
(2) األربعاء ليوم 

هـ1442للعام رمضان شهر من 





استعداداتوسط"مدرستي"منصةعبرُبعدعنالثانيالدراس يالفصلاختباراتاليومجدةبمحافظةاالبتدائيةاملرحلةفيوطالبةطالبألف192منأكثرأدى

.املقبلاألحديوموالثانويةاملتوسطةاملرحلةاختباراتستبدأفيما،جدةبتعليموالبناتالبنينمدارسفيمناسبةوتهيئة

الحصصديملتقاملتبقيالوقتتخصيصخاللمناالختباراتمدةخاللمستمرةالتعليميةالعمليةأناملسعوديسعدالدكتور جدةتعليممديروأوضح

 ،-وجدإن-التعليميالفاقدتسديدواملهاراتوتعزيزاملقرراتملراجعة
 
الطالبتقويمحولوائوإجراءاتلالختباراتاملنظمةبالتعليماتااللتزامأنمضيفا

 حافكاندراس يعامجهودـهللابمشيئةـستتوجالتياملرحلةلهذهاالستعدادتمأنبعداملدارسجميعفيبهاُسيعملُبعدعنوالطالبات
 
والعزيمةباإلصرارال

.واالجتهاد

بذلالتياملوفقةبالجهودوأشاد
ُ
 ،واملعلماتواملعلمينوقائداتهاقادتهاقبلمناملدارسفيت

 
.اختباراتهمأداءفيباتوالطالالطالبجميعيوفقأنهللاداعيا

ألف طالب وطالبة في المرحلة االبتدائية يؤدون اختباراتهم اليوم بمحافظة جدة192أكثر من 





استعداداتسطو االبتدائيةللمرحلةـُبعدعنـالثانيالدراس يالفصلاختباراتالثالثاءاليومتنطلق

ضمنوالطالباتبللطال االختباراتستنفذحيثجدة،بتعليموالبناتالبنينمدارسفيمناسبةوتهيئة

ا،5-3الساعةمناالبتدائيةللمرحلةالدراس ياليوم املتوسطةاملرحلةاختباراتستبدأفيماعصر 

.هـ1442/9/6املوافقالقادماألحديوموالثانوية

فيوطالبةطالبألف192منأكثرأنأوضحاملسعوديسعدالدكتور بجدةللتعليمالعاماملدير

إلىبارك،املرمضانشهرغرةالثالثاء،اليوممساءُبعدعناختباراتهمسيؤدون االبتدائية،املرحلة

لتقديمقياملتبالوقتتخصيصخاللمناالختباراتفترةخاللالتعليميةالعمليةاستمرارجانب

 وجد،إنالتعليميالفاقدتسديدواملهاراتوتعزيزاملقرراتملراجعةالحصص
 
االلتزامأنمضيفا

جميعفيبهايعملُس ُبعد،عنوالطالباتالطالبتقويمولوائحوإجراءاتلالختباراتاملنظمةبالتعليمات

 انك دراس يعامجهودـهللابمشيئةـستتوجالتياملرحلةلهذهاالستعدادتمأنبعداملدارس،
 
حافال

 التوفيق،والطالباتالطالبلجميعراجياواالجتهاد،والعزيمةباإلصرار
 
بالجهودذاتهتالوقفيمشيدا

بذلالتياملوفقة
ُ
.واملعلماتواملعلمينوقائداتهاقادتهاقبلمناملدارسفيت

يؤدون اختباراتهم اليوم بجدة" ابتدائي"ألف طالب وطالبة 192أكثر من 



املنفذدرسالبحثمشروعفريقاليومصباحاملسعوديسعدالدكتور بجدةللتعليمالعاماملديركرم

إلدارةالعامةثرائيةاإلالبرامجسلسلةفياملدربينتكريموكذلكالفيزياءملادةالتخصصيةالعمللورشة

مديرمساعدبحضور ه 1442-8-26إلىه 1442-8-15منالفترةخاللقدمتوالتيواالبتعاثالتدريب

.رئيسيةالاالجتماعاتبقاعةوذلكعاتقآلسعيدالدكتور بنينالتعليميةللشؤونجدةتعليمعام

اإلثرائيةبرامجالتنفيذفيوجهودهمتميزهمعلىللمكّرمينوالتقديرالشكرجدةتعليمعاممديروقدم

باململكةيميةالتعلاإلداراتمستوى علىالفيزياءملادةالتخصصيةللورشةاملنفذالدرسبحثوفريق

 
 
.التوفيقكللهممتمنيا

املكلفتعاثواالبالتدريبإدارةومديرالقحطانيماجدبنينالتربوي اإلشرافإدارةمديرالتكريمحضر

.زعيرخالد

بتعليم جدةاإلثرائيةتكريم فريق الورش التخصصية ومدربي البرامج 



هـ   بمشاركة املساعد 1443رأس املدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد املسعودي اليوم االجتماع االفتراض ي األول الخاص باالستعداد للعام الدراس ي القادم 

.للشؤون املدرسية طواش ي الكناني وعدد من مديري ومديرات اإلدارات التعليمية

 من املحاور تضمنت خطة إدارة تعليم جدة لتلقي منسوبي ومنسوبات ا
 
ارة للقاح دإل وأوضح أمين إدارة تعليم جدة حمدان القلطي أن االجتماع استعرض عددا

 واالحتياج والتوفر من التجهيزات املدرسية
 
.كورونا  وتوفير االحترازات الالزمة عند بدء الدراسة حضوريا

ع في رياض التوسوأضاف القلطي أن االجتماع ناقش كذلك االستعداد لحركة النقل الداخلي والنقل املدرس ي واملقاصف املدرسية باإلضافة إلى استعراض خطة

.األطفال واستعدادات الخدمات املساندة وعقود الصيانة والنظافة والتكييف وأيضا استكمال تهيئة املباني والفصول الجاهزة للتشغيل 

 جهود الجميع
 
.وفي ختام االجتماع أكد مدير عام تعليم جدة على مواصلة وتكثيف الجهود وتجويدها مثمنا

تعليم جدة يستعرض االستعدادات للعام الدراسي القادم

















الفهدعبير

االتعليموزارةأصدرت ورياضلخاصةاالتربيةومعاهدواملدارسالتعليمومكاتباإلداراتلجميعتعميم 
.األطفال

يومالبتدائيةاللمرحلةالثانيالدراس يالفصلاختباراتتكون :التعليموزارةعنالصادرالتعميموقال
يومدوامبنهايةاالبتدائيةواملرحلةاألطفالرياضوطالباتطالبإجازةوبدايةهـ1442–9-1الثالثاء

.هـ1442–9-10الخميس

هـ1442–9–6األحديوموالثانويةاملتوسطةاملرحلتيناختباراتبدايةتكون الوزارةتعميمووفق
.هـ1442–9–17الخميسيومدوامبنهايةوالثانويةاملتوسطةاملرحلتينوطالباتطالبإجازةوبداية

املشارهـ،1442–8-22وتاريخ87540رقمالتعليموزيرنائبمنالصادرالتعميمعلىبناءذلكجاء
الكريمالسامياألمرعلىاملبنيهـ1442–8–16وتاريخ85290رقمالتعليموزيرتعميمإلىفيه

للطالبهـ1442هـ1442الحاليالدراس يللعامالثانيالدراس يالفصلاختباراتبتقديمالقاض ي
.«والطالبات

..وجهته لجميع اإلدارات والمكاتب

«تعميم رسمي»وزارة التعليم تعلن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني عبر 



غرمانعبدهللا

الوزارةبمقر19كوفيدلقاحاتتقديممركزاليومالشيخآلمحمدبنحمدالدكتور التعليموزيرتفّقد
.فهيدآلسعدالدكتور التعليموزيرمساعدبحضور بالرياض،

الوزارة؛يملنسوباللقاحأخذوإجراءاتللمركز،والفنيةالصحيةالتجهيزاتعلىالجولةخاللواطلع
تلقيأثناءناملوظفيالجولةخاللالتقىكماللحضور،زمنيوجدول التسجيل،لعمليةمنظمةآليةوفق

 اللقاح،
 
 مبادرتهم،علىالشكرلهممقدما

 
.والسالمةالصحةلهمومتمنيا

واملقيمينواطنينامللجميعاللقاحإتاحةعلىالرشيدةللقيادةوالتقديرالشكرعظيمالتعليموزيروقّدم
 كورونا،فايروسمنللوقاية

 
الجائحةمعلالتعامفيومتواصلةكبيرةنجاحاتحققتاململكةأنمؤكدا

 األصعدة،كافةعلى
 
.هاومؤسساتالدولةقطاعاتمعالتعليملوزارةالتكامليةبالجهودمنوها

لقاحالألخذالوزارةخطةضمنيأتيالوزارةبمقراللقاحاتلتقديممركزوجودإن»:الشيخآلوقال
 وذلك،1443القادمالدراس يالعامبدايةقبلالتعليمملنسوبي

 
وسالمةالطبيعيةالعودةعلىحرصا

 التعليمية،العمليةوانتظاماملجتمع،
 
وتلقيطوةالخبأخذالتعليمومنسوبياملجتمعأفرادداعيا

.«اللقاح

كورونافايروسلقاحلتقديممراكزوجودأعلنتواملحافظاتاملناطقفيالتعليمإداراتأنُيذكر
.الصحةوزارةمعبالتعاون وذلكمقراتها،داخلملنسوبيها

تفقد مركز تقديم لقاح كورونا

1443اللقاح لمنسوبي ومنسوبات التعليم قبل العام الدراسي : وزير التعليم



أوتقنيةمشكالتأيوجودحالوالتدخلُبعدعناالختباراتسيرملتابعةمتخصصةلجانتشكيلتمإنهالشهري،ابتسامالتعليم،وزارةباسماملتحدثةقالت

ملصلحةلأفضهوماوتحديدالطالب،حالةستدرسواملدرسة،واملكتباإلدارةمستوى علىسيكون ذلكأنإلىالفتةوالطالبات،الطالبتواجهقدأعطال

.الطالب

.املاضيةفترةالطوالبعدعناالختباراتسيرمعالتعاملفيالعاليةالخبرةتمتلكاللجانهذهأنإلىالشهري أشارت،«اإلخبارية»لقناةتصريحاتوخالل

.املقبلاألحديومثانويةوالاملتوسطةاملرحلةاختباراتتبدأأنعلىاالبتدائية،املرحلةوطالباتلطالببعدعنالثانيالفصلاختباراتانطلقتالثالثاء،وأمس

وتقديمبعد،عنةكافوالتقويمالقياسعملياتواستكمالاملناهججميعومتابعةملراجعةالحالياألسبوعمنتبقىماتخصيصسيتمأنهالشهري،وأوضحت

ا10:30الـمنيبدأالذيالدراس ي،اليومخاللوالطالباتللطالبالدعم ا2:30الـإلىصباح  .ظهر 

2.30الـإلى12.30الـاعةالسمنالزمنيةالفترةخاللوذلكاملبارك،رمضانشهرمنالسادساملقبل،األحديوموالثانويةاملتوسطةاملرحلَتْيناختباراتوستبدأ

ا .ظهر 

.نيالثاالدراس يالفصلمنعشرالحادياألسبوعنهايةحتى"مدرستي"منصةفيوالطالباتللطالباختبارمليون 500منأكثرإنشاءتمأنهإلىُيشار

لديها خبرة عالية في التعامل مع سير االمتحانات

بُعدتشكيل لجان متخصصة لمتابعة المشكالت التقنية خالل االختبارات عن : التعليم



العيس ىمحمد.د

اتصدرالتعليموزارة .باملسيراتوالطالباتالطالبإدراجبشأنواألهليةالحكوميةواملعاهداملدارسلجميعتعميم 

الطالبأمور أولياءمعبالتواصلالتقيد،إعادةأومكافأةوطالباتهالطالبهايصرفالتياملدارسوقائداتقادةجميععلىالتنبيهسيتمأنهاملصادر،وأضافت
.واإلعاناتللمكافآتاملستحقينوالطالبات

الحسابرقمقيرفلمماباملسيراتطالبةأوطالبأياسمإدراجوعدمالطالبة،أوالطالبباسمبنكيةحساباتفتحبضرورةإبالغهمسيتمالتواصلوخالل
ا
 
.البنكمنمصدق

أرقامحديثوتإدخاليتمأنعلىالبنكية،الحساباتوأرقامواألسماءالبياناتصحةمنوالتأكدالطالبةأوالطالبباسمالحسابسيكون التعميم،ووفق
 نور نظامفيوالطالباتللطالبالبنكيةالحسابات

 
.بأول أوال

.هـ1339–11–12وتاريخ148174رقمالتعليموزيرتعميمإلىفيهاملشارهـ،1442–8-15بتاريخ84728رقمالتعليموزيرمساعدتعميمعلىبناءهذايأتي

تسجيلهيتموأننشط،بنكيحسابلهيوجدالأومكتملةبياناتهتكنلمماباملسيرات،طالبةأوطالبأياسمإدراجعدم»علىالتأكيدالتعميمويتضمن
اباملسيرات امطابق  أخيرتدون استحقاقهاوقتالطالبمكافآتصرفولغرضاآليبان،رقموجودواشتراطاألسرةسجلأوالوطنيةللهويةحرفيًّ

وزارة التعليم تعتمد إجراءات جديدة في الصرف المكافآت واإلعانات



فاءاتكتأهيلفيمستمرالتعليمدور أناألحد،اليومالشيخ،آلمحمدبنحمدالتعليموزيرأكد
ا،واملنافسةالعملعلىقادرةسعودية فيشاركةللمباالهتمامجديركعنصربدورهاوالقيامعامليًّ
الوطنيةناعةالصتطويربرنامجبينشراكةمذكرتيتوقيعفيالوزير،مشاركةخاللذلكجاء.التنمية

والثروةةالصناعوزيروحضور برعايةوذلكجدة،فيصلامللكوجامعتي"ندلب"اللوجستيةوالخدمات
.الجاسرناصربنصالحاملهندسالنقلووزيرالخريف،إبراهيمبنبندراملعدنية

،"ندلب"امجوبرنوجدةفيصلامللكجامعتيبينالشراكةمذكرتيتوقيعبأهميةالتعليموزيروأشاد
ا الجهودمعوالتكامل،2030اململكةرؤيةمستهدفاتتحقيقفيوالجامعاتالتعليموزارةدور مؤكد 

.اللوجستيةوالخدماتالصناعةفياملحوريودورهااململكةمكانةتعزيزفيالوطنية

مثلالشراكةتلكأنالشيخآلوأوضح
ُ
ات اأخرى،جامعاتمعمقبلةلشراكاتحافز  دور "نأمبين 

ا،واملنافسةالعملعلىقادرةسعوديةكفاءاتتأهيلفيمستمرالتعليم كعنصربدورهاوالقيامعامليًّ
.التنميةفيللمشاركةباالهتمامجدير

الوطنيةناعةللصنوعيةتنافسيةميزةُيعدالعاليالتأهيلذاتالكفاءاتتوفرأنإلى:الشيخآلوأشار
.واألجنبياملحليللمستثمركبيرجذبوعنصراللوجستية،والخدمات

..أكد دور التعليم في التنمية

تأهيل كفاءات سعودية قادرة على العمل والمنافسة عالميًّا: وزير التعليم



التطلعات“عدبُ عنالتعليمملتقىفعالياتاألحد،اليومالشيخ،آلمحمدبنحمدالدكتور التعليموزيرافتتح
محمدالدكتور كارواالبتوالبحثللجامعاتالوزيرنائببحضور املرئي،االتصالعبر”التطويروفرصاملستقبلية

الخبراءو القراروُصناعُبعد،عنالتعليمبمستقبلواملهتمينالجامعاترؤساءمنوعددالسديري،أحمدبن
الشكرتقى،امللأعمالافتتاحخاللكلمتهفيورفع.وخارجهااململكةداخلمنوالتعليميةاألكاديميةوالقيادات
بالغلهاكانرةمستمورعايةوعنايةاهتماممناململكةفيالتعليمقطاعبهيحظىملاالرشيدة؛للقيادةواالمتنان

 التعليمتوقفوعدمُبعد،عنالتعليميةالعمليةاستمرارفيكوروناجائحةخاللاألثر
 
 يوما

 
املراحلجميعفيواحدا

التعاملفيبيرةكنجاحاتمناململكةفيُبعدعنالتعليمحققهماكلملتقانافياليومنستحضر“:وقال.الدراسية
ومنافسدفريسعوديمنجزعلىشاهدةأصبحتالتياألرقام،بلغةللوطننجاحقصةإلىوتحويلهاالجائحة،مع

 األكثرهيتعليميةقناة23ومدرستي،منصةفييتمثلعامليا
 
فيومميزةرائدةوتجاربالعالم،مستوى علىعددا

معالتكّيفلىعقادرإنسانبناءفياملتواصلالعملجانبإلىالجامعات،فياألخرى التعليميةاملنصاتاستخدام
يحظىلتقىاملأنوأضاف.”الوطنيةالجهودمعوتكاملعالية،بكفاءةتعملتعليميةومنظومةوالتحديات،الظروف
لرسمُبعد،عنعليمالتفيالعامليةالتحوالتملناقشةاإللكترونيالتعليمبمستقبلاملهتمينمننخبةبمشاركة
التقنيةجاالتمفياألعمالروادوتمكينالشراكات،وتعزيزاملوارد،واستثماراملستقبل،تستشرفواضحةخارطة

تائجونبتوصياتللخروجامللتقىهذافياملشاركينجميعودعا.2030رؤيةأهدافتحقيقفياإلسهاممنوالتعليم
عالية،بجودةتدامتهاسوتحققالتعليمية،منظومتنافيُبعدعنالتعليمفيللتوسعواضحةمستقبليةرؤيةتصنع
الجامعيالتعليمالةوك تنظمهالذي-ُبعدعنالتعليمملتقىويستعرض.اإلنفاقكفاءةرفعفيتسهمقياسيةومرونة
التعليمية،لعمليةاتشهدهاالتيالتحوالتعلىالوقوفبغرضالعالم،فياملختلفةالتعليميةاألنماط-يومينخالل

نقاشيةتجلساخاللمنوذلكالسعودية،الجامعاتفيُبعدعنالتعليمنموذجمناالستفادةتعظيموكيفية
مجالفيدريبيةالتالبرامجمنسلسلةتنفيذجانبإلىوالدوليين،املحليينالتعليمخبراءمنعددفيهايشارك
.الجامعاتةوطلبالتدريسهيئاتأعضاءمنومتدربةمتدربآالفثالثةنحومنهاويستفيدُبعد،عنالتعليم
ُبعد،عنللتعليمليةاملستقبواألنماطالتعليمفيالعامليةالتحوالتأبرزهامحاور،عدةعلىامللتقىجلساتوترتكز
جانبإلى،(دياتالتحوأبرز النجاحقصص)واملنهيالفنيوالتعليمالجامعاتفيُبعدعنالتعليمواقعإلىإضافة
 لنقاشاجلساتوشهدت.املستقبلواستشرافُبعدعنللتعليمالتحّول منلالستفادةاملتاحةالفرص

 
 تفاعال

 
كبيرا

 املشاركة،والجامعاتالحكوميةالجهاتمسؤوليمن
 
العامليينراءوالخبالدوليةاملنظماتمسؤوليمنلعددإضافة

الدكتور املكلفيالجامعللتعليمالتعليموزارةوكيلاألول يومهفيامللتقىجلساتأداركماُبعد،عنالتعليمفي
إلى،العثمانهللاعبدبنعبدالعزيزالدكتور األهليالجامعيللتعليمالتعليموزارةووكيل،العقيليمحمدبنناصر
.الفارسودعهالدكتورةبالوزارةُبعدعنوالتعليماإللكترونيللتعليمالعامةاإلدارةعلىالعاماملشرفجانب

لغة األرقام تعبر عن نجاح التعليم عن بعد في المملكة: ”آل الشيخ“
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