
        

     

ــــــ 1437/1438ل المناسبات العالمية وتنفيًذا لما ورد في الخطة التشغيلية لوكالة التعليم انطالقا من أهمية تفعي       إدارات نفذت هـ
ــــــــــ تحقيق أهداف التنمية المســــتدامة  :تحت شــــعار (2016) التعليم بالمناطق والمحافظات فعاليات اليوم العالمي لإلعاقة  17الـ

 .للمستقبل الذي نريد

  (بعض إدارات التعليم مساهمات*)    

                

  :ازانجتعليم 
 بحضور مساعد مدير عام تعليم جازان للشؤون التعليمية 
نفذت إدارة التربية الخاصـــــة بتعليم جازان  .ياســـــر الدويري .أ 

  .وتضمن البرنامج تقديم استشارات تربوية ونفسية واجتماعية
  

 

 

 :ينبعتعليم 
فعاليات اليوم العقيبي  محمد .دينبع برعى مدير التعليم  

ابن ماجد تضمنت الفعاليات إقامة درسة العالمي لإلعاقة بم
 .الخاصة ومسابقات رياضية وفقرات ترفيهيةمتجر التربية 

  
 
 

 :الطائفتعليم 
 سلطان .أتعليم الطائف ببحضور مدير إدارة التربية الخاصة 

الثقفي نفذت فعالية اليوم العالمي لإلعاقة بثانوية هوازن 
 .شملت عروض مسابقة التلوين وفقرات إنشاديه
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  :القرياتتعليم 

سالم الجهني معرض  .للشؤون التعليمية أ افتتح المساعد
التربية الخاصة ضمن فعاليات اليوم العالمي لإلعاقة والذي 
  .أقامه قسم التربية الخاصة بالشراكة مع ثانوية األمير نايف

 

 :المدينة المنورةتعليم 
خالد الوســـيدي فعاليات  .رعى المســـاعد للشـــؤون التعليمة أ

ضــمنت دورة األلعاا الرياضــية اليوم العالمي لإلعاقة والتي ت
  .ومرسم التربية الخاصة واألنشطة الحركية

  
 

 :الحدود الشماليةتعليم 
عباس العنزي بمدرســة  .دشــن المســاعد للشــؤون التعليمية أ

العالمي لإلعاقة والتي تضمنت أركان ابن جبير فعاليات اليوم 
 .وفقرات قدمها طالا التربية الخاصة بالمنطقة

  
 

 :الرياضتعليم 
عبــد ا المــانع  .رعى مــدير عــام التعليم بمنطقــة الريــاض د

فعاليات اليوم العالمي لإلعاقة بمعهد التربية الفكرية غرا 
  .ينوالمشرفشمل مناشط ترفيهية للطالا وتكريم للمعلمين 
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 :عنيزةتعليم 
اليوم مهرجـــان محمـــد الفريح  .أ بعنيزة التعليممـــدير  رعى

 قســــــم التربية الخاصــــــة هنظموالذي العالمي لذوي اإلعاقة 
  .تضمن فعاليات رياضية وثقافية ومرسم حر

 
 
 

 

 :الخرجتعليم 
أنتجت إدارة التعليم بالخرج بمناســــــبة اليوم العالمي لإلعاقة 

ا بعنوان بــارادتي تخطيــت إعــاقتي حيــل يظهر الفيلم  :فيلمــً
  .الجميع استحسانالقدرات المميزة لذوي اإلعاقة نال الفيلم 

  
 

 :المجمعةتعليم 
صــــــالح الربيعة فعاليات اليوم  .عة دمرعى مدير التعليم بالمج

قدم  العالمي لإلعاقة والذي أقيم بمتوســـــطة حوطة ســـــدير
  .فيها أنشطة متنوعة ومشاركات لطالا التربية الخاصة
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