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النسخة الكاملة األكثر قراءة  أحدث األخبار 

تحويل النشاط من المحتوى التقليدي

بالصور: مدرسة سعودية تكسر الروتين بـ«الطابور اإللكتروني»
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الدمام- الوئام- عوض ال عاطف:

 

دشن الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان المدير العام للتعليم بالمنطقة الشرقية “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 وماجد 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 .

توصیات من

تطبيق البيتكون الذي يحقق 1500 دوالر يوميا االن حملة علي
هاتفك

اقرا ء المزيد
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ويهدف الطابور اإللكتروني بمجمع األمير محمد بن فهد المرحلة المتوسطة لكسر روتين
االصطفاف الصباحي ونقله لعالم التكنلوجيا تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وأضافة أجواء من

البهجة والفرحة على طالب المجمع تحت إطار منظم ودقيق.
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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.

واضاف : سنسعى لنقل هذه التجربة وتوجيه كافة مدارس المنطقة الشرقية بتطبيقها السيما أنها
ستزيد من تحسين جودة العمل والمحافظة على الوقت بدقة عالية.

وختم حديثة بالشكر الجزيل لقائد المدرسة األستاذ أحمد الدوسري وصاحب الفكرة األستاذ
مهدي آل جمعان وكافة منسوبي مجمع األمير محمد بن فهد على جهودهم في تطوير العملية

التعليمية .

مقاالت ممكن أن تعجبك

https://twitter.com/ajlanbros
https://seu.edu.sa/sites/ar/Pages/OneNews.aspx?LID=562&src=https%3A%2F%2Fseu%2Eedu%2Esa%2Fsites%2Far
http://tracking.wealthdaily.io/bdf458e7-29ce-4565-a63d-fd8869c9ed88?website=[eng_website_id]&AdID=Engageya_SA_Desktop_Global_AR99&clickid=[eng_click]
http://www.alweeam.com.sa/512311/?ocid=Nabd_App

