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األندیة - متابعات :

 

 

 

دشن الدكتور ناصر بن عبدالعزیز الشلعان المدیر العام للتعلیم بالمنطقة الشرقیة صباح
الیوم األربعاء “الطابور اإللكتروني” بمجمع األمیر محمد بن فھد “قسم المتوسط” وسط
حضور عدد من مسؤولي مكتب التعلیم بالشرقیة یتقدمھم الدكتور سامي العتیبي مساعد

المدیر العام للشؤون التعلیمیة و فھد الغفیلي مساعد المدیر العام للشؤون المدرسیة و
عبدالعزیز السالمة مدیر مكتب التعلیم بغرب الدمام و ماجد الظاھري رئیس قسم التربیة

الریاضیة .

 

 

وتحتوي فكرة “الطابور اإللكتروني” على تحویل نشاط “الطابور” من المحتوى التقلیدي
إلى تسجیل فقرات االصطفاف على قرص مرن بأحدث الوسائل الصوتیة والتقنیة

والمؤثرات البشریة ابتداء من توجیھ ونداء الطالب للتوجھ إلى أماكنھم في االصطفاف
مرورا بأداء التدریبات الصباحیة ثم أداء النشید الوطني و اإلذاعة الصباحیة و یختتم

بعملیة انصراف الطالب للفصول حیث تم اعداده بمشاركة طالب ومذیعین متمرسین في
عالم اإللقاء واإلنشاد .

 

 

ویھدف الطابور اإللكتروني بمجمع األمیر محمد بن فھد “المرحلة المتوسطة” لكسر
روتین االصطفاف الصباحي ونقلھ لعالم التكنلوجیا تماشیًا مع رؤیة المملكة 2030 و

أضافة أجواء من البھجة والفرحة على طالب المجمع تحت إطار منظم ودقیق

 

 

من جانبھ عبر المدیر العام للتعلیم بالمنطقة الشرقیة الدكتور ناصر الشلعان عن سعادتھ
بتدشین ھذه التجربة التي شدد على أنھا فریده من نوعھا وانھ لمس التغییر في وجوه

الطالب بعد نقل االصطفاف من النھج التقلیدي لعالم التكنلوجیا و اضاف : “سنسعى لنقل
ھذه التجربة وتوجیھ كافة مدارس المنطقة الشرقیة بتطبیقھا السیما أنھا ستزید من تحسین

جودة العمل و المحافظة على الوقت بدقة عالیة” , وختم حدیثة بالشكر الجزیل لكافة
منسوبي مجمع األمیر محمد بن فھد و ألصحاب الفكرة التي ستضیف الكثیر من البیئة

الصحیة للطالب في المراحل الدراسیة
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