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عبدالعزيز العمري 

وزير الدفاع، الوزراء أشاد تربويون بمضامين اللقاء التلفزيوني لصاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس

ي جميع مكونات التي حققت أهدافا استثنائية على كافة املستويات، مشيرين بما شهدته املنظومة التعليمية من تطور ملحوظ ف2030بشأن رؤية اململكة 

.التعليم، كتجويد املناهج وإنشاء املباني املدرسية التي واكبت طموحات الطالب

فيها اململكة قدرتها ، أن رؤية اململكة واكبت التقنية في التعليم وخصوصا، خالل العامين املاضيين، في ظل جائحة كورونا والتي أثبتت«اليوم»وأوضحوا لـ

.على إدارة األزمة، وتطويع التقنية ملواجهة التحديات

تفجر الطاقات2030برامج .. رؤية اإللهام واإلبداع

المنصة واجهت تحديات التعليم بخطط استثنائية: تربويون

يتبع



الوطنتاريخفياستثنائيةمسيرة

العلميةجيتهاومنهالواضحة،معاملهاهللا،أيدهالعهد،وليسموعنها،تحدثالتيالرؤيةخطواتميزماإن:الغامديحميدجدةبشمالالتعليممكتبمديرقال
والعزيمةبالصدقخةوالراسالثابتةاملسيرةيؤكداملاضيةالسنواتالخمسخاللتحققماأنإلىمشيرااألصعدة،كافةعلىالعالمأبهرتالتيومعاملهاالدقيقة،
الوطنأبناءأنانهاإليمأولوياتهاضمنورفاهيتهاإلنسانوضعتالتيالرشيدةالقيادةمظلةوتحتالوطن،أبناءبكوادراملرسومةاألهدافتحقيقعلىوالقدرة

.وسندهااألمةعمادهم

وليلسموحثيثةعةومتابعبدالعزيز،بنسلمانامللكالشريفينالحرمينلخادمثاقبةبرؤيةبدأتاإلنجازاتمنالكثيرفيهاتحققمضتأعوامخمسة»:وأضاف
خصبةبيئةفيوثقافات،علومايمتلكجيلبخلقاألهدافلتحقيقالصعابوذللوااإلمكاناتكافةفيهاسخروا-هللاحفظهما-سلمانبنمحمداألميرالعهد

املناهجيفالجودةفيملحوظاتطوراالرؤيةإطالقمنذالتعليمشهدإذومنتجة،مبدعةبشريةوطاقاتعاليةمهارةذاتعقول علىواعتمادمساندواقتصاد
العامينفيوخصوصاعليمالتفيالتقنيةمواكبةإلىإضافةمحفزات،منتملكهبماللمعرفةمناراتلتكون والطالباتالطالبلطموحاملواكبةاملدرسيةواملباني

.«الجائحةبدايةمنذبعدعنالتعليمواستمراراألزمةإدارةفيالعالممستوى علىبنجاحقدرتهااململكةفيهاأثبتتوالتيكورنا،جائحةظلفياملاضيين

جاذبةوبيئةواعدمستقبل

مكامنأظهرتالرؤيةأنإلىمشيرة،2030رؤيةانطالقمنذ2016عامفيتحوالشهدتاململكةأن،املتحميفضةبناتجدةبشرق التعليممكتبمديرةذكرت
.الفريدةوقدراتهالوطنهذاقوة

طريقةخارطورسمتإشراقا،أكثرمستقبالتبنيطموحةألمةملموسةنتائجأعوامخمسةأول خاللحققتالتيللمستقبل،الحاضررؤية2030:وقالت
.وجاذبةإيجابيةوبيئةواعدمستقبللبناءيلزمماكلوتوفيراملواطنينتطلعاتتحقيقعلىوعملتاململكة،ملستقبل

إذللسعوديين،ضلأفومستقبلمختلفواقعبصناعةتهتمالتيواملشاريعواإلصالحاتالبرامجمنالعديدالواقعأرضعلىنستشعرواعتزازبفخر»:وأضافت
وتحسينة،البشريالقدراتتنميةالرؤيةسماتأبرز أنإلىمشيرة،«التعليمأبرزهاولعلاألصعدةجميععلىملحوظةنجاحاتالرؤيةتحقيقبرامجحققت

ومتطلباتهالعصرداتمستجتواكبوتدريبوتأهيلتعليمبرامجبتقديموذلكالعاملية،املستوياتإلىللوصول مراحلها،جميعفيوالتدريبالتعليممنظومة
.والعاملياملحليالعملوسوق التنميةاحتياجاتمعوتتواءم

والحوكمةسالتدريهيئةوأعضاءواملدربون املعلمون فيهابماوالتدريبالتعليممنظومةمكوناتجميعلتطويرهدفت2030اململكةرؤيةإن:«املتحمي»وأضافت
التعليممجاالتفيكرةواملبتالحديثةالتوجهاتمعلتنسجموالتدريبية،التعليميةوالبيئةواملهنيةالتعليميةواملساراتواملناهجوالجودةالتقويموأنظمة

اململكةلريادةيزاتعز املجتمعشرائحكافةوخدمةواملرونةوالجودةالشموليةتحققجديدةوتدريبيةتعليميةونظمسياساتاستحداثإلىإضافةوالتدريب،
املوهوبين،دارسماآللي،الحاسبأميةومحومدرستي،منصةاملبكرة،الطفولةبرامجفيجليةتبدواإلنجازاتتلكشواهدولعلدوليا،وتنافسيتهاإقليميا

مىأسإلىبهللوصول قادتنايقدمهأنيمكنماكلتستوعبالتعليممجالفي2030اململكةورؤيةالعلمية،املسابقاتفيمتقدمةمراكزتحقيقوأيضااالبتعاث،
.فردكلمناملخلصةالجهودببذلالتقدممراتب

يتبع



جديدسعوديفجر

بحجمرؤيةد،جديسعوديفجرإعالمعلىمضتسنواتخمس»قائلههللا،حفظهاألمين،العهدوليسمولقاءمضامينالبلوي،نوالالتربويةالقائدةثمنت
يفوق ماواتسنخمسفيحققتجديدة،سعوديةنهضةلواءحملالنظير،منقطعوعزماوحماساوغيرةحبايتقدشابأمينعهدووليعظيمومليكعظيموطن
تحوالقليلةسنواتفيتعليمنافتحول وافر،نصيبمنهاللتعليموكانالتفاصيل،بأدقالوطنشئون كلمخططهافيشملتالرؤيةإن:وقالت.«عاماخمسينعمل
تطورت،والوسائلغيرتاهجواملنحدثتفأنظمةالحثيثة،والخطواتالسريعالتحول كانواملتعلمواملعلمالتعليمأهميةوبحكموفاعليته،بسرعتهاملتبصرأبهر

.منتظرونولجديدهاساعون لقادمهاوإناالبداية،إالتلكوماالرؤية،فضائلمنوغيرها

لهاحصرالإنجازات

ملك،وحكمةقائدلرؤيةويجاتتتأتيوالتياألصعدةجميععلىالحبيبةمملكتناتشهدهاالتياملتتاليةاإلنجازاتظلفيأنهالجيزانيأمانيالتربويةالقائدةذكرت
لتحوالتاعزز مماالتقنيةأبنائنااحتياجاتواكبالرؤيةأنعلىوشددت.ومختلفمميزبشكلالتعليميةاملنظومةمسيرةلتدعم2030اململكةرؤيةتنبثق
.كلهالعالمأبهرتلها،حصرالإنجازاتمناملاضيةالسنواتالخمسخاللتحققبمامشيدةالوطني،االقتصادلرفعوالعلميةاملادية

والعلميالثقافيللبناءركيزة

التعليمأنلثقتهاالدراسيةواملراحلاملستوياتبمختلفالتعليمقطاعتطويرالى2030رؤيةخاللمنسعتاململكةإن:حسنآلعبدالعزيزالطالبياملرشدقال
التعليميةوالبيئةملدارسالتطويرلهاأهدافعدةالرؤيةوضعتإذعامليا،واملنافسةاملتقدمةللمجتمعاتواملعرفيوالعلميالثقافيالبناءركائزمنأساسيةركيزة

مخرجاتلتجويدمستمرةبخطىوالعملالغالي،الوطنهذافيوطالبةطالبكلوإلىبيتكلالىالتعليموصول تضمنالتيوالوسائلوالطرق اآللياتفيوالتوسع
بهاواالهتمامأدائهاويروتطواالبتكاريةاإلبداعيةالطاقاتوتحفيزواالجتماعيةالتربويةالقيموتعزيزواألنشطةواملناهجوالطالبباملعلمواالهتمامالتعليم

.يتحققواقعا2030رؤيةنرى جميعانحنوهاوبإنجازاتها،

يتبع



السماءعنانإلىصعودتذكرة

اململكةرؤيةإطالقعلىالخمسالسنواتمروربعدأنهإلىمشيراالسماء،عنانإلىصعودوتذكرةإلهامأيقونةأصبحت2030رؤيةأنتركستانيخالداملعلمأكد

فيجازاإلنوتيرةوتسارعتاإلبداعية،الثقةوصنعتاملسيرةووجهتالجيناتورتبتالضبط2030أعادتفقد!ش يءكليغيرالخيالأنفخروبكلالقول يمكننا

الوطنيةالثروةراعيةاباعتبارهبإبداعهامرهون الوطنوتألقاألولى،الصانعةهيالتعليميةاملنظومةإن،وقال.ومواكبةفنبكلاملوجعبابوشقتالتعليموزارة

منمزيدإلىتلهممفخرةوغدتالعالم،وكلالسعودييبصرهملموساواقعااليومالرؤيةأصبحت»:وأضاف.والطالباتالطالبوالبناتاألبناءمنالعظيمة

جعلتالوطنيةةالرؤيإلهاممنسنواتخمسوإبهار،سبقمنالتعليموزارةإليهوصلتماويعزز يثبتومعجزحيمثالبعدعنالتعليموقصة.واإلبداعالتألق

واللغات،فةالفلسمنيثري ماوأضافتوعصرنت،وواكبتمناهجهافيطورتذلكأساسوعلىومستقبله،الطالبطموححول تتمحور صناعةالتعليممن

نموهمويطور بهميرتقيأنيمكنماكلومعلماتمعلمينمنالتعليميللكادرووهبت.ورغباتهقدراتهمعيتناسبملااملساراتبيناملبكراالختيارللمتعلموتركت

.«الوطنرؤيةوتحقيقتعزيزفيفاعلينحقيقيينشركاءليكونوااملنهي

الصعابتتحدىبرامج

التعليمجعلترؤيةأنهاإلىمشيراهللا،بإذناملستحيل،وتحققالصعابوتتحدىالسحابتعانقطموحةرؤية2030أنالغامديعبدالعزيزعبدهللاالطالبذكر

الدراسيةاملوادتلفمخفياملتقدمةاملراكزويحققالعالممستوى علىوينافساإلنجازات،تلواإلنجازاتويحققاملسيرةيكملواعدجيللبناءأولوياتهاأهممن

واالرتقاءبالعلمواالهتمامءالرخالتحقيقيسعون واقعيبشكلاملستقبلمعالتعاملفيكبيرةخبرةلهمرجالمنإالبناؤهايتملمالرؤية»:وتابع.العامليةوالجوائز

.«وحكامناووطنناديننابخدمةيعتزالذيالواعدوالجيلالبناءسواعدفنحنوالطالبات،بالطالب



غرمانعبدهللا

ورشاإلماممدرسةأقامتهالذياالفتراض يالحفلاملسعوديسعد.دجدةبمحافظةللتعليمالعاماملديررعى
 »(األربعاء)أمسمساء،الكريمالقرآنلتحفيظ

 
 129لتخريج«افتراضيا

 
الطالب،منالكريمللقرآنحافظا

واملعلمينالتربويينواملشرفينالقياداتمنوعددالغامدي،حميدجدةبشمالالتعليممكتبمديربحضور 
.والطالباألمور وأولياء

حفظةمنةبكوكباملباركةاأليامهذهفينحتفل»:املسعوديسعد.دجدةبمحافظةالتعليمعاممديروقال
القيادةدعمظلوفياستثنائية،ظروففيواملتوسطةالثانويةورشاإلماممدرسةطالبمنالكريمهللاكتاب
 مالكريم،القرآنوحفظونشرتدريسعلىوحرصهاالكريمهللاكتابولحفظةوالتعليمللعلم

 
بجهودشيدا

 الطالب،أبنائهممععطائهمعلىأمورهموأولياءاملعلمين
 
األعمال،حصالمنهميتقبلأنوجلعزهللاداعيا

املعلمينيجزي وأناملستقبلية،حياتهمفييباركوأنأمورهم،وأولياءومعلميهمالتخرجعلىالخريجينوأهنئ
.«املباركالجهدهذاعلىالجزاءخيريشاركمنوكلاملدرسةوقائد

أبنائنامنكوكبةبتخريجنحتفلعامكلفي»:الغامديحميدجدةبشمالالتعليممكتبمديرقالجهتهمن
عدالكريمهللاكتاببحفظةاالحتفاءأنشكوالالكريم،هللالكتابالحافظينالطالب

ُ
القيادةلدىويةأولت

نحواجبهمو يؤدون معطاءمجتمعفيطيبةنواةليكونواوالعطاء،والخيرالقيمغرسعلىوتحثتسعىالتي
لـودعمةاالفتراض يالحفلوحضورهدعمهعلىاملسعوديسعد.دالعامللمديرشكري وأقدمووطنهم،دينهم
129 

 
علىر األمو وأولياءوللطالباملدرسةوإدارةاملعلمينلكافةموصول والشكرالخريجين،منحافظا

.«املبذولةجهودهم

ورشاإلماممدرسةفيسعدنا»:األحمديمحمدالكريمالقرآنلتحفيظورشاألماممدرسةقائدوقال
 129نزفبأنوالثانويةاملتوسطةبمرحلتيها

 
بنةلويكونون ووطنهمدينهميخدمون ،عزوجلهللالكتابحافظا

.دجدةبمحافظةعليمللتالعاماملديربرعايةاالفتراضيةاالحتفاليةفيقلوبنا،علىالغاليالوطنهذافيصالحة
نواملشرفيالقياداتمنوعددالغامديحميدجدةبشمالالتعليممكتبمديروحضور املسعوديسعد

ولكافةبذولة،املجهودهمعلىالخريجينألبنائناالشكروأقدموالطالب،األمور وأولياءواملعلمينالتربويين
معلمينمنالقرآنيورشاإلماممجمعفيالعاملينولجميعاملتواصلدعمهمعلىواإلداريةالتربويةالقيادات
.«وطالبوإداريين

حافظاً للقرآن الكريم129تحتفي بتخريج « تعليم جدة».. في حفل افتراضي



ورشاإلماممدرسةأقامتهالذياالفتراض يالحفلاملسعودي،سعد.دجدةبمحافظةللتعليمالعاماملديررعى
 "األربعاءأمسمساءالكريم،القرآنلتحفيظ

 
 129لتخريج"افتراضيا

 
مديربحضور الطالب،منالكريمللقرآنحافظا

.والطالبألمور اواولياءواملعلمينالتربويينواملشرفينالقياداتمنوعددالغامديحميدجدةبشمالالتعليممكتب

هللاكتابظةحفمنبكوكبهاملباركةاأليامهذهفينحتفل:املسعوديسعد.دجدةبمحافظةالتعليمعاممديروقال
للعلمرشيدةالالقيادةدعمظلوفي،استثنائيةظروففيواملتوسطةالثانويةورشاإلماممدرسةطالبمنالكريم

 ،الكريمالقرانوحفظونشرتدريسعلىوحرصهاالكريمهللاكتابولحفظهوالتعليم
 
واولياءاملعلميندبجهو مشيدا

 ،الطالبأبنائهممععطائهمعلىامورهم
 
التخرجينالخريجواهنياالعمالصالحمنهميتقبلانوجلعزهللاداعيا

الجزاءخيريشاركمنوكلاملدرسةوقائداملعلمينيجزي واناملستقبليةحياتهمفييباركوانامورهموأولياءومعلميهم
."املباركالجهدهذاعلى

الطالبنائناأبمنكوكبةبتخريجنحتفلعامكلفي":الغامديحميدجدةبشمالالتعليممكتبمديرقالجهتهمن
عدالكريمهللاكتاببحفظةاالحتفاءانشكوال،الكريمهللالكتابالحافظين

ُ
التيالرشيدةادةالقيلدىأولويةت

،ووطنهمنهمدينحوواجبهميؤدون معطاءمجتمعفيطيبةنواةليكونواوالعطاءوالخيرالقيمغرسعلىوتحثتسعى
 129لـودعمةاالفتراض يللحفلوحضورهالداعمدعمهعلىاملسعوديسعد.دالعامللمديرشكري واقدم

 
منحافظا

."ةاملبذولجهودهمعلىاألمور واولياءوللطالباملدرسةوادارةاملعلمينلكافةموصول والشكر،الخريجين

يهابمرحلتورشاإلماممدرسةفيسعدنا":األحمديمحمدالكريمالقرانلتحفيظورشاالماممدرسةقائدوقال
 129نزفبانوالثانويةاملتوسطة

 
هذايفصالحةلبنةويكونون ووطنهمدينهميخدمون ،عزوجلهللالكتابحافظا

املسعوديسعد.دجدةبمحافظةللتعليمالعاماملديربرعايةاالفتراضيةاالحتفاليةفي،قلوبناعلىالغاليالوطن
واولياءمينواملعلالتربويينواملشرفينالقياداتمنوعددالغامديحميدجدةبشمالالتعليممكتبمديروحضور 
علىإلداريةواالتربويةالقياداتولكافة،املبذولةجهودهمعلىالخريجينألبنائناالشكروأقدم،والطالباألمور 

."وطالبوإداريينمعلمينمنالقرآنيورشاإلماممجمعفيالعاملينولجميعاملتواصلدعمهم

حافظاً للقرآن الكريم129تعليم جدة يحتفي بتخريج 

..في حفل افتراضي 



ورشاإلماممدرسةأقامتهالذياالفتراض يالحفلاملسعوديسعد.دجدةبمحافظةللتعليمالعاماملديررعى
 »(األربعاء)أمسمساء،الكريمالقرآنلتحفيظ

 
 129لتخريج«افتراضيا

 
الطالب،منالكريمللقرآنحافظا

واملعلمينالتربويينواملشرفينالقياداتمنوعددالغامدي،حميدجدةبشمالالتعليممكتبمديربحضور 
.والطالباألمور وأولياء

حفظةمنةبكوكباملباركةاأليامهذهفينحتفل»:املسعوديسعد.دجدةبمحافظةالتعليمعاممديروقال
القيادةدعمظلوفياستثنائية،ظروففيواملتوسطةالثانويةورشاإلماممدرسةطالبمنالكريمهللاكتاب
 مالكريم،القرآنوحفظونشرتدريسعلىوحرصهاالكريمهللاكتابولحفظةوالتعليمللعلم

 
بجهودشيدا

 الطالب،أبنائهممععطائهمعلىأمورهموأولياءاملعلمين
 
األعمال،حصالمنهميتقبلأنوجلعزهللاداعيا

املعلمينيجزي وأناملستقبلية،حياتهمفييباركوأنأمورهم،وأولياءومعلميهمالتخرجعلىالخريجينوأهنئ
.«املباركالجهدهذاعلىالجزاءخيريشاركمنوكلاملدرسةوقائد

أبنائنامنكوكبةبتخريجنحتفلعامكلفي»:الغامديحميدجدةبشمالالتعليممكتبمديرقالجهتهمن
عدالكريمهللاكتاببحفظةاالحتفاءأنشكوالالكريم،هللالكتابالحافظينالطالب

ُ
القيادةلدىويةأولت

نحواجبهمو يؤدون معطاءمجتمعفيطيبةنواةليكونواوالعطاء،والخيرالقيمغرسعلىوتحثتسعىالتي
لـودعمةاالفتراض يالحفلوحضورهدعمهعلىاملسعوديسعد.دالعامللمديرشكري وأقدمووطنهم،دينهم
129 

 
علىر األمو وأولياءوللطالباملدرسةوإدارةاملعلمينلكافةموصول والشكرالخريجين،منحافظا

.«املبذولةجهودهم

ورشاإلماممدرسةفيسعدنا»:األحمديمحمدالكريمالقرآنلتحفيظورشاألماممدرسةقائدوقال
 129نزفبأنوالثانويةاملتوسطةبمرحلتيها

 
بنةلويكونون ووطنهمدينهميخدمون ،عزوجلهللالكتابحافظا

.دجدةبمحافظةعليمللتالعاماملديربرعايةاالفتراضيةاالحتفاليةفيقلوبنا،علىالغاليالوطنهذافيصالحة
نواملشرفيالقياداتمنوعددالغامديحميدجدةبشمالالتعليممكتبمديروحضور املسعوديسعد

ولكافةبذولة،املجهودهمعلىالخريجينألبنائناالشكروأقدموالطالب،األمور وأولياءواملعلمينالتربويين
معلمينمنالقرآنيورشاإلماممجمعفيالعاملينولجميعاملتواصلدعمهمعلىواإلداريةالتربويةالقيادات
.«وطالبوإداريين

حافظاً للقرآن الكريم129تحتفي بتخريج « تعليم جدة».. في حفل افتراضي



العمري عبدالعزيز

مدرسةأقامتهالذياالفتراض يالحفلاملسعودي،سعد.دجدةبمحافظةللتعليمالعاماملديررعى
الكريمللقرآنحافظا129لتخريج«افتراضيا»األول أمسمساءالكريم،القرآنلتحفيظورشاإلمام

.الطالبمن

منوكبةبكاملباركةاأليامهذهفينحتفل:املسعوديسعد.دجدةبمحافظةالتعليمعاممديروقال
ظلوفينائية،استثظروففيواملتوسطةالثانويةورشاإلماممدرسةطالبمنالكريمهللاكتابحفظة
وحفظرونشتدريسعلىوحرصهاالكريمهللاكتابولحفظةوالتعليمللعلمالرشيدةالقيادةدعم

عزهللاياداعالطالب،أبنائهممععطائهمعلىأمورهموأولياءاملعلمينبجهودمشيداالكريم،القرآن
فيباركيوأنأمورهموأولياءومعلميهمبالتخرجالخريجينوأهنئاألعمالصالحمنهميتقبلأنوجل

.املباركالجهدهذاعلىالجزاءخيريشاركمنوكلاملدرسةوقائداملعلمينيجزي وأناملستقبليةحياتهم

منوكبةكبتخريجنحتفلعامكلفي:الغامديحميدجدةبشمالالتعليممكتبمديرقالجهتهمن
أولويةيعدكريمالهللاكتاببحفظةاالحتفاءأنشكوالالكريم،هللالكتابالحافظينالطالبأبنائنا
مجتمعفيةطيبنواةليكونواوالعطاءوالخيرالقيمغرسعلىوتحثتسعىالتيالرشيدةالقيادةلدى

.ووطنهمدينهمنحوواجبهميؤدون معطاء

حافظا للقرآن الكريم129تعليم جدة يحتفي بتخريج 









الدهاسعبدهللا

اطلعتتعميمفي)الفهيدسعدالدكتور املكلفالوزيرنائبوجهإذ،1442لعامالخاصةالظروفذوي منواملعلماتاملعلمينوندبنقلضوابطالتعليمزارةحددت
قرارمنبصورةالوزارةبالخاصةللظروفالرئيسةاللجنةوتزويداململكة،ومحافظاتمناطقفيتعليمإدارةبكلالفرعيةالخاصةالظروفلجنةبتشكيل(عليه"عكاظ"

.تاريخهمنأسبوعأقصاهامدةخاللالفرعيةاللجنةتشكيل

بالنقلسواءفيها،والبتالطبيةبالحاالتواملتعلقةوالضوابطللشروطوفقاالنقلقطاعداخلالندبأوالنقلطلباتبدراسةالتعليمإدارةفيالفرعيةاللجنةوتختص
الحاجة،دعتلماوكلهااملقدمةالطلباتلدراسةأسبوعياوتجتمعحالة،لكلاملطلوبةواملستنداتالبياناتجميعوتوفرصحةمنالتأكدبعدالرفض،أوالندبأو

الوثائقترفعوالكترونيا،إلالرئيسةاللجنةإلىللضوابطواملطابقةالخارجيبالنقلاملتعلقةالطلباتاللجنةترفعأنعلىباألغلبية،قرارهاوتتخذرئيسها،منبدعوة
 املعلمةأواملعلمويوقعاملدرسة،إدارةقبلمنوتصديقهااألصول معمطابقتهامنالتأكدبعدإالإلكترونياواملستندات

 
بالطلب،املرفقةتنداتاملسجميعبصحةإقرارا

اللجنةإلىرعيةالفاللجنةوترفعالنظامية،اإلجراءاتاتخاذللوزارةويحقذلك،غيرثبوتحالفياملسؤوليةكامليتحملأنعلىاملدرسةقائدلدىبملفوتحفظ
املعلمةأواملعلمطلببول قعناالعتذارحالوفيالندب،أوالنقلوسببمكانفيهموضحافيهااملتخذواإلجراءدراستهاتمتالتيبالحاالتوفصلياشهرياتقريراالرئيسة

املرضيةللحاالتمةاملعلأواملعلمنقليتمأالالضوابطوتضمنت.الدراسةإعادةيستدعيماالحالةعلىاستجدإذاإالجديدطلبرفعيتمفالالرئيسةاللجنةقبلمن
أواملعلمندبأونقلتميوالالعالج،فيهيتوفرالذيالقطاعإلىطلبهتعديلويمكنهبها،يعملالتيالتعليمإلدارةالجغرافيةاملنطقةحدودفيمتوفراالعالجكانإذا

وعدمبالراحةفيهاوص ىيالتيالحاالتأودورية،أومتباعدةمتابعاتلديهاالتيالحاالتأوفقط،دوائيعالجإلىتحتاجالتيالحاالتأواملؤقتةالعالجيةللحاالتاملعلمة
أووالعقم،كالبهاقةالجسديالصحةعلىتأثيرلهاليسالتياألمراضأوالغذائيةالحميةأوالسمنةعالجأوالطبيعيالعالجإلىتحتاجالتيالحاالتأووالسفر،اإلجهاد

.والضغطكالسكري الشائعةاألمراض

الخاصةالتربيةإدارةقبلمناإلعاقةذوي األطفالاستمارةتعبئةخاللمناألبناءأحدمرضحالةفياإلعاقةذوي األطفالحاالتمعالتعامليتمأنهالضوابطوأوضحت
التوحدمراكزأومعاهدأوتقلةمسفصول فيخاصةتربيةلبرامجحاجتهابسببالعامالتعليمفيتقبلالالتياإلعاقةحاالتوفياملعلمة،أواملعلمبهايعملالتياإلدارةفي

حالوفيالطفل،إعاقةلفئةماملالئالتوحدمركزأواملعهدأوالبرنامجبهايوجدالتيالتعليمإدارةإلىندبهفيمكناملعلمةأواملعلمبهايعملالتيالتعليمإدارةفيتتوفر
البشريةاملواردوزارةفيالبشريةللمواردالتنفيذيةالالئحةمن(155)رقماملادةفيجاءماعلىبناءفيهاالنظرفيتممحددةلفتراتتأهيلإلىتحتاجالطفلإعاقةكانت

منوتخدمالعامالتعليمفيتقبلأنيمكنالتياإلعاقةحاالترفعيتمواليوما،42علىتزيدالاإلعاقةألطفالمرافقةإجازةمنحعلىتنصالتياالجتماعية،والتنمية
السمعوضعفباهاالنتوتشتتالحركةوفرطالتعلموبطءالتعلموصعوباتالنطقواضطراباتوالصحيةالجسديةاإلعاقاتمثلالخاصةالتربيةمصادرغرفخالل
.البصروكف

الندبأوبالنقلصالحيةالالرئيسيةوللجنةالدراس ي،العامبنهايةالتنفيذفيكون املعلمة،أواملعلمندبأوبنقلالرئيسيةاللجنةأوصتإذاأنهعلىالضوابطوشددت
فيواملباشرةفهطر إخالءبعدالنقلعنبالتراجعالخاصةللظروفوفقااملندوبأوللمنقول يسمحوالاملعلمة،زوجوفاةحالةأوالحرجةاملرضيةللحاالتتاريخهمن

فيلالستمرارصالحيتهمدىنمللتأكدالطبيةللهيئةإحالتهفيتمطيبتقريرذلكومثبتنفسيةأمراضمنيعانيالذياملعلمةأوللمعلموبالنسبةإليها،املنقول اإلدارة
منالتدريسفيتهصالحيمدىملعرفةالطبيةالهيئةإلىفيحالالتدريسمهنةمزاولةعنيعيقهاملعلمةأواملعلممرضأنالرئيسةاللجنةرأتوإذاعدمه،منالتدريس

.عدمه

تحدد ضوابط نقل معلمي ومعلمات الظروف الخاصة« التعليم»



منصةمنجديدةلنسخةاسمالختياراستفتاءفياملشاركةإلىواملهتمينمنسوبيهاالتعليموزارةدعت

اإلطالقهاتستعداملبكرة،الطفولةبمرحلةخاصةمدرستي .قريب 

املبكرة،الطفولةمراحللدعممدرستيمنصةمننسخةإطالقتعتزمأنها-تويترعبر-الوزارةوذكرت

الخياراتأحدلىعالتصويتنأملللمنصة؛اسماختيارفيالتعليمومنسوبياملجتمعمشاركةفيورغبة

.املقترحة

تيمدرس–مدرستيطفولة–مدرستيأطفال»:هيللمنصة،مقترحةأسماءثالثةأنإلىوأشارت

.«املبكرةللطفولة

مقترحات السم منصة مدرستي للطفولة المبكرة3وزارة التعليم تطرح 

..دعت منسوبيها والمهتمين للمشاركة في االستفتاء



ي اختبارات الدور أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، نتائج املرحلتين املتوسطة والثانوية، على أن تجر 

 من األحد القادم
 
.الثاني للطالب والطالبات الغائبين عن االختبار بعذر اعتبارا

 وأسدلت الوزارة، أمس الستار عن اختبارات نهاية العام الدراس ي للعام الحالي، مختتمة بذلك
 
عاما

 بالكامل كان نظام التعليم فيه 
 
ء استمرار جائحة بما في ذلك االختبارات النهائية، جرا( عن ُبعد)دراسيا

 
 
.”عكاظ”لـفايروس كورونا للعام الثاني على التوالي، وفقا

تحدد موعد اختبارات الدور الثاني للطالب والطالبات” التعليم“



خاللمن،«الصمعندالبطالةمعالجة»شعارالعامهذايحملالذيالعربي،األصمبأسبوعالتعليموزارةأحتفت

وكذلكبهم،املالهتمالعامالرأيوتوجيهوتعليمهم،الصمرعايةوسائلوإبرازمنه،الوقايةوسبلبالصممالتعريف

.العربيالعالميفالصممعالعاملةالهيئاتمعبالتعاون وذلكاملجتمع،فيواإلسهاماملشاركةفيحقوقهمكاملتعزيز

األسبوعبهذالاالحتفالتفعيلاململكةومحافظاتمناطقفيالتعليمإداراتجميعدعتأنهاالتعليم،وزارةوأوضحت

الصمإشراكأهميةعلىوالتأكيدالصم،معالعاملةللهيئاتالعربياالتحادمناملعتمدالسنوي الشعارحسب

.وطالبةطالبة6753السمعيةاإلعاقةوطالباتطالبعدديبلغحيثالفعالية؛هذهفيأمورهموأولياء

واملعلمة،السمعيباملعيناتالطالبوتزويدخاصة،تعليميةأنماطالسمعيةاإلعاقةلذوي تتيحأنهاإلىوأشارت

.الخاصاملعهدو العام،التعليمبمدرسةامللحقوالفصلاملصادر،غرفةإلىباإلضافةاملتجول،واملعلماملستشار،

وخدماتنفسية،وخدماتتعليمية،خدماتالسمعيةاإلعاقةوبرامجمعاهدفيللطالباملقدمةالخدماتوتتضمن

تعديلبرامج/املصادرغرفةبرنامج)مساندةوخدماتاجتماعية،وخدماتصحية،خدماتوكذلكمساندة،

.(التواصلمهاراتتنمية/السلوك

املجاني،درس ياملوالنقلالسمعية،واألجهزةواملعيناتالشهرية،املكافآتالسمعيةاإلعاقةلذوي التعليموزارةوتقدم

فيالسمعقياسوكذلكواإلرشادية،التنظيميةواألدلةاملبكر،والتدخلالتعليمية،والوسائلاملستلزماتجانبإلى

.املتنقلةالسمعقياسعربةعبرالطالبتواجدأماكن

احتفت بأسبوع األصم العربي

طالب وطالبة من ذوي اإلعاقة السمعية6700تقديم خدمات لـ: وزارة التعليم



التعليمتطويرفياململكةجهودالعربيةالدول منعددوسفراءالخليجلدول العربيالتربيةبمكتباألعضاءالدول سفراءمنعددثّمن
.كوروناجائحةظروفرغمانقطاعدون ُبعدعنالتعليمفياململكةبنجاحمشيدين،2030رؤيةلتحقيق

التيمدرستيمنصةفيالعامليةاملستوياتأعلىعلىرقميةوأدواتحلول منوجدوهبماالفضائيالبثملدرسةزيارتهمخاللالسفراءوأشاد
اتعد انموذج  بدول مقارنةعليميةالتالقنواتوعددالفضائي،البثمدرسةفيالفنيةبالتجهيزاتأشادواكماُبعد،عنالتعليمفيمميز 

.اليوتيوبخاللمنالعربيالوطنمستوى علىمنهاواالستفادةالعالم،

فيالتعليماعلقطالرشيدةالقيادةمنواملستمرالسخيالدعمأناللقاءخاللفهيدآلسعدالدكتور املكلفالتعليموزيرنائبوأكد
اعالية،وجودةبكفاءةُبعدعنالتعليميةالرحلةاستمرارفيأسهماململكة؛ اتبذلالتعليموزارةأنمبين  مستوى رفعفيرةكبيجهود 

ا،ومنافسواع  جيللبناءالتعليميةالخدمات .2030اململكةرؤيةيواكببماعامليًّ

م؛التعليممنظومةتطويراستطاعتالتعليموزارةإنوقال
ّ
عنبالتعليميتعلقماخاصة،2030اململكةرؤيةمستهدفاتلتحقيقوالتعل

مفرصوتعزيزاإللكتروني،والتعليمُبعد
ّ
م،نواتجينلتحسالرقمي؛العالمإلىالسريعالتحول خاللمنوذلكالحياة،مدىالتعل

ّ
التعل

.التعليمفيواالتصاالتاملعلوماتتقنيةواستثماراملختلفة،والتطبيقاتالبرامجمنواالستفادة

اإللكتروني،تعليموالُبعدعنالتعليمفياالستثمارفيمبكروقتمنذبدأتهاُبعدعنالتعليمفينجاحقصةسجلتالوزارةأنوأضاف
ا الدولية،ملعاييراوبأحدثوطنية،بقدرات"مدرستي"منصةإطالقفيالتحتيةبنيتهاالجائحةبعداستثمرتالتعليموزارةأنموضح 
اوقدمت اأنموذج  اعاملي  .ُبعدعنالتعليمفيمميز 

،"عين"فضائيةتعليمّيةقناة23تخصيصخاللمنتعليميفضائيبثمدرسةألول أسستالتعليموزارةأنإلىفهيدآلالدكتور وأشار
االدراسية،املراحلولجميعالتعليمّيةاملناهججميعلبث وطالباتطالبمنكبيرعددالفضائيالبثمدرسةمناستفادأنهإلىمشير 

.العربيةالدول 

تطويرفيالتعليموزارةجهودالفارسعهودالدكتورةُبعدعنوالتعليماإللكترونيللتعليمالعامةاإلدارةعلىالعاماملشرفواستعرضت
حامدضائيةالفعينقنواتعلىالعاماملشرفتناول كما،"مدرستي"منصةفيواإلحصائياتاألرقاموأبرز ُبعد،عنالتعليممنظومة
الخاصـة،والتربيـةاملسـتمر،والتعليـمالدراسية،املراحـللجميـعالتعليميـةاملـوادتبـثفضائيـةقنـاة23فياملبذولةالجهودالغامدي
.واليوتيــوباملرئــيالبـثخـاللمـناإلشـارةبلغةمدعومـةوجميعهـا

خالل زيارتهم لمدرسة البث الفضائي

سفراء عرب يثمنون جهود السعودية في تطوير التعليم عن بُعد ويشيدون بمنصة مدرستي
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