدف تيييدتيد سييياسيات اليعيودة إليى اليدراسية ميتيضيّمِّ

 آقرار تلويل اللج ة اليتيوجيةيهييية ليإليشيراف عيميى 
ً
توفر أجهزة الحاسب اآللي  ي املعامل، وذلك إعماال

هي املتضيمي  و يل اليييدتيييبيات املي ياسيبية 144٠ت  يذ خطة العودة إلى املدار  للعاا الدرا لي املقبل 

 لالستعداد للعاا املقبلن

يعيتيميد 
ع
وتضمَّ  طلب رائب وزير التعليم توجيه قائدي املدار  آيتيعيبيلية اليبييياريات امليطيليوعية عيميى أن ت

 عييمييى  ييرورة الييرفييل آييتييلييك 
ً
ياتييب  ييي امليي يياطييق واملييحييافييظييات، ملييددا هييذه الييبيييييارييات ميي  مييدتييري املييكي

 البيارات خالي خمسة أتاان

يلييار إلييى أن امليييييدان اليييييدآييوي ال تييزاي تيينييتييظيير الييقييرار اليياييهييااييد ميي  وزارة الييتييعييليييييم بلييأن آييداتيية الييعيياا 

عدن  أا ع  بع
ً
 الدرا لي املقبل، هل سيوون  ضوريا

أيام 5نائب وزير التعليم السعودي يشدد على إجراء مهم يُنفّذ في   



تيميطيليون ميخيتيليف تي  كلف األمون العاا ملؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واكآداع "موهبة" الدكتور سعود آ  سعيد املتيمي، ع  تيقيق طيال  ميوهيبية اليذ

ميدالية عاملية للمملوة  ي املحافل واملساآقات العلمية الدولية ما آون ميداليات ذهبية وفضية وعيروريزيية وشيهيادات تيقيدتير،  ٠73شرائح شبا  هذا الوط  املبدعون، 

 لهم وللبا  الوط  التيية  ي اليوا العاملد لللبا  
ً
 ن٠٢٠٢خالي العلر س وات املا ية، موجها

ميييليييا وعيامليييا: "إن   ياهوقاي معاليه  ي  دتث  وي إرجازات اللبا  السعودي وإآداعهم  ي توا اللبا  العاملد، الذي تعد موهبة أ د أآرز الجهات ال ي تدعمه وتيتيبي

 - ي يظيهيميا هللا  -عيزييز الي قيادة اململوة ممطلة  ي خادا الحرمون اللري ون امللك سلمان آ  عبد العزيز يي سعود وصا ب السمو امللكد األمود ميمد آ  سلمان آ  عيبيد

"ن وأوضي  أن عيدد اليطيليبية ٠٢٠٢مو ت للبا  اليوطي  وأتيا يت ليهيم الي يرصية ليليميلياركية  يي قيهيضية اليوطي  آيأعيمياليهيم وميبيادراتيهيم ليتيييقيييق مسي يهيدفيات رؤيية امليميليوية 

 وطالبة م  مختلف مرا ل التعليم العاا موزعون عمى آرامجها ومبادراتها املرتبطية آيامليجياالت اليعيليمييية واليهي يدسييية  11111٠املست يدت  م  خدمات موهبة آلغ 
ً
طالبا

 يرصيت  ٠٢٠٢ألف موهو  وموهوعةن وأ اف أمون عاا موهبة أن رؤية اململيوية  1٠٠والصحية والتق ية، فيما آلغ إجمالي املوهوعون الذت  اكتل  هم موهبة أكثد م  

% مي  إجيمياليي عيدد السيكيان  يي  ٠167سي ية تيميطيل  ٠4  -  11عمى اللبا  وتيعيزييز دوره ليتي يمييية االقيتيصياد اليوطينيي، خياصية أن الليبيا  السيعيودي  يي الي يلية اليعيميريية مي  

افيد اليرؤييةن وأوضي  ميعياليييه أ ليييوا اليعيامليد ليليليبيا  ن ااململوة، وهو ما تمطل إ دى املواات النسبية للوط  بلباآه املبدع واملوهو  والطموح الذي تمطل أ د أهم رو

 أن كل جهود مؤسسة موهبة تسعى إلى إآراز السبل ال ي تيثيدي ويهيا ملياركية الليبيا  عي ٠٢٠٢
ً
جيميييل الصيعيد  ميىترفل شعار "إشراك اللبا   ي الجهود الدولية "، مؤكدا

 آال جا ات والدعم غود امليحيدود اليذي تيتيليقياه امليؤسيسية  يي ظيل تيوجيةيهيات اليقيييادة اليحيويييمية الي يي يمي يت 
ً
مييية اليعي ياتية آياليبيييث آيأهياملحلية واكقليمية والدولية، م وها

ستقطبيهيم ليالرضيمياا ليهيا ت تالعلمي واالآتكار والتقدا املعر ين وأشار معاليه إلى أن ه اك جهات عدتدة ملست تموا مستوى الطلبة الذت  تمت رعات هم م  موهبة، فبدأ

لييك املي ميطيل أراميويو وسياآييك وجيامييعية امليليك عيبيدهللا وميعييادن وهييييلية الي يضييا  السيعييودتية، كيميا اسيتييييدثيت عيدد ميي  الييجياميعييات السييعيودتية ميطيل جيامييعية جييدة وجيياميعية

 ألن تقوا املزيد م  الجهات 
ً
ستطمار  يي هيؤال  الليبيا  آاال عبدالعزيز وجامعة امللك سعود آرامج الستقطا  املوهوعون واملوهوعات م  خريجي املر لة الطاروية، متطلعا

 الذت  تمت رعات هم م  أعمار مبورة م  قبل موهبة وشركائها املحليون والدوليونن

( ٠73، )٠٢٠٢ ي ي   ٠٢1٢ملياركية مي يذ عياا  1٠ول ت معالي أمون عياا ميوهيبية إليى أن ميوهيو يد اليوطي   يقيقيوا خيالي ملياركياتيهيم  يي األومليييبيادات اليدولييية الي يي آيلي يت 

 ميدالية عاملية للمملوة  ي املحافل واملساآقات العلمية الدولية ما آون ميداليات ذهبية وفضية وعرورزية وشهادات تقدترن

ل اليتيصيحير، وريدرة املييياه مطي تذكر أن لدى موهبة قراآة ألف طالب وطالبة تدرسون  ي أرقى الجامعات الدولية  ي املجاالت ذات األولوية الوط ية ال ي تيتاجها اململوة

إقليمي أتضان  وتمو  بعضهم م  فتح شركات وملاريل ريادتة ذات أثر عاملد و

سنوات 01إنجازاً عالمياً خالل  873"موهبة" : الطالب السعوديون قدموا للوطن   



 عبدهللا العازمد

قيررت وزارة اليتييعييلييييم االسييتيعيياريية، آيياملييعيلييمييويين واملييعييليمييات  ييي إدارات الييتيعييلييييم آييامليي ياطييق وامليحييافييظييات 

 للعاا الدرا لين
ً
عد استعدادا  لتسجيل درو  للتعليم ع  بع

جييا  ذلييك  ييي تييعييميييييم ليي ييائييب وزييير الييتييعييليييييم الييدكييتييور عييبييداليير ييميي  الييعيياصييمييي، وجييهييه لييجييميييييل إدارات 

رييظييًرا لييلييحيياجيية إلييى تسييجيييييل درو  لييلييتييعييليييييم عيي  بييعييد “ الييتييعييليييييم  ييي امليي يياطييق واملييحييافييظييات، تضييميي  

ليتي ي يييذ هيذه  -معلمون/ معلمات-هي، و يث إن ذلك تتطلب ترشيح 144٠استعداًدا للعاا الدرا لي 

الييدرو ، وفييق مييعيياتييوييد عييددتيية ورييوعييييية لييكييل تييخييصييص وكييون املييقيياآييليية ال ييخييصييييية إ ييدى أدوات 

 ”.االختيار ال وعي للمعلمون واملعلمات

افيقية عيميى تليويييل  وأشار التعميم، أره آ اً  عمى ما تقتضيييه املصيليحية اليتيعيليييمييية، قيرر ميا تيميي: امليو

افيقية عيميى تليويييل فيرييقيوين إدارييوين ليدعيم اليليجيان  افييية عيميى ليجيان امليقياآيالت، وامليو الليجي ية اكشير

افقة عمى تلويل ليجيان كجيرا  امليقياآيالت ال يخيصييية  وجمل البيارات وتدقيق الوثائق، وكذلك املو

 للمعلمون واملعلمات  ي كل تخصصن

 للمعاتيويد والي يمياذج  -املرشحون/املرشحات-و اف التعميم، تتولى كل لج ة تخصصية اختيار 
ً
وفقا

املعتمدة، ويرفل رئيس كل لج ة تخصصية لرئيس فريق إدارة مركز التعليييم عي  بيعيد آييياريا آيأسيميا  

اقل استمارة املقاآلةن  املرشحون مرتبة وفق الدرجات املوتسبة م  و

تستعين بالمعلمين والمعلمات لتسجيل دروس التعليم عن بُعد للعام القادم” التعليم“رسمياً..   



 عبود ال هد 

، اليييييوا الييطييالثييا ، عيي  إصييدار وزارة الييتييعييليييييم تييعييميييييًمييا لييجييميييييل «عيياجييل»كلييف مصييادر لييي

 اكدارات واألقساا ومكاتب التعليم واملدار  آخصوص  واآط إصدار م صات جدتدةن

إن تعميم وزارة التعليم تتعلق آاعتماد ريميوذج  يوكيمية املي يصيات  :«عاجل»وقالت مصادر 

 الوط ية قبل العمل عمى إطالق أي م صة جدتدةن

، أن الييتيعييميييييم تييطييلييب ميي  الييجيهييات املييذكيورة الييتيينيسيييييق ميل أميياريية «عياجييل»وذكيرت مصييادر 

 اللج ة الوط ية للتيوي الرقمي  ي وزارة االتصاالت وتق ية املعلوماتن

وشدد التعيميييم عيميى  يرورة اليتينيسيييق ميل إدارة تيقي ييية امليعيليوميات قيبيل إطيالق أي مي يصية 

 الويدورية جدتدة الستوماي اكجرا ات املطلوعةن

وربه تعميم وزارة التعليم إلى  رورة الرفل لإلدارة العامة للتيوي الرقمي وأم  امليعيليوميات 

 آالوزارة العتماد ذلكن

 طالبت بالتنسيق مع االتصاالت الستكمال إجراءات االعتماد
 توجيه من وزارة التعليم لإلدارات والمدارس حول ضوابط المنصات الجديدة.
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