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 الرياض
 

 افتتبح أول فصىل انتىحد وفرط انحركخ في انريبض
 هٌصىر الحسيي –الرياض 

فٟ ِضّٛطز ثٌٛثهٞ فٟ « ثٌضٛفو ٚفٌؽ ثٌقٌوز ٚصشضش ثالٔضذجٖ»ثٌٌّشو ثٌّو٠ٌ ثٌؼجَ ٌٍضؼ١ٍُ دّٕطمز ث٠ٌٌجع، أِِ، دٌٔجِؼ ثفضضـ ِقّو دٓ ػذوهللا     

 .شّجي ث٠ٌٌجع

ُ ثٌضؼ١ٍ ٚأٚػـ ػذوثٌٌف١ُ دٓ ػذوثٌٌفّٓ آي ثٌش١ل ِو٠ٌ ثٌضٌد١ز ثٌنجطز، أْ ثٌذٌٔجِؼ ٘ٛ ثألٚي ِٓ ٔٛػٗ ٌٌٍّفٍز ثٌّضّٛطز فٟ ثٌٍّّىز ػّٓ ِوثًُ

 .ثٌؼجَ )د١ٕٓ( ٚصُ أ٠ؼجً ثؽالق دٌٔجِؼ صؾ٠ٌذٟ صو٠ًذٟ صقش ِّْٝ )ِٕٙضٟ( ٌطالح ثٌضٛفو

 .٠ٚشًّ ثٌذٌٔجِؼ ثٌيٞ صُ ثفضضجفٗ عالعز فظٛي ٠ْضف١و ِٕٙج صْؼز ؽالح صٛفو إػجفز إٌٝ غٌفز ِظجهً ٌفٌؽ ثٌقٌوز ٚصشضش ثالٔضذجٖ

http://www.alriyadh.com/1143409 

 
 عني 

 ج التوحد مبتوسطت حي الواديهدير تعلين الرياض يفتتح براه
http://www.ien.sa/?q=node/975 

 
 الرياض

 !خ.. انفجىح تسدادانعسنخ االجتمبعي
 هٌاحي السبيعي -ححقيق 

ر، ؽغش ثٌفٌه٠ز ػٍٝ وغ١ٌ ِٓ أفٌثه ثٌّؾضّغ، ف١ظ ثصؾٗ ثٌفٌه إٌٝ ثال٘ضّجَ دأًِٖٛ ثٌشنظ١ز ٚثٌنجطز ِّج صْذخ دجٔؼَثٌٗ ػٓ ثٌّؾضّغ ٚثألٌّ    

ٌٍفٌه ٚثألٌّٖ فضغ١ٌس دؼغ ثٌم١ُ ثالؽضّجػ١ز، ّٚجُ٘ ؽضّجػٟ دشىً مجص فٟ ثٌؼٌَز ثالؽضّجػ١ز الّٚجُ٘ صْجًع ثٌضموَ ثٌضىٌٕٛٛؽٟ ٚشذىجس ثٌضٛثطً ث

جء ٚصؼٌػُٙ ثإلّ٘جي ثألدٛٞ فٟ ثٌضفىه ثألٌّٞ ٔض١ؾز غ١جح ثٌٌلجدز ِٓ لذً ٌٟٚ ثألٌِ، ِج أهٜ إٌٝ صٌثؽغ دؼغ ثٌّذجها ٚثٌم١ُ ثالؽضّجػ١ز ٌوٜ ثألدٕ

ٔقٌثف ثالؽضّجػٟ ٚثٌفىٌٞ ٚثٌٍْٛوٟ ٚثألماللٟ، ٚال شه أْ ًح ٌٍؼٌَز ٚثٌفٌثؽ ثالؽضّجػٟ ثٌيٞ لو ٠ُْضغً ِٓ لذً أطولجء ثٌْٛء ٠ٚؼٌػُٙ ٌال

ز ػٓ أٌّصٗ، ثألٌّر ٠ٍؼخ هًٚثً ِّٙجً فٟ ثٌضٌثدؾ ثألٌّٞ، فؼٍٝ ًح ثألٌّر أْ ٠مُْ ٚلضٗ ٚؽٙوٖ د١ٓ ثألٌّر ٚثٌؼًّ، ال صشغٍٗ ِٕجفٟ ثٌق١جر ثٌّنضٍف

ْْ »إصذجػجً ٌمٛي ثٌٌّٛي طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُّٚ:  َِ َٚ ثعٍ  ًَ  ُْ ِٗ ُوٍُُّى ِػ١َّضِ ًَ  ْٓ  «..تٌُٛي َػ

ثّضطٍؼش ًأٞ ثٌؼو٠و ِٓ ثٌنذٌثء ٚىٚٞ ثالمضظجص ٌّؼٌفز أّذجح ؽٕٛؿ ثٌفٌه ث١ٌَٛ إٌٝ ثٌؼٌَز ثالؽضّجػ١ز، ٚثٌٛلٛف ػٍٝ ػٛثلخ ىٌه « ث٠ٌٌجع»

 .ِٚؼٌفز ثٌّٛجةً ٚثٌقٍٛي ثٌّّىٕز

 ثألح ِػّجه ثألٌّر

http://www.ien.sa/?q=node/975
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أْ ظجٌ٘ر ثٌضفىه ثألٌّٞ أطذقش ِالفظزً ٍِّّٚٛز،  -ثٌؾ٠ٌّز ثٌّشجًن و١ٍز ثٌٍّه مجٌو ثٌؼْى٠ٌز أّضجى ػٍُ ثالؽضّجع ٚ -فٟ ثٌذوث٠ز أوو ه. فٙو ثٌط١جً 

ْٔالك ٠ًٚوث ٚلجي: ِٓ ثٌّالفع دأْ ثٌفٌه٠ز ثٌضٟ ثٔغِّ ف١ٙج دؼغ ث٢دجء فٟ ثٌٛلش ثٌٌث٘ٓ ٚثالٔشغجي ثٌَثةو دقجؽجصٗ ثٌشنظ١ز، ٚثٌْفٌ ثٌّضىًٌ ٚثال

ذٙج أهٜ دظًٛر ِذجشٌر إٌٝ ثٌضفىه ثألٌّٞ ٚإٌٝ صوً٘ٛ دٕجء ثألٌّر ٚصّجّىٙج، ْٟٚٔ ِؼظُ ث٢دجء أْ ثٔشغجٌُٙ ٠ًٚوث ػٓ ثألٌّر ٚفجؽجصٙج ِٚطجٌ

١ٛصُٙ صٕضظٌ ٚصغ١ذُٙ ػٓ ثٌذ١ش ٚإْ وجْ ِٓ أؽً ثٌْؼٟ ٔقٛ صق١ْٓ ثألٚػجع ثٌّجه٠ز ٌألٌّر وغ١ٌث ِج ٠مٛهُ٘ إٌٝ ٘وَ ِج ٠ؼضموْٚ أُٔٙ لو ًدقٖٛ، إْ د

صق١ْٓ همٍُٙ ١َِٚث١ٔضُٙ ثٌّجه٠ز، صٕضظٌ ُِٕٙ ثٌْؼجهر ٚثٌضٛثفك ثٌؼجؽفٟ د١ٓ أفٌثه ثألٌّر، صٍه ثٌقجؽز ثٌضٟ ال ٠ّىٓ صؼ٠ٛؼٙج دأٞ ُِٕٙ ش١تج آمٌ غ١ٌ 

 .فجي ِٓ ثألفٛثي

ثالٔوِجػ  ٚأػجف صفٌْ "ٔظ٠ٌز ٌٟ دٍْٛ" ٚ" ف٠ٌشجس" ٘يث ثٌنًٍ ثٌيٞ ٠أصٟ ِٓ لذً ثألح دجصظجفٗ دظفجس ِٕٙج صٌّوَ ِفٌؽ فٛي ثٌيثس، ٚطؼٛدجس

ثٌيٞ  ثالؽضّجػٟ ثٌيٞ ِٓ مالٌٗ ٠ْجػو فٟ صّجّه ثألٌّر ٚفً ِشجوٍٙج، ِٚٓ ثٌّالفع دأْ ٔمض ثٌؼذؾ ثالؽضّجػٟ وّج د١ٕش ٔظ٠ٌز ثٌؼذؾ ثالؽضّجػٟ

غ أفٌثه ثألٌّر ٠ىْٛ ٚثػقجً فٟ ِغً ٘يٖ ثٌقجالس ٠ٍؼخ هًٚث وذ١ٌث فٟ ٚؽٛه ِظجٌ٘ ثٌنًٍ ثالؽضّجػٟ ٚثالٔقٌثف ٚثٌضفىه ثألٌّٞ ثٌيٞ ٠ظ١خ ؽ١ّ

 ."هْٚ ثّضغٕجء

 أهٚثً ِّٙز

١فج: "ِٓ ِٓ ؽجٔذٗ ٌفش ه. ِقّو ثٌؼ٠ٌٕٟ إٌٝ أْ ثٌضقؼٌ ٚثٌضطًٛ ًٚغو ثٌؼ١ش ثٌيٞ ٠ؼ١شٗ ثٌفٌه ث١ٌَٛ أفوط أدٌٍ أّذجح ٘يث ثٌضغ١ٌ ثالؽضّجػٟ، ِؼ

ظفضٗ ثٌّْؤٚي ثألٚي ػٓ صٛف١ٌ فجؽجس أٌّصٗ ثٌّجه٠ز أشىجي ٘يث ثٌضغ١ٌ ثّضمالي ثألٌّر فٟ ِْىٓ ِٕفظً ِْٚضمً، ٚدجٌضجٌٟ ٍثهس ِْؤ١ٌٚز ثألح د

ٚثٌٕف١ْز ػٍٝ ٚثٌّؼ٠ٕٛز ٚثٌؼجؽف١ز، ٚفٟ ثٌؾجٔخ ثالمٌ ٍثهس ِْؤ١ٌٚز ثألَ فٟ صٌص١خ د١ضٙج ٚثٌؼٕج٠ز دأٌّصٙج، ٚ٘يٖ ثٌّْؤ١ٌٚجس ّذذش ثٌؼغٛؽ ثٌّجه٠ز 

فٟ ثألٍّٛح ثٌيٞ ٠ٕجّذُٙ، ٚٔض١ؾز ٌٙيث فوط مًٍ فٟ ثٌذ١ش ٍٚثهس ثألد٠ٛٓ ِج ؽؼٍُٙ ٠ذقغْٛ ػٓ ِنٌػ فٟ ثٌنٌٚػ ِٓ ثٌذ١ش ٚثٌضٌف١ٗ ػٓ أٔفُْٙ 

ِٟ ١ٌذقظ ثٌّشجوً ٚثٔؼىِ ٘يث ػٍٝ د١تز ثٌذ١ش ٚػٍٝ صٌد١ز ثألؽفجي دقْخ ًأ٠ٟ، ٚثٌيٞ ٠ضقًّ ٘يث دجٌوًؽز ثالٌٚٝ ٘ٛ ثألح ثٌيٞ ٠ّجًُ ثٌٌٙٚح ث١ٌٛ

جٌخ ٌألوً ٚثٌَٕٛ، ٚ٘يث ِج ٍثه ِْؤ١ٌٚز ثألَ ثٌضٟ ال صْضط١غ ث١ٌْطٌر ػٍٝ وً ػٓ ًثفضٗ ِٚضؼضٗ ِغ أطولجةٗ ٍِٚالةٗ، ف١أصٟ ٌٍذ١ش ِٓ ػٍّٗ فٟ ثٌغ

الٔقٌثف فٟ أًِٛ ثٌذ١ش ٚمجطز ثألدٕجء ٚثٌي٠ٓ ٠قضجؽْٛ ِضجدؼز هثةّز فٟ هثمً ثٌذ١ش ِغ ٘يٖ ثألؽَٙر ثٌضم١ٕز ثٚ فٟ مجًؽٗ ِغ ًفجق ّٛء ًدّج صؤهٞ ٌ

 ."ثالصؾج١٘ٓ

ػ ٌٕج ًٚدؾ ثٌؼ٠ٌٕٟ د١ٓ ثٌضّوْ ٚثٌضطًٛ ٚد١ ٌّ ٓ ٠ٍجهر فور ثألٔج١ٔز ٌوٜ دؼغ أفٌثه ثٌّؾضّغ، ٚلجي: ِٓ ٔضجةؼ ٘يث ثٌضقؼٌ ٚثٌضطًٛ ثٌيٞ ٔؼ١شٗ، أْ م

جس ٌوٜ دؼغ ؽ١ال أٔج١ٔج ٚغ١ٌ ِذجي صغٍخ ػ١ٍٗ ثالصىج١ٌز ٚثٌىالَ ١ٌِ ػٍٝ ِطٍمٗ، ٌىٓ ِج ٠ؼج١ٔٗ ِؾضّؼٕج ث٢ْ ٘ٛ ٔض١ؾز ٌّج ىوٌصٗ ِّج ّذخ ثشىج١ٌ

ف ِ ٌّ ٓ ؽٙز ٚثٌٛلٛع فٟ ثٌّنوًثس ِٓ ؽٙز ثمٌٜ"، ِش١ٌث ٕ٘ج إٌٝ أْ ثألٌّر ٟ٘ مؾ ثٌوفجع ثالٚي ٌقفع ثألِٓ فٟ ٘يٖ ثٌذاله ِؤووث ثألفٌثه وجٌضط

فَثح ويٌه هًٚ ثٌضؼ١ٍُ ٚمطذجء ثٌؾٛثِغ ّٚٚجةً ثإلػالَ، وّج ثْ ٌألٌّر هًٚث وذ١ٌث فٟ فّج٠ز ثٌّؾضّغ ِٓ أػوثةٗ فٟ ثٌوثمً ٚفٟ ثٌنجًػ وجأل

ٌّؽف١ٓ، ٚويٌه ِٓ ثٔقٌثف ثٌشذجح ٌٍّنوًثس ٚغ١ٌ٘ج ِّج ٠ْذخ ثٌمٍك ٚثٌنٛف ػٍٝ أِٓ ثٌٛؽٓ ِْٚضمذً ثٌّٛثؽٓ، ِٚٓ ٕ٘ج ػٍٝ ثٌّضطٌفز ٚثٌ

طمز ثألِجْ دئىْ ثٌّؾضّغ ثٌم١جَ دوًٖٚ دىً أِجٔز فجألٌّر ٟ٘ مؾ ثٌوفجع ثالٚي، فّضٝ ِج وجٔش ِضّجّىز ِض١ٕز ٚصمَٛ دوًٚ٘ج ثألِٕٟ ٚثٌٛؽٕٟ ّٕىْٛ فٟ ِٕ

ٌطجٌخ ٚثٌطجٌذز ، عُ ٠أصٟ ثٌضؼ١ٍُ فٟ ثٌٌّصذز ثٌغج١ٔز ِٓ ف١ظ ثٌّْؤ١ٌٚز فئىث صٛفٌ صؼ١ٍُ لٛٞ ٠قمك أ٘وثف ثٌٛؽٓ ِٚضطٍذجس ثٌّؾضّغ ٚفجؽجصٗ، ٚصؼٍُ ثهللا

ٟ هًٚ ُِٙ ال ٠مً ػٓ ثٌضؼ١ٍُ ٚثؽذجصٗ ٚفمٛلٗ ٚثّضٛػذٙج ػٍٝ أوًّ ٚؽٗ ١ٌطذمٙج ف١ّج دؼو ١ّىْٛ ٌٙيث ثألٌِ فؼج١ٌز ٚإ٠ؾجد١ز ٔؾٕٟ عّجً٘ج ِْضمذالً، عُ ٠أص

ُٙ ِغ ٚ٘ٛ ِْؤ١ٌٚز أةّز ثٌؾٛثِغ ٚثٌوػجر ٚثٌٛػجظ ٚ٘ؤالء ٠ضقٍّْٛ ِْؤ١ٌٚز ؽ١ّْز فٟ صٛؽ١ٗ ثٌٕجُ ٚإًشجهُ٘ ٌٍّٛط١ز ٚفغُٙ ػٍٝ صقًّ ِْؤ١ٌٚجص

ٌث ٚفجػال ؽوثً ف١ؾخ ثالٔضذجٖ ٌٙج ٌِٚثلذضٙج أٌُّ٘ ٚفٟ ِؾضّؼُٙ فٟ إصذجع صؼج١ٌُ ثٌو٠ٓ ثٌق١ٕف، وّج أْ ٌّٛجةً ثإلػالَ ٚثٌضٛثطً ثالؽضّجػٟ هًٚث ِؤع

 .ٌضىْٛ إ٠ؾجد١ز ٚصوػٛ ٌٍؼًّ ثٌؾّجػٟ ثٌّف١و

 ٚثؽخ شٌػٟ

أْ ثٌش٠ٌؼز ثالّال١ِز صٌوَ ػٍٝ هًٚ ٌٟٚ ثالٌِ ٚصٍَِٗ دّضجدؼز أدٕجةٗ ِٚٓ صقش  -ثٌنذ١ٌ ثالِٕٟ ٚثٌّْضشجً ثٌمجٟٔٛٔ  -ٚأٚػـ ثٌٍٛثء ه. ١ٍّّجْ ثٌغَٞ 

ىٌه ثٌضٛؽ١ٗ ثٌشٌػٟ فٟ ثٌؼاللجس ثأل٠ٌّز د١ٓ ثفٌثه٘ج ٟٚ٘ ثإلؽجً ثٌشجًِ ٚثٌؼجِٓ دشىً ػجَ ٌٍقفجظ ػٍٝ ّالِز دٕجء ِٕٚٙؼ ٚال٠ضٗ، ٚلجي: ٠ضذًٍٛ 

ثٌفطٌر، فأدٛثٖ  ثألٌّر، ٌٚؼً ِٓ أُ٘ هالالس ثٌّْؤ١ٌٚز فٟ ٘يث ثٌشأْ ثٌضٛؽ١ٗ ثٌى٠ٌُ ٌٍٕذٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُّٚ فٟ لٌٛٗ: "ِج ِٓ ٌِٛٛه إال ٠ٌٚٛو ػٍٝ

ٙيٖ ثٌفطٌر ٙٛهثٔٗ أٚ ٠ٕظٌثٔٗ أٚ ٠ّؾْجٔٗ"، ٚثٌفطٌر ث١ٌٍّْز فٟ ثألطً صٕضٙؼ ه٠ٓ ثإلّالَ ٚصٛف١و ثٌنجٌك ّذقجٔٗ، غ١ٌ أْ ثألٌّر ثٌّٕقٌفز صٕقٝ د٠

 .ٔقٛ ثالصؾجٖ غ١ٌ ثٌظق١ـ؛ دق١ظ صٌصىَ ِْؤ١ٌٚز ىٌه ػٍٝ ًثػٟ ثألٌّر ٌٟٚٚ أٌِ٘ج ثدضوثًء ٍّذجً ٚث٠ؾجدجً 

ر ٚهًٚ ١ٌّٚٙج ثألماللٟ فٟ ثٌضٌد١ز ِٓ مالي ٔذيُ٘ ثالٔقٌثفجس ٚثٌؼجهثس ث١ٌْتز ٚثٌضّْه دجٌّغً ٚثٌم١ُ ثٌٌف١ؼز ٚثٌؼجهثس ٚأػجف: ٠الفع أعٌ ثألٌّ

 ٌشو، إى ػجهرً ػٕوثٌق١ّور، غ١ٌ أْ أعٌ صٍه ثٌؼاللز ٚثٌٌػج٠ز ثأل٠ٌّز د١ٓ ثٌٛثٌو ثٌٌّدٟ ٚثٌّٛؽٗ ِٚٓ صقش ٚال٠ضٗ ٠ذمٝ صأع١ٌٖ لجةّجً إٌٝ ِج لذً ّٓ ثٌ

ثألٌّر ثٌذٍٛؽ صنؼغ ٍّطز ثألٌّر ٌٍؼو٠و ِٓ ثٌّضغ١ٌثس ثٌضٟ صؼطٟ ثألدٕجء ِؾجال أًفخ ٌٍق٠ٌز فٟ م١جًثصُٙ ثٌشنظ١ز، ٚ٘ٛ ِج ٠ؼٕٟ ثلضظجً ٍّطز 

ٌّر ٚثٌّوًّز ٚلوًر ١ٌّٚٙج فٟ ثٌضأع١ٌ دجألدٕجء ثٌذجٌغ١ٓ ػٍٝ ثٌٕظـ ٚثإلًشجه فمؾ، ألْ ػٛثًِ ثٌضغ١١ٌ ثٌضٌدٛٞ ِٚؤعٌثصٗ ٍثهس ٚصؼوهس ِج د١ٓ ثأل

ٝ ؽجٔخ ٚثألطولجء عُ ثٌؾجِؼز ٚطٛالً إٌٝ ثإلػالَ دّنضٍف طًٖٛ ّٚٚجةٍٗ، ػٛػجً ػٓ ثٌذ١تز ٚثٌّٕجك ثٌؼجَ، فٕؾو أْ ٘يٖ ثٌؼٛثًِ أطذقش ِّٙز إٌ

 .ثألٌّر فٟ ػ١ٍّز ثٌضٛؽ١ٗ

 ػٛثلخ ٚآعجً

و صؤهٞ ثٌٝ ثٌضفىه ثالٌّٞ ٚلو ٠قوط ثٌطالق ثٌيٞ دوًٖٚ ٠ْجُ٘ ٍّذجً ٚشوه ثٌٍٛثء ثٌغَٞ إٌٝ أْ ثالّ٘جي ٚثٌضمجػِ فٟ هًٚ ٌٟٚ ثألٌِ ٌٗ آعجً ٚم١ّز ل

ثالدجء فٟ ؽٕٛؿ ثالدٕجء ٚدجٌضجٌٟ ثٌٛلٛع فٟ ِنجؽٌ ثالٔقٌثف ثٌفىٌٞ، ٚثٌٍْٛوٟ، ٚثالماللٟ، ٚغ١جح ثٌٌلجدز ثالؽضّجػ١ز أٌِ مط١ٌ ٌىْٛ ثٔشغجي 

ٌْٕك ثالؽضّجػٟ، ٠ٚقفَٖ ٔقٛ ثالَٔٚثء ٚثٌضفٌه، ١ٌضٍمف دو٠ال ١ّتج ٌٍم١ُ ثٌْجةور ٚثالِٙجس ػّج أٚؽذٗ هللا ػ١ٍُٙ ِٓ ًػج٠ز صؾؼً ثالدٓ ٠ٕفظً ػٓ ث

دّمجٌز  دأمٌٜ ػجًر ٚلو ٠ىْٛ ىٌه دّؾٌه ٌّْز ًٍ الفو ِٛثلغ ثٌضٛثطً ثالؽضّجػٟ؛ أٚ ِٓ دٌٔجِؼ ٍّذٟ فٟ ّٚجةً ثالػالَ ثٌٌّة١ز ثٚ ثٌّّْٛػز أٚ



                                                                                             التعليموزارة 

 : االثنني ــومـــاليـــــ                   للتعليم مبنطقة الرياض                                                                                                   اإلدارة العامة

 هـ 62/2/7341:  ـاريخـالـت                                                                                                                                                                    إدارة اإلعالم

  م3/3/6172 :ــــق وافـامل                                                                                                           لصحفيامللف ا 

 

 

 

 

 

 

ٖ 

jf@moe.gov.sa                                 364262617فـــاكس: 17 3642727ـفــون:  تــل 

ثالٌِ دؼىِ ِج ٠ؼٍّٗ ثالفضٛثء ثٌّذىٌ ٚثٌّْضٌّ ٌالدٕجء ِٓ صم٠ُٛ ٌٍٍْٛن، ٚلو ّجًػش وغ١ٌ ِٓ  ِمٌٚءر، ٚ٘ٛ ِج ٠ذ١ٓ مطًٛر غ١جح ثٌّضجدؼز ِٓ ٌٟٚ

 ."ثٌمٛث١ٔٓ إٌٝ صؾ٠ٌُ ِغً ٘يث ثإلّ٘جي ِٓ لذً ث١ٌٚجء ثالًِٛ ٌّج ٌٗ ِٓ ػٛثلخ ٚم١ّز ػٍٝ ثٌٍْٛن ٚثٔؼىجّجصٗ ثٌٍْذ١ز ػٍٝ ثٌّؾضّغ وىً

 ػذؾ ثؽضّجػٟ

أٚ ثٌؼذؾ ثالؽضّجػٟ، لجي: ٠ؼٌف ػٍّجء ثالؽضّجع ثٌٌلجدز ثالؽضّجػ١ز دأٔٙج ؽ١ّغ ثٌّظجٌ٘ ثٌّجه٠ز ٚثٌّؼ٠ٕٛز ٚثٌطٌق ٚػٓ أ١ّ٘ز ثٌٌلجدز ثالؽضّجػ١ز 

ْضٌّر دٙوف ٚثإلؽٌثءثس ٚثٌّٛجةً ثٌضٟ ٠ْضنوِٙج ثٌّؾضّغ ٌؾّغ ثٌذ١جٔجس ِٚضجدؼز ِٚشج٘ور ٍّٛن أفٌثهٖ مالي ِٛثلفُٙ ثٌضفجػ١ٍز ثالؽضّجػ١ز ٚدظفز ِ

ثؽضّجػ١ز ِٕشٛهر ِْٚجػوصُٙ ٚإًشجهُ٘ ٌضقم١ك ث٘وثفُٙ ثٌفٌه٠ز، ِٕٚغ صؼجًػٙج ِغ ثأل٘وثف ثالؽضّجػ١ز، ٚثوضشجف ثٌّنجٌفجس فًٛ صقم١ك أ٘وثف 

ء دقوٚط ثالٔقٌثف ثٌٍْٛوٟ ٚثٌضٌدض ٌٗ ّٛ  .ظًٙٛ٘ج ٚصٛؽ١ٙٙج ثٚ ٔمٍٙج ثٌٝ ٔظُ ثٌؼذؾ ثالؽضّجػٟ ثٌّنضظز دٙج ٚثٌضٟ ٌٙج ثٌموًر ػٍٝ ثٌضٕذ

ٌٌٍلجدز ثالؽضّجػ١ز ٘وف ًة١ِ صْؼٝ ٌضقم١مز ٚ٘ٛ ٘وف ثؽضّجػٟ أٚ فٌهٞ ٌٗ ِمج١٠ِ ِؼ١ج٠ًز ٚفو أهٔٝ ٚآمٌ أػٍٝ ٌضٛط١ف ثألهثء ٚأػجف ثٌغَٞ: 

ؽ١ّغ ِؾجالس  ثٌٍْٛوٟ ثٌّضٛلغ ِّٚٙضٙج ثألّج١ّز ٟ٘ ِْجػور ثٌفٌه ٚصٛؽ١ٙٗ ٚإًشجهٖ ٌضقم١ك ثٌقو ثالػٍٝ ِٓ ثألهثء ٚثٌّٕفؼز ثٌّضٌصذز ػ١ٍٗ، ٚثوضشجف

ٔقٌثف ثٌٍْٛوٟ ثٌّنجٌفز ٌٍٍْٛن ثٌّضٛلغ فًٛ ثٌشٌٚع ف١ٙج دٙوف صٛؽ١ٙٙج ثٌٝ ؽٙجٍ ثٌؼذؾ ثالؽضّجػٟ ٌؼالؽٙج ٚثػجهصٙج ٌّّجًّز ٔشجؽٙج ثال

أ٘وثف مج ِغ ثالؽضّجػٟ ٚديٌه وٍّج لجَ ثالدٛثْ دوًّٚ٘ج ٚثدضؼوس ثالٌّر ػٓ ثالّضمال١ٌز الفٌثه٘ج وجْ ٔظجَ ثٌٌّثلذز ٚثٌؼذؾ ثالؽضّجػٟ فؼجال ِٚضف

 .ثٌؾّجػز ثٌقم١م١ز ِّج ٠مًٍ ِؼوي ثالٔقٌثف دأٔٛثػٗ فٟ ثٌّؾضّغ

 هًٚ ٌِفٍٟ

أْ ٌٟٚ ثألٌِ ٘ٛ ًأُ ٌَ٘ ثألٌّر ٠ٚؾخ أْ ٠ىْٛ هًٖٚ  -ِشٌف صٌدٛٞ دئهثًر ثٌضؼ١ٍُ دّٕطمز ث٠ٌٌجع ِْٚضشجً أٌّٞ  -ٚد١ٓ ه. فٙو أدج ثٌن١ً 

"هثػخ ثدٕه ّذؼجً، ٚأهدٗ ّذؼجً، ٚطجفذٗ ّذؼجً"، ٌيث ِٓ ثٌّٕجّخ أْ ٠ىْٛ هًٚ ٌٟ  - ًػٟ هللا ػٕٗ -فجػال، ِؼ١فج: "ًٚٞ ػٓ ػٍٟ دٓ أدٟ ؽجٌخ 

هًٚ ثٌضٌد١ز  ثألٌِ ِغ أؽفجٌٗ ثٌظغجً ثٌّوثػذز ٚثٌّالؽفز ثٌضٟ صشذغ فجؽز ثٌطفً ثٌّضؼٍمز دؼٌّٖ ٠ٚظقذٙج ثٌضٛؽ١ٗ ثٌٌّصذؾ دجٌضٌف١ٗ، ٚدؼو ىٌه ٠أصٟ

ز ثٌٕذ١ٍز ثٌضٟ صؤعٌ فٟ ٍّٛوُٙ ثٌضأع١ٌ ثإل٠ؾجدٟ، ٚال ْٕٔٝ أ١ّ٘ز ثٌضٛثطً دجٌقٛثُ ِغ ثٌطفً فٟ ٘يٖ ثٌٌّفٍز، ٚثٌضأه٠خ ٚإوْجح ثألدٕجء ثٌم١ُ ثالؽضّجػ١

ّّ ثألِجْ دؼ١وثً ػٓ ثالٔقٌثفجس ثٌفى٠ٌز ٌّ ٚثٌٍْٛو١ز  ٚدؼو ثٌذٍٛؽ ٠ىْٛ هًٚ ٌٟٚ ثألٌِ هًٚ ثٌٕجطـ ألدٕجةٗ ِغ طقذضُٙ ٚثٌمٌح ُِٕٙ، ٠ٚمٛهُ٘ إٌٝ د

 ."لو صْذخ ثال١ٙٔجً ٚثٌضفىه ثألٌّٞٚثألمالل١ز ثٌضٟ 

 مطأ ثّضمالي ثٌفٌه

، ٚلجي: لو ٠ؤعٌ ٚػٓ ثّضمال١ٌز ثٌفٌه ػٓ ثألٌّر، د١ٓ ه. أدج ثٌن١ً أٔٗ ِٓ ثٌنطأ فٟ دؼغ ثألٌّ أْ ثألدٕجء ٠ضّضؼْٛ دجالّضمالي ػٓ ثألٌّر فٟ ٚلش ِذىٌ

الي ٠فٌلٙج ٠ٚؾؼً ثٌفٌه ػؼ١فج دٕفْٗ ٠ٚٛثؽٗ ثألمطجً ٚثٌّشجوً ثٌضٟ صؼضٌػٗ ٌٛفوٖ ٘يث ٍّذجً ػٍٝ ثألدٕجء ألْ ثألٌّر ِٕظِٛز ِضىجٍِز ِضّجّىز ٚثالّضم

ؼً د١تز فٟ أِج دجٌضّجّه ٚثٌضىجًِ ف١ؾؼً ثٌفٌه ل٠ٛج دأٌّصٗ ٠ؼجٌؼ ِشجوٍٗ دّؼ١ز ثألٌّر ثٌّضٛثفمز، ألْ ثألٌّر ٟ٘ ثٌقؼٓ ثٌوثفب ألدٕجةٙج ٟٚ٘ أف

ٕجء ػٍٝ صقًّ ثٌّْؤ١ٌٚز، وّج ٠ؾخ أْ ال ُٔغفً ثٌٌلجدز ظ١جس أدٕجةٙج، ٚال ٠ّٕغ ىٌه ِٓ صو٠ًخ ثألدثٌّٕظِٛز ثالؽضّجػ١ز ٚثٌضٟ صؼًّ ػٍٝ صى٠ٛٓ شن

صْجُ٘ دوًٚ٘ج فٟ  ثالؽضّجػ١ز ػٍٝ ثألٌّر ألْ ٌٙج ؽجٔذج إ٠ؾجد١ج ٚ٘ٛ ِْجّ٘ز ثٌّؾضّغ فٟ دٕجء أٌّر ِضّْىز دجٌم١ُ ثالؽضّجػ١ز ٚثألمالل١ز ٚثٌٛؽ١ٕز ثٌضٟ

 ."٠ٚذٕٟ ثٌوثفؼ١ز ٌضقم١ك ثأل٘وثف ثٌضٟ ٠ْؼٙج ٌٙج ثٌٛؽٓدٕجء ثٌشنظ١ز ٌٍفٌه ثٌٛثفو ثٌيٞ ٠ُؼو ٌذٕز فٟ ثألٌّر ٚؽَءث ِٕٙج 

http://www.alriyadh.com/1143563 
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فٍز لٍُ.. وٍٕج ٔقّٟ ثٌٛؽٓ" ِوًّز فٟ ث٠ٌٌجع فٟ دٌٔجِؼ ثٌٌُّّ ثٌقٌ صقش شؼجً "ً ٕٓٔؽجٌذجً ِٓ ثٌّض٠َ١ّٓ فٟ ثٌفٓ ثٌضشى١ٍٟ ِٓ  ٕٓ٘شجًن     

أدٛ ػذجر ِو٠ٌ ثٌيٞ أل١ُ فٟ لظٌ ثٌّظّه ّٚجفجصٗ ثٌنجًؽ١ز ٌطالح ثٌّوثًُ دٌّثفٍٙج ثٌغالط ثالدضوثة١ز ٚثٌّضّٛطز ٚثٌغج٠ٛٔز، دقؼًٛ أًٔٛ دٓ ػذوهللا 

 .ثٌٕشجؽ ثٌطالدٟ دضؼ١ٍُ ث٠ٌٌجع

شؾ١غ ثٌطالح ػٍٝ صٛع١ك ثٌٕٛثفٟ ثٌؾّج١ٌز فٟ ًِٛٚط ثٌذاله، ٚإىوجء ثٌقِ ٚأٚػـ ١ٍّّجْ ث٠ٌٌٚشو ًة١ِ ثٌٕشجؽ ثٌفٕٟ، إْ ثٌٙوف ِٓ ثٌٌُّّ ص

 .ثٌٛؽٕٟ ِٓ مالي ِالفظز ِىضْذجصٕج ثٌقؼج٠ًز ٚثٌقظ ػٍٝ ثٌّقجفظز ػ١ٍٙج، ٚص١ّٕز ثإلهًثن ثٌٛثػٟ ٌّج ٌٔثٖ ٍّْٚٔٗ فٟ د١تضٕج ثٌّق١ٍز

http://www.alriyadh.com/1143467 

 اجلزيرة
 في رمبح« فكر آمه.. حيبح مطمئىخ» افتتبح معرض األمه انفكري

 :ثٌّْذً ٔجطٌ - ًِجؿ

ّؼو ثٌْذ١ؼٟ صُ ثفضضجؿ  دقؼًٛ ِقجفع ِقجفظز ًِجؿ فٙو ثٌّْؼٛه ِٚو٠ٌ صؼ١ٍُ ِٕطمز ث٠ٌٌجع ِقّو دٓ ػذوهللا ثٌٌّشو ِٚو٠ٌ ِىضخ ثٌضٌد١ٗ ٚثٌضؼ١ٍُ دٌِجؿ ّؼٛه دٓ

ىضخ صؼ١ٍُ ًِجؿ فٟ عج٠ٛٔز ًِجؿ دضٕف١ي ِٓ ؽّجػز ثٌضٛػ١ز ثإلّال١ِز، ف١ظ وجْ فٟ ثّضمذجي ثٌقؼًٛ ٚثٌيٞ ٠م١ّٗ ِ« فىٌ آِٓ.. ف١جر ِطّتٕز»ِؼٌع ثألِٓ ثٌفىٌٞ 

ِو٠ٌ ِىضخ صؼ١ٍُ ًِجؿ ّؼٛه  ًِٛٚط شؼذٟ، عُ لجَ ثٌؾ١ّغ دؾٌٛز فٟ أؽٕقز ثٌؾٙجس ثٌقى١ِٛز ثٌّشجًوز فٟ ثٌّؼٌع، عُ دوأ ثٌقفً ثٌنطجدٟ دوأ دجٌْالَ ثٌٛؽٕٟ، عُ أٌمٝ

عُ ثمضضُ ثٌقفً ٟ وٍّز دٙيٖ ثٌّٕجّذز عُ وٍّز ٌٌثػٟ ثٌقفً ِو٠ٌ ثٌضؼ١ٍُ دّٕطمز ث٠ٌٌجع، ٚصنًٍ ثٌقفً ثٌؼو٠و ِٓ ثٌفمٌثس ثٌشؼ٠ٌز ٚثٌٌّجةً ثٌٛؽ١ٕز، دٓ ّؼو ثٌْذ١ؼ

 .دٌّْف١ز ػٓ ثألِٓ ثٌفىٌٞ ِٓ أهثء ثٌطالح، عُ أٚد٠ٌش إٔشجهٞ

http://www.al-jazirah.com/2016/20160404/ln69.htm 
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 اجلزيرة
 «ثرامج مىهجخ»أهم اثتدائيخ انعىبيخ نـ ت

ف١ظ فجٍ »ِٛ٘ذز »  فجٍس ِوثًُ ثٌؼٕج٠ز ثأل١ٍ٘ز فٟ ثٌّشٌٚع ثٌٛؽٕٟ ٌٍضؼٌف ػٍٝ ثٌّٛ٘ٛد١ٓ، أفو ِشٌٚػجس ِؤّْز ثٌٍّه ػذو ثٌؼ٠ََ ًٚؽجٌٗ ٌٍّٛ٘ذز ٚثإلدوثع

 . ٘ـ 1ٖٗٔ - ٌٍٖٙٗٔذٌثِؼ ثٌظ١ف١ز دجٌؼجطّز ث٠ٌٌجع ٌؼجَ  دضفٛق ثٌطجٌخ ِقّو دٓ أّجِز ِقّو ػٍٟ ػؾ١َ، دجٌظف ثٌْجهُ ثالدضوثةٟ ٚصُ صأ١ٍ٘ٗ

، ِذ١ٕج أْ ثٌّوثًُ ٌُ صأسِ ٕٚ٘أ ثٌّشٌف ثٌؼجَ ػٍٝ ثٌّوثًُ ثالّضجى ػذو هللا دٓ ػذو ثٌٌفّٓ ثٌقّوثْ، ِو٠ٌ ػجَ ثٌّوثًُ ِٚو٠ٌ ثٌّوًّز، ٚثٌطجٌخ ِقّو أّجِز ػؾ١َ

ِٓ إهثًر ثٌّوًّز ٚثال٘ضّجَ دجٌّٛثه ثٌؼ١ٍّز، مظٛطجً ِجهصٟ ث٠ٌٌجػ١جس ٚثٌؼٍَٛ ٚصٛػ١ز ِْٕٛدٟ ثٌّوًّز دجٌّٛ٘ذز  دٙيث ثٌفٍٛ ٚثٌض١َّ، إال دض١َّ ؽجلُ ثٌؼًّ ثٌّضىجًِ

 .ٚصفؼ١ً هًُٚ٘ فٟ ثٌضؼٌف ػٍٝ ثٌطالح ثٌّٛ٘ٛد١ٓ

 .ٚصّٕٝ ثٌقّوثْ ٌؾ١ّغ ثٌطالح ٚثٌطجٌذجس ثٌضفٛق فٟ ؽ١ّغ ثٌّؾجالس

http://www.al-jazirah.com/2016/20160404/ec9.htm 
 

 

 اجلزيرة
 انىىر وانهدي ومدارش انريبض أثطبال نجراعم انمجبرزح

 :ثٌؾ٠ٌَر - ث٠ٌٌجع

ز ثٌضٟ أل١ّش ػٍٝ ثٌظجٌز فممش أٔو٠ز ثًٌٕٛ ٚثٌٙوٜ ِٚوثًُ ث٠ٌٌجع دطٌٛز ثٌٍّّىز ٌٍّذجًٍر ٌوًؽز ثٌذٌثػُ ٌألٍّقز ثٌغالط ) ثٌّذجًٍر ٚث١ٌْف ٚثٌش١ش( فٟ ثٌذطٌٛ

، ٚصٛػ ػؼٛ ثالصقجه ثٌْؼٛهٞ ٌٍّذجًٍر ػذوهللا ثٌٍَْٛ ثٌفجة٠َٓ دجٌذطٌٛز دقؼًٛ ِشٌف ثٌذطٌٛز ِقّو دٛػٍٟ ًٚة١ِ ٌؾٕز ثٌقىجَ ف٠ٌو ث٠ٌٌجػ١ز دّوثًُ ث٠ٌٌجع 

ٌغجٌظ ، ٚفٟ ثٌٌّوَ ث ثٌوف١ُ. ٚفظً ثٌٕٙؼز ػٍٝ ثٌٌّوَ ثٌغجٟٔ فٟ ّالؿ ثٌّذجًٍر ٚفً ثٌقٌُ ثٌٛؽٕٟ عجٌغج ، ٚؽجء ثٌٛؽٕٟ ٚط١فج فٟ ّالؿ ث١ٌْف ٚفً ثٌٕٙؼز فٟ

ٌّط١ٌٞ ثٌٌّوَ ثالٚي ِٕجفْجس ّالؿ ثٌش١ش فظً ثًٌٕٛ ػٍٝ ثٌٌّوَ ثٌغجٟٔ ٚثٌقٌُ ثٌٛؽٕٟ عجٌغج. ٚفٟ ِٕجفْجس ) ثٌفٌهٞ ( دْالؿ ث١ٌْف فمك الػخ ثٌٛؽٕٟ ثفّو ث

ِىًٌ . ٚفظً الػخ ثًٌٕٛ ِقّو ثٌشطٝ ػٍٝ ثٌٌّوَ  ٚفً الػخ ثٌٙوٜ ػذوهللا ثٌؼ١ٍٛثٟٔ عج١ٔج ِٚؼجى ثٌغذ١ضٟ ِٓ ػىجظ عجٌغج ٚالػخ ثٌٕٙؼز ّجِٟ ثٌقؼ١ٌٞ ثٌغجٌظ

ًُ ث٠ٌٌجع ّؼٛه ثألٚي فٟ ّالؿ ثٌش١ش ٚفً ػذوثٌٍّه ثأل١ٌِٚ ِٓ ِوثًُ ث٠ٌٌجع عج١ٔج ٚؽجء الػخ ثٌقٌُ ثٌٛؽٕٟ ِقّو ثٌقٛىثْ فٟ ثٌٌّوَ ثٌغجٌظ ٚالػخ ِوث

 . ثٌٌد١غ فٟ ثٌٌّوَ ثٌغجٌظ ِىًٌ

http://www.al-jazirah.com/2016/20160404/sp23.htm 

 عكاظ
 انريبض:ثرامج انتىحد

 ()انريبض« عكبظ» 

هشٓ ِو٠ٌ صؼ١ٍُ ث٠ٌٌجع ِقّو ثٌٌّشو دٌٔجِؼ )ثٌضٛفو ٚفٌؽ ثٌقٌوز ٚصشضش ثالٔضذجٖ( فٟ ِضّٛطز ثٌٛثهٞ دشّجي ث٠ٌٌجع، 

 .(ٚي ِٓ ٔٛػٗ ٌٌٍّفٍز ثٌّضّٛطز فٟ ثٌٍّّىز ػّٓ ِوثًُ ثٌضؼ١ٍُ ثٌؼجَ )د١ٕٓألثٌيٞ ٠ؼضذٌ ثٌذٌٔجِؼ ث
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160404/Con20160404832720.htm 

 هكت
 تأهيم ممرضيه وممرضبد إلنحبقهم ثبنمدارش

 ثٌظقز ثٌّو١ًّز

 ث٠ٌٌجع

 الرياض -عبدهللا فالح 

شرعج إدارة الصحت الودرسيت في حعلين الرياض أخيرا في حأهيل الوسيد هي الوورضيي والوورضاث إللحاقهن بودارش 
 .كلفج هجوىعت جديدة هع اسخورار السابقيي في العول بودارسهنأى اإلدارة « هكت»جديدة في القريب، إذ علوج 

وأدخلج اإلدارة جدوال جديدا لخىزيع الوورضيي والوورضاث على هدارش الوٌطقت للعول به، ووجهج إدارة حعلين الرياض 
 .بخسهيل ههاههن والخعاوى هعهن حسب الىارد في دليل وزعخه لاللخسام به

حت الودرسيت بالوٌطقت حعول على حأهيل الوسيد هي الوورضيي والوورضاث إللحاقهن وأباًج اإلدارة أى إدارة الص

 .بودارش جديدة
http://makkahnewspaper.com/article/138914/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-

%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%85%D9%85%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%AA-

%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3 

http://makkahnewspaper.com/search/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://makkahnewspaper.com/search/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://makkahnewspaper.com/search/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://makkahnewspaper.com/search/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 اليوم
 تأنق كجير نمجبرزح انىىر وانهدي

 ثٌمط١ف - ثٌنذجٍ ِقّو
١ِٛٓ دّوثًُ ث٠ٌٌجع فٟ ثٌؼجطّز ثٌْؼٛه٠ز ( ػجِج، ٚثٌضٟ أل١ّش ػٍٝ ِوثً ٠٘ٔشٙوس دطٌٛز ثٌٍّّىز ٌٍّذجًٍر فٟ ثألٍّقز ثٌغالعز صقش )

ْ ِٓ ث٠ٌٌجع، صأٌمج وذ١ٌث ٌالػذٟ ٚفٌق ٔجه٠ٟ ثًٌٕٛ ٚثٌٙوٜ، ف١ظ ٔؾـ ثًٌٕٛ فٟ صقم١ك ثٌٌّوَ ثألٚي فٟ ّالؿ ثٌّذجًٍر ِٓ مالي ثٌف٠ٌك ثٌّىٛ

فمك ثٌٌّوَ ثٌغجٟٔ فٟ ِٕجفْجس ّالؿ ثٌش١ش ثٌٌدجػٟ أفّو ١ٌّّ ثٌؼجِٓ ٚأفّو آي ؽالق ٚػذو هللا ثٌؼذٕوٞ ٚفْٓ ػذو ثٌْضجً ثٌقؾ١ٌٞ، ف١ّج 

 .ِٓ مالي ثٌف٠ٌك ثٌّىْٛ ِٓ ثٌٌدجػٟ ِقْٓ ثٌشطٟ ٚػٍٟ صاللف ٚفْٓ ث١ٌّٛف ٚػٍٟ أدٛ ٠ٌٌّ

ّف ف١ّج مطف ٔجهٞ ثٌٙوٜ ثٌٌّوَ ثألٚي فٟ ِٕجفْجس ّالؿ ثٌْجدٌ ِٓ مالي ثٌف٠ٌك ثٌّىْٛ ِٓ ثٌٌدجػٟ ػذو هللا ثٌؼ١ٍٛثٟٔ ٚػٍٟ ثٌذقٌثٟٔ ٠ٚٛ

ٚف١ْٓ ألّجً ث١ٌٌّْٞ، وّج فمك ثٌٌّوَ ثٌغجٌظ فٟ ّالؿ ثٌّذجًٍر ِٓ مالي ثٌٌدجػٟ ثٌّىْٛ ِٓ ف١ْٓ ثٌط٠ًٛ ٚٔظٌ ثٌظفجً ٚأفّو ثٌّطٌ 

 .طولٟ ثٌقذ١ً ٚطجهق ثٌٛف١و

فمك ِذجًٍ أِج فٟ ِٕجفْجس ثٌفٌهٞ، فمو ٔؾـ ِذجًٍ ٔجهٞ ثًٌٕٛ ِقْٓ ٠ّٛف ثٌشطٟ فٟ ثفٌثٍ ثٌٌّوَ ثألٚي فٟ ِٕجفْجس ّالؿ ثٌش١ش، ف١ّج 

 .ٔجهٞ ثٌٙوٜ ف١ْٓ ٘جٟٔ ثٌط٠ًٛ ثٌٌّوَ ثألٚي فٟ ِٕجفْجس ّالؿ ثٌّذجًٍر

ٚٔؾـ ِذجًٍ ٔجهٞ ثٌٙوٜ ف١ْٓ ثٌؼٍٛثٟٔ فٟ صقم١ك ثٌٌّوَ ثٌغجٟٔ فٟ ِٕجفْجس ّالؿ ث١ٌْف )ثٌؼٌدٟ(، ف١ّج فمك ِذجًٍ ٔجهٞ ثًٌٕٛ ِقّو آي 

 .ؽالق ثٌٌّوَ ثٌغجٌظ فٟ ّالؿ ثٌّذجًٍر

ًٍر فٟ ٔجه٠ٟ ثٌٙوٜ ٚثًٌٕٛ صؼ١ش فضٌر َِهٌ٘ر ؽوث صقش ل١جهر ثٌّوًد١ٓ ثٌٛؽ١١ٕٓ ث٠َ١ٌّّٓ فؤثه ثٌٕجطٌٞ ٚ٘جٟٔ ثٌوثٚه، ٠يوٌ أْ فٌق ثٌّذج

 .٠ٚؼضذٌ الػذج ثٌٕجه١٠ٓ ِٓ ثٌؼٕجطٌ ثٌٌة١ْ١ز ثٌوثػّز ٌّنضٍف ثٌّٕضنذجس ثٌٛؽ١ٕز

http://www.alyaum.com/article/4129284 

 سبق
 "نسيف وانشيشنألسهحخ انثالث "انمجبرزح وا

 انىىر وانهدي ومدارش انريبض أثطبال  نجراعم انمجبرزح
 

فممش أٔو٠ز ثًٌٕٛ ٚثٌٙوٜ ِٚوثًُ ث٠ٌٌجع دطٌٛز ثٌٍّّىز ٌٍّذجًٍر ٌوًؽز ثٌذٌثػُ ٌألٍّقز ثٌغالط "ثٌّذجًٍر ٚث١ٌْف 

ْؼٛهٞ ٌٍّذجًٍر ػذوهللا ٚثٌش١ش" فٟ ثٌذطٌٛز ثٌضٟ أل١ّش ػٍٝ ثٌظجٌز ث٠ٌٌجػ١ز دّوثًُ ث٠ٌٌجع، ٚصٛػ ػؼٛ ثالصقجه ثٌ

 .ثٌٍَْٛ ثٌفجة٠َٓ دجٌذطٌٛز دقؼًٛ ِشٌف ثٌذطٌٛز ِقّو دٛػٍٟ ًٚة١ِ ٌؾٕز ثٌقىجَ ف٠ٌو ثٌوف١ُ

ٚفظً ثٌٕٙؼز ػٍٝ ثٌٌّوَ ثٌغجٟٔ فٟ ّالؿ ثٌّذجًٍر ٚفً ثٌقٌُ ثٌٛؽٕٟ عجٌغجً، ٚؽجء ثٌٛؽٕٟ ٚط١فجً فٟ ّالؿ ث١ٌْف  

 .ّالؿ ثٌش١ش فظً ثًٌٕٛ ػٍٝ ثٌٌّوَ ثٌغجٟٔ ٚثٌقٌُ ثٌٛؽٕٟ عجٌغجً ٚفً ثٌٕٙؼز فٟ ثٌٌّوَ ثٌغجٌظ، ٚفٟ ِٕجفْجس 

ٚفٟ ِٕجفْجس "ثٌفٌهٞ" دْالؿ ث١ٌْف فمك الػخ ثٌٛؽٕٟ أفّو ثٌّط١ٌٞ ثٌٌّوَ ثألٚي ٚفً الػخ ثٌٙوٜ ػذوهللا ثٌؼ١ٍٛثٟٔ  

 . عج١ٔجً ِٚؼجى ثٌغذ١ضٟ ِٓ ػىجظ عجٌغجً ٚالػخ ثٌٕٙؼز ّجِٟ ثٌقؼ١ٌٞ ثٌغجٌظ ِىًٌ

ثًٌٕٛ ِقّو ثٌشطٟ ػٍٝ ثٌٌّوَ ثألٚي فٟ ّالؿ ثٌش١ش ٚفً ػذوثٌٍّه ثأل١ٌِٚ ِٓ ِوثًُ ث٠ٌٌجع عج١ٔجً ٚؽجء ٚفظً الػخ 

 .الػخ ثٌقٌُ ثٌٛؽٕٟ ِقّو ثٌقٛىثْ فٟ ثٌٌّوَ ثٌغجٌظ ٚالػخ ِوثًُ ث٠ٌٌجع ّؼٛه ثٌٌد١غ فٟ ثٌٌّوَ ثٌغجٌظ ِىًٌ

وَ ثألٚي ٚؽجء الػخ ػىجظ ػذوثٌّؾ١و ثٌؾؼ١و عج١ٔجً ٚالػخ ٚفٟ ِٕجفْجس ّالؿ ثٌّذجًٍر فمك الػخ ثٌٙوٜ ف١ْٓ ثٌط٠ًٛ ثٌٌّ

 .ثًٌٕٛ أفّو آي ؽالق عجٌغجً ٚػٌّ ثٌؼىجُ ِٓ ثٌٕٙؼز فٟ ثٌٌّوَ ثٌغجٌظ ِىًٌ
https://sabq.org/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%89-

%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-

%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A9 
 
 

 غايت
 نهمدرثيه انترثىييه” كيف تستعيد إثداعك“مركس تدريت غرة انريبض يقيم ثروبمج 

 ِشً ثٌٍْٟٙ -غج٠ز 
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 هـ 62/2/7341:  ـاريخـالـت                                                                                                                                                                    إدارة اإلعالم

  م3/3/6172 :ــــق وافـامل                                                                                                           لصحفيامللف ا 
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 كز التدرٌب التربوي بغرب الرٌاض التابع لإلدارة العامة للتعلٌم بمنطقة الرٌاض لقاء إثرائٌا بعنوان كٌف تستعٌد إبداعك استهدف مشرفًأقام مر
 .التدرٌب والمشرفٌن التربوٌٌن وعددا من المدربٌن المتعاونٌن مع إدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث

ب، أن البرنامج ٌأتً ضمن خطوات المركز فً التواصل المجتمعً وتحفٌز المدربٌن على تقدٌم أفضل ما وأكد سامً الحمود مدٌر مركز تدرٌب الغر
 .لدٌهم عند قٌادة عملٌات التدرٌب

من  ن العدٌدوأضاف أن البرنامج الذي قدمه الدكتور سعٌد العمودي ٌعد البرنامج الرابع الذي ٌقٌمه المركز حتى اآلن خارج الخطة التدرٌبٌة، ناهٌك ع
 .ورش العمل التدرٌبٌة المتخصصة التً أقٌمت خالل الفصلٌن األول والثانً

أنه سٌتم قرٌبا إطالق معمل الحاسب اآللً الذكً المبنً على أجهزة التواصل الذكٌة والذي ٌستهدف تزوٌد المشاركٌن من المتدربٌن ” الحمود“وبٌن 
 .ل المشاركات وبأفضل الوسائل المستجدةببٌئة تدرٌبٌة مناسبة وفاعلة وبالتالً الحصول على أفض

مراكز: الجدٌر بالذكر أن مركز التدرٌب التربوي بغرب الرٌاض هو أحد مراكز التدرٌب التربوٌة التابعة إلدارة التدرٌب التربوي واالبتعاث وهً 
 .الوسط، الشمال، الجنوب، الغرب، الشرق، والقٌادات التربوٌة

https://gaya-sa.org/72911.html 
 

 


