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للطالب،كيليةوالتشالفنيةاألعمالمنمجموعةباستعراض،"فنمنصة"عنوانتحتللفنون االفتراض ياملعرضاليوماملسعوديسعدالدكتور جدةتعليممديردشن

التربيةمشرفينموعددالغامديحميدجدةبشمالالتعليممكتبمديربحضور جدةبشمالالتعليممكتبيقيمهالذيالبصرية،للفنون الشمالأكاديميةإشرافتحت

.الفنية

 املوهوبينالطالبأعمالمنالكثيرجمعالذياالفتراض يباملعرضاملسعوديوأشاد
 
 الراهنة،وفالظر ظلفيالفنيةاملعارضفينوعيةنقلةتعد  التيفنيا

 
تعليمأنمؤكدا

.الصفيةغيروالفعالياتاملناشطجميعفيالطالبخدمةشأنهامنالتياملبادراتلجميعالدعميقدمجدة

الحصصأثناءمدرستيمنصةفيالطالبمشاركاتخاللمناستقبالهاتموالتيمجاالتعدةمنالفنيةالطالبأعماليجمعاملعرضتدشينأنالغامديأفادجهتهمن

منمواهبهموتصقلوبيناملوهالطالبترعىالبصريةللفنون الشمالأكاديميةأنإلىإضافةاالفتراض ي،املعرضفيوعرضهامنهااألبرز واختياروجمعهااليومية،الدراسية

.وإبرازهاالطالبيةاملواهبتنميةإلىتهدفالعاممدارعلىالفنون فيخبراءيقدمهامتخصصةدوراتخالل

تدشين المعرض االفتراضي ألعمال الطالب الموهوبين فنياً بتعليم جدة



غرمانعبدهللا

منصة»وانعنتحتللفنون االفتراض ياملعرضاملسعودي،سعدالدكتور بجدةللتعليمالعاماملديردشن

للطالب،يةوالتشكيلالفنيةاألعمالمنمجموعةويستعرضجدة،بشمالالتعليممكتبيقيمهالذي،«فن

مشرفينموعددجدةبشمالالتعليممكتبمديربحضور البصرية،للفنون الشمالأكاديميةإشرافتحت

.الفنيةالتربية

،املوهوبينالطالبأعمالمنالكثيرجمعالذياالفتراض يباملعرضاملسعوديوأشاد
 
نقلةتعتبريالتفنيا

 الراهنة،الظروفظلفيالفنيةاملعارضفينوعية
 
منالتيافةك للمبادراتالدعميقدمجدةتعليمأنمؤكدا

.صفيةالالوالفعالياتاملناشطجميعفيالطالبأبنائناخدمةشأنها

ياالفتراض املعرضتدشينإن:الغامديمحمدبنحميدجدةبشمالالتعليممكتبمديرقالجهتهمن

نفوسفييرالكباألثرلهكانجدةبمحافظةللتعليمالعاماملديرقبلمن،«فنمنصة»عنوانتحتللفنون 

الدراسيةصالحصأثناءمدرستيمنصةفيمشاركاتهمخاللمنأعمالهماستقبالتمالذينالطالب،أبنائنا

للفنون مالالشأكاديميةأنإلىوأشار.االفتراض ياملعرضفيوعرضهامنهااألبرز واختياروجمعهااليومية،

مدارعلىلفنون افيخبراءيقدمهامتخصصةدوراتخاللمنمواهبهموتصقلاملوهوبينالطالبترعىالبصرية

.وإبرازهاالطالبيةاملواهبتنميةالىتهدفالعام،

ً « منصة فن»مدير تعليم جدة يُدشن  ألعمال الطالب الموهوبين فنيا



عنوانحتتللفنون االفتراض ياملعرضاملسعودي،سعدالدكتور بجدةللتعليمالعاماملديردشن
الفنيةاألعمالمنمجموعةويستعرضجدةبشمالالتعليممكتبيقيمهالذي،"فنمنصة"

التعليمبمكتمديربحضور البصرية،للفنون الشمالأكاديميةإشرافتحتللطالب،والتشكيلية
.الفنيةالتربيةمشرفيمنوعددجدةبشمال

 فنياملوهوبينالطالبأعمالمنالكثيرجمعالذياالفتراض يباملعرض"املسعودي"وأشاد
 
تعتبروالتيا

 الراهنة،الظروفظلفيالفنيةاملعارضفينوعيةنقلة
 
كافةلالدعميقدمجدةتعليمأنمؤكدا

.الالصفيةوالفعالياتاملناشطكافةفيالطالبابناءناخدمةشانهامنالتياملبادرات

املعرضتدشينأنالغامدي،محمدبنحميدجدةبشمالالتعليممكتبمديرقالجهتهمن
األثرلهكانجدة،بمحافظةللتعليمالعاماملديرقبلمن،"فنمنصة"عنوانتحتللفنون االفتراض ي

تموالتيمجاالتعدةمنالفنيةالطالبأعمالاملنصةتجمعحيثالطالب،أبنائنانفوسفيالكبير
وجمعها،اليوميةالدراسيةالحصصاثناءمدرستيمنصةفيالطالبمشاركاتخاللمناستقبالها
ترعىالبصريةللفنون الشمالأكاديميةالىإضافةاالفتراض ي،املعرضفيوعرضهامنهااألبرز واختيار
العاممدارىعلالفنون فيخبراءيقدمهامتخصصةدوراتخاللمنمواهبهموتصقلاملوهوبينالطالب
.وإبرازهاالطالبيةاملواهبتنميةالىتهدف

مدير تعليم جدة يُدشن معرضا فنيا افتراضيا ألعمال الطالب الموهوبين

"منصة فن"تحت عنوان 



فنمنصة"وانعنتحتللفنون االفتراض ياملعرضاملسعودي،سعدالدكتور بجدةللتعليمالعاماملديردشن

تحتطالب،للوالتشكيليةالفنيةاألعمالمنمجموعةويستعرضجدةبشمالالتعليممكتبيقيمهالذي،"

التربيةرفيمشمنوعددجدةبشمالالتعليممكتبمديربحضور البصرية،للفنون الشمالأكاديميةإشراف

.الفنية

 املوهوبينالطالباعمالمنالكثيرجمعالذياالفتراض يباملعرض"املسعودي"وأشاد
 
نقلةتعتبرلتيوافنيا

 الراهنة،الظروفظلفيالفنيةاملعارضفينوعية
 
منالتيبادراتامللكافةالدعميقدمجدةتعليمبانمؤكدا

.الالصفيةوالفعالياتاملناشطكافةفيالطالبابناءناخدمةشانها

راض ياالفتاملعرضتدشينبانالغامدي،محمدبنحميدجدةبشمالالتعليممكتبمديرقالجهتهمن

نفوسفييرالكباألثرلهكانجدةبمحافظةللتعليمالعاماملديرقبلمن،"فنمنصة"عنوانتحتللفنون 

الطالباركاتمشخاللمناستقبالهاتموالتيمجاالتعدةمنالفنيةالطالباعمالتجمعالتيالطالبابناءنا

االفتراض يعرضاملفيوعرضهامنهااألبرز واختياروجمعها،اليوميةالدراسيةالحصصاثناءمدرستيمنصةفي

دوراتاللخمنمواهبهموتصقلاملوهوبينالطالبترعىالبصريةللفنون الشمالأكاديميةالىإضافة،

.وابرازهاالطالبيةاملواهبتنميةالىتهدفالعاممدارعلىالفنون فيخبراءيقدمهامتخصصة

 ً مدير تعليم جدة يُدشن معرض افتراضي ألعمال الطالب الموهوبين فنيا

"منصة فن " تحت عنوان 



املستاديريهام

"عنوانحتتللفنون االفتراض ياملعرضاملسعودي،سعدالدكتور بجدةللتعليمالعاماملديردشن
شكيليةوالتالفنيةاألعمالمنمجموعةويستعرضجدةفيالتعليممكتبيقيمهالذي"فنمنصة

جدةشمالبالتعليممكتبمديربحضور البصرية،للفنون الشمالأكاديميةإشرافتحتللطالب،
.الفنيةالتربيةمشرفيمنوعدد

 فناملوهوبينالطالبأعمالمنالكثيرجمعالذياالفتراض يباملعرض"املسعودي"وأشاد
 
تعتبروالتييا

.الراهنةالظروفظلفيالفنيةاملعارضفينوعيةنقلة

 
 
املناشطكافةيفالطالبأبنائناخدمةشانهامنالتياملبادراتلكافةالدعميقدمجدةتعليمبأنمؤكدا

.الالصفيةوالفعاليات

املعرضتدشينبانالغامدي،محمدبنحميدجدةبشمالالتعليممكتبمديرقالجهتهمن
األثرلهانك جدةبمحافظةللتعليمالعاماملديرقبلمن"فنمنصة"عنوانتحتللفنون االفتراض ي

مناستقبالهامتوالتيمجاالتعدةمنالفنيةالطالبأعمالتجمعالتيالطالبأبنائنانفوسفيالكبير
منهااألبرز رواختياوجمعهااليومية،الدراسيةالحصصاثناءمدرستيمنصةفيالطالبمشاركاتخالل

املوهوبينالبالطترعىالبصريةللفنون الشمالأكاديميةالىإضافةاالفتراض ي،املعرضفيوعرضها
تنميةىالتهدفالعاممدارعلىالفنون فيخبراءيقدمهامتخصصةدوراتخاللمنمواهبهموتصقل
.وابرازهاالطالبيةاملواهب

مدير تعليم جدة يُدشن معرًضا افتراضيًّا ألعمال الطالب الموهوبين فنيًّا









مادةإدخالرارإقمستجداتالتعليم،وزارةفياملناهجتطويرمركزعلىاملشرفالشويرخساميالدكتور كشف

.«الناقدالتفكير»مسمىتحتالتعليم،وزارةومقرراتمناهجضمنالفلسفة

الفصللخالستطرحاملادةإن،«الفلسفةتعليم»عنوانتحتأقيمتندوةخاللكلمتهفي،الشويرخوقال

.ثانوي األول والصفمتوسطالثالثللصفاملقبلالدراس يالعامفياألول الدراس ي

واملهاراتفكيرالتمهاراتبتعزيزتعنىاملادةأنإلىالتعليموزارةفياملناهجتطويرمركزعلىاملشرفوأشار

.2030اململكةرؤيةأهدافيحققبماوالتقنية،املعرفيةوالثورةالفكريةالتطوراتملواكبةالالزمة؛

لتغييراألولىطوةالخسيكون النقديفالعقلالناشئة،العقول تفكيرطريقةفينوعيةنقلةستشكلأنهاوأكد

.الرياض يواالستنتاجاملنطقترسيخحيثمنالعالمإلىالنظرة

لفلسفةاماهيةخاللهامنناقشاملوحدالعربيللفهرساملعرفيالبرنامجفعالياتضمنالندوةوأقيمت

.وأهميتها

..«التفكير الناقد»ستكون تحت مسمى 

«التعليم»ضمن مناهج ومقررات « الفلسفة»مسؤول يكشف مستجدات إدخال 



مريم الصغير 

املدرس يوالتميزمللتقويالوطنيباملركزممثلةوالتدريب،التعليمتقويمهيئةوقعتوالعاملية،األهليةاملدارسمخرجاتوكفاءةجودةورفعمواصلةبهدف
بتنفيذللبدء2021لعاماملدرس ياالعتمادعلىالحصول بطلبتقدمت(وعامليةأهلية)تعليميةشركاتمعتعاون اتفاقيات8،(األربعاء)اليومصباح،«تميز»

منلعددفيذيينالتنوالرؤساءزمان،عبدالوهاببنحسامالدكتور والتدريبالتعليمتقويمهيئةرئيسبحضور وذلكاملدرس ي،واالعتمادالتقويمعمليات
.بالرياضالهيئةبمقرالتعليميةالشركات

األكاديميةوالشركةية،التعليماإلسالميةالتربيةمدارسوشركةالتعليمية،أجيالناوشركةالتعليمية،خلدون ابنشركةمنكلمعالتوقيعاالتفاقياتوشملت
شركةاملحدودة،األهليةقرطبةمدارسوشركةوالتدريب،للتعليمالسالموشركةاألهلية،الخندقمدارسوشركةاألهلية،الجودةمدارس-التعليميةللخدمات

.األهليةاإلخاء

الذاتي،التقويمإلجراءلتدريبواالتعليمتقويمبهيئةالخاصةاإللكترونيةاملنصةواستخدامبالتسجيلالتعليميةللشركاتالفرصةإتاحةإلىاالتفاقياتوهدفت
 املدرس يواالعتمادبالتقويموالخاصةالهيئةتقيمهاالتيالتعريفيةالبرامجمنواالستفادة

 
.لهيئةالدىاملعتمدةوالضوابطللمعاييروفقا

ااملدرس يواالعتمادالتقويمويعد   امتطلب  اعقطمساهمةورفعباململكة،املستدامةالتنميةودعمالتعليممخرجاتجودةرفعفي2030اململكةرؤيةلتحقيقوطني 
قرارعلىيستندالعامليةو األهليةاملدارسفياملدرس يواالعتمادالتقويمأنكماالتنافسية،وقدرتهأدائهجودةتحسينخاللمنالعامالتعليمفياألهليالتعليم
َعد  حيثوالتدريب،التعليمتقويمهيئةتنظيمعلىباملوافقةالقاض يهـ،14/2/1440وتاريخ(108)رقماملوقرالوزراءمجلس

 
اململكةفيختصةاملالجهةالهيئةت

وتتولىالوطنية،والتنميةداالقتصاخدمةفيومساهمتهماوكفاءتهماجودتهمالرفعوالخاصالعامالقطاعينفيوالتدريبالتعليمفيوالقياس،واالعتمادبالتقويم
.والتدريبالتعليمتقويمهيئةإدارةمجلسيعتمدهاالتياملعاييروفقدوري،بشكلواعتمادهمااملدارسأداءتقويمذلكسبيلفي

مدارسشركة:وهيميةالتعليالشركاتمنعددمعوالتدريبالتعليمتقويمهيئةوقعتهاالتياالتفاقياتسلسةضمناليوموقعتالتياالتفاقياتهذهوتأتي
م
 
 ادمالقاألسبوعسيتمكماوالتعليم،للتربيةالوطنيةوالشركةاألهلية،املتقدمةاملدارسوشركةالتعليمية،عطاءوشركةاألهلية،التعل

 
8معالتوقيعأيضا

.املدرس ياالعتمادعلىالحصول بطلبتقدمتتعليميةشركات

التعليم،مخرجاتتقدموى مستملتابعةويسعىوالتدريب،التعليمتقويملهيئةالتابعةاملراكزأحدهو«تميز»املدرس يوالتميزللتقويمالوطنياملركزأنيذكر
واحتياجاتالتنميةمتطلباتةتلبيعلىالعامالتعليمنظامقدرةبتعزيزواإلسهامواالبتكار،لإلبداعاملحفزةالتعليميةالبيئةوتحسينالتقويم،أساليبوتحسين

.العملسوق 

اتفاقيات مع شركات تعليمية أهلية وعالمية8توقع « تقويم التعليم والتدريب»



عدعنالتعليماستراتيجياتدليلالتعليموزارةأصدرت األمور؛أولياءو واملعلميناإلعاقةذوي للطالبب 

مهاراتهم،وتنميةاملعرفة،إكسابهمفيتسهمالتيوالتأهيليةوالنفسيةالتعليميةالخدماتتعزيزبهدف

التعاملرق لطواألسراملعلمينوإرشادالوعي،لتعزيزاملجتمعيةواملسؤوليةالتوعيةبرامجدعموكذلك

.املجتمعفيدمجهمجانبإلىاإلعاقة،ذوي الطالبمعاألمثل

 نواتجيحققبماوتطويره؛التعليمتيسيرفيالتعليموزارةخطةإطارفيذلكيأتي
 
واستكمالمثالية،متعل

عنالتعليمفييةاالستثنائالظروفظلفيالخاصةالتربيةوطالباتلطالبوالتأهيليةالتعليميةالرحلة

عد .ب 

عدعنالتعليماستراتيجياتدليلويتضمن استراتيجياتاألمور وأولياءللمعلميناإلعاقةذوي للطالبب 

عدعنالتدريس عدعندريسالتوإستراتيجيات،"السمعيةواإلعاقةالبصريةاإلعاقة"الحسيةلإلعاقاتب  ب 

موصعوباتالفكريةاإلعاقة"االنتشاركثيرةلإلعاقات
 
عدعنتدريسالاستراتيجياتإلىإضافة،"التعل ب 

حدطيفواضطراباالنتباهوتشتتالحركةفرطاضطراب"االنتشارقليلةلإلعاقات ."التو 

معيتناسبابماإلعاقة،ذوي الطالبتدريسكيفيةحول األمور وأولياءللمعلمينإرشاداتالدليلويشتمل

.ر األمو وأولياءللمعلمينللمدارسالعودةموقععلىالدليلإتاحةتمتحيثالفردية؛خصائصهم

يشتمل على إرشادات للمعلمين وأولياء األمور

إصدار دليل استراتيجيات التعليم عن بُعد للطالب ذوي اإلعاقة



األول زاملرك(موهبة)واإلبداعللموهبةورجالهعبدالعزيزامللكمؤسسةفيممثلةاململكةحصدت

علىاملبتكرةالتعليميةوالبرامجللمشاريعاملؤسساتفئةعن،14الـدورتهافيالتربويةخليفةلجائزة

.موهبةفصول ببرنامجاملؤسسةشاركتإذالعربي،العالممستوى 

علىملكةاملحصول رحلةمرتفيما،(األربعاء)أمسالفائزينأسماءالجائزةأمناءمجلسرئيسواعتمد

جلسةثم،(املالحقشاملةصفحة1000)الترشحملفإعدادمنبدايةاملراحل،منبعدداألولىاملرتبة

والبيئيةديةاالقتصاواالستدامةوالتخطيط،واملنهجيةواالبتكارالجودةمعاييرإلىتستندتحكيم

 والنتائج،والتطبيق
 
إثراءعلىكزتر «موهبة»أنيذكر.املقدمةاملشاريعبينالتنافسمرحلةوأخيرا

.التقليديةغيرواألفكارالحديثةباملعلوماتالطالبمعرفة

«خليفة»السعودية تحصد المركز األول لجائزة « موهبة»



متابعة

مساعدة مدير إدارة اإلعالم 

دالل خلف الزهراني 


