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 سلطان السلمي

اليييييادة اليحي ييي ية،  قيبي وصف املدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد املسعودي، قرار عودة الدراسة عن ُبعد لبداية العام الدراس ي الحالي باألبوي والحاني  نين 

واسيتي يرار عي يلييية  عيد كونها وضعت صحة وسالنة األبناء نن الطالب والطالبات في امليام األول، تالفيا النتيال أي عدوى نع ض ان انطالقة العام الدراسي يي فيي نيو 

 التعليم عبر املنصة اإلل ترونية.

 يا   يي نينيا بيدايية ييد ينضيفا أن اليرار الح يم يتسق نع الجهود الجبارة والتوجيهات السديدة التي يوجه بها خادم الحرنين الشريفيين وسي يو وليي عيهيد  األنييين يي أ

طيرة ليسييي( على نختلف األصعدة األنر الاي كان له أبلغ األثر ي بعد توفيق   ي في التراجع امللحوظ فيي أعيداد اإلصيابيات بياليفيييروؤ، و يو ني  ير لي91-جائحه )كوفيد 

 .-ب شيئة    –عليه وزواله 

نير الياي سيييدعيم األ  وأ ار املسعودي إلى أن ع لية التعليم ست ون نتوفرة عبر ننصة ندرستي للتعليم اإلل ترون  نع أدوات التواص  الخاصة بها لج يع امليدارؤ

 عيليى ةيتي ييية  يراكية األسيرة وةيهيييئية اليبيييئية املينياسيبي
ع
بينيا يهيم وبينياةيهيم فيي ة أل الع لية التعلي ية بك  يسر وسهولة وب ا يض ن فاعليتها تحيييا لنواتج التعليم، نشيددا

اليطيالب واليطياليبيات نيع املنزل كون األسرة املعضد والداعم األول للدور الهام واملحوري لل عل ين واملعل ات في تفعي  ننيصية اليتيعيليم واليتيواصي  اليفياعي  واملسيتي ير 

ا للج يع عام دراس ي ةاف  التوفيق والسداد.  راجيع

قرار حكيم يؤكد حرص القيادة على سالمة الجميع” عودة الدراسة عن بُعد“المسعودي:   











رأؤ صاةب الس و امللك  األنير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أنير ننطية ن ة امل رنة فيي 

 السيتيعيراع اسيتيعيدادات اليعيام اليدراسي يي امليييبي ، بيحيضيور نيدييري 
ع
نير اإلنارة بجدة، اجت ياعيا

 التعليم باملنطية، وندير فرع  يئة االتصاالت وتينية املعلونات باملنطية.

وخالل االجت اع الاي ةضير  نيديير عيام ميعيليييم املينيطييية اليدكيتيور أةي يد اليزائيدي، ونيديير عيام 

معليم جدة الدكتور سعد املسعودي، وندير عام معليم الطائف الدكتيور اليالل اليليهيييديي، ونيديير 

معليم الينفاة الدكتور نح د الزاةمي، وندير معليم اليليييل اليدكيتيور زكي  اليحيازني ، ونيديير فيرع 

 يئة االتصاالت وتينية املعلونات باملنطية سيعيد الشينيبيري، اسيتي يع األنييير بيدر بين سيليطيان إليى 

 رح عن اسيتيعيداد إدارات اليتيعيليييم ليليعي يلييية اليتيعيلييي ييية، اليتيي سيتي يون عين بيعيد خيالل اليفيتيرة 

 املحددة نن العام الدراس ي الجديد.

ك ا است ع س و  إلى خطط االتصياالت وتييينييية امليعيليونيات ليتيجيوييد االتصياالت فيي نيحيافي يات 

 املنطية ب ا يض ن سير الع لية التربوية وتحييق االستفادة لشرائح الطالب كافة.

 نائب أمير مكة يستعرض استعدادات العام الدراسي المقبل



 بحيضيور نيدراء 
ع
رأؤ نائب أنير ننطية ن ة امل رنة بدر بن سلطان في نير اإلنارة بجدة اجت اعا

الييتييعييليييييم بييامليينييطييييية ونييدييير فييرع  يييييئيية االتصيياالت وتييييينييييية املييعييلييونييات بييامليينييطييييية، السييتييعييراع 

 استعدادات العام الدراس ي امليب .

وخالل االجت اع الاي ةضر  ندير عام معليم املنطية أة د الزائدي، ونديير عيام ميعيليييم جيدة 

سعد املسيعيودي، ونيديير عيام ميعيليييم اليطيائيف اليدكيتيور اليالل اليليهيييديي ، ونيديير ميعيليييم الييينيفياة 

نح د الزاةمي، وندير معليم الليل زك  الحازن  وندير فرع  يئة االتصاالت وتينية امليعيليونيات 

بييامليينييطييييية سييعييد الشيينييبييري، واسييتيي ييع األنييييير إلييى  ييرح عيين اسييتييعييداد إدارات الييتييعييليييييم لييلييعيي ييلييييية 

التعلي ية والتي ستي يون عين بيعيد خيالل اليفيتيرة امليحيددة نين اليعيام اليدراسي يي اليجيدييد، وخيطيط 

االتصيياالت وتييييينييييية املييعييلييونييات لييتييجييويييد االتصيياالت فييي نييحييافيي ييات امليينييطييييية بيي ييا يضيي يين سييييير 

 الع لية التربوية وتحييق االستفادة لكافة  رائح الطالب.

 اجتماع نائب أمير مكة المكرمة بمدراء التعليم



جيدة وخيلييي  ات اعت د املدير العام للتعليم ب حاف ة جدة الدكتور سعد املسعودي، اليوم ةركة الني  اليداخيليي لشياويليي و ياويالت اليوليائيف اليتيعيلييي ييية بي يحيافي ي

 نعل ا ونعل ة. 8912ورابغ التي   لت 

نين  8912ة لهاا اليعيام حركوأوضح ندير إدارة   ون املعل ين علي الغاندي أن اللجان املكلفة بنين وبنات أنهت أع ال الحركة ونراجعتها ةيل بلغ عدد املش ولين بال

نين  ياويالت اليوليائيف  9911نن  اولي الولائف التعلي ية و  9191% نن إج الي عدد املتيدنين واملتيدنات، ننهم 82 اولي و اوالت الولائف التعلي ية بنسبة 

 التعلي ية.

 عبر ن ام "فارؤ" بعد االنتهاء نن تنفيا ومسليم ج يع األع ال واملهام ا
ع
بوية واليتيعيلييي ييية املسينيدة لتر وأضاف أن إخالء الرف املش ولين بحركة الني  سي ون إل ترونيا

 إليهم.

 جي يييع نضي نن جانبها بّينت نساعدة ندير إدارة  ي ون امليعيلي ييين ةيهياني  اليدوسيري أن ةيركية الينييي  تي يت بينياءع عيليى نيعيايييير وضيوابيط نيفياضيلية الينييي  اليداخيليي،
ّ
ييفية أن

 نن خالل ن ام "نور" عن الريق ةساب املعلم واملعل ة ةتى تاريخ 
ع
  ي.9449/ 98/ 81ع ليات االستعالم واالعتراع على الحركة ست ون نتاةة إل ترونيا

 

معلماً ومعلمة 8612تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي لـ   



اعت د املدير العام للتعليم ب حاف ة جدة الدكتيور سيعيد املسيعيودي، اليييوم االثينييين، ةيركية 

الينييي  اليداخييليي لشياويليي و ياويالت اليوليائييف اليتيعيليييي ييية بي ييحيافي يات جيدة وخيلييي  ورابييغ 

 نعل ا ونعل ة. 8912والتي   لت 

وأوضح ندير إدارة   ون املعل ين علي الغاندي أن اللجان املكلفة بنين وبنات أنيهيت أعي يال 

نيين  يياوييلييي  8912الييحييركيية ونييراجييعييتييهييا ةيييييل بييلييغ عييدد املشيي ييولييييين بييالييحييركيية لييهيياا الييعييام 

% نين إجي ياليي عيدد امليتيييدنييين وامليتيييدنيات، نينيهيم 82و اوالت الولائف التعلي ية بنيسيبية 

 نن  اوالت الولائف التعلي ية. 9911نن  اولي الولائف التعلي ية و  9191

 عيبير ني ييام "فيارؤ" بيعييد 
ع
نضيييفيا أن إخييالء اليرف املشي ييولييين بيحييركية الينيييي  سيييتيم إليي يتيرونيييا

 االنتهاء نن تنفيا ومسليم ج يع األع ال واملهام التربوية والتعلي ية املسندة إليهم.

نن جانبها أوضيحيت نسياعيدة نيديير إدارة  ي ون امليعيلي ييين ةيهياني  اليدوسيري أن ةيركية الينييي  

يافيية عيي ييليييييات   كي
ّ
تيي ييت بيينيياءع عييلييى نييعييايييييير وضييوابييط نييفيياضييليية اليينييييي  الييداخييلييي، نضيييييفيية أن

 نن خالل ن ام "نور" عين اليرييق 
ع
االستعالم واالعتراع على الحركة ست ون نتاةة إل ترونيا

  ي.81/98/9449ةساب املعلم واملعل ة ةتى تاريخ 

 وفي ا يلي رابط االستعالم عن نتيجة ةركة الني  الداخلي )ن ام نور(:

 https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx  

 

معلماً ومعلمة 8612تعليم جدة يعتمد حركة النقل الداخلي لـ   



 ياسر بن يوسف

اعت د املدير العام للتعليم ب حاف ة جدة الدكتيور سيعيد املسيعيودي، اليييوم االثينييين، ةيركية 

الينييي  اليداخييليي لشياويليي و ياويالت اليوليائييف اليتيعيليييي ييية بي ييحيافي يات جيدة وخيلييي  ورابييغ 

 نعل ا ونعل ة. 8912والتي   لت

وأوضح ندير إدارة   ون املعل ين علي الغاندي أن اللجان املكلفة بنين وبنات أنيهيت أعي يال 

نيين  يياوييلييي  8912الييحييركيية ونييراجييعييتييهييا ةيييييل بييلييغ عييدد املشيي ييولييييين بييالييحييركيية لييهيياا الييعييام 

% نين إجي ياليي عيدد امليتيييدنييين وامليتيييدنيات، نينيهيم 82و اوالت الولائف التعلي ية بنيسيبية 

 نن  اوالت الولائف التعلي ية. 9911نن  اولي الولائف التعلي ية و  9191

 عيبير ني ييام 
ع
بيعييد ”  فيارؤ“ نضيييفيا أن إخييالء اليرف املشي ييولييين بيحييركية الينيييي  سيييتيم إلي يتيرونيييا

 االنتهاء نن تنفيا ومسليم ج يع األع ال واملهام التربوية والتعلي ية املسندة إليهم.

معلماً ومعلمة 8612تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي لـ   



 عبدالعزيز الع ري 

اعت د املدير العام للتعليم ب حاف ة جدة الدكتيور سيعيد املسيعيودي، اليييوم اإلثينييين، ةيركية 

الني  الداخلي لشاولي الولائف التعلي ية بي يحيافي يات جيدة وخيلييي  ورابيغ واليتيي  ي يليت 

 نعل ا ونعل ة. 8912

وأوضييح نييدييير إدارة  يي ون املييعييليي ييييين عييلييي الييغييانييدي، أن الييلييجييان املييكييلييفيية بيينييييين وبيينييات أنييهييت 

نين  ياويليي  8912أع ال الحيركية ونيراجيعيتيهيا، إد بيليغ عيدد املشي يولييين بياليحيركية ليهياا اليعيام 

% نين إجي ياليي عيدد امليتيييدنييين وامليتيييدنيات، نينيهيم 82و اوالت الولائف التعلي ية بنيسيبية 

 نن  اوالت الولائف التعلي ية. 9911نن  اولي الولائف التعلي ية و  9191

 عيبير ني يام "فيارؤ" بيعيد 
ع
وأضاف أن إخيالء اليرف املشي يولييين بيحيركية الينييي  سيييتيم إلي يتيرونيييا

 االنتهاء نن تنفيا ومسليم ج يع األع ال واملهام التربوية والتعلي ية املسندة إليهم.

نن جانبها، أوضحت نساعدة نيديير إدارة  ي ون امليعيلي ييين ةيهياني  اليدوسيري أن ةيركية الينييي  

يافيية عيي ييليييييات   كي
ّ
تيي ييت بيينيياءع عييلييى نييعييايييييير وضييوابييط نييفيياضييليية اليينييييي  الييداخييلييي، نضيييييفيية أن

 نن خالل ن ام "نور" عين اليرييق 
ع
االستعالم واالعتراع على الحركة ست ون نتاةة إل ترونيا

  ي. 81/98/9449ةساب املعلم واملعل ة ةتى تاريخ 

 

 

ً  8612تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي لـ معلما  



 سلطان السلمي

ب حيافي يات جيدة ية اعت د املدير العام للتعليم ب حاف ة جدة الدكتور سعد املسعودي، اليوم االثنين، ةركة الني  الداخلي لشاولي و اوالت الولائف التعلي 

 نعل ا ونعل ة. 8912وخلي  ورابغ والتي   لت

كية ليهياا اليعيام ليحير وأوضح ندير إدارة   ون املعل ين علي الغاندي، أن اللجان املكلفة بنين وبينيات أنيهيت أعي يال اليحيركية ونيراجيعيتيهيا ةيييل بيليغ عيدد املشي يولييين بيا

نين  9911نين  ياويليي اليوليائيف اليتيعيلييي ييية و  9191% نن إج الي عيدد امليتيييدنييين وامليتيييدنيات، نينيهيم 82نن  اولي و اوالت الولائف التعلي ية بنسبة  8912

  اوالت الولائف التعلي ية.

 عيبير ني يام 
ع
بيعيد االنيتيهياء نين تينيفيييا ومسيليييم جي يييع األعي يال وامليهيام اليتيربيويية واليتيعيلييي ييية ”  فيارؤ“ نضيفا أن إخالء الرف املش ولين بحركة الينييي  سيييتيم إلي يتيرونيييا

 املسندة إليهم.

 ، ننن جانبها أوضحت نساعدة ندير إدارة   ون املعل ين ةهان  الدوسري، أن ةيركية الينييي  تي يت بينياءع عيليى نيعيايييير وضيوابيط نيفياضيلية الينييي  اليداخيليي
ّ
ضيييفية أن

 نين خيالل ني يام 
ع
 يي، 81/98/9449عين اليرييق ةسياب امليعيليم وامليعيلي ية ةيتيى تيارييخ ”  نيور “ كافة ع ليات االستعالم واالعتراع على الحركة ست ون نتاةية إلي يتيرونيييا

 وفي ا يلي رابط االستعالم عن نتيجة ةركة الني  الداخلي )ن ام نور(:

 https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx 

  

معلماً ومعلمة 8612تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي لـ   



 نح د اللعت

اعت د املدير العام للتعليم ب حاف ة جدة الدكتيور سيعيد املسيعيودي، اليييوم االثينييين، ةيركية 

الينييي  اليداخييليي لشياويليي و ياويالت اليوليائييف اليتيعيليييي ييية بي ييحيافي يات جيدة وخيلييي  ورابييغ 

 نعل ا ونعل ة. 8912والتي   لت

وأوضح ندير إدارة   ون املعل ين علي الغاندي أن اللجان املكلفة بنين وبنات أنيهيت أعي يال 

نيين  يياوييلييي  8912الييحييركيية ونييراجييعييتييهييا ةيييييل بييلييغ عييدد املشيي ييولييييين بييالييحييركيية لييهيياا الييعييام 

% نين إجي ياليي عيدد امليتيييدنييين وامليتيييدنيات، نينيهيم 82و اوالت الولائف التعلي ية بنيسيبية 

 نن  اوالت الولائف التعلي ية. 9911نن  اولي الولائف التعلي ية و  9191

 عيبير ني ييام 
ع
بيعييد ”  فيارؤ“ نضيييفيا أن إخييالء اليرف املشي ييولييين بيحييركية الينيييي  سيييتيم إلي يتيرونيييا

 االنتهاء نن تنفيا ومسليم ج يع األع ال واملهام التربوية والتعلي ية املسندة إليهم.

نن جانبها أوضيحيت نسياعيدة نيديير إدارة  ي ون امليعيلي ييين ةيهياني  اليدوسيري أن ةيركية الينييي  

يافيية عيي ييليييييات   كي
ّ
تيي ييت بيينيياءع عييلييى نييعييايييييير وضييوابييط نييفيياضييليية اليينييييي  الييداخييلييي، نضيييييفيية أن

 نن خالل ن ام 
ع
عين اليرييق ”  نور “االستعالم واالعتراع على الحركة ست ون نتاةة إل ترونيا

  ي.81/98/9449ةساب املعلم واملعل ة ةتى تاريخ 

 وفي ا يلي رابط االستعالم عن نتيجة ةركة الني  الداخلي )ن ام نور(:

 https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx 

معلماً ومعلمة 8612تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي لـ   



 عبد  العازن 

أعييليينييت اإلدارة الييعييانيية لييلييتييعييليييييم فييي نييحييافيي يية جييدة ةييركيية اليينييييي  الييداخييلييي لشيياوييلييي 

 يي، والييتيي تييحييييق  9448/    9449ليليعييام اليدراسيي يي    و ياويالت اليوليائييف اليتييعيليييي ييية بيي

 ٪ 82بنسبة 

 وي  ن االستعالم عن نتائج الحركة نن خالل الرابط:

   noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx 

٪  من المعلمين والمعلمات82تعليم جدة يحقق نسبة نقل   



اعت د املدير العام للتعليم ب حاف ة جدة الدكتور سيعيد املسيعيودي، ةيركية الينييي  

الداخلي لشاولي و اوالت الولائف اليتيعيلييي ييية بي يحيافي يات جيدة وخيلييي  ورابيغ 

ا ونعل ة. 8912التي   لت   نعل ع

وأوضح ندير إدارة   ون املعل ييين عيليي اليغيانيدي أنن اليليجيان امليكيليفية بينييين وبينيات، 

نين  ياويليي  8912أنهت أع ال الحركة ونراجعتها، ةيييل بيليغ املشي يوليون بياليحيركية 

 9191% نن إج الي عدد املتيدنين، ننيهيم 82و اوالت الولائف التعلي ية بنسبة 

ا  9911نن  اولي الولائف التعلي ية و نين  ياويالت اليوليائيف اليتيعيلييي ييية، نشيييرع

يا عيبير ني يام  بيعيد  «فيارؤ»إلى أنن إخالء الرف املش وليين بياليحيركية سييي يون إلي يتيرونييع

 تنفيا ومسليم ج يع األع ال واملهام التربوية والتعلي ية املسندة إليهم.

نن جيانيبيهيا بيّيينيت نسياعيدة نيديير إدارة  ي ون امليعيلي ييين ةيهياني  اليدوسيري، أن ةيركية 

 جي يييع 
ّ
ت بناءع على نعايير وضوابط نفاضلية الينييي  اليداخيليي، نضيييفية أن الني  ت ن

ييا نيين خييالل  عي يلييييات االسيتيعييالم واالعييتيراع عيليى اليحييركية سييتي ييون نييتياةية إلي ييتيرونييع

  ي .9449/ 98/ 81عبر ةساب املعلم واملعل ة ةتى تاريخ  «نور »ن ام 

 تم عبر نظام فارس بشكل إلكتروني
معلًما ومعلمة   8612تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي لـ   



اعت د املدير العام للتعليم ب حاف ة جدة اليدكيتيور سيعيد املسيعيودي، اليييوم ةيركية 

الني  الداخلي لشاولي و اوالت الولائف اليتيعيلييي ييية بي يحيافي يات جيدة وخيلييي  

 نعل ا ونعل ة. 8912ورابغ التي   لت 

وأوضح ندير إدارة  ي ون امليعيلي ييين عيليي اليغيانيدي أن اليليجيان امليكيليفية بينييين وبينيات 

 8912أنهت أع ال الحركة ونراجعتها ةيل بلغ عدد املش ولين بالحركة لهاا العام 

% نين إجي ياليي عيدد امليتيييدنييين 82نن  اولي و اوالت الولائف التعلي ية بنسبة 

نيين  يياوييالت  9911نيين  يياوييلييي الييولييائييف الييتييعييليييي ييييية و  9191وامليتيييييدنييات، نيينييهييم 

 الولائف التعلي ية.

 عييبيير نيي ييام 
ع
وأضيياف أن إخييالء الييرف املشيي ييولييييين بييحييركيية اليينييييي  سييييي ييون إليي ييتييرونيييييا

بعد االنتهاء نن تنفيا ومسليم ج يع األعي يال وامليهيام اليتيربيويية واليتيعيلييي ييية ”  فارؤ“ 

 املسندة إليهم.

نين جييانييبييهييا بييّييينييت نسيياعييدة نييدييير إدارة  ي ون املييعييليي ييييين ةييهييانيي  الييدوسييري أن ةييركيية 

 جي يييع 
ّ
الني  ت ت بناءع على نعايير وضوابط نفاضلية الينييي  اليداخيليي، نضيييفية أن

 نيين خييالل 
ع
عي يلييييات االسيتيعييالم واالعييتيراع عيليى اليحييركية سييتي ييون نييتياةية إلي ييتيرونييييا

  ي.9449/ 98/ 81عن الريق ةساب املعلم واملعل ة ةتى تاريخ ” نور “ن ام 

 اللجان المكلفة بنين وبنات أنهت أعمال الحركة ومراجعتها
معلًما ومعلمة 8612تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي لـ   



 ياسر الجعيد  

اعت يد امليديير اليعيام ليليتيعيليييم بي يحيافي ية جيدة اليدكيتيور سيعيد املسيعيودي، اليييوم االثينييين، ةيركية الينييي  اليداخيليي لشياويليي و ياويالت اليوليائيف 

 نعل ا ونعل ة. 8912التعلي ية ب حاف ات جدة وخلي  ورابغ والتي   لت

وأوضح ندير إدارة   ون املعل ين علي اليغيانيدي أن اليليجيان امليكيليفية بينييين وبينيات أنيهيت أعي يال اليحيركية ونيراجيعيتيهيا ةيييل بيليغ عيدد املشي يولييين 

نين  9191% نين إجي ياليي عيدد امليتيييدنييين وامليتيييدنيات، نينيهيم 82نن  اولي و اوالت الولائيف اليتيعيلييي ييية بينيسيبية  8912بالحركة لهاا العام 

 نن  اوالت الولائف التعلي ية. 9911 اولي الولائف التعلي ية و 

 عبر ن ام 
ع
بعد االنتهاء نن تنفيا ومسليم جي يييع األعي يال وامليهيام اليتيربيويية ”  فارؤ“وأكد أن إخالء الرف املش ولين بحركة الني  سيتم إل ترونيا

والتعلي ية املسندة إلييهيم. نين جيانيبيهيا أوضيحيت نسياعيدة نيديير إدارة  ي ون امليعيلي ييين ةيهياني  اليدوسيري أن ةيركية الينييي  تي يت بينياءع عيليى نيعيايييير 

 نن خالل ن ام 
ع
 كافة ع ليات االستعالم واالعتراع على الحركة ست ون نتاةة إل ترونيا

ّ
” نيور “ وضوابط نفاضلة الني  الداخلي، نضيفة أن

  ي. وفي ا يلي رابط االستعالم عن نتيجة ةركة الني  الداخلي )ن ام نور(:81/98/9449عن الريق ةساب املعلم واملعل ة ةتى تاريخ 

 https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx 

معلماً ومعلمة”  8612“يعلن حركة النقل الداخلي لـ ” تعليم جدة“  



 امللف الصحفي

 هـ1441صفر للعام  84يوم األربعاء 

 

 أخبار بوابة تعليم جدة



 

اعييتيي ييد املييدييير الييعييام لييلييتييعييليييييم بيي ييحييافيي يية جييدة الييدكييتييور سييعييد املسييعييودي، اليييييوم 

االثنين، ةركة الني  الداخلي لشاولي و اوالت الولائف التعلييي ييية بي يحيافي يات 

 نعل ا ونعل ة. 8912جدة وخلي  ورابغ والتي   لت

وأوضح ندير إدارة   ون امليعيلي ييين عيليي اليغيانيدي أن اليليجيان امليكيليفية بينييين وبينيات 

أنيهييت أعي ييال الييحيركيية ونيراجييعييتييهيا ةييييل بييلييغ عييدد املشي ييولييييين بييالييحيركيية لييهياا الييعييام 

% نيين إجي ياليي عييدد 82نين  ياويلييي و ياويالت اليولييائيف اليتيعيليييي ييية بينييسيبية  8912

نين  9911نين  ياويليي اليوليائيف اليتيعيلييي ييية و  9191املتيدنين واملتيدنات، نينيهيم 

  اوالت الولائف التعلي ية.

 عبير ني يام "فيارؤ" 
ع
نضيفا أن إخالء الرف املش ولين بحركة الني  سيتم إل ترونيا

بعد االنتهاء نن تنفيا ومسليم ج يع األع ال واملهيام اليتيربيويية واليتيعيلييي ييية املسينيدة 

 إليهم. 

نن جانبها أوضحت نساعدة ندير إدارة   ون املعل ين ةيهياني  اليدوسيري أن ةيركية 

 كيافية 
ّ
الني  ت ت بناءع على نعايير وضيوابيط نيفياضيلية الينييي  اليداخيليي، نضيييفية أن

 نين خيالل 
ع
ع يليييات االسيتيعيالم واالعيتيراع عيليى اليحيركية سيتي يون نيتياةية إلي يتيرونيييا

  ي.81/98/9449ن ام "نور" عن الريق ةساب املعلم واملعل ة ةتى تاريخ 

 وفي ا يلي رابط االستعالم عن نتيجة ةركة الني  الداخلي )ن ام نور(:

 https://noor.moe.gov.sa/NOOR/Login.aspx 

معلماً ومعلمة 8612تعليم جدة يعلن حركة النقل الداخلي لـ   



 امللف الصحفي

 هـ1441صفر للعام  84يوم األربعاء 

 

 تغريدات تعليم جدة



@MOE_JDH 



@MOE_JDH 



@MOE_JDH 



 امللف الصحفي

 هـ1441صفر للعام  84يوم األربعاء 

 

 أخبار وزارية



 سحر أبو ا ين 

أ داف بجدول زنني دقيق لتدريب قادة املدارؤ واملعل ين واملشرفين التربويين على ن ام إدارة التعلم االل ترون  نت ثال في ننصة  2ةددت وزارة التعليم خطة نن 

صفر امليب ، ودلك بحسب نا  82للعام الدراس ي الجديد، على أن يرفع التيرير النهائ  للبرنانج التدريدي نن قب  املركز الوالني للتطوير املنهي التعليمي  «ندرستي»

وبحسب الخطة فإن البرنانج يهدف لتحسين امل ارسات التعلي ية ونواتج التعلم عبر إكساب نهارات استخدام املنصة ومعزيز نفا يم التعلم  .«ن ة»عل ته 

 االل ترون  الحديثة التي تجع  الطالب ننتجا لل عرفة، نواكبا لل ستجدات.

 األ داف

 تثييف املعل ين ب هارات استخدام التينية

 تحديد األدوار واملس وليات لليادة واملعل ين واملشرفين

 االستفادة نن املصادر التعلي ية واألن  ة املرتبطة

 ت  ين قيادة التعليم االل ترون  نن االبتكار واملثابرة

 التركيز على الطالب وإتاةة الفرصة له لل شاركة

 دعم املهارات الواجب توفر ا لدى الطالب

 منصة " مدرستي " تبدأ مهامها بتحسين مهارات القادة والمعلمين الكترونيا





 عبد  العازن 

وإضافة امل  الت  ية،الالبت وزارة التعليم،  اولي الولائف االدارية بتحديل بياناةهم ب نصة )بيانام  الوليفية( بوزارة املوارد البشرية والتن ية االجت اع

 العل ية والدورات التدريبية ن ت لة البيانات، وتاريخ الحصول عليها نن خالل ن ام فارؤ.

 جاء دلك في مع يم لوزير التعليم، وجهه لج يع اإلدارات وقطاعات الوزارة وامللحييات.

ن ام اإلل ترون  ال والالب التع يم، ج يع  اولي الولائف اإلدارية تحديل البيانات ملستحي  الترقية لل رتبة الثالثة عشرة ف ا دون وفتح بطاقة الترقية على

 )فارؤ(.

 ا سي ون في ك ا الالب التع يم، بالتأكد نن وجود تيويم أداء وليف  بن ام فارؤ ليت  ن املولف نن الدخول على بطاقة الترقية وإت ام ع لية التيديم،

( نن قب  لجنة مشك  في الوزارة وع   اإلجراءات الالزنة لالك، في ا سيتم فتح بطاقة الترقية 91-98-99إجراء امليابالت الشخصية املستحي  املراتب التالية: )

 ملعايير املفاضلة للترقية والعناصر املرجحة املعت دة باالتفاق نع وزارة املوارد البشرية والتن ية 9448/1/91لل ستحيين ةتى تاريخ املفاضلة الحالية في 
ع
 ي وفيا

 االجت اعية.

 و دد التع يم، باإلالالع على املرفيات املوضحة لل عايير والخطوات التي يجب نراعاةها، وإبالوها لل نسوبين لإلالالع والع   ب وجبه.

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



دعت وزارة التعليم الطالب والطالبات وأولياء أنور م واملعل ين واملعل ات وقادة املدارؤ 

واملشرفين التربويين إلى تحديل رقم الجوال في ن ام نور ةتى تص  رسالة تحديل الحساب، 

 ودلك بهدف االستفادة نن ننصة ندرستي

 نن وزارة التعليم على تزويد املستفيدين نن « :«تويتر»وقالت في مغريدة عبر ةسابها في 
ع
ةرصا

؛ نأن  نن الطالب والطالبات وأولياء 
ع
ننصة ندرستي بحساب الدخول على املنصة نب را

أنور م واملعل ين واملعل ات وقادة املدارؤ واملشرفين التربويين تحديل رقم الجوال في ن ام 

 «نور ةتى تص  رسالة تحديل الحساب

 

 التعليم تدعو المستفيدين من مدرستي لتحديث رقم الجوال



 امللف الصحفي

 


