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  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 احلياة

 «تعلين الرياض»في « الوعلويي»تىقعات بحركة ًقل داخلية غير هرضية لـ 
  الغشام سعد - الرياض
أْ دشوخ إٌمً اٌذاخ١ٍخ ٌّؼٍّٟ ِٚؼٍّبد ِٕطمخ اٌش٠بض ٌٍؼبَ اٌذبٌٟ ٌٓ رذمك آِبي ٚرطٍؼبد ِؼ١ٍّٙب، ٌٚٓ رزذك أدالُِٙ « اٌذ١بح»ػٍّذ 

 اٌّشرمجخ ثغجت ضؼف اٌذشوخ.

فٟ اٌّئخ،  23ً اٌذاخ١ٍخ ٌّؼ١ٍّٙب ِٚؼٍّبرٙب ػٍٝ اٌشغجخ األٌٚٝ ثٕغجخ ثٍغذ ف١ّب وبٔذ اإلداسح أػٍٕذ اٌؼبَ اٌّبضٟ ػٓ رذم١ك سغجبد إٌم

ِب أدذس اعز١بًء ٌذٜ وض١ش ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ثغجت ػذَ رذم١ك ِزطٍجبرُٙ، ث١ّٕب وبْ اٌّغؤٌْٚٛ فٟ رؼ١ٍُ اٌش٠بض ٠زذذصْٛ فٟ د١ٕٙب ٌٛعبئً 

ٔؼززس ٌؼذَ رذم١ك سغجزه »اٌّؼٍّْٛ ثؼذ اإلػالْ ٘ٛ سعبئً جبء ٔصٙب: اإلػالَ ػٓ أغ١بث١خ دشوخ إٌمً،ـ إال أْ اٌٛالغ اٌزٞ اصطذَ ثٗ 

 ، إضبفخً إٌٝ رٌه إدساط ِذاسط ِذذصخ ضّٓ ششائخ دشوخ إٌمً ٌّشادً رخزٍف ػٓ اٌّذاسط ػٍٝ أسض اٌٛالغ.«فٟ إٌمً

أٌف، ٚاثذٚا ػذد وج١ش ُِٕٙ فٟ  111أوضش ِٓ ٠ٚجٍغ ػذد اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّــــبد ٚاإلداس١٠ــــــٓ ٚاإلداس٠بد فٟ ِٕطمخ اٌش٠بض اٌزؼ١ّ١ٍخ 

، ٚرضّٕذ اٌّالدظبد عٛء «ِٕظّخ»ٚلذ عبثك اعز١بءُ٘ ِٓ اٌزٕظ١ُ اٌؼشٛائٟ اٌزٞ صاد ِٓ ِؼبٔبرُٙ، ٚاصف١ٓ اٌزٕمالد ثأٔٙب ٌُ رىٓ 

ِب أسثه اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ، ف١ّب رٛص٠غ اإلداس٠بد فٟ اٌّذاسط إر ٠ىزع ثؼضٙب ثبإلداس٠بد ث١ّٕب ال ٠ٛجذ عٜٛ إداس٠ز١ٓ أٚ صالس فٟ أخشٜ، 

أْ أثشص ِب ٠ذذس أصٕبء ِشاجؼبرُٙ ٌٍّغؤ١ٌٚٓ فٟ شؤْٚ اٌّؼ١ٍّٓ ٘ٛ إغالق اٌّىبرت ألعجبة « اٌذ١بح»٠ؤوذ ِؼٍّْٛ ِٚؼٍّبد فٟ دذ٠ش ٌـ

 .، ثغشض ػذَ ِمبثٍزُٙ ٌطشح ِشىالرُٙ ِٚؼبٔبرُٙ ٌذٍٙب«اٌّغؤٚي فٟ اجزّبع»غ١ش ِجشسح ػٍٝ دذ رؼج١شُ٘، ثذجخ أْ 

ِٓ خالي اطالػٙب ػٍٝ ششائخ اٌّذاسط فٟ دشوخ إٌمً ِٓ خالي ثٛاثخ اٌش٠بض اٌزؼ١ّ١ٍخ وشفذ أخطبء ػذح، إر أدسجذ إداسح « اٌذ١بح»

 شؤْٚ اٌّؼ١ٍّٓ ِذاسط ٌٍّشدٍخ االثزذائ١خ فٟ ثٛاثخ إٌمً، إال أْ رٍه اٌّذاسط ػٍٝ أسض اٌٛالغ فٟ ِشدٍخ أخشٜ.

 ائذي وقائذات الوذارسهليىى لاير في حسابات ق 51إيذاع 

 ِذسعخ ٌٍج١ٕٓ ٚاٌجٕبد فٟ اٌش٠بض. 3.411أٚدػذ إداسح رؼ١ٍُ اٌش٠بض أِظ اٌّٛاصٔخ اٌزشغ١ٍ١خ ٌٍّذاسط فٟ دغبثبد لبدح أوضش ِٓ  

ح ِذسعخ لبئذ 1231لبئذ ِذسعخ ث١ٕٓ ٚ 1.141ٚأٚضذذ اإلداسح أٔٗ رُ إ٠ذاع ثٕذ اٌّغزٍضِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ اٌّٛاصٔخ اٌزشغ١ٍ١خ فٟ دغبثبد 

وً  ثٕبد، ٚثٍغ إجّبٌٟ ِب رُ إ٠ذاػٗ ٔذٛ صّب١ٔخ ِال١٠ٓ لاير، ٚأشبسد اإلداسح إٌٝ أٔٗ رُ رى١ٍف ِغؤٚي ِٚغؤٌٚخ ػٓ اٌّٛاصٔخ اٌزشغ١ٍ١خ فٟ

ِىزجبً ٌٍزؼ١ٍُ، ِٛصػخ ػٍٝ أد١بء ِذ٠ٕخ اٌش٠بض ٚػٍٝ ِذبفظبد دش٠ّالء ٚسِبح ٚصبدق ٚضشِب  34ِىزت رؼ١ٍُ ٚاٌجبٌغ ػذد٘ب 

 ١ّخ، ٌٍزٛاصً ٚاٌزٕغ١ك ِغ اٌّذاسط دٛي ٚصٛي اٌّٛاصٔخ. ٚإثذاء أٞ ِالدظبد دٌٛٙب.ٚاٌّضاد

ٚإ٠ذاع ثٕذ الفزخ إٌٝ أٔٗ ع١زُ األدذ اٌّمجً إ٠ذاع ثٕذ إٌظبفخ ٚاٌجبٌغ لشاثخ عجؼخ ِال١٠ٓ لاير فٟ دغبثبد لبدح اٌّذاسط، صُ إ٠ذاع ثٕذ إٌشبط 

 اٌص١بٔخ اٌطبسئخ.
http://www.alhayat.com/Articles/15818904 
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 االقتصاديت

 تخصصا للوفاضلة بيٌهن في الىظائف التعليوية 51في 

 لاللتحاق بوهٌة التذريس خالل عام« قياس»ألف جاهعي خاضىا اختبارات  400
 عبد السالم الثميري من الرياض

خ اٌزذس٠ظ فٟ لطبع اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ، اٌزٞ ٔفزٖ اٌّشوض اٌٛطٕٟ ثٍغ ػذد اٌجبِؼ١١ٓ اٌٍّزذم١ٓ ثبخزجبساد اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد اٌجذد ٌالٌزذبق ثّٕٙ

 .3114ِزمذِب، خالي اٌؼبَ اٌّبضٟ  255.245ٌٍم١بط ٚاٌزم٠ُٛ "ل١بط" ٔذٛ 

رخصصب، ضّذ أغٍت اٌزخصصبد اٌزذس٠غ١خ، رغطٟ اٌّٙبساد اٌزشث٠ٛخ ٚاٌزخصص١خ، د١ش رشزشط ٚصاسرب اٌزؼ١ٍُ  34ٚشٍّذ االخزجبساد 

جبٚص "ل١بط" ٌالٌزذبق ثّٕٙخ اٌزذس٠ظ، ٚإٌّبفغخ ػٍٝ اٌّمبػذ، د١ش رغزخذَ ٔزبئجٗ فٟ اٌّفبضٍخ ث١ٓ اٌّزمذ١ِٓ ٌٍٛظبئف ٚاٌخذِخ اٌّذ١ٔخ ر

فئْ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ طجمذ اخزجبساد "ل١بط" ٌٍّزمذ١ِٓ ٌإلداسح اٌّذسع١خ ٚاإلششاف  -اطٍؼذ "االلزصبد٠خ" ػ١ٍٙب  -اٌزؼ١ّ١ٍخ. ٚثذغت إدصبئ١خ 

ِؼٍّب خالي اٌؼبَ اٌّبضٟ، شٍّذ صالصخ اخزجبساد ٌٍّششـذ١ٓ ٌم١بدح اٌّذسعــخ، ٌٍّٚشــشف  13.543، ٚثٍغ ػذد اٌّزمذ١ِٓ ٔذٛ اٌزشثٛٞ ٚاإلسشبد

 .اٌزشثــٛٞ، ٚاٌّششــذ اٌطالثــٟ، د١ش رٙــذف ٘ــزٖ االخزجــبساد الٔزمــبء أفضــً اٌّزمذ١ِــٓ ٌٙــزٖ اٌّغــؤ١ٌٚبد

ٕٟٙ، ٚرٕبٚي االخزجبس ٌإلداسح اٌّذسع١خ عزخ ِجبالد رشًّ اٌزٕظ١ُ اٌج١ئٟ ٌٍؼًّ اٌّذسعٟ، ٚاٌم١بدح اٌّذسع١خ، ٚاٌذػُ ٚاٌزط٠ٛش، ٚإٌّٛ اٌّ

 .ٚاٌّشبسوخ ٚاٌزٛاصً، إضبفخ إٌٝ اٌم١ُ ٚاألٔظّخ ا١ٌّٕٙخ

صبد اٌزذس٠غ١خ، ٠ٚزضّٓ اٌّؼشفخ ا١ٌّٕٙخ، ٚرؼض٠ض اٌزؼٍُ، ٚرغطٟ االخزجبساد وً اٌّجبالد اٌزشث٠ٛخ اٌؼبِخ، اٌزٟ رشزشن ف١ٙب ج١ّغ اٌزخص

 .ٚدػُ اٌزؼٍُ، ٚاٌّغؤ١ٌٚخ ا١ٌّٕٙخ، ٚرشًّ ٘زٖ اٌّجبالد ػذدا ِٓ اٌّؼب١٠ش اٌؼبِخ، ٚرفبٚد ٔغت رّض١ٍٙب ٌٍّذزٜٛ اإلجّبٌٟ

عؤاال، ِب ػذا رخصصٟ  55خصص١خ ِٓ ٠ٚشًّ اخزجبس اٌزخصص اٌّجبالد األعبع١خ ٌىً ِٕٙب، د١ش ٠زىْٛ االخزجبس اٌؼبَ ٚاالخزجبساد اٌز

 .عؤاال 55اٌش٠بض١بد ٚاٌف١ض٠بء ف١زىٛٔبْ ِٓ 

بَ إٌٝ رٌه دذدد اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ فٟ ِٕطمخ اٌش٠بض ِٛػذ اٌزغج١ً فٟ اٌفصً اٌص١فٟ ٌطالة ٚطبٌجبد اٌّشدٍخ اٌضب٠ٛٔخ ثمغ١ّٙب )إٌظ

 .5/11/1323ص١فٟ فٟ ٔظبَ اٌّمشساد(، د١ش عزجذأ اٌذساعخ فٟ اٌفصً اٌ -اٌفصٍٟ 

١ٍٙب ٚلبٌذ ثذس٠خ اٌّصشٞ ِغبػذح ِذ٠ش إداسح اٌزخط١ظ ٚاٌزط٠ٛش، إْ اٌّذاسط األ١ٍ٘خ اٌزٟ رشغت فٟ رمذ٠ُ اٌفصً اٌص١فٟ ٌطالثٙب ٚطبٌجبرٙب ػ

 .سفغ خطبة ٌشئ١ظ ٌجٕخ اٌفصً اٌص١فٟ ِغبػذ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍشؤْٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ ث١ٕٓ / ثٕبد ٚفك االشزشاطبد اٌّؼّٛي

١ٕذ أٔٗ ػٍٝ ج١ّغ اٌّذاسط اٌضب٠ٛٔخ اٌّطجمخ ٌٍٕظب١ِٓ اٌفصٍٟ ٚاٌّمشساد إػالَ طالثٙب ثبٌفصً اٌص١فٟ ثىً ٚعبئً اٌزٛاصً اٌّزبدخ ٚث

 ٚإشؼبسُ٘ ثبٌّذاسط اٌّؼزّذح ٌزطج١ك اٌفصً اٌص١فٟ ِٚٛاػ١ذ اٌزغج١ً اٌّٛضذخ، ٚرزٌٛٝ ِىبرت اٌزؼ١ٍُ اٌزأوذ ِٓ ٚصٛي ٘زا اٌزؼ١ُّ ٌج١ّغ

 .ٌذى١ِٛخ ٚاأل١ٍ٘خ اٌزبثؼخ ٌٙباٌّذاسط ا

د ِٓ جبٔجٗ، أٚضخ خبٌذ اٌغؼ١ذ ِششف إٌظبَ اٌفصٍٟ فٟ رؼ١ٍُ اٌش٠بض، أٔٗ ع١زُ رم٠ُٛ اٌطبٌت فٟ اٌفصً اٌص١فٟ فٟ فزشر١ٓ ٚفك رٛص٠غ دسجب

دل١مخ، ِش١شا إٌٝ أٔٗ  ٠1اٌٛادذح  اٌزم٠ُٛ اٌٛاسد فٟ د١ًٌ رم٠ُٛ اٌّزؼٍُ، ٚعزذسط اٌّٛاد اٌذساع١خ ثضِٓ ِضبػف د١ش ٠جٍغ صِٓ اٌذصخ اٌذساع١خ

 .٠جت ػٍٝ اٌطبٌت ٚاٌطبٌجخ االٌزضاَ ثذضٛس ج١ّغ اٌذصص اٌزٟ عجً ف١ٙب

ذ ٚأوذ أْ اٌفصً اٌص١فٟ ٠غزٙذف ِؼبٌجخ دبالد اٌزؼضش ِٕٚغ رشاوُ اٌّٛاد اٌذساع١خ ٚإوّبي ِزطٍجبد اٌزخشط ٚاٌزغش٠غ ٚرم١ٍص اٌٙذس ٚاٌفبل

اٌزٞ عجً فٟ اٌفصً اٌص١فٟ ثذزف اٌفصً اٌص١فٟ وبِال أٚ دزف ِبدح دساع١خ فٟ ِٛػذ ألصبٖ ثذا٠خ اٌفزشح  اٌزؼ١ٍّٟ، ِج١ٕب أٔٗ ٠غّخ ٌٍطبٌت

 .األٌٚٝ ِٓ أػّبي اٌفصً اٌص١فٟ

https://www.aleqt.com/2016/05/30/article_1058470.html 

 عكاظ

 هذرسة 5122هليىًاً لـ  51الرياض: 
 (ػجذهللا اٌغبِذٞ )اٌش٠بض 

 .ِذسعخ ٌٍج١ٕٓ ٚاٌجٕبد ثبٌّٕطمخ ١ٍِ3411ْٛ لاير فٟ دغبثبد لبدح أوضش ِٓ  14رؼ١ٍُ اٌش٠بض أٚدػذ إداسح 

لبئذ ِذسعخ ث١ٕٓ،  1141ٚلبي ِذ٠ش اٌشؤْٚ اٌّب١ٌخ ِبجذ ثٓ ِذغٓ اٌشش٠ف إٔٗ رُ إ٠ذاع ثٕذ اٌّغزٍضِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ ا١ٌّضا١ٔخ اٌزشغ١ٍ١خ فٟ دغبثبد 

 .صّب١ٔخ ِال١٠ٓ لاير، ٚلشاثخ عجؼخ ِال١٠ٓ لاير ٌجٕذ إٌظبفخلبئذح ِذسعخ ثٕبد، ثئجّبٌٟ  1231ٚ
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160530/Con20160530841866.htm 

 

 
 


