
  

  
 ص ٨ -ص٧..  ٢٠١٠-٣-١٦ ءالثالثا

  

  المحادثة االلكترونیة 

حـــول للمـــوارد و الخـــدمات الشـــیخ ھشــام بـــن عبـــدالعزيز آل خلیفـــة   التربیـــة والتعلــیم  وزارةســـعادة وكیـــل مــع  

ــدارس   ــامج تحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــین أداء المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    .برنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  :محاور الحوار

 . و الھدف العام منهالتعريف ببرنامج تحسین أداء المدارس  •

  . عدد المدارس المطبقة لھذا البرنامج و التوسع المستقبلي في زيادة العدد •

  . بعض من االنجازات التي تحققت حتى اآلن منذ تطبیق البرنامج •

  . بعض من آراء العاملین و المطبقین للبرنامج من تالمیذ و معلمین و إدارات مدرسیة •

  المستقبلیة المنشودة لھذا البرنامج؟ ما ھي أوجه التطوير و التوجھات  •

  

العـــاملین و المعلمـــینإدارات المـــدارس و الجمھـــور وبشـــكل خـــاص أولیـــاء األمـــور والطـــالب و :الفئـــة المســـتھدفة
  ..في المشروع

الصـــفحة الرئیســـیة لموقـــع وزارة  فـــي عالنـــاتاإل مســـاحة -فـــي الصـــحف الیومیـــة  :طريقـــة االعـــالن للمحادثـــة
لكترونـــي البريـــد اإلعبـــر  –لفعالیـــات الـــوزارة   RSSخدمـــة  –امـــة األحـــداث فـــي الموقـــع رزن –التربیـــة والتعلـــیم 

  ..وموظفي الوزارةللمشتركین في الموقع 

  ١٦: في الحوار عدد المشاركین

  ٥٢إلى  ٣١مابین   :أعمار المشاركین

  ١٤٠حوالي  ):ذات األھمیة(عدد المشاركات 

  

التعـــرف علـــى بیانــــات المشـــاركین الشخصــــیة     :)ادثــــةغرفـــة المح ( ايجابیـــات وســـیلة الحــــوار المســـتخدمة   
ــتخدام   –ممـــا يضـــفي مصـــداقیة علـــى الحـــوار     وأعمـــارھم  التفاعـــل المباشـــر بـــین جمیـــع     –ســـھولة االسـ

  ..المشاركین مابین استفسار ورد وتعقیب 

 –تصــال باالنترنــت  بطــئ اإل –وجــود خلــل فنــي  فــي حــال انقطــاع االتصــال   :ســلبیات وســیلة الحــوار المســتخدمة  
  ..وبة االجابة على عدد كبیر من االستفسارات دفعة واحدة صع

  
  
 



  :نص الحوار
 ......المحادثة اإللكترونیة  بداية......      

 

 بركاته السالم علیكم و رحمة اهللا و : مريم ابراھیم علي

 

 وبركاته وعلیكم السالم ورحمة اهللا : فاطمه فیصل جبر

 

حال دخول سعادة وكیل الوزارة للموارد و  بك أخت فاطمة ، سنبدأ الحوار أھًال : مريم ابراھیم علي
  الخدمات إلى المحادثة

 

للموارد و الخدمات الشیخ ھشام بن  سیدور حوارنا مع سعادة وكیل الوزارة : مريم ابراھیم علي
  :عبدالعزيز آل خلیفة حول المحاور التالیة

 

 صباح الخیر : سماح محمد سلیمان

 

وكیل الوزارة للموارد و الخدمات في حوار  نرحب بسعادة الشیخ ھشام آل خلیفة : مريم ابراھیم علي
  حتى الساعة الثامنة يستمر لمدة ساعة كاملة من الساعة السابعة و

 

 صباح الخیر جمیعا : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

 صباح النور : سلمان عیسى عبداهللا

 

 الرائعة للتحاور نشكركم على إتاحة ھذه الفرصة : مد سلیمانسماح مح

 

 استفساراتكم نرحب بمشاركاتكم و : مريم ابراھیم علي

 

  تتیح فرص تحاور مباشرة أظن أن ھذه الخدمة ممیزة جدا وھي : سماح محمد سلیمان

 

برنامج تحسین أداء  ھشام آل خلیفة حول نبدأ حوارنا اآلن مع سعادة الشیخ : مريم ابراھیم علي
 المدارس

 

" حوارنا و الذي سنتحدث من خالله عن  نتطرق اآلن إلى المحور األول في : مريم ابراھیم علي
 " العام منه التعريف ببرنامج تحسین أداء المدارس و الھدف

 

 استفساراتكم نرحب بمشاركاتكم و : مريم ابراھیم علي

 

برنامج تحسین األداء الى إضافتھا لمدارس  یمة المضافة التي يطمحماھي الق : سماح محمد سلیمان
 المملكة ؟

 

 الشيء فعذرا لعلم الجمیع سرعتي بالعربیة بطیئة بعض : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

 ان يبدع اكثر في تفاعله مع الطالب قیمة البرنامج في اتاحة الفرصة للمعلم : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

 العملیة ؟ وكیف يمكننا تحقیق ذلك من الناحة : لیمانسماح محمد س

 

 المھارة المطلوبة من خالل برامج تدريبیة تعطي المعلم : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

 السالم علیكم جمیعا : سعاد مصطفى محمد

 

برنامج؟ تحسین أداء المدارس، ما ھو ھذا ال نود من سعادة الشیخ تعريفنا ببرنامج : مريم ابراھیم علي
 و إلى ماذا يھدف؟

 

بین المعلمین في المدرسة و زمالئھم  من خالل مواصلة التمھن و تبادل الخبرة : عبدالعزيز الشیخ ھشام
 في المیدان

 

و ايضا االدارة المدرسیة خبرة اكبر في  برنامج يھدف الى اكساب المعلم مھارات : عبدالعزيز الشیخ ھشام
 ة للوصول لمخرجات افضلقیادة المدرس

 

لنا للتواصل معكم وسؤالي ھو ھل تم  سعاد الوكیل نشكرك على اتاحة الفرصة : سلمان عیسى عبداهللا
حاجات مادية ومعنوية لألطراف  توفیر سبل نجاح مبادرة تحسین آداء المدارس من

 المبادرة المعنیة مثل المعلمین والكوادر العاملة على

 

أي مدى سوف يتم االستمرا ر في تنفیذ  سعادة الشیخ صباح الخیر م،ا ھي الى : محمد ابراھیم حسن
 ھذا البرنامج

 

و تحصیله و نتائجه و لكن باسلوب  البرنامج يركز بشكل اساسي على الطالب : عبدالعزيز الشیخ ھشام
  يعتمد على المعرفة و لیس التلقین

  



 
 

بالمئة يعانون  ٩٦سعادة الشیخ ھشام ..الجمیع توى علىصباح األداء عالي المس : جھان محمد عبداهللا
ھل مادة .. إختبارات الباحثین عن عمل  من ضعف في أساسیات الحاسوب بحسب

 المبادرة الحاسب اآللي ستدرج ضمن مواد

 

المتاحة  تحدي و الوزارة وفق االمكانات اما بخصوص توفیر المادة فاقول ان ھذا : عبدالعزيز الشیخ ھشام
 وفرت ما تستطیع توفیرة

 

بدايته إلى أي : االمالئیة في سؤالي عذرا سعادة الشیخ ھناك بعض االخطاء : محمد ابراھیم حسن
 ....البرنامج مدى سوف يتم االستمرار في تنفیذ

 

 التقنیة لیس بالحسبان؟ ھل يعني ذلك أن رفع مستوى إستخدام : جھان محمد عبداهللا

 

تقوم بتمھین المعلم العدادة للمرحلة  اما على صعید المعلم فكلیة المعلمین : عبدالعزيز ھشامالشیخ 
 المدارس ايضا القادمة و تحدياتھا و ال ننسى التمھن داخل

 

 باس االخطاء االمالئیة من ناحیتي ايضا فال : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

 صباح الخیر للجمیع : سھام خلیفه مال

 

 للتعلیم للمستقبل رفع مستوى التقنیة في صلب اي تطور : عبدالعزيز یخ ھشامالش

 

 يتم االستمرار في تنفیذ البرنامج؟ أكرر سؤال االخ محمد، إلى أي مدى سوف : مريم ابراھیم علي

 

اك بالتطوير و التطوير مستمر مادامت ھن ھو يعنى. البرنامج لیس له مدة محددة : عبدالعزيز الشیخ ھشام
 نیة التطور

 

كیف يتم ..العالقة بین إدارت الوزارة و المدارس  المشروع يھتم بالشراكة و تفعیل : جھان محمد عبداهللا
 ھذا تفعیل ھذه العالقة؟

 

أوال وقبل قبل كل شيء أريد أن أبلغكم  صباح الخیر سعادة الوكیل المحترم، : احمد سمیره ابراھیم
المبادرة الطیبة أال وھي التواصل مع  ي الكبیر لقیامكم بھذهشكري الجزيل واحترام

  التعلمیة مع المعلمین والمھتمین بالعملیة التعلیمیة

 

 صباح الخیر : نوره علي سیف

 

توضیح المور غالبا التعارض و التكرار و عدم  من خالل الحوار و تبادل الخبرات و : عبدالعزيز الشیخ ھشام
 المطلوب و الدوار نتائج تكون بسبب عدم وضوح الوصول الى

 

 اخت سمیرة شكرا : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

 شكرا : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

  : (: عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

 بسبب سرعة الكتابة.. سامحوني على األخطاء يا جماعة : جھان محمد عبداهللا

 

 المبادرة كما تساءلت االخت جھان؟ لي ستدرج ضمن موادھل مادة الحاسب اآل : مريم ابراھیم علي

 

 جھان ال بأس األخت الفاضلة : محمد ابراھیم حسن

 

 تحسین دون تقییم حقیقي لالداء مادمنا نتحدث عن التحسین ھل ھناك : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

 ن منذ تطبیق البرنامجتحققت حتى اآل سعادة الوكیل ما ھي االنجازات التي : سلمان عیسى عبداهللا

 

عدد كبیر منھا حقق تغیر واضح لكن  مدرسة دخلت في ھذا البرنامج و ٢٠ھناك  : عبدالعزيز الشیخ ھشام
سنوات لنرى نتائج  ٥اقل من  عملیة تحسین االداء و تجويد التعلیم عملیة تاخذ ال

 واضحة

 

تحفیز الطالب، -٢التكوين المستمر للمعلمین  -١:اقتراحي لتحسین التدريس ھو  : احمد سمیره ابراھیم
والمعلمین قصد التعاون فیما بینھم  عمل لقاءات مع اآلباء -٣المعلم، واآلباء 

  والتواصل المستمر

 

من األمور التي تتمیز بھا المدارس الخاصة  البعد النفسي و بناء الشخصیة للطالب : جھان محمد عبداهللا
بشكل كبیر على مستوى األداء  ومیة و ھو ما يؤثرو تفتقدھا المدارس الحك

 المشروع ھل تم مراعاة ھذا البعد في..األكاديمي بالطبع 

 

 القیمة شكرًا أخت سمیرة على اقتراحاتك : مريم ابراھیم علي



 

 متفق معك تماما اخت سمیرة : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

 شكرًا أخت جھان على سؤالك : نوره علي سیف

 

النفسي و بناء الشخصیة اختلف بان  اتفق معك اخت جیھان بالنسبة للبعد : عبدالعزيز شیخ ھشامال
 بذلك المدارس الخاصة دون عن الحكومیة مھتمة

 

التحديات التي تواجه المشروع وكیف  سعادة الوكیل ما ھي أھم المعوقات أو : سلمان عیسى عبداهللا
 يمكن التغلب علیھا؟

 

 تساءلت األخت جھان؟ أم تم إغفاله؟ إذن ھل تم مراعاة ھذا البعد كما : ليمريم ابراھیم ع

 

 أني حلقة مفقودة في المشروع سعادة الوكیل انا كولیة أمر أعتقد : نوره علي سیف

 

الكثیر في ھذا الخصوص و لكن يبقى ان  ھناك امثلة لعدة مدارس حكومیة حققت : عبدالعزيز الشیخ ھشام
 به مبادرة التحسین مؤسس في كل المدارس و ھذا جانب اخذتالعمل غیر 

 

والفعالیات التي تنمي التاحیة النفسیة لدى  بعض المدارس تھتم باألنشطة : امنه احمد عبداهللا
ذاتیة من مديرات ودرسات المدرسة  األطفال، ولكني أعتقد أنھا تكون مبادرات

 ولیست مناھج مفعلة في جمیع المدارس

 

 اتمنى ان يفعل بصورة افضل لصالح الطالب اعتقد ان دور اولیاء االمور مھم جدا و : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

عديدة أمام الطالب والمعلم، باالضافة إلى  فتح آفاق جديدة ومجاالت: اقتراح آخر : احمد سمیره ابراھیم
من أجل إنجاز عملیت والمعلم  إدخال تقنیات متطورة ومحفزة لكل من الطالب

  التعلیم والتعلم

 

  ھو ان تتكامل ادوار المدرسة و البیت االجتماع مع ولي المر شيء لكن المطلوب : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

 في الصورة الحقا ھل يعني ھذا اننا كأولیاء أمر سنكون : نوره علي سیف

 

  ادرينأظن علینل جمیعا أن نكون مب : سماح محمد سلیمان

 

دوره محوري في بناء الطالب و تعزيز  اتمنى من اآلن ولي االمر يجب ان يكون : عبدالعزيز الشیخ ھشام
 القیم لديه و ان يكون قدوة للطالب

 

التعلیمیة تعتبر من مؤشرات تحسین األداء كیف  رفع نسبة اإلنتظام بالعملیة : جھان محمد عبداهللا
إستمرارية اإلنتظام خاصة عند البنین الذين ترتفع  النسبة و ضمانسیتم تعزيز ھذه 

 عندھم بوضوح نسب التسرب

 

 الطالب في اللغة األنجلیزية كیف يستھدف المشروع رفع كفاءة : نوره علي سیف

 

  بالتاء مربوطة" عملیة : احمد سمیره ابراھیم

 

بنته في المدرسة و لكن ايضا علینا في /ابنه من تواجدھنا دور لولي االمر للتاكن  : عبدالعزيز الشیخ ھشام
 في المدرسة و يستفید الوزارة ان نؤمن له البیئة الصالحة لیظل

 

أنه البد أن نتمتع بروح المبادرة و المبادأة و  نعم أن اتفق تمامًا مع األخت سماح : محمد ابراھیم حسن
  التعلیم التي تعتبر من صلب أخالقیات مھنة

 

سؤال األخ عیسى المتعلق بأھم المعوقات  أرجو من سعادة الوكیل اإلجابة على : مريم ابراھیم علي
 التغلب علیھا؟ أو التحديات التي تواجه المشروع وكیف يمكن

 

المواد و ال شك ان اتقا النجلیزية مھم  المشروع يھدف لرفع الكفاءة في كل : عبدالعزيز الشیخ ھشام
 المھني للمستقبل

 

الذاتي و االھتمام بالجوانب الفنیة و المھنیة و  أي على المعلم المبادرة بالتطوير : محمد ابراھیم حسن
التعلمیة و ھذا ما يسعى إالیه ھذا البرنامج على  كل ما يتعلق بالعملیة التعلیمیة

 ما أعتقد

 

نتائج التحصیل الدراسي والعمل على دعم  عةتكثیف الجھود لمتاب: اقتراح آخر : احمد سمیره ابراھیم
  الفئات المتعثرة والبحث عن أسباب ضعف المستوى

 

  المطبقین للبرنامج من المدارس؟ ھل يتواجد معنا أحد من العاملین أو : مريم ابراھیم علي
  
 



 

ھومن اضر التكامل بین البیت والمدرسة  شكرا لجھودكم جمیعا لكن مما شك ان : عبدالغني عمر حباب
حد يستطیع ولي االمر ان يتدخل  الضروريات لخدمة العملیة التعلیمیة لكن الى اي

  في شؤون المدرسة

 

المادي و المجتمعي و البیئي لكن يبقى ان  المعوقات كثیرة و التحديات كبیرة منھا : عبدالعزيز الشیخ ھشام
م فھل نستكین من خالل علمع نستقبل البالد في ابنائھا و استمرار التقدم

 للمعوقات؟؟

 

أدخلت في مدارسنا وصرفت علیھا الماليین  األخت سمیرة الكثیر من التقنیات : امنه احمد عبداهللا
لعدم استخدامھا بسبب كثرة  ولكن لم توظف بشكل صحیح وال يالم المدرس

  . اااللتزامات التي يطالب فیھا المدرس

 

 و للبیت دور كل يكمل الثاني نما التواصل فللمدرسة دورلیس تدخل و ا : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

 االنتظام؟ ماذا عن سؤال رفع نسب : جھان محمد عبداهللا

 

أعتبره نوعا من البحث المیداني وطريقة سريعة  إني جد فرحة لھذا التواصل وإني : احمد سمیره ابراھیم
  ريستواجھھا عملیة التد ومتطورة لوضع الید على المشاكل التي

 

التوعوية التي توضح المشاريع الجديدة في  تصل إلینا كأولیاء أمور بعض النشرات : امنه احمد عبداهللا
التي يتم فیھا توضیح ھذه المشاريع وأخذ  الوزارة ولكن التواصل المباشر واللقاءات

 أفضل آراء أولیاء األمور فیھا لنصل جمیعا لما ھو

 

 ال غیر واضحالسؤ : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

 عن رفع نسب النتظام : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

كبیرة في مدارس البنین ھل سیطبق  نسب التسرب...السؤال بطريقة أخرى : جھان محمد عبداهللا
 المشروع على صفوف خالیة في مدارس البنین

 

ع علیھا اولیاء من لوائح جديدة يطل سعادة الشسخ كالم جمیل جدا لكن ھل : عبدالغني عمر حباب
  االمور في ھذا الشأن

 

صیبع كلھا لم تكن لتحقق الھداف لوال  نعم تجربتنا في المحرق الثانوية و ابو : عبدالعزيز الشیخ ھشام
 التواصل الحقیقي مع اولیاء المور

 

طائنا من وقتكم فرحتنا بتفاعلكم معنا و إع فرحتكم بتواصلكم معنا ال تقل عن : مريم ابراھیم علي
 ..الثمین

 

  ايضا التواصل مع االدارات التعلیمیة اللوائح مو جودة و في كل مدرسة و يمكن : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

 ايضا شكرا اخت مريم ھذا شعوري : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

 االداء لم ارى اي تعلیق على تقییم : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

  من تحسین االداء اسأ ل عن المدارس الخاصة ما نصیبھا : عبدالغني عمر حباب

 

ھل سیتم مراعاة األعباء الحالیة ..المشروع اعتقد ان للتخصیص دور ھام في : جھان محمد عبداهللا
إضافیة قد تؤثر بشكل سلبي على  للموارد البشرية للمشروع دون إضافة أعباء

 المشروع

 

كل الوزارة مبني على المجاملة و اال  اكبر تحدي نواجھه حقیقة ان التقییم في : عبدالعزيز ھشامالشیخ 
 امتیاز؟؟ بالمئة من العاملین جازوا على ٩٥ھل يعقل ان 

 

التدريس بعمل لقاءات مع المعلمین لطرح الصعوبات  اعادة النظر في مناھج: اقتراح : احمد سمیره ابراھیم
  والبرنامج وأخذ اقتراحاتھم بعین االعتبار ھا أثناء تطبیق المنھاجالتي يواجھون

 

أداء برنامج تحسین أداء المدارس على  سعادة الشیخ الموقر، كیف يتم تقییم : محمد ابراھیم حسن
األولیة و تقییمھا من أجل السیر  جمیع األصعدة للتأكد من بعض المؤشرات و النتائج

 بھا نحو نتائج أفضل؟

 

توافق معايیر التقییم للوزارة مع ھیئة  سعادة الوكیل الجھود واضحة من حیث : سلمان عیسى عبداهللا
في المدارس كیف يمكن ضبط عملیة  ضمان جودة التعلیم ولكن من الناحیة العملیة

 التقییم

 

 اداء الخاصة قريباھیئة ضمان الجودة ستقیم  المشروع حالیا لمدارس الوزارة لكن : عبدالعزيز الشیخ ھشام



 

خالل ما لمسناه في المشروع و انني  ھناك ادوار ستتغیر و مھمات يتتغیر من : عبدالعزيز الشیخ ھشام
 التدب على الدوار على يقین ان كل جھة ستتفاعل بصورة ايجابیة بعد

 

لتحصیل العام نظاما لمتابعة مستوى ا نحن في احدى المدارس الخاصة طورنا : عبدالغني عمر حباب
على تطويرھا واالحتراف في  لطالب المدرسة للوقوف على جوانب القصور للعمل

  صناعة اسئلة االمتحانات واعطى ھذا المشروع نتائج ممتازة

 

مستمر بالتنسیق مع مجلس التنمیة  بالنسبة لسؤال االخ محمد ھناك تقییم : عبدالعزيز الشیخ ھشام
 و مؤشراتهالقتصادية بالنسبة للبرنامج 

 

التدريس وإقامة ورشات عمل ومتابعة الطالب،  اعتماد الطرق الحديثة في: اقتراح : احمد سمیره ابراھیم
 عالقة بعملیة التعلیم والتعلم المعلم، المفتش، مدير المدرسة وكل من له

 

محددة يعلن عنھا بدون واضحة أو انجازات  أتمنى لو كانت ھناك أرقام: اقتراح : امنه احمد عبداهللا
الجمیع بما فیھم أولیاء األمور لتشجیع  تضخیم اعالمي مبالغ فیه للمشروع لیتشجع

  المشروع ودعمه

 

المطبقین للبرنامج من المدارس؟ للتعرف  ھل يتواجد معنا أحد من العاملین أو : مريم ابراھیم علي
 على رأيه في المشروع؟

 

منھا رؤسا ء المدارس و شريك التحسین  لخ عیسى كما ذكرت ھناك ادوار جديدةا : عبدالعزيز الشیخ ھشام
 االن على بلورة ادوارھا و مكتب دعم المدارس و غیرھا من مبادرات نعمل

 

 القیمة نشكر كل من بادر باقتراحاته : مريم ابراھیم علي

 

یل الفاضل عل اتاحة ھذه الفرصة الثمینة الوك أخیرا ولیس آخرا أشكركم سعادة : احمد سمیره ابراھیم
 اهللا ولكم منا فائ عبارات التقدير واالحترام البداء آرائنا المتواضعة ودمتم في رعاية

 

الوكیل على ھذا القاء الطیب وھذا التواصل  مزيدا من الشكر واالمتنان سعادة : عبدالغني عمر حباب
  الجمیل

 

 شكرا جزيال : سلمان عیسى عبداهللا

 

االعالمیة ھناك جھود حقیقیة و تحديات لم  ھذا المشروع ال يعتمد على البھرجة : عبدالعزيز الشیخ ھشام
و قیاس اثرھا اكثر من الدعاية و لكن  نتكلم عنھا في الصحف الننا مھتمون بالتجربة
 حديث حین نكو ن على استعداد للنشر فلكل حادث

 

ھو عن ما ھي أوجه التطوير و التوجھات  رق إلى المحور االخیر من حوارنا ونتط : مريم ابراھیم علي
  • المستقبلیة المنشودة لھذا البرنامج؟

 

 بالتحضیرات النھائیة لحفل عید العلم شكرا للجمیع و عذرا فانني االن مرتبط : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

الوزارة للموارد و الخدمات، نتقدم له بالشكر  دة وكیلفي نھاية حوارنا مع سعا : مريم ابراھیم علي
حوار بناء تفضل من خالله باإلجابة على  الجزيل على مشاركته و تفاعله معنا عبر

 مقترحاتھم استفسارات الجمھور و استقبال

 

 .بمداخالته أو استفساراته أو مقترحاته كما نشكر كل من شاركنا و تفاعل معنا : مريم ابراھیم علي

 

  حوار يخص أحد المواضیع التي تھمكم نودعكم على أمل اللقاء بكم مجددًا في : مريم ابراھیم علي

 

 سؤالك في لقاء اخر قريب باذن اهللا بالنسبة لالخت مريم ارجو ان اجیب على : عبدالعزيز الشیخ ھشام

 

  شكرا لكم على إتاحة فرص التواصل : سماح محمد سلیمان

 

 رحمة اهللا و بركاته شكرا لكم جمیعاا و السالم علیكم و : عبدالعزيز شامالشیخ ھ

 

 القادم كیف سنعرف موعد اللقاء : اسماعیل طه عبدالرزاق

 

 شكرا  : سعاد مصطفى محمد

 

 الوزارة كما نفعل باستمرار نحن الرجاء متابعة االعالنات على موقع : محمد ابراھیم حسن

 

جھودكم الطیبة لخدمة العملیة التربیوية وفقكم  لكم كل ا لتقدير واالحترام على : ني عمر حبابعبدالغ
  اهللا جمیعا

 

الرسائل البريدية التي يتم إرسالھا  من خالل اإلعالن في الموقع و من خالل : مريم ابراھیم علي
 للمشتركین بالموقع



 

 ...حبًامر : علي احمد سلمان

 

 مرحبا بك اخي علي : صالح سلمان عبداهللا

 

 ...اآلن لألسف لم أعرف بھذه المقابلة إلى : علي احمد سلمان

 

الوزارة للموارد و الخدمات، سیضاف الحوار  لالطالع على الحوار مع سعادة وكیل : مريم ابراھیم علي
 فرصة إلى أرشیف المحادثات االلكترونیة في أقرب

 

 بسیط للمقابلة أتمنى ممن حضروا قبلي إعطاءنا تلخیص : علي احمد سلمان

 

 بتوفیر المحادثة على موقع الوزارة سوف نقوم بعد قلیل، ال بأس أخي علي : صالح سلمان عبداهللا

 

 شكرا أخت مريم : علي احمد سلمان

 

 شكرا أختي مريم : صالح سلمان عبداهللا

 

 شكرا أخ سلمان : مانعلي احمد سل

 

 العفو أخي علي : صالح سلمان عبداهللا

 

  مع الشیخ ھشام في رايي ھذه كانت فرصة رائعة للتحدث : صالح سلمان عبداهللا

 

 اهللا و بركاته شكرًا للجمیع، السالم علیكم و رحمة : مريم ابراھیم علي

 

 الحوار الیوم و اهللا يعطیكم العافیة لكم جمیعا يم على إدارة ھذامر\شكرا أختي ه : صالح سلمان عبداهللا

 

كأن يتم ..الحوار شھريًا مع كل شخصیة  أتمنى أن يكون...صحیح أخ سلمان : علي احمد سلمان
دائمًا أن ھذا الیوم مع ھذه  تخصیص يوم ثابت شھريًا مع كل شخصیة بحیث نعرف

 الشخصیة

 

الحوار مع مسؤول في الوزارة ، شیا رائعا اعتقد ان ذلك سیكون، نعم أخي علي : صالح هللاسلمان عبدا
 بشكل شھري

 

نلتقي في غرفة الحوار في المحادثات  و إنشاء اهللا، سعدت بلقائك أخي علي : صالح سلمان عبداهللا
 القادمة

 

 الیومیة أستأذن اآلن للرجوع الى مھام العمل : صالح سلمان عبداهللا

 

 السالم علیكم و رحمة اهللا و بركاتھن و، اهللا يعطیكم العافیة جمیعا : صالح سلمان عبداهللا

 

 ونلتقي في حوارات قادمة...السالمة مع...أستأذن أنا أيضًا : علي احمد سلمان

 

  مع السالمة : سماح محمد سلیمان
  

  ......ترونیة نھاية المحادثة اإللك......            

 

  
  

  

  

 


