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 اجلزيرة
 الفبئزات بمسببقة )تدبر( في تعليم الريبض

 :انذكاٌ ْٛاء - انجضٚشج

تًُطقح انشٚاض َرائج يغاتقح ٔصاسج انرعهٛى نحفع انقشآٌ انكشٚى ٔانغُح انُثٕٚح ٔعهٕيًٓا )ذََذتش( عهٗ يغرٕٖ يُطقح أعهُد إداسج انرٕعٛح اإلعاليٛح 

ٍ انقاضٙ انشٚاض، تًخرهف يجاالذٓا ٔفشٔعٓا، ففٙ يجال انقشآٌ انكشٚى عهٗ يغرٕٖ انًٕظفاخ حصذخ انفٕص فٙ انفشع األٔل األعرارج آالء يحًذ األيٛ

 .نشٔاد األْهٛح انراتعح نًكرة انشٔاتٙيٍ اترذائٛح ا

ضٚض انعهٕاٌ ٔفٙ انفشع انخايظ انًٕظفراٌ األعرارج أعًاء عصاو يحًذ كٛكٙ يٍ يرٕعطح َجذ األْهٛح انراتعح نًكرة ؽًال ٔاألعرارج ٔفاء عهٕاٌ عثذانع

انراتعح نًكرة  123رج دالل ععٛذ عثذانعضٚض انذٔعش٘ يٍ انًرٕعطح يٍ اترذائٛح انشٔاد األْهٛح انراتعح نًكرة انشٔاتٙ. أيا انفشع انغادط ففاصخ تّ األعرا

 .جُٕب

 .انراتعح نًكرة ذعهٛى انشٔاتٙ 106ٔفٙ جاَة انطانثاخ حصذخ انفٕص فٙ انفشع انخايظ انطانثح يشٚى غاص٘ تشاك انعرٛثٙ يٍ انثإَٚح 

انراتعح  55نًكرة ذعهٛى ؽًال ٔانطانثح عائؾح ؽٓٛذ هللا خاٌ يٍ انثإَٚح  انراتعح 35ٔفٙ انفشع انغادط فاصخ انطانثراٌ عًٛح عهٙ عشذّ يٍ انثإَٚح 

 .نًكرة انُٓضح

ٌ انجايٕط يٍ ٔفٙ انفشع انغاتع انطانثاخ سجاء جٓاد عثذانفراح جاد يحًذ يٍ ثإَٚح انعُاٚح األْهٛح يٍ يكرة ذعهٛى ؽًال ٔانطانثح تهقٛظ يحًذ عهًٛا

 .انراتعح نًكرة ذعهٛى غشب 15انثذٚعح ٔانطانثح أعًاء َثٛم أدْى حاكًٙ يٍ انثإَٚح  ثإَٚح انًجذ األْهٛح يٍ يكرة ذعهٛى

نطانثح تغُد يحًذ ٔانفشع انثايٍ انطانثاخ تؾشٖ عثذانًحغٍ عثًاٌ انثاص يٍ اترذائٛح انشؽذ األْهٛح نرحفٛع انقشآٌ انكشٚى انراتعح نًكرة ذعهٛى انؾفا ٔا

 .ح انراتعح نًكرة ٔعظ ٔانطانثح َجالء عصاو يحًذ عهٙ ضحٗ يٍ يرٕعطح َجذ األْهٛح انراتعح نًكرة ؽًاليحًٕد ْٛثح يٍ يرٕعطح انحٛاج األْهٛ

ة جُٕب عهٗ يغرٕٖ أيا فٙ انًجال )انحذٚث انُثٕ٘( فاصخ فٙ انفشع انشاتع األعرارج اترغاو عثذهللا عثذانشصاق انذٔٚؼ يٍ االترذائٛح األٔنٗ انراتعح نًكر

 انًٕظفاخ

ع انطانثاخ فاصخ انطانثح ُْذ ععذ عثذهللا انقعٕد يٍ ثإَٚح ذحفٛع انقشآٌ انكشٚى األٔنٗ انراتعح نًكرة ٔعظ فٙ انفشع األٔل.. أيا انفش ٔعهٗ يغرٕٖ

ًٍ انؾٓش٘ نشحانثانث ففاصخ انطانثاخ ْاجش ٕٚعف أحًذ انعٕيٙ يٍ انثإَٚح انراععح نرحفٛع انقشآٌ انكشٚى انراتعح نًكرة جُٕب، ٔانعُٕد عثذهللا عثذا

 .انراتعح نًكرة انثذٚعح 144يٍ انثإَٚح انشاتعح انراتعح نًكرة ٔعظ ٔأعًاء أؽشف عضب أحًذ يٍ انثإَٚح 

ٍ يرٕعطح أيا انفشع انشاتع فاصخ انطانثاخ ًُٚٗ أعايح يحًذ عهٙ عجٛض يٍ يرٕعطح انعُاٚح األْهٛح انراتعح نًكرة ؽًال ٔجٕٚشٚح أحًذ يحًذ قغًٙ ي

 .رة جُٕب ٔعائؾح ٕٚعف يحًذ انحشتٙ يٍ يرٕعطح ذحفٛع انقشآٌ انخايغح انراتعح نًكرة غشبانراتعح نًك 36

انعٛغٗ يٍ  ٔفٙ انفشع انخايظ فاصخ انطانثاخ جٕس٘ يحًذ حغٍ انؾٓش٘ يٍ اترذائٛح انشٔاد األْهٛح انراتعح نًكرة انشٔاتٙ ٔيُٛشج عثذانعضٚض عثذهللا

 .اتعح نًكرة انثذٚعح ٔٔفاء يُصٕس عهًٛاٌ انحغٍٛ يٍ االترذائٛح انثاَٛح انراتعح نًكرة ذعهٛى حشًٚالءنرحفٛع انقشآٌ انكشٚى انر 23االترذائٛح 

انراتعح نًكرة غشب ٔنٛاٌ تُذس إتشاْٛى انثاص يٍ اترذائٛح انرٕحٛذ  352ٔفٙ انفشع انغادط فاصخ انطانثاخ سصاٌ ٔنٛذ عثذانحًٛذ ستاٚعح يٍ االترذائٛح 

 .انراتعح نًكرة جُٕب 213انثذٚعح ٔتٛاٌ أيٍٛ تجاػ انًؾٕٓس يٍ االترذائٛح  االْهٛح انراتعح نًكرة

انراتعح نًكرة جُٕب ٔعهًٗ  22ٔفٙ انًجال انثانث )انغٛشج( حصهد عهٗ انفٕص فٙ انفشع انثانث انطانثاخ فاطًح انضْشاء إحغاٌ َثٓاٌ يٍ االترذائٛح 

 .انراتعح نًكرة انُٓضح 164سْف أحًذ غشو هللا انحًشاَٙ يٍ انًرٕعطح انراتعح نًكرة غشب ٔ 15يحًٕد فرحٙ َصاس يٍ انثإَٚح 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160302/ln92.htm 

 

 

 

 ذٕاصم 
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http://twasul.info/374632/ 

 عٍٛ 

 

 ذعهٛى انشٚاض ٚثحث آنٛح ذقذٚى انخذياخ االذصانٛح نهًٕاقع انرعهًٛٛح

-http://ien.sa/79498/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85

-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6

-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9

%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7/ 

 عٍٛ 

 ثًاٌ أٔساق تحثٛح ٚقذيٓا ذعهٛى انشٚاض فٙ انًؤذًش انغاتع عؾش نجًعٛح جغرٍ

-http://ien.sa/79505/%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86

-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82

-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7

-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85

%D9%81-84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%/ 

 

 اجلزيرة
 طبلببت ينشئن حسبببً في سنبة شبت لتعليم الريبضيبت

 :انذكاٌ ْٛاء - انجضٚشج

عُاب »عٙ أَؾأ عذٌد يٍ طانثاخ انًذسعح انًرٕعطح انغادعح ٔانخًغٍٛ نهثُاخ انراتعح نًكرة انرعهٛى جُٕب انشٚاض حغاتاً فٙ يٕقع انرٕاصم االجرًا

 .، نؾشح يادج انشٚاضٛاخ ٔحم انًغائم انحغاتٛح، ٔذغٓٛم انًادج تؾشح عٓم ٔيًرع«ؽاخ

قادس ٔقذيد انًذسعح حُاٌ انثُٛاٌ ؽكشْا نهطانثاخ انًرًٛضاخ ٍْٔ: يضَح انًطشٔد٘ ٔسحًح انًطشٔد٘ ٔتثُٛح تجاػ ٔانُعًح انصادق ٔحغُاء عثذان

 .ٔأعًاء عًش عهٗ جٕٓدٍْ انًثاسكح ٔانًثًشج فٙ انرعهٛى

ذجً أٌ اعرخذاو ٔعثّشخ انًُغقح اإلعاليٛح فٙ انًذسعح أيم انغعٛذ عٍ تانغ ععادذٓا ٔعشٔسْا تًا قّذيرّ انطانثاخ نهرعهٛى يٍ إَجاص ٔإتذاع ٔذًٛض، يؤك

يٍ « عُاب ؽاخ» انرقُٛح فٙ انرعهٛى ٚغاعذ تؾكم كثٛش فٙ إٚصال انًعهٕيح تطشٚقح عٓهح نهطانثاخ. ٔأٔضحد أٌ انطانثاخ انالذٙ أَؾأٌ حغاتاً فٙ

طانثاخ انًرًٛضاخ فٙ انًذسعح، ٔإقذايٍٓ عهٗ ْزِ انخطٕج دنٛم عهٗ َجاحٍٓ ٔحثٍٓ نرعهٛى صيٛالذٍٓ، يؾٛشجً إنٗ أٌ قائذج انًذسعح قايد تذعى ان

 .ٔذغخٛش كافح اإليكاَٛاخ انرٙ ذغاعذٍْ فٙ ذًٛضٍْ

http://www.al-jazirah.com/2016/20160302/fe29.htm 

 

http://twasul.info/374632/
http://ien.sa/79498/%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%AD%D8%AB-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/
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http://ien.sa/79498/%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%AD%D8%AB-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7/
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http://ien.sa/79505/%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%81/
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http://ien.sa/79505/%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%81/
http://ien.sa/79505/%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%81/

