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  أخبار اإلدارة  
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 اجلزيرة

 بمبادرة من خيرية رغبة

  طالب ومواطنون يزيلون كتابات تشوه الجدران
 :الحميضي محمد - رغبة

ة. وقد شارك في من الجمعية الخيرية في مدينة رغبة قامت مجموعة من الشباب والمواطنين بطالء عدد من الجدران للمدارس والدوائر الحكومية في مدينة رغببمبادرة 

ر الخنيزان ومجموعة من شباب رغبة هذا العمل التطوعي الميداني كل من مدير الجمعية الشيخ فهد المفرج وعضو المجلس البلدي بمحافظة ثادق بندر الحمد والشيخ ناص
لمشروع بالتعاون مع المشاركين وطالب المدارس. وكانت الكتابات قد أخذت حيًزا كبيًرا من أسوار المدارس بعبارات تزداد كل يوم؛ ما جعل الجمعية الخيرية تبادر بهذا ا

 .في بادرة لجعل مدينة رغبة نظيفة وخالية من الكتابات

 .من الجهود والبرامج التي ترعاها الجمعية الخيرية، وقد قامت بتأمين الطالء المناسب واألدوات الخاصة بذلكويُعتبر هذا العمل ض

http://www.al-jazirah.com/2016/20160424/lp4.htm 

 اجلزيرة

 الشيخ صالح بن حميد يتحدث عن الشباب في منتدى الرياض التربوي
 :اليوسف عبدالرحمن - الجزيرة

الرياض التربوي لإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم معالي الشيخ صالح بن عبدهللا بن حميد المستشار في الديوان الملكي  يستضيف منتدى

 الشباب..»وعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام، في حوار مع القيادات التعليمية بمنطقة الرياض من القطاعين البنين والبنات حول 

 .في فندق الهوليدي إن قاعة االزدهار« ثروة و طموح

المنتدى في ذكر ذلك المدير التنفيذي للمنتدى مدير مكتب التعليم بقرطبة سهم الدعجاني وبين أن استضافة معالي الشيخ صالح بن عبدهللا بن حميد في 

ثرية باعتباره مستشاراً في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وإمام دورته الثالثة نظراً لما يملكه معاليه من علم غزير ومن خبرة واسعة وتجربة 

 .وخطيب المسجد الحرام ورئيس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي والفائز بجائزة الملك فيصل العالمية لخدمة اإلسالم لهذا العام

وطنية في القطاع العام والخاص يكون لها ارتباطات مباشرة أو  وبين الدعجاني أن منتدى الرياض التربوي يسعى إلى التواصل مع شخصيات وقيادات

ة، والعناية غير مباشرة بالعمل التربوي بهدف إثراء القيادات التربوية والمدرسية من أجل تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، وتفعيل للشراكة المجتمعي

 .بتعزيز ثقافة الحوار من أجل الوطن في مشهدنا التربوي والتعليمي

كما «.. اإلعالم و التربية»الجدير بالذكر أن المنتدى قد استضاف في دورته األولى األستاذ خالد المالك رئيس تحرير صحيفة الجزيرة والذي تحدث عن 

تحدث عن الوطن في  استضاف في دورته الثانية الدكتور فهد السماري المستشار في الديوان الملكي واألمين العام المكلف بدارة الملك عبدالعزيز والذي

 .يومه المجيد

http://www.al-jazirah.com/2016/20160424/ln7.htm 

 الرياض

 لطيفة بنت مساعد تفتتح معرض خدمات الطالب بتعليم الرياض
 منصور الحسين -الرياض 

افتتح معرض وملتقى خدمات الطالب التاسع النسائي بحضور صاحبة السمو األميرة لطيفة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة مجموعة     

 .نيارة
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إدارة خدمات واستهل الحفل بقراءة من كتاب هللا، تالها أوبريت "المملكة عز وأمان" تقديم طالبات الثانوية الرابعة لتحفيظ القرآن، ثم قدمت مديرة 

 .الطالب البندري القريني كلمة رحبت فيها بصاحبة السمو األميرة لطيفة والحاضرات

ليمية متكاملة في شتى وقالت "إن بداية التقدم الفعلية تنطلق من التعليم وتحديًدا الطالب فهو محور العملية التعليمية لذلك سعت الوزارة إلى توفير بيئة تع

جزًءا من المسؤولية ، فَرسم قادتها خططاً ورؤى مستقبلية لالرتقاء بكل ما يقدم للطالب والطالبات وها نحن اليوم نضع بين  الجوانب، وإدارتنا حملت

لى الدعم أيديكم نتاج عام كامل"، وفي ختام كلمتها شكرت مدير عام التعليم بمنطقة الرياض محمد المرشد والمساعد للشؤون المدرسية حمد الشنيبر ع

 .ود إلدارة خدمات الطالبالالمحد

ريم من بعد ذلك دشنت صاحبة السمو األميرة لطيفة بنت مساعد شعار ادارة خدمات الطالب، بعدها قدم عرض مرئي إلنجازات اإلدارة، ومن ثم تم التك

على مستوى مكاتب منطقة الرياض  قبل األميرة لطيفة بنت مساعد ود. عبير الحناكي والبندري القريني، لمجموعة من المشاركين وللمقاصف الفائزة

 .ومحافظاتها وللرعاة الرسميين

النجازات من وفي تصريح لصاحبة السمو األميرة لطيفة قالت "أنا فخورة جداً بما شاهدته اليوم وشاكرة لإلدارة اتاحتهم الفرصة لي لمشاهدة مثل هذة ا
 ."ى أن يوفق الجميعإبداعات الطالبات المتميزات الالتي يفخر بهن الوطن، اسأل المول

http://www.alriyadh.com/1149575 
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