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 اجلزيرة
 ( يزمذًيب نهزشكٛالد اإلششافٛخ171رؼهٛى انشٚبع ٚجذأ إعشاء انًمبثالد نـ)

 :ٕعفانٛ ػجذانشؽًٍ - انغضٚشح

ششافٛخ ثًخزهف اَطهمذ ثبإلداسح انؼبيخ نهزؼهٛى ثًُطمخ انشٚبع ْزا األعجٕع انًمبثالد انشخظٛخ نهًزمذيٍٛ يٍ شبغهٙ انٕظبئف انزؼهًٛٛخ نهزشكٛالد اإل

 .إداساد ٔألغبو اإلششاف انزشثٕ٘، ٔرنك ثمبػخ االعزًبػبد ثًمش اإلداسح ثبنًشثغ، انزٙ رغزًش ؽزٗ َٓبٚخ األعجٕع انمبدو

عٛخ ٔانزؼهًٛٛخ ٔرشأط نغُخ انًمبثالد انًذٚش انؼبو نهزؼهٛى ثًُطمخ انشٚبع األعزبر يؾًذ ثٍ ػجذهللا انًششذ، ثؾؼٕس يغبػذ انًذٚش انؼبو نهشؤٌٔ انًذس

 .األعزبر ؽًذ ثٍ ػجذهللا انشُٛجش ٔيذٚش اإلششاف انزشثٕ٘ األعزبر يؾًذ ثٍ ػذَبٌ انغًبٌ ٔيذٚش٘ اإلداساد ٔاأللغبو انًؼُٛخ

يًٍ اعزبصٔا االخزجبساد انزؾشٚشٚخ، ٔاَطجمذ ػهٛٓى ػٕاثؾ ٔششٔؽ ركهٛف شبغهٙ انٕظبئف انزؼهًٛٛخ. ٔيٍ انًزٕلغ  171ْزا، ٔلذ ثهغ ػذد انًششؾٍٛ 

 .أٌ ٚظذس لشاس انًكهفٍٛ لجم َٓبٚخ انؼبو انذساعٙ انؾبنٙ

http://www.al-jazirah.com/2016/20160323/ln5.htm 

 اجلزيرة
 «رعايت فتياث الزياض»بـ« تعلّم الطباعت ثالثيت األبعاد»ذ بزنامج تنف« التصنيع»

 :انشٚبع - انغضٚشح

ٔانز٘ ٚغزٓذف ؽالة انًشؽهخ انضبَٕٚخ فٙ انًًهكخ، إنٗ يؤعغخ سػبٚخ « رؼهّى انطجبػخ صالصٛخ األثؼبد»ػًهذ ششكخ انزظُٛغ انٕؽُٛخ ػهٗ رُفٛز َٔمم ثشَبيغٓب انزٕعٛٓٙ 

 .ى رششٛؼ يؼهًزٍٛ نزذسٚت انطبنجبد ثبنًؤعغخانفزٛبد ثبنشٚبع، ؽٛش ر

نجبد ثأؽذس انزطجٛمبد انؼهًٛخ، ٔرأرٙ ْزِ انًجبدسح، يٍ ششكخ انزظُٛغ انٕؽُٛخ نًٕاكجخ انزطٕس انًؼشفٙ ٔانزمُٙ انًغزخذو فٙ انًشاؽم انزؼهًٛٛخ، ٔرضٔٚذ انطالة ٔانطب

 .عغخؽٛش رى َمم انطبثؼخ يبٚكشثٕد ٔيهؾمبرٓب إنٗ لغى األَشطخ ثبنًؤ

ثًخزهف فئبرٓى  - 151D Design-ؽبنجخ فمؾ ػهٗ ثشَبيظ انزظًٛى  12يزذسثخ، ٔنكٍ نٕعٕد ثؼغ انظؼٕثبد رى رذسٚت  52ٔكبٌ انٓذف األعبعٙ أٌ ٚزؼًٍ انفشٚك 

 .انؼًشٚخ ٔانًغزٕٖ انزؼهًٛٙ ٔانفكش٘

 .نًذح عبػزٍٛ يغبء 6/5إنٗ انغًؼخ  2/57ٕٚو االصٍُٛ أعٓضح كًجٕٛرش يؾًٕنخ نهطبنجبد يغ ػمذ انذٔسح نًذح خًغخ أٚبو يٍ  4ٔلذ رى ششاء 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160323/ec13.htm 

 اجلزيرة
 6102يتنافسىن للظفز بسيارة « تعليم شزق الزياض»متميزو 

 :انٕٛعف ػجذانشؽًٍ - انغضٚشح

 6/ 15غبدعخ، ٔانزٙ فزؼ ثبة ثذء انزششؼ نٓب يٍ ٕٚو االصٍُٛ انًٕافك فٙ دٔسرٓب ان 5116أصاػ يكزت رؼهٛى ششق انشٚبع انغزبس ػٍ عبئضرّ نهزًٛض 

 .5116ْـ، نهًُبفغخ ػهٗ عٕائض كجشٖ يٍ ثُٛٓب عٛبسح يٕدٚم  1417/

شاَٙ انضْ ٔاػزًذ األعزبر ػجذ هللا انظبفش٘ يذٚش انًكزت انًششف انؼبو ػهٗ انغبئضح، ػٕاثؾ ٔآنٛخ انزششٛؼ، خالل االعزًبع انز٘ ػمذِ ثؾؼٕس عؼٛذ

ٛم انغذٚغ انًغبػذ نهشؤٌٔ انًذسعٛخ سئٛظ انغبئضح، ٔاألعزبر ػجذ هللا انؼُض٘ انًغبػذ نهشؤٌٔ انزؼهًٛٛخ، عبنى سيؼبٌ أيٍٛ ػبو نغبئضح، َٔبطش دخ

 .يغؤٔل انشػبٚخ ٔانذػى

نؼبيهٍٛ ثبنًٛذاٌ انزؼهًٛٙ، ػهٗ اإلثذاع ٔيكبفأح انًزًٛض إٌ عبئضح انزًٛض نٓزا انؼبو رأرٙ ايزذاداً نهغٕٓد انزٙ ٚجزنٓب انًكزت نزؾفٛض عًٛغ ا»ٔلبل انظبفش٘ 

 .«يُٓى ٔإٚغبد ثٛئخ يٍ انزُبفظ انًؾًٕد انز٘ ٚظت فٙ انُٓبٚخ فٙ طبنؼ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ
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ًششذ انطالثٙ، يؼهًٕ ثذٔسِ لبل عؼٛذ انضْشاَٙ سئٛظ انغبئضح، إٌ انغبئضح ْزا انؼبو رشًم عجغ فئبد ْٙ: انًششف انزشثٕ٘، لبئذ انًذسعخ، انٕكٛم، ان

 .كبفخ انًشاؽم ٔانزخظظبد، سٔاد انُشبؽ، ٔأيُبء يظبدس انزؼهُّى

نًزًٛضٍٚ ثؼُبٚخ، يٍ ٔأكذ انضْشاَٙ أٌ انًغبل يفزٕػ نهغًٛغ ثبنًشبسكخ، يشٛشاً إنٗ أٌ يؼبٚٛش ٔآنٛخ انزمٛٛى ْزا انؼبو يخزهفخ كهٛبً، سٔػٙ فٛٓب اَزمبء ا

 .زى سفؼٓب فٙ يهف إَغبصخالل يب لذيِٕ يٍ أػًبل ٔثشايظ ٚ

ذأ َشش سٔػ يٍ عٓزّ، أْبة عبنى سيؼبٌ أيٍٛ ػبو انغبئضح ثمبدح انًذاسط ثبنزُّٕٚ ػٍ انغبئضح، ٔؽش انؼبيهٍٛ فٙ انًٛذاٌ ػهٗ انًشبسكخ، ٔرنك يٍ يج

خ انزؼهًٛٛخ ٔانطبنت ٔرؾفٛضْى ػهٗ رطٕٚش اإلثذاع ٔانًُبفغخ ثٍٛ انغًٛغ نزؾغٍٛ ٔسفغ يغزٕٖ انزؾظٛم نذٖ انطالة ٔثؾضبً ػٍ االسرمبء ثًغزٕٖ انٓٛئ

 .األداء ٔانزًٛض
http://www.al-jazirah.com/2016/20160323/fe3.htm 

 اجلزيرة
 (6أميز منطقت الزياض يشيد بمشاركت تعليم الزياض في مهزجان )حزكاث 

 :انٕٛعف ػجذانشؽًٍ - انغضٚشح

ٚض أيٛش يُطمخ انشٚبع ثًشبسكخ إداسح انزشثٛخ انخبطخ ثبإلداسح انؼبيخ نهزؼهٛى ثًُطمخ أشبد طبؽت انغًٕ انًهكٙ األيٛش فٛظم ثٍ ثُذس ثٍ ػجذانؼض

 .(5انشٚبع فٙ فؼبنٛبد انًٓشعبٌ انضمبفٙ نزٔ٘ اإلػبلخ انضبَٙ )ؽشكبد 

فٙ يغبل انزشثٛخ ٔأػشة عًِٕ ػٍ شكشِ نغًٛغ يُغٕثٙ رؼهٛى انشٚبع، ٔخظًٕطب انًغؤٔنٍٛ ػٍ انغُبػ، ػهٗ يب ٚمذيَّٕ يٍ اعزشبساد ٔرٕػٛخ 

 .انخبطخ ألفشاد انًغزًغ كبفخ

ُبػ رؼهٛى ٔسفغ انًذٚش انؼبو نهزؼهٛى ثًُطمخ انشٚبع يؾًذ ثٍ ػجذهللا انًششذ شكشِ نظبؽت انغًٕ انًهكٙ األيٛش فٛظم ثٍ ثُذس ػهٗ رفؼهّ ثضٚبسح ع

 .انشٚبع فٙ انًٓشعبٌ

آل انشٛخ أٌ عُبػ رؼهٛى انشٚبع فٙ انًٓشعبٌ ٚشزًم ػهٗ انزؼشٚف ثبنخذيبد انزؼهًٛٛخ  ٔأٔػؼ يذٚش انزشثٛخ انخبطخ ثزؼهٛى انشٚبع األعزبر ػجذانشؽٛى

يظ انزٕظٛف انزٙ رمذيٓب انذٔنخ نزٔ٘ االؽزٛبعبد انخبطخ فٙ يخزهف اإلػبلبد انؾشكٛخ ٔانغًؼٛخ ٔانجظشٚخ ٔانؼمهٛخ، إنٗ عبَت ثشايظ انزذسٚت ٔثشا

ٚخض انزشثٛخ  انزٙ ٚغؼٗ رؼهٛى انشٚبع إنٗ رمذًٚٓب نٓى ثبنزؼبٌٔ يغ انمطبع انخبص. كًب ٚمذو انغُبػ االعزشبساد انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ نهضٔاس فٙ كم يب

 .انخبطخ، ٔعجم انزؼبيم يغ انًؼبلٍٛ، ٔخظًٕطب يًٍ نذٚٓى رٕؽذ أٔ فشؽ ؽشكخ ٔرشزذ اَزجبِ، أٔ غٛشْب يٍ اإلػبلبد

http://www.al-jazirah.com/2016/20160323/fe17.htm 

 سبق
 متقدماً للتشكيالث اإلشزافيت 071تعليم الزياض" يبدأ إجزاء المقابالث لـ "

 طؾٛفخ عجك اإلنكزشَٔٛخ

 انشٚبع

يزمذيب يٍ شبغهٙ انٕظبئف  171نهزؼهٛى ثًُطمخ انشٚبع ْزا األعجٕع إعشاء انًمبثالد انشخظٛخ نـ ثذأد اإلداسح انؼبيخ

انزؼهًٛٛخ نهزشكٛالد اإلششافٛخ ثًخزهف إداساد ٔألغبو اإلششاف انزشثٕ٘ ٔرنك ثمبػخ االعزًبػبد ثًمش اإلداسح ثبنًشثغ ٔانزٙ 

 . رغزًش ؽزٗ َٓبٚخ األعجٕع انمبدو

الد يذٚشػبو انزؼهٛى ثًُطمخ انشٚبع يؾًذ ثٍ ػجذهللا انًششذ فٙ ؽؼٕس يغبػذ انًذٚش انؼبو نهشؤٌٔ ٔرشأط نغُخ انًمبث 

انًذسعٛخ ٔانزؼهًٛٛخ ؽًذ ثٍ ػجذهللا انشُٛجش ٔيذٚش اإلششاف انزشثٕ٘ يؾًذ ثٍ ػذَبٌ انغًبٌ ٔيذٚش٘ اإلداساد ٔاأللغبو 

 . انًؼُٛخ

د انزؾشٚشٚخ ٔاَطجمذ ػهٛٓى ػٕاثؾ ٔششٔؽ ركهٛف شبغهٙ انٕظبئف يًٍ اعزبصٔا االخزجبسا 171ٔثهغ ػذد انًششؾٍٛ  

 .انزؼهًٛٛخ ٔيٍ انًزٕلغ أٌ ٚظذس لشاس انًكهفٍٛ لجم َٓبٚخ انؼبو انذساعٙ انؾبنٙ
https://sabq.org/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-

%D9%8A%D8%A8%D8%AF%D8%A3-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-

%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D8%A7-

%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9 

 

https://sabq.org/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://sabq.org/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://sabq.org/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 الوطن
 مستحدثت مدارس بال ميتوالمزاح عاما20 

 انشٚبع: عؼٕد انخضٚى

أؽٛبء فٙ انًضاؽًٛخ غشة انؼبطًخ انشٚبع  2سغى أٌ ػٕاثؾ اعزؾذاس يذاسط عذٚذح رؼزًذ ػهٗ انكضبفخ انطالثٛخ، إال أٌ 

 .خهذ يٍ انًذاسط انًغزؾذصخ خالل انؼششٍٚ ػبيب انًبػٛخ، خظٕطبً ثؼذ انزٕعغ انًهؾٕظ فٙ انًؾبفظخ

شعًٙ إلداسح انزؼهٛى فٙ يُطمخ انشٚبع ػهٙ انغبيذ٘ فٙ رظشٚؼ إنٗ "انٕؽٍ" أٌ اعزؾذاس انًذاسط أٔػؼ انًزؾذس ان

ثؾغت انؼٕاثؾ، ٚؼزًذ ػهٗ كضبفخ أػذاد انطالة فٙ انًذاسط انمبئًخ. ٔأػبف أٌ إداسح انزؼهٛى فٙ يُطمخ انشٚبع سفؼذ إنٗ 

 .الثزذائٛخ فٙ انًؾبفظخانٕصاسح ؽهجبً ثئؽذاس يذاسط عذٚذح نهجٍُٛ ٔانجُبد نهًشؽهخ ا

 يطبنجبد األؽٛبء

ؽٛب، ثمٛذ خًغخ أؽٛبء يُز أكضش يٍ ػمذٍٚ خبنٛخ يٍ انًذاسط  51فًٛب لفض ػذد األؽٛبء فٙ انًؾبفظخ نٛظم ؽبنٛب إنٗ أكضش يٍ 

ٔانؼهٛب َٕٔاسح  نكبفخ انًغزٕٚبد عٕاء االثزذائٙ أٔ انًزٕعؾ أٔ انضبَٕ٘. ٔؽبنت انؼذٚذ يٍ أْبنٙ أؽٛبء، غشَبؽخ ٔانٓذا ٔؽٕٚك

 .إداسح رؼهٛى انشٚبع ثبنؼًم ػهٗ عشػخ افززبػ يذاسط رؼهًٛٛخ ألؽٛبئٓى

ػبيبً، يؾشٔو يٍ افززبػ انًذاسط سغى  12أكذ انًٕاؽٍ فبسط انشدػٙ يٍ عكبٌ ؽٙ غشَبؽخ أٌ انؾٙ يُز يب ٚضٚذ ػهٗ 

 .اسح انزؼهٛى نى رفززؼ أ٘ يذسعخ نهجٍُٛرخظٛض لطؼزٍٛ إلَشبء يذسعزٍٛ نهجٍُٛ ٔانجُبد يٍ لجم انجهذٚخ، ٔيب صانذ ٔص

 رًذد عكبَٙ

لطؼخ عكُٛخ رمشٚجب، ٔيب صال ثال يذاسط يغزؾذصخ  011ٔركش انًٕاؽٍ يؾًذ انمؾطبَٙ يٍ ؽٙ َٕاسح أٌ انؾٙ ًٚزهك أكضش يٍ 

، يجُٛبً أٌ ؽغى نهجٍُٛ ٔانجُبد، ؽٛش ٚمٕو أٔنٛبء األيٕس ثئٚظبل أثُبئٓى ثأَفغٓى إنٗ ؽٛٙ شخٛت ٔؽؼبس انًكزظٍٛ ثبنغكبٌ

انؾٙ ٔػذد انمطغ انغكُٛخ ٔرجبػذ األؽٛبء رغزؾك االعزؾذاس، عٕاء نهًشؽهخ االثزذائٛخ أٔانًزٕعطخ أٔانضبَٕٚخ، ٔأَّ يٍ غٛش 

انًؼمٕل أَّ ال ٕٚعذ فٙ يؾبفظخ انًضاؽًٛخ عٕٖ يذسعخ صبَٕٚخ ٔاؽذح فمؾ، ٔػذد األؽٛبء ٔانزًذد انغكبَٙ انز٘ ؽبل انًؾبفظخ 

 .ػبيب 51افززبػ ػذد يٍ انًذاسط فٙ األؽٛبء انزٙ أَشئذ، ٔثذأ انغكبٌ ٚمطَُٕٓب يُز يب ٚضٚذ ػهٗ ٚؾزبط إنٗ 

ٔأكذ يؾًذ انُبطش فٙ ؽٙ ؽٕٚك أَّ ٚؼطش إنٗ إٚظبل اثُّ ٕٚيٛبً إنٗ انًذسعخ فٙ ؽٙ انذاخم انًؾذٔد سغى ٔعٕد لطؼخ 

  .شبء أٔ اعزؾذاس أ٘ يذسعخ فّٛ سغى االؽزٛبطعُخ، نكُّ نى ٚزى إَ 11أسع يخظظخ نهًذسعخ فٙ انؾٙ انًُشأ يُز 

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=256565&CategoryID=5 
 


