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  األخبار

41 سعودية يمتهن العمل الفندقي في مكة (http://www.arabsea.com.sa/news-action-s-id-17973.htm)االخبار المحليةجديد األخبار

صحيفة العرب اإللكترونية - الدمام - حسام

  

(http://www.arabsea.com.sa/news-action-l.htm) األخبار  /  (http://www.arabsea.com.sa/index.htm) الرئيسية 
/  الشلعـان يدشن "الطابور اإللكتروني" بمجمع األمير محمد بن فهد  (http://www.arabsea.com.sa/news-action-l-id-3.htm) االخبار المحلية  /

الشلعـان يدشن "الطابور اإللكتروني" بمجمع األمير محمد بن فهد
أكـد على أنهم بحاجة لتغيير األنشطة من التقليدية للتقنية الحديثة

"اضغط على الصورة لمشاهدة الحجم الكامل"

   

 

دشن الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية صباح اليوم األربعاء "الطابور اإللكتروني" بمجمع األمير محمد بن فهد

"قسم المتوسط" وسط حضور عدد من مسؤولي مكتب التعليم بالشرقية يتقدمهم الدكتور سامي العتيبي مساعد المدير العام للشؤون التعليمية و

فهد الغفيلي مساعد المدير العام للشؤون المدرسية و عبدالعزيز السالمة مدير مكتب التعليم بغرب الدمام و ماجد الظاهري رئيس قسم التربية

الرياضية . 

وتحتوي فكرة "الطابور اإللكتروني" على تحويل نشاط "الطابور" من المحتوى التقليدي إلى تسجيل فقرات االصطفاف على قرص مرن بأحدث الوسائل

الصوتية والتقنية والمؤثرات البشرية ابتداء من توجيه ونداء الطالب للتوجه إلى أماكنهم في االصطفاف مرورا بأداء التدريبات الصباحية ثم أداء النشيد

الوطني و اإلذاعة الصباحية و يختتم بعملية انصراف الطالب للفصول حيث تم اعداده بمشاركة طالب ومذيعين متمرسين في عالم اإللقاء واإلنشاد . 

ويهدف الطابور اإللكتروني بمجمع األمير محمد بن فهد "المرحلة المتوسطة" لكسر روتين االصطفاف الصباحي ونقله لعالم التكنلوجيا تماشيًا مع رؤية

المملكة 2030 و أضافة أجواء من البهجة والفرحة على طالب المجمع تحت إطار منظم ودقيق 

من جانبه عبر المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان عن سعادته بتدشين هذه التجربة التي شدد على أنها فريده من نوعها وانه

لمس التغيير في وجوه الطالب بعد نقل االصطفاف من النهج التقليدي لعالم التكنلوجيا و اضاف : "سنسعى لنقل هذه التجربة وتوجيه كافة مدارس

المنطقة الشرقية بتطبيقها السيما أنها ستزيد من تحسين جودة العمل و المحافظة على الوقت بدقة عالية" , وختم حديثة بالشكر الجزيل لكافة

منسوبي مجمع األمير محمد بن فهد و ألصحاب الفكرة التي ستضيف الكثير من البيئة الصحية للطالب في المراحل الدراسية
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جديد األخبار

(http://www.arabsea.com.sa/news-action-s-id-17948.htm)
(http://www.arabsea.com.sa/news-action-s-id-17948.htm) مركز الملك فهد الثقافي بالبوسنة والهرسك يفوز بـ “وسام سراييفو

في إنجاز جديد للمملكة ؛منح مجلس محافظة سراييفو في جمهورية البوسنة والهرسك مركز..

(http://www.arabsea.com.sa/news-action-s-id-17867.htm) ثقافي / وزيرة الثقافة المصرية تزور جناح المملكة المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب

(htm.محمد-http://www.arabsea.com.sa/profile-action) التحرير بواسطة : 
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