
(  8)الثالثاء من يوم 

هـ1442للعام رمــضــان شهر من 





عزيزتبهدفباملحافظةللتعليمالعامةاإلدارةمعتعاون اتفاقيةاليومجدةمحافظةأمانةوقعت
والتطوعتوعيةالمجالفيوالخبراتاملهاراتنقلعلىاملشتركوالسعيالجهتينبينوالتكاملالتعاون 

.والفعالياتواملبادرات

التعليملمثفيماالزهراني،عائضاملهندساملجتمعلخدمةاألمينوكيلالتوقيعفيجدةأمانةومثل
.املسعوديسعيدالدكتور املحافظةتعليمعاممدير

املجتمعسساتومؤ األمانةبيناالجتماعيةاملسؤوليةتعزيزإطارفيتأتياالتفاقيةأنالزهرانيوأوضح
فعيلبتالوعيوزيادةاجتماعيةخدماتتقديمفيالبشريةالطاقاتوتوظيفوالخاصةالحكومية
رفعفيسهميبماوثقافية،مجتمعيةوفعالياتمبادراتخاللمنالطرفين،بيناالجتماعيةاألنشطة

بهوالنهوضعاملجتمبناءعواملفيمهمةأساسيةركيزةباعتبارهواملسؤوليةوالثقافيالتوعوي الدور 
.وتطويره

والتطوعيجابيةاإل الثقافةونشرالتوعيةبرامجتنفيذفيوالتخطيطالتنسيقعلىاالتفاقيةونصت
مناالستفادةمليشالطرفينبيناملشتركالتعاون وأناملتنوعة،بأطيافهاملجتمعوتنميةوالتطوير
وتنميةابيةاإليجوتعزيزاالجتماعيةواملشاريعالتنميةمبادراتمستهدفاتيخدمبماالعامةاملرافق
.املجتمع

ونشرعالياتالفخاللمنالطرفين،بيناملشتركالتعاون مجاالتمنللعديدتؤطراالتفاقيةأنيذكر
.2030الوطنيرنامجالبتفعيلفيوالتعاون الطرفين،تجاربمنباالستفادةالبيئةعلىواملحافظةالوعي

اتفاقية تعاون بين أمانة جدة والتعليم لتفعيل مبادرات الجانب التثقيفي والتطوعي



فيوالخبراتاملهاراتقلنعلىاملشتركوالسعيالجهتينبينوالتكاملالتعاون تعزيزبهدفاملحافظةتعليمإدارةمعتعاون اتفاقيةأمسجدةمحافظةأمانةأبرمت
.والفعالياتواملبادراتوالتطوعالتوعيةمجال

.سعودياملسعيدالدكتور املحافظةتعليممديرالتعليممثلفيماالزهراني،عائضاملهندساملجتمعلخدمةاألمينوكيلالتوقيعفياألمانةومثل

تقديمفيالبشريةاتالطاقوتوظيفوالخاصةالحكوميةاملجتمعومؤسساتاألمانةبيناالجتماعيةاملسؤوليةتعزيزإطارفيتأتياالتفاقيةأنالزهرانيوأوضح
التوعوي الدور عرففييسهمبماوثقافية،مجتمعيةوفعالياتمبادراتخاللمنالطرفين،بيناالجتماعيةاألنشطةبتفعيلالوعيوزيادةاجتماعيةخدمات
.وتطويرهبهوالنهوضاملجتمعبناءعواملفيمهمةأساسيةركيزةباعتبارهواملسؤوليةوالثقافي

التعاون وأناملتنوعة،يافهبأطاملجتمعوتنميةوالتطويروالتطوعاإليجابيةالثقافةونشرالتوعيةبرامجتنفيذفيوالتخطيطالتنسيقعلىاالتفاقيةونصت
.املجتمعوتنميةةاإليجابيوتعزيزاالجتماعيةواملشاريعالتنميةمبادراتمستهدفاتيخدمبماالعامةاملرافقمناالستفادةيشملالطرفينبيناملشترك

الطرفين،تجاربمنفادةباالستالبيئةعلىواملحافظةالوعيونشرالفعالياتخاللمنالطرفين،بيناملشتركالتعاون مجاالتمنلعددتؤطراالتفاقيةأنيذكر
.2030الوطنيالبرنامجتفعيلفيوالتعاون 

معاون بالتع(جدةيال)منصةعبرالبلدياإلبداعأسبوعمعبالتزامنجدة_إلحياء_جدة_أحياء#مسابقةإطالقعنجدةمحافظةأمانةأعلنتأخرى،جهةمن
.جدةأمانةفيالبلدياإلبداعمركز

حيهموتطويرلتحسينالحيأهاليمشاركةخاللمناملجتمعيةاملشاركةتحفيزإلىتهدفاملسابقةأنالزهرانيعايضاملهندساملجتمعلخدمةاألمينوكيلوأوضح
.جدةيالمنصةعبرإبداعيةأفكارتقديمخاللمن

مدينةجدةتكون وأنواألسرة،الفردحياةجودةوتحسينحيوي مجتمعبناءخاللمن2030اململكةرؤيةتحقيقفياإلسهامإلىتهدف«جدة_يال»مبادرةأنيذكر
وتوفيرالسكانلدىوليةواملسؤ الوطنياالنتماءإحياءعنفضالالقادمة،العشرالسنواتخاللالعامليةاملدنأفضلترتيبفيمكانتهاتعزيزبجانببها،يحتذى
.والتجميلوالتحسينالتطويرفيللمشاركةاملالئمةالفرص

أمانة جدة تنشر ثقافة التطوع بالتعليم



تعليممعاون تعاتفاقيةاالثنيناليوماألمانةوقعتالتركي،عليبنصالحجدة،محافظةأمينبرعاية

والخبراتاملهاراتقلنعلىاملشتركوالسعيالجهتينبينوالتكاملالتعاون لتعزيزتهدفوالتياملحافظة،

لخدمةناألميوكيلالتوقيعفيجدةأمانةومثلوالفعاليات،واملبادراتوالتطوعالتوعيةمجالفي

.املسعوديسعيد.داملحافظةتعليمعاممديرالتعليممثلفيماالزهراني،عائضاملهندساملجتمع،

سؤوليةاملتعزيزإطارفيتأتياالتفاقيةأنالزهرانيعائض.ماملجتمعلخدمةاألمينوكيلوأوضح

تقديمفيالبشريةالطاقاتوتوظيفوالخاصةالحكوميةاملجتمعومؤسساتاألمانةبيناالجتماعية

وفعالياتتمبادراخاللمنالطرفين،بيناالجتماعيةاألنشطةبتفعيلالوعيوزيادةاجتماعيةخدمات

فيمهمةأساسيةيزةركباعتبارهواملسؤوليةوالثقافيالتوعوي الدور رفعفييسهمبماوثقافية،مجتمعية

.وتطويرهبهوالنهوضاملجتمعبناءعوامل

والتطوعيجابيةاإل الثقافةونشرالتوعيةبرامجتنفيذفيوالتخطيطالتنسيقعلىاالتفاقيةونصت

االستفادةيشملينالطرفبينمشتركتعاون علىنصتكما.املتنوعةبأطيافهاملجتمعوتنميةوالتطوير

وتنميةيجابيةاإل وتعزيزاالجتماعيةواملشاريعالتنميةمبادراتمستهدفاتيخدمبماالعامةاملرافقمن

.املجتمع

ونشرعالياتالفخاللمنالطرفين،بيناملشتركالتعاون مجاالتمنللعديدتؤطراالتفاقيةأنيذكر

.2030الوطنيرنامجالبتفعيلفيوالتعاون الطرفين،تجاربمنباالستفادةالبيئةعلىواملحافظةالوعي

توقيع اتفاقية بين أمانة جدة والتعليم لتفعيل مبادرات التثقيف والتطوع



حمد الحربي، كّرمت إدارة مدرسة عقيل بن أبي طالب االبتدائية بمحافظة جدة ممثلة بقائدها التربوي أ

 اإلجراءات اال 
ً
.حترازية كافةطالبها املتفوقين، ومنهم طالب الصف الثالث عبدهللا محمد باصرة، مراعية

م وتميزهم، وقدمت اإلدارة الشكر ألولياء األمور على مجهوداتهم الرائعة مع أبنائهم وحرصهم على تفوقه

.حاثة الطالب على مواصلة التفوق واالجتهاد في طلب العلم

تكّرم المتفوقين« عقيل بن أبي طالب»ابتدائية 





ي ـ عن ُبعد ـ وسط باكورة اختباراتهم للفصل الدراس ي الثان" األحد"ألف طالب وطالبة بمدارس  املرحلة املتوسطة والثانوية بتعليم جدة اليوم 300أدى أكثر من 

.تنظيم ومتابعة من قبل الهيئتين التعليمية واإلدارية بمدارس البنين والبنات وإشراف مباشر من قيادات التعليم

عن ُبعد عبر منصة انويةاملدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد املسعودي أوضح أن االختبارات انطلقت في كافة مدارس البنين والبنات للمرحلة املتوسطة والث

 في الوقت املدارس، مثم، بعد استكمال كافة املدارس التهيئة لطالبها وطالباتها، فيما تكثف زيارات املشرفين واملشرفات للمدارس لدعم قادة وقائدات"مدرستي"
ً
نا

.ذاته جهود املعلمين واملعلمات وقيادات املدارس وكوادرها اإلدارية على ما يقدمونه من جهد واهتمام

 أن العملية التعليمية خالل فترة االختبارات  مستمرة من خالل تخصيص الوقت املتبقي لتقديم حصص ملراجعة املقررات وتعزيز
ً
وتسديد الفاقد املهاراتمضيفا

.التعليمي

يؤدون اختباراتهم اليوم بجدة( متوسط وثانوي)ألف طالب وطالبة ٣٠٠ 













الروقيعبدهللا 

لالفصنهايةاختباراتليؤدواإلكترونيورابطدقيقة٤0إلىوالثانويةاملتوسطةاملرحلتينطالباحتاج
بدأواوالثانويةاملتوسطةاملرحلتينفيوطالبةطالب٧00ومليون 2منأكثروكان.أمسالثانيالدراس ي

رةعشالثانيةالساعةالوزارةوحددتاألحد،أمسظهيرةبعدالدراس يالفصللنهايةاختباراتهم
يومالنهائيةاالختباراتوجاءتالتعلم،ملرحلةاستكماالاملرحلتيناختباراتالنطالقموعداوالنصف

.بسهولةاالختباراتوأداءبالدخول بدورهموقامواالطالبإلىأرسلتإلكترونيةروابطهيئةعلىأمس
االختبارجنماذفياملرفقةالصور ظهور عدممثلاالختباراتاعترتالتيالتقنيةاألخطاءبعضورغم

الستعداداأنإالاملشكالت،منوغيرهااالختباروقتاالجتماعمنالطالبإخراجإلىيؤديالذيوالخلل
منمستفيدةزارةالو عليهاعملتالتياملسبقةوالخططوالثانويةاملتوسطةالعامالتعليمملدارسالجيد
عالجتهاملمدرسةكلفيخاصةتقنيةلجاناالوزارةشكلتإذأكلها؛آتتاألول الفصلاختبارتجربة
بالصفتدرسيالتالغبيوي ياراالطالبةتقول االختباراتأيامأول وعن.وقتهافيلهاالحلول أسرعوإيجاد
اليومزنااجتهللاوبحمدالبداية،هيالرياضياتمادةأنخصوصاخائفةكانتإنهااملتوسط،الثالث
إنسنديأشرفالطالبياملرشدقالجهته،من.مشكالتأيدون االختبارإنجازواستطعنابيسراألول 

أكملعلىلطالباتهيئةفياألثرعظيملهكانسبقتهاالتياألسابيعمنذلالختباراتالجيداالستعداد
لتوأرساألمور أولياءمعزومبرنامجطريقعنلقاءاتبعقدواملدرسةالتعليمإدارةقامتإذوجه،

قدكلةمشأيلحلمباشرساخنخطتخصيصكذلكومنهاواإلرشادية،التوعويةالرسائلمنالعديد
.االختباروقتالطالبتعتري 

دقيقة4٠رابط إلكتروني و.. يوٌم سهل.. االختبارات النهائية



عنللتعليم«ستيمدر »منصةفياململكةتجربةإناملقبل،محمدالدكتور العامللتعليمالتعليموزارةوكيلقال

.العامليةالخبرةوبيوتالجهاتمنكثيربشهادةرائدةتجربةهيامليدان،فيالزمالءوجهودالقيادةبدعمُبْعد،

كبيربشكللتفاعوحدثجيًدا،يسيرمدرستيمنصةمعواملعلمينالطالبتعاملإن  ،«اإلخبارية»لـوأضاف

.عليهاالتغلبةوكيفيتطرأقدالتياإلشكالياتحلمناملعلمينوتمكيناالختباراتإجراءعلىاعتيادهمبعد

تدعمالتيةاإللكترونيالتعليميةاألدواتمنالعديديضمإلكتروني،تعلمإدارةنظاممدرستي،منصةوتعد

املهاراتتحقيقتدعمكما.واملقرراتللمناهجالتعليميةاألهدافتحقيقفيوتسهموالتعلم،التعليمعمليات

.واملستقبلللحاضرالرقميةاملتطلباتمعلتتواءموالطالباتللطالبواملعارفوالقيم

المقبل يشيد بدعم القيادة

ا بين الطالب : التعليم والمعلمينمنصة مدرستي شهدت تفاعالا كبيرا



رغماملعلمات،و املعلمون يترقبهاالتي”الخارجيالنقلحركة“حيالبعدموقفهاالتعليموزارةتحسملم

.الثانيالدراس يالفصلانتهاءقرب

والدراسةت،االختباراتقديممنكوروناجائحةظلفيالعامهذاالتعليميةالهيئةعلىطرأمماوبالرغم

واتالسنخالفعلى”الخارجيالنقلحركة“بخصوصقرارأيالوزارةتصدرلمذلك،ونحوبعد،عن

الفصلايةبدعندالرغباتوإدخالالتحديث،واملعلماتاملعلمينمنفيهايتطلبكانالتياملاضية

العام،هذاميتلمماوهوالحركة،إعالنيتمنفسهالدراس يالفصلمناالنتهاءوحينالثاني،الدراس ي

.العاملهذاالخارجيالنقلحركةومصيرموعدعنتساؤالتوسط

خاللاموقفهالتعليموزارةتحسمأنجمرمنأحرعلىالخارجيالنقلحركةوطالباتطالبوينتظر

.املوقفسيديزالالالذيالغموضظلفياأليام،هذه

تلتزم الصمت” التعليم”و.. ترقب وانتظار لمصير حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات



متابعة

مساعدة مدير إدارة اإلعالم 

دالل خلف الزهراني 


