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هت 2441لتعتام التدرا ت ت  ء ااستقبلت إدارة تعليم جدة اليوم منسوبيها من الهيئة التعليمية واإلدارية عقب اإلجازة الرسمية ، وذلك ملتابعة استتتعتدادامل املتدارد لتبتد

 أسابيع . 7وفق الخطط الزمنية الت  اعتمدتها الوزارة للتعليم عن بعد املحدد بت 

د ملتا كت تستر ستنتا عتداوأوضح املتحدث الرسم  لتعليم جدة حمود بتن قتقتنتااك الت تنتا تي ، أك ملتيتادامل املتدارد و داريتيتهتا نتو متدارد التبتنتنتك والتبتنتامل ، عت ت  أهتبتة ا ستتت 

 العملية التعليمية بكر نجاح ، مراعنك عظم املسؤولية امللقاة ع   عاتقهم نو نجاح العمر التعليم  نو مختلف املراحر الدراسية .

يتامل التتتعتلتيتم والتتتعتلتم نتو عتمتلتوأشار إل  متابعة املدكر العام للتعليم بمحافظة جدة الدكتور سعد بن بركي املسعودي ، للدور املهم واملحوري لتقتادة املتدارد نتو ملتيتادة  

تتيتاا املتدرستة متن احت املدارد واإلشراف ع   الخطة العامة لها ، إل  جانب سنا ملبول الطالب وتسجيلهم ومتابعتهم بتالتتتنتستيتق متع لتجتنتة اإلرشتاد التطتال تي ، وتتحتدكتد

 املواد واملعدامل واألجهزة بالتنسيق مع الجهامل ذامل العالملة باملدرسة .

 للجميع نو القطاع التعلتيتمت  كت  
ً
لتتتوفتيتق والتنتجتاح ، وأك كت توك ر اولست ا نتباه إل  دور اإلدارينك واإلداريامل نو املدارد ودعمهم لتنسيذ خطط وبرامج اداراتها ، متمنيا

 ك سوه الجد وا جتهاد واملزيد من العطاء ألبنائنا الطالب وبناتنا الطالبامل .
ً
 دراسيا

ً
 عاما

 

 إدارة تعليم جدة تستقبل منسوبيها من الهيئة التعليمية واإلدارية عقب اإلجازة الرسمية







 امللف الصحفي

 هـ1441صفر للعام  74يوم األربعاء 

 

 أخبار بوابة تعليم جدة



تعتد لتبتداكتة  .وقف املدكر العام للتعليم بجدة الدكتور سعد املسعودي ملرار عودة الدراسة عتن بع

العام الدرا    الحالو باألبوي والحا ي من ملبر القيادة الح يمة، كونهتا وعتعتت  تحتة وستالمتة 

األبتتنتتاء متتن التتطتتالب والتتطتتالتتبتتامل نتتو املتتقتتام األول، تتتالفتتيتتا  نتتتتتقتتال أي عتتدو  متتع عتتمتتاك انتتطتتالملتتة 

 العام الدرا    نو موعده واستمرار عملية التعليم عبا املنصة اإلل تاونية.

مضيسا أك القرار الح يم كتسق مع الجهود الجبارة والتتتوجتيتهتامل الستدكتدة التتت  كتوجت   تهتا ختادم 

( عت ت  21-الحرمنك الشريسنك وسمو ولو عهده األمتنتك تت أكتدهتمتا ذ تت متنتذ بتداكتة جتائتحت   كتوفتيتد 

مختلف األقعدة األمر الذي كاك لت  أبتلتأل األـتر تت بتعتد تتوفتيتق ذ تت نتو التتتااجتع املتلتحتو  نتو أعتداد 

 اإلقابامل بالسناود، وهو مؤشر للسيطرة علي  وزوال  بمشيئة ذ.

وأشار املسعودي إل  أك عملية التعليم ست وك متوفرة عبا منصة مدرستتت  لتلتتتعتلتيتم ا لت تتتاو تي 

مع أدوامل التواقر الخاقة  تهتا لتجتمتيتع املتدارد األمتر التذي ستيتدعتم التعتمتلتيتة التتتعتلتيتمتيتة بتكتر 

يسر وسهولة وبما كضمن فاعليتها تحقيقا لنتواتتج التتتعتلتم، مشتددا عت ت  حتتتمتيتة شتراكتة األسترة 

وتهيئة البيئة املناسبة ألبنائهم وبناتهم نو املنزل كوك األسترة املتعتضتد والتداعتم األول لتلتدور التهتام 

واملحوري للمعلمنك واملعلمامل نو تسعير منصة التعلم والتواقر الساعر واملستتتمتر متع التطتالب 

 والطالبامل راجيا للجميع عام درا    حافر التوفيق والسداد.

 

 عودة الدراسة عن بُعد.. المسعودي: قرار حكيم يؤكد حرص القيادة على سالمة الجميع  
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 أخبار وزارية



تعتزم وزارة التعليم ممثلة باملركز الوطن  للتطوير املنه  التعلتيتمت  تتنتستيتذ ختطتة التتتدريتب عت ت  نتظتام 

 للمعلمنك واملعلمامل. 2441إدارة التعليم اإلل تاو ي منصة  مدرست ( للعام الدرا    

 جاء ذلك نو تعميم لنائب وزير التعليم وجه  لجميع إدارامل التعليم نو املناطق واملحافظامل.

حترقتا متن وزارة التتتعتلتيتم عت ت  إكستاب متهتارامل استتتختدام نتظتام إدارة التتتعتلتيتم “ وجاء نو التتتعتمتيتم  

اإللت تتتتتاو تتي متنتتصتتة  متتدرستتتت ( وتتتعتتزيتتز املتتستتاهتتيتتم األستاستتيتتة نتتو التتتتعتتلتتيتتم اإللتت تتتتتاو تتي املتتتتمتتركتتز حتتول 

املتتف  التتطتتالتتب، وذلتتك إكتتمتتانتتا متتملتتهتتا بتتعهتتمتتيتتة دور املتتعتتلتتمفة نتتو تتتعتتلتتم التتطتتالب متتن ختتالل تتتختتطتتيتتط متتو

تعليمية وأساليب تعلم حدكثة تجعر الطالب متنتتتجتا لتلتمتعترفتة وملتادرة عت ت  متواكتبتة املستتتجتدامل، 

تعتزم الوزارة ممثلة باملركز الوطن  للتطوير املنه  التتتعتلتيتمت  تتنتستيتذ ختطتة التتتدريتب عت ت  نتظتام إدارة 

والتذي نتتتطتلتع أك كت توك لت  ا تعتكتاد  2441التعليم اإلل تتاو تي متنتصتة  متدرستتت ( لتلتعتام التدرا ت ت  

 ”.إكجا ي ع   تحسنك املمارسامل التعليمية ونواتج التعلم

تنفذ برنامج تدريبي للمعلمين والمعلمات على منصة مدرستي” التعليم“  



 عبدذ العازمي

طالبتت وزارة التتتعتلتيتم شتاظت تو التويتائتف ا داريتة بتتتحتدكت) بتيتانتاتتهتم بتمتنتصتة  بتيتانتاتتي التويتيتستيتة( بتوزارة املتوارد 

التترتتشتتريتتة والتتتتتنتتمتتيتتة ا جتتتتتمتتاعتتيتتة، و عتتافتتة املتتؤهتتالمل التتعتتلتتمتتيتتة والتتدورامل التتتتتدريتترتتيتتة متت تتتتتمتتلتتة التتبتتيتتانتتامل، وتتتاريتت  

 الحصول عليها من خالل نظام فارد.

 جاء ذلك نو تعميم لوزير التعليم وجه  لجميع اإلدارامل وملطاعامل الوزارة وامللحقيامل.

وطالب التعميم جميع شاظ و الويائف اإلدارية تحدك) البيانامل ملستحقي التاملية لتلتمترتتبتة التثتالتثتة عشترة فتمتا 

 دوك وفتح بطاملة التاملية ع   النظام  اإلل تاو ي فارد(.

كما طالب بالتعكد من وجود تقويم أداء وييسي بنظام فارد ليتم ن املويف متن التدختول عت ت  بتطتاملتة التتتاملتيتة 

( متن ۱۱-۱۱-۱۱و تمام عملية التقدكم، فيما سي وك إجراء املقابالمل الشخصية املستتتحتقتي املتراتتب التتتالتيتة   

ملبر لجنة تشكر نو الوزارة وعمر اإلجراءامل الالزمة لتذلتك، فتيتمتا ستيتتتم فتتتح بتطتاملتة التتتاملتيتة لتلتمتستتتحتقتنتك حتتت  

وفقا ملعاكنا املساعلة للتاملية والعناقر املترحتحتة املتعتتتمتدة بتا تتستا  متع  2441ف١ف2٤تاري  املساعلة الحالية نو 

 وزارة املوارد الرشرية والتنمية ا جتماعية.

وشدد التعميم ع   ا طالع ع   املرفقامل املوضحة للمعاكنا والخطوامل الت  كجب مراعاتها و بالظها ملنسوبتيت تم 

 لالطالع والعمر بموجب .

تحدد موعد مفاضلة الترقيات لمنسوبيها.. وتحديث البيانات شرط للترقية” التعليم“  



عد ملدة سبعة أسابيع هو الخي املتاح للوزارة والجهامل ار أكدمل املتحدث الرسم  للتعليم العام بوزارة التعليم ابتسام الشهري ، أك ملرار التعليم بدء الدراسة عن بع

ير الظروف الراهنة  نو ذامل العالملة ممثلة نو وزارة الصحة ووزارة ا تصا مل وتقنية املعلومامل وهيئة تقويم التعليم والتدريب وبرنامج تنمية القدرامل الرشرية

 للصسوف األولية.
ً
 للطالب والطالبامل ، وخصوقا

ً
 واإلجراءامل ا حتاازية من فناود كورونا ع   الرظم من أهمية الدراسة حضوريا

ت جاهزة  حتمال كانوملالت نو املؤتمر الصحسي الذي عقد اليوم   إك وزارة التعليم حرقت منذ وملت مب ر ع   دراسة املستجدامل كافة لقرار العودة للدراسة ، و 

 
ً
عد ل ملها عملت مع الجهامل ذامل العالملة نو اتخاذ القرار الذي يعّزز من حماكة اإل ساك أو   أو عن بع

ً
 “.العودة حضوريا

 ، ورأكنا حجم اإلقابامل املسجلة فكاك الخيار هو الحسا  ع   أبنائ“وأعافت  
ً
وبناتنا من نا أننا تابعنا التجارب الدولية نو ملرار عودة الدراسة للطالب حضوريا

عد“خالل التعليم  مع توفنا اإلمكانامل كافة لتحقيق ذلك ، مشناة إل  أك املدرسة هو م ّوك رئيس من مؤسسامل املجتمع ، وفتح أبوا ها مع مكاتب التعليم ” عن بع

عد ، ولهذا كاك ملرار حضور جميع أعضاء الهيئة اإلدارية نو املدارد ومكاتب التعليم طيلة أك العمر خالل األسبوع ، ام مهم لضماك استمرار الرحلة التعليمية عن بع

 ”.مع تطبيق العمر املرك نو الحضور ،  هدف التواقر مع الطالب والطالبامل وأولياء أمورهم ، ومتابعة تقارير منصة مدرست 

أفادمل ، أك حضور املعلمنك واملعلمامل للمدرسة ليوم واحد نو األسبوع ع   األملر سي وك وفق مهام محددة بالتنسيق مع إدارة املدرسة ، مل بعة تقارير األداء ، تاو

عد ، مع تطبيق اإلجراءامل ا حتاازية نو الحضور  مل تب التعليم ، و والتواقر مع الطالب والطالبامل ممن ملد كواجهوك قعوبامل نو التكليسامل والتقييمامل عن بع

 استثناء حا مل املعلمنك واملعلمامل الت  كتعذر وقولها للمدرسة.

 من مصدرة  
ً
 لقراءة الخبا كامال
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وععت وزارة التعليم جدو  زمنيا لتوزيع ال تب املدرسية ع   املدارد بما كضمن منع ت دد 

 أولياء أمور الطالب.

وأوضحت املتحدث الرسم  للوزارة ابتسام الشهري أك ملرار الدراسة عن بعد جاء كخيار للوزارة 

بالتعاوك مع الجهامل ذامل العالملة رظم إدراك أهمية الحضور للمدرسة وخاقة طالب الصسوف 

الدنيا، وذلك تعزيزا لحماكة الطالب والطالبامل من فناود كورونا املستجد، مشناة إل  وجود 

 املعلمنك واملعلمامل كوما واحدا نو األسبوع ملتابعة تقارير األداء والتواقر مع الطالب.

وبينت أك الصالحية تمنح ملكاتب التعليم نو استثناء بعض املعلمنك واملعلمامل من الحضور، 

 فتة إل  تم نك األسر من متابعة أبنائها وتخسيف األعباء ا ملتصادكة وتخسيف الضغط ع   

شب ة اإلنتانت عند الدخول نو وملت واحد، حي) إك منصة مدرست  لها تقييمامل مستمرة، وملد 

ألف سؤال، وخصصت  211ت وك هناك اختبارامل تحدد  حقا. وملالت لدكنا بنك أسئلة كضم 

ملناة عنك ملناة لكر قف درا   ، والطالب الذكن   تتوفر لديهم أجهزة سيجري التنسيق مع 

 تكافر لتوفنا أجهزة لهم.

 جدول زمني لتوزيع الكتب المدرسية لمنع تكدس أولياء األمور



حددمل متحتدث التتتعتلتيتم التعتام بتوزارة التتتعتلتيتم ابتتتستام الشتهتري، متوملتف التطتالتب التذي لتيتس لتدكت  

عد.  جهاز للتواقر اإلل تاو ي، وكيسية دراست  عن بع

وملالت خالل مؤتمر  حسي مشتاك مع وزارة الصحة اليوم األحد، إن  بالنستبتة لتلتطتالب التذكتن لتيتس 

لتديتتهتتم جتهتتاز وكتتانتتت أستترهتتم متتن عتتمتتن األستتر املستتجتتلتتة بتالضتتمتتاك ا جتتتتمتتا تتو، فستتيتتتتم التتتتتنتستتيتتق متتع 

تعتد  مؤسسة تكافر لتوفنا أجهزة لهذه األسر، موضحة أك ذلك كعتي لتيسنا إدارة عملية التعتلتم عتن بع

 عن طريق منصة مدرست  واملنصامل كافة.

ونو وملت سابق ملالت ابتسام الشهري، إك اليوم الدرا    سي وك ع   مرحلتنك، املرحلة ا بتتدائتيتة  

عصًرا عبا ملنوامل التعليم، وللمرحتلتة املتتتوستطتة والتثتانتويتة متن الت  ١حي) كبدأ كومهم الدرا    من الت 

 قباًحا، مضيسة أك كر مدرسة ستتول  توزيع ال تب ع   الطالب والطالبامل وفق جدول زمن . 7

 لمن ال يمتلكون وسيلة للتواصل..
 بالفيديو.. وزارة التعليم: سيتم التنسيق مع مؤسسة تكافل لتوفير األجهزة للطالب في هذه الحاالت
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 مقال



 حمود أبو طالب

 بالنسبة للعام الدرا    الحالو، وملد سبق التعكيد ع   أك القرارامل ليست سهلة خالل هذه املرحتلتة، خصتو 
ً
 حسمت وزارة التعليم األمر جزئيا

ً
نتو متجتال التتتعتلتيتم ألهتمتيتة  قتا

و كر مرحلة دراستيتة ونتو كتر ة نوحساسية الجوانب املتعلقة ب  واختالف السئامل العمرية امللتحقة ب  واألهم أن    خيارامل متاحة في  ظنا عماك التعليم لكر طالب وطالب

عت إكمال العام التدرا ت ت  عتن تطامكاك نو اململ ة، وملد أـبتت الوزارة بعد بدء الجائحة ملدرتها ع   مواكبة التحدكامل الهائلة الت  واجهتها رظم املصاعب الجمة عندما اس

 بعد كتجربة جدكدة ومعقدة التساقير وجدمل نسسها فجعة مضطرة لخوعها.

أسابيع ـم تقييم األوعاع بحسب ما يستجد، إذ   أحد يستطيع اآلك التنبؤ بما ست وك علي  األمور، ربمتا كتتتم  7توج  الوزارة جيد للعام الحالو بإملرار التعليم عن بعد ملدة 

، ول ن نو هذه الستاة هناك متطلبامل نو ظاكة األهمية لنجاح تعليم شامر عن بعد تشت
ً
املع تدريجيا جتهتامل عتدكتدة نتو مستؤولتيتتتهتا  تتاكتمدكد األسابيع السبعة وربما كتغنا الو

أو رمتزيتة ألك استتتختدام ضتة مع وزارة التعليم. وع   سرير املثال   بد من عماك خدمة جيدة لالتصا مل وشب ة اإلنتانت نو كر موملع من مناطق املمتلت تة وبتتتكتالتيتف متنتختست

بتد أك تتتتختذ التوزارة إجتراء ا   الشب ة سي وك معظم ساعامل اليوم، وليس كر األسر ملادرة عت ت  تتكتالتيتستهتا بتعستعتارهتا التحتالتيتة، أو تتوفتنتا أجتهتزة  بتتتوب ألبتنتائتهتا وبتنتاتتهتا، وهتنت

ك، وهتنتاك رفتنتكضمن الحصول عليها بعسعار مدعومة كتمتا فتعتلتت كتثتنتا متن التدول، كتمتا  بتد متن متراجتعتة رستوم املتدارد التختاقتة متع هتذه املتتتغتنتاامل بشتكتر متنتصتف لتلتطت

 تساقير كثناة سوف تتضح مع الوملت و   شك نو أك الوزارة مستعدة للتعامر معها.

 للمشاركة نو تجاوزها وليس تحمير وزارة التتتعتلتيتم وحتد
ً
التعتبء التكتامتر، عتلتيتنتا أك هتا إنها مسؤولية جماعية  شتاك فيها، و ذا حدـت أخطاء أو مشاكر كجب أك نبادر جميعا

 ملصلحة أبنائنا وبناتنا، وكاك ذ نو عوك 
ً
 توخيا

ً
 ميع.الجنتابع مع الوزارة ما كحدث وننب  إل  ما كجب ا هتمام ب ، ونقتاح ما نراه مسيدا
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