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»التربية« تحتفي بيوم المعلم العالمي وتقدم 25 ورشة عمل
مب�شاركة مكتب الرتبية اخلليجي وهيئة تقومي التعليم و25 جهة

د. النمي: المعلمون والمعلمات بناة المستقبل وعليهم األمل في إعداد جيل يحقق رؤية 2030

د. الشايع: تم تخصيص  700 مقعد في 25 ورشة 
عمل ضمن فعاليات يوم المعلم العالمي

د. باحاذق: عليكم مسؤولية تربية جيل حيوي يحمل 
أمانة هذا الوطن ويعلي من شأنه 

العمر،  ب��دران  الدكتور  برعاية معايل مدير اجلامعة 

والأكادميية  التعليمية  لل�شوؤون  اجلامعة  وكيل  افتتح 

للمعلم  العاملي  اليوم  فعاليات  النمي،  حممد  الدكتور 

الذي نظتمه كلية الرتبية، بح�شور مدير عام التعليم 

ال��وه��ي��ب��ي،  ن��ا���ش��ر  ح��م��دب��ن  ال��ري��ا���ض  الأ�شتاذ  مبنطقة 

ال�شايع،  �شليمان  الدكتور فهد بن  الرتبية  كلية  وعميد 

بن  عبداملجيد  الدكتور  امل�شرتكة  الأوىل  ال�شنة  وعميد 

عبدالعزيز اجل��ري��وي، وع���دد م��ن امل�����ش��وؤول��ن م��ن خ��ارج 

اجل��ام��ع��ة وداخ��ل��ه��ا، ب��الإ���ش��اف��ة لأك����ر م��ن 300 معلم 

ومعلمة.

معر�ض م�شاحب

اجلامعة  �ضيوف  ب�ضحبة  النمي  ال��دك��ت��ور  ود���ض��ن 

 25 من  اأكرث  م�ضاركة  �ضهد  والذي  امل�ضاحب،  املعر�ض 

خارج  من  التعليمية،  واملوؤ�ض�ضات  القطاعات  من  جهة 

الريا�ض،  للتعليم مبنطقة  العامة  الإدارة  مثل  اجلامعة، 

الوطني  املركز  اخلليج،  ل��دول  العربي  الرتبية  مكتب 

�ضركة  التعليم،  تقومي  هيئة  التعليمي،  املهني  للتطوير 

تطوير لتقنيات التعليم، والأمانة العامة جلائزة التعليم 

العلمية  اجلمعيات  م��ن  ع��دد  اإىل  بالإ�ضافة  للتميز، 

ووحدات من اجلامعة واأق�ضام ومراكز كلية الرتبية. كما 

افتتح املعر�ض امل�ضاحب يف مقر كلية الرتبية للطالبات 

مدينة  اخلليج،  ل��دول  العربي  الرتبية  مكتب  مب�ضاركة 

�ضلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإن�ضانية، هيئة تقومي 

ومركز  للتميز،  التعليم  العامة جلائزة  والأمانة  التعليم، 

والريا�ضيات،  العلوم  تعليم  تطوير  يف  البحثي  التميز 

واأكادميية همة، بالإ�ضافة لعدد من اجلمعيات العلمية 

ووحدات من اجلامعة واأق�ضام ومراكز كلية الرتبية.

بناة امل�شتقبل

اأن  املنا�ضبة  بهذه  ت�ضريحه  يف  النمي  الدكتور  واأك��د 

على  يعمل  ومن  امل�ضتقبل،  بناة  هم  واملعلمات  املعلمني 

يعقد  وعليهم  الر�ضالة،  ل��واء  ويحملون  الأجيال  تربية 

واإع��داد جيل  تعليم  الأمل بعد اهلل �ضبحانه وتعاىل يف 

قادر على حتقيق روؤية  اململكة 2030، معرًبا عن �ضروره 

مبا �ضاهده يف املعر�ض والور�ض والفعاليات امل�ضاحبة.

25 ور�شة عمل
فهد  الدكتور  الرتبية  كلية  عميد  جهته  ك�ضف  من 

ال�ضايع عن تخ�ضي�ض  اأكرث من 700 مقعد يف 25 ور�ضة 

اأ�ضرف  والتي  العاملي  املعلم  يوم  فعاليات  �ضمن  عمل 

املهنية  والتنمية  للتطوير  الرتبوي  املركز  تنظيمها  على 

 300 من  اأكرث  وا�ضتهدفت  الكلية،  اأق�ضام  مع  بالتعاون 

معلم ومعلمة اإ�ضافة لطالب وطالبات الكلية.

برامج متنوعة

كما اأ�ضار الدكتور ال�ضايع اإىل اأن روؤية اململكة 2030 

�ضاأن  رفع  ت�ضتهدف  التي  الربامج  من  العديد  ت�ضمنت 

بر�ضالة  اإمياًنا  وتاأهيله،  اإع��داده  برامج  وتطوير  املعلم 

ما  وهذا  امل�ضتقبل،  وبناة  التغيري  �ضناع  واأنهم  املعلمني 

رغبت الكلية يف اإي�ضاله جلميع املعلمني واملعلمات باأن 

جميع قطاعات التعليم �ضواء داخل الوزارة اأو خارجها، 

ي�ضعون مل�ضاندة املعلم يف اأداء ر�ضالته العظيمة، ومتكينه 

يف مدر�ضته.

حمل الأمانة

من جهتها عربت وكيلة الكلية الدكتورة رجاء باحاذق 

عن �ضعادة كلية الرتبية با�ضت�ضافة املعلمني واملعلمات، 

على  جميًعا  لهم  ال�ضكر  توجيه  م��ن  الكلية  ومت��ك��ني 

يعول  الذي  القادم  اجليل  تربية  يف  العظيمة  جهودهم 

عليه يف حتقيق روؤية اململكة 2030، ويكون بحق جياًل 

حيوياً يحمل اأمانة هذا الوطن، ويعلي من �ضاأنه. 

ر�شالة �شامية

العامة  العالقات  وح��دة  على  امل�ضرف  بذلك  �ضرح 

عبداهلل  ب��ن  حممد  الدكتور  الرتبية  بكلية  والإع���الم 

اإميانهم  اأك��دوا  واملعلمات  املعلمني  اأن  واأف��اد  ال�ضهري، 

�ضون  يف  ودوره��م  التدري�ض،  ملهنة  ال�ضامية  بالر�ضالة 

وكلوا  ما  لتبليغ  كافة،  التحديات  الأمانة وجمابهة  تلك 

النهو�ض  يف  للدولة  الر�ضيدة  القيادة  روؤى  وحتقيق  به، 

بالوطن وبناء اأجيال امل�ضتقبل الواعد.

العامة  ال��ع��الق��ات  وح��دة  من�ضقة  اأ���ض��ادت  ب��دوره��ا 

والإعالم الدكتورة اإميان الرواف بتفاعل جميع اجلهات 

امل�ضاركة من داخل اجلامعة وخارجها، وقدمت �ضكرها 

التدريبية،  ال��ور���ض  يف  امل�����ض��ارك��ات  املعلمات  جلميع 

و�ضيوف فعاليات اليوم العاملي للمعلم.

معر�ض �شطر الطالبات

معر�ًضا  الطالبات  �ضطر  الرتبية  كلية  اأقامت  كما 

الكلية  بهو  يف  العاملي  املعلم  يوم  مبنا�ضبة  فيه  حتتفل 

و�ضم املعر�ض العديد من الأركان املختلفة التي تخ�ض 

ق�ضم  م�ضاركة  الأرك��ان  وكان من �ضمن  واملعلم،  التعليم 

بالتعريف عن  املبكرة  خدمة املجتمع يف ق�ضم الطفولة 

بتو�ضيح  امليداين  التدريب  اإىل ق�ضم  بالإ�ضافة  الق�ضم، 

العربي  الطفل  �ضركة  و�ضاركت  بها،  يقمن  التي  املهام 

با�ضتعرا�ض ما تقدمه من ا�ضت�ضارات ودورات، و�ضارك 

ق�ضم الرتبية اخلا�ضة الذي يو�ضح مهام معلمة الرتبية 

اإ�ضايف خمتلف عن  منهج  بتدري�ض  تقوم  التي  اخلا�ضة 

تعوي�ضية  مهارات  على  ويحتوي  العام،  التعليم  منهج 

نتيجة للظروف التي تختلف عن ظروف الفرد العادي، 

لالأطفال  احل�ضي  الإدراك  مهارة  املهارات  �ضمن  ومن 

كما  التوا�ضل  ومهارات  الجتماعية  واملهارات  املعاقني 

الحتياجات  ذوي  لدى  التعليم  بتب�ضيط  الق�ضم  يقوم 

اخلا�ضة. 

جائزة املعلم

الق�ضم  عن  بالتعريف  الرتبوية  الإدارة  ق�ضم  و�ضارك 

وعر�ض املن�ضات الإلكرتونية التي تفيد املعلم، كما تخدم 

الإدارة املعلمة والطالبة من نواح عدة وهدفها الرئي�ضي 

بن  �ضلطان  مدينة  �ضاركت  كما  التعلمية.  العملية  اإدارة 

عبدالعزيز للخدمات الإن�ضانية بتوعية املعلمات باأ�ضباب 

العالج  منها وجتنبها وطرق  الوقاية  الظهر وطرق  اآلم 

احلقيبة  وحمل  للجلو�ض  ال�ضحيحة  الطرق  وتو�ضيح 

التديب  للجنة  وكان  الظهر،  بحيث حتافظ على �ضحة 

امليداين لق�ضم علم النف�ض م�ضاركة بهذا املعر�ض، حيث 

املرحلة  ح�ضب  على  املعلم  لتاأهيل  نف�ضية  ثقافة  قدم 

العمرية للطالبات. كما �ضاركت جائزة املعلم املقدمة من 

وزارة التعليم، وحتتوي على عدة فئات من اأهمها املعلم، 

ولكل فئة عدة معايري تهتم بتجويد العملية التعليمية.


