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 الرياض
 هؼلواً وكالء للوذارس تتؼلين الزياض 52تكليف 

 منصور الحسين -الرياض 

ب نهؼًم ٔكالء نهًذاسط ثًُطمخ انشٚبض فٙ يخزهف انًشاؽم انذساعٛخ انضالس  52انؼبو نهزؼهٛى ثًُطمخ انشٚبض ركهٛف  اػزًذ يؾًذ انًششذ انًذٚش     ًً يؼه

 . ْــ1341/1341االثزذائٛخ ٔانًزٕعطخ ٔانضبَٕٚخ نٓزا انؼبو 

فٍٛ ػٍ غشٚك ثٕاثخ رؼهٛى انشٚبض اإلنكزشَٔٛخ يٍ لجم ٔأٔظؼ َبصش انغهطبٌ يذٚش اإلداسح انًذسعٛخ ثزؼهٛى انشٚبض أَّ ٚزى إخالء غشف انًؼهًٍٛ انًكه

 .دساعٙ كبيملبئذ٘ انًذاسط, ٔرًكُٛٓى يٍ انًجبششح فٙ يذاسعٓى انغذٚذح , يشًٛشا إنٗ أٌ انًكهفٍٛ ثبنؼًم فٙ ٔكبنخ انًذاسط رؾذ انزغشثخ نًذح ػبو 

 صبَٕٚخ األيٛش غالل ثٍ ػجذانؼضٚض -عهًبٌ يؾًذ انؼجٛهٙ  -1

 صبَٕٚخ ٚضٚذ ثٍ يؼبٔٚخ -يغشو انغبيذ٘ ػجذانؼضٚض  -2

 يغًغ انًصبَغ انزؼهًٛٙ -َبصش ػشك انمؾطبَٙ  -3

 اثزذائٛخ اإليبو َبفغ نزؾفٛظ انمشآٌ -ػهٙ َبصش انؾٕغٙ -4

غ أثٙ ػجذانشؽًٍ انغهًٙ نزؾفٛظ انمشآٌ -َبصش ؽجٛت انشٓشاَٙ -5 ًّ  يغ

 يزٕعطخ ػشلخ -ػجذانًغٛذ يؾًذ انؾًٕد٘ -6

 صبَٕٚخ ػجذانشؽًٍ انغبفمٙ -افٙػهٙ أؽًذ انؼش -7

 صبَٕٚخ انمذط -ػجذانؼضٚض يؾًذ انشٓش٘ -8

 يزٕعطخ ػجذانشؽًٍ ثٍ انؾبسس -أؽًذ ػبئط انًغبدػّ  -9

 يغًغ األيٛش عهطبٌ ثٍ ػجذانؼضٚض انزؼهًٛٙ -عبنى عؼٛذ انمشَٙ  -10

 اثزذائٛخ األسلى -أؽًذ ساشذ انغًبس٘ -11

 ًبَٛخيزٕعطخ انغهٛ -فٛصم عؼذ آل ػغكش -12

 يزٕعطخ انؾبسس ثٍ َٕفم -أؽًذ ػجذهللا انصجٛؾٙ -13

 اثزذائٛخ انطجش٘ -ػجذانؼضٚض ؽغٍٛ آل دسٚى  -14

 يغًغ اإليبو انذٔس٘ نزؾفٛظ انمشآٌ -يغبْذ ػجذهللا انغاليخ  -15

 صبَٕٚخ أثٙ رًبو -يؾًذ ػبٚش انصجٛؾٙ  -16

 يغًغ ْٛذ -يؾًذ ػهٙ سلٛؼٙ  -17

 طخ انؾبسس ثٍ ْشبويزٕع -عؼذ يؾًذ انشٓش٘  -18

 يزٕعطخ انؾبسس ثٍ ْشبو -يغفش ْبد٘ انفٛفٙ  -19

 اثزذائٛخ ؽزٚفخ ثٍ انًٛبٌ -ػهٙ ػًٛش انشًشاَٙ  -20

 يزٕعطخ عٓم ثٍ عؼذ -ػجذانؼضٚض ؽًٛذ٘ انؼُض٘  -21

 اثزذائٛخ ػبيش ثٍ ػٕف -ػجذهللا عؼٛذ انضْشاَٙ  -22

 اثزذائٛخ عفٛبٌ ثٍ انضٕس٘ -َبصش يؾًذ انفبٚض -23

 اثزذائٛخ األثشاس -يؾًذ ػجذانؼضٚض انؾبسصٙ  -24

 اثزذائٛخ عٛف انذٔنخ انؾًذاَٙ -عؼٕد إثشاْٛى انؼًبَٙ  -25
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 الرياض
 تؼلين الزياض يحذر الوذارس هي إلزام الطالب تطلثات هادية

 منصور الحسين -الرياض 

 .ًٛغ انًذساط ثٍُٛ ٔثُبد يٍ إنضاو انطالة ٔأٔنٛبء أيٕسْى ثأ٘ غهجبد يبدٚخ نٛغذ يٍ ٔاعجبرٓىؽزسد إداسح انزؼهٛى ثًُطمخ انشٚبض ع    

و انًذاسط ٔأٔظؼ يذٚش اإلػالو انزشثٕ٘ ثبإلداسح ػهٙ انغبيذ٘ اَّ ثُبء ػهٗ رٕعّٛ يؼبنٙ ٔصٚش انزؼهٛى د. أؽًذ ثٍ يؾًذ انؼٛغٗ ٔنًب نٕؽظ يٍ لٛب

ؼهًٛٛخ أٔ اإلداسٚخ أٔ انطالة ٔانطبنجبد ثطهجبد يبدٚخ يًب ال ُٚذسط ظًٍ ٔاعجبرٓى إللبيخ أَشطخ أٔ ؽفالد خزبيٛخ ثزكهٛف يُغٕثٙ ٔيُغٕثبد انٓٛئخ انز

 .أٔ رٕفٛش ٔعبئم رؼهًٛٛخ أٔ غٛشْب ٔيب ٚزؼبسض رنك يٍ أْذاف انٕصاسح ٔرؼهًٛبرٓب

ًٛخ ٔاإلداسٚخ ٔانطالة ٔانطبنجبد ثأ٘ غهجبد يبدٚخ نٛغذ يٍ َٔجّ انغبيذ٘ انٗ ظشٔسح يُغ ركهٛف يُغٕثٙ ٔيُغٕثبد انًذاسط يٍ انٓٛئخ انزؼهٛ

 .ٔاعجبرٓى

انؼمٕثبد  داػٛب عًٛغ يكبرت انزؼهٛى يزبثؼخ رُفٛز رنك يٍ خالل صٚبسح انًششفٍٛ ٔانًششفبد ٔعٛزى رؾٕٚم يٍ ٚخبنف ْزِ انزؼهًٛبد نهًزبثؼخ نزطجٛك

 .انًزشرجخ ػهٗ رنك

http://www.alriyadh.com/1139569 

 ضالريا
 هذرسة يزيذ تي أتي ػثواى تٌظن تزًاهجاً لشهذاء الىطي

َظًذ يذسعخ ٚضٚذ ثٍ أثٙ ػضًبٌ انًزٕعطخ فٙ انشٚبض, يؤخشا, ثشَبيظ انٕٛو انًفزٕػ رؾذ شؼبس "شٓذاء انٕغٍ", رعًٍ ػذداً يٍ انفؼبنٛبد     

ُبء انغُٕد انًشاثطٍٛ ػهٗ انؾذ انغُٕثٙ. ؽعش انزكشٚى األعزبر عهًبٌ انًُٕػخ يٍ اثشصْب إلبيخ ثطٕنخ كأط شٓذاء انٕغٍ نكشح انمذو, ٔركشٚى انطالة أث

انمبئذ انؾًٛذ٘ يغبػذ يذٚش يكزت انزؼهٛى ثؾٙ انشائذ نهشؤٌٔ انًذسعٛخ, ٔاألعزبر ػجذاإلنّ انؼشٕٛاٌ ٔاألعزبر ؽًذ انؼٕض يٍ يُغٕثٙ انًكزت, ٔ

بئذ يزٕعطخ ٚضٚذ ثٍ أثٙ ػضًبٌ انًكهف شكشِ نًُغٕثٙ يكزت انزؼهٛى ثؾٙ انشائذ ػهٗ انزشثٕ٘ األعزبر عؼٕد انغٕٚذاٌ. ٔػجش األعزبر انٕنٛذ انطٛبس ل

 .سػبٚزٓى نهؾفم انًصبؽت نهٕٛو انًفزٕػ

http://www.alriyadh.com/1139588 

 اجلزيرة
 طالب هلهن يزوروى هؼزض أضزار التذخيي توجوغ الصفزات

 :انؾًٛعٙ يؾًذ - انصفشاد

ٔرى  -يؤخشاً -ى انًزٕعطخ ثضٚبسح نًؼشض أظشاس انزذخٍٛ ٔانًخذساد ثًغًغ يذاسط انصفشاد انز٘ رى افززبؽّ لبو يغًٕػخ يٍ غالة يذسعخ يهٓ

 .رُظٛى صٚبساد غالثٛخ نهًؼشض نهزؼشف ػهٗ يب ٚؾزّٕٚ يٍ نٕؽبد َٔششاد رٕػٕٚخ ػٍ انزذخٍٛ ٔانًخذساد ٔأظشاسْب

ٔانًششذ انطالثٙ خبنذ انُبصش ٔانًؼهى َبصش انغًبص, ٔاعزمجهٓى لبئذ يغًغ يذاسط ٔلذ سافك غهجخ يهٓى لبئذ يذسعخ يهٓى انًزٕعطخ أؽًذ انجكٛش٘ 

ثؾعٕس سئٛظ يشكض انصفشاد ػجذهللا انغاليخ ٔيذٚش رؼهٛى  -يؤخشا-انصفشاد ػجذهللا انؾٕٚكبٌ ٔاغهغ انطالة ػهٗ يؾزٕٚبد انًؼشض انز٘ رى افززؾّ 

 .ٕيٛخ ٔإداسح انًخذساد ٔثؼط أٔنٛبء األيٕس ٔانطهجخصبدق ػجذانشؽًٍ انًبعذ, ٔػذد يٍ يُغٕثٙ انغٓبد انؾك

http://www.al-jazirah.com/2016/20160322/ln76.htm 

 اجلزيرة
 هؼلواً تتؼلين الزياض للؼول تىكالة الوذارس 52تكليف 

 :انٕٛعف ػجذانشؽًٍ - انغضٚشح

ب نهؼًم ٔكالء نهًذاسط ثًُطمخ انشٚبض فٙ يخزهف انًشاؽم  52ركهٛف  اػزًذ انًذٚش انؼبو نهزؼهٛى ثًُطمخ انشٚبض األعزبر يؾًذ ثٍ ػجذهللا انًششذ ًً يؼه

 .ْـ1341/1341انذساعٛخ انضالس االثزذائٛخ ٔانًزٕعطخ ٔانضبَٕٚخ نٓزا انؼبو 

ٕاثخ رؼهٛى انشٚبض ٔأٔظؼ يذٚش اإلداسح انًذسعٛخ ثزؼهٛى انشٚبض األعزبر َبصش ثٍ عهطبٌ انغهطبٌ أَّ ٚزى إخالء غشف انًؼهًٍٛ انًكهفٍٛ ػٍ غشٚك ث

انزغشثخ نًذح  اإلنكزشَٔٛخ يٍ لجم لبئذ٘ انًذاسط, ٔرًكُٛٓى يٍ انًجبششح فٙ يذاسعٓى انغذٚذح, يشًٛشا إنٗ أٌ انًكهفٍٛ ثبنؼًم فٙ ٔكبنخ انًذاسط رؾذ

 :ػبو دساعٙ كبيم, ْٔى

يغًغ انًصبَغ  -صبَٕٚخ ٚضٚذ ثٍ يؼبٔٚخ, َبصش ػشك انمؾطبَٙ  -صبَٕٚخ األيٛش غالل ثٍ ػجذانؼضٚض, ػجذانؼضٚض يغشو انغبيذ٘  -عهًبٌ يؾًذ انؼجٛهٙ 

غ أثٙ ػجذانشؽًٍ انغهًٙ نزؾفٛظ انمشآٌ , ػجذانًغٛذ  -اثزذائٛخ اإليبو َبفغ نزؾفٛظ انمشآٌ, َبصش ؽجٛت انشٓشاَٙ  -انزؼهًٛٙ, ػهٙ َبصش انؾٕغٙ ًّ يغ

 -صبَٕٚخ انمذط, أؽًذ ػبئط انًغبدػّ  -ٍ انغبفمٙ, ػجذانؼضٚض يؾًذ انشٓش٘صبَٕٚخ ػجذانشؽً -يزٕعطخ ػشلخ, ػهٙ أؽًذ انؼشافٙ  -يؾًذ انؾًٕد٘ 

اثزذائٛخ األسلى, فٛصم عؼذ آل  -يغًغ األيٛش عهطبٌ ثٍ ػجذانؼضٚض انزؼهًٛٙ, أؽًذ ساشذ انغًبس٘  -يزٕعطخ ػجذانشؽًٍ ثٍ انؾبسس, عبنى عؼٛذ انمشَٙ 
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 -اثزذائٛخ انطجش٘, يغبْذ ػجذهللا انغاليخ  -زٕعطخ انؾبسس ثٍ َٕفم, ػجذانؼضٚض ؽغٍٛ آل دسٚى ي -يزٕعطخ انغهًٛبَٛخ, أؽًذ ػجذهللا انصجٛؾٙ  -ػغكش 

يزٕعطخ انؾبسس  -يغًغ ْٛذ, عؼذ يؾًذ انشٓش٘  -صبَٕٚخ أثٙ رًبو, يؾًذ ػهٙ سلٛؼٙ  -يغًغ اإليبو انذٔس٘ نزؾفٛظ انمشآٌ, يؾًذ ػبٚش انصجٛؾٙ 

يزٕعطخ عٓم  -اثزذائٛخ ؽزٚفخ ثٍ انًٛبٌ, ػجذانؼضٚض ؽًٛذ٘ انؼُض٘  -بسس ثٍ ْشبو, ػهٙ ػًٛش انشًشاَٙ يزٕعطخ انؾ -ثٍ ْشبو, يغفش ْبد٘ انفٛفٙ 

اثزذائٛخ األثشاس,  -اثزذائٛخ عفٛبٌ ثٍ انضٕس٘, يؾًذ ػجذانؼضٚض انؾبسصٙ  -اثزذائٛخ ػبيش ثٍ ػٕف, َبصش يؾًذ انفبٚض  -ثٍ عؼذ, ػجذهللا عؼٛذ انضْشاَٙ 

 .اثزذائٛخ عٛف انذٔنخ انؾًذاَٙ -ٙ عؼٕد إثشاْٛى انؼًبَ

http://www.al-jazirah.com/2016/20160322/ln5.htm 

 احلياة
 هليىى لاير 454هشزوػاً تـ 25تٌفذ « تؼلين ػسيز»

  «الحياة» - أبها } الغشام سعد - الرياض

بً ثكهفخ إعًبنٛخ رغبٔصد يششٔػبً رؼهًٛٛ 25أٔظؾذ اإلداسح انؼبيخ نهزؼهٛى فٙ يُطمخ ػغٛش أَّ ٚغش٘ ؽبنٛبً رُفٛز 

 يهٌٕٛ لاير. 353

ٔلبل يذٚش انزؼهٛى فٙ انًُطمخ عهٕ٘ آل كشكًبٌ, فٙ ثٛبٌ صؾبفٙ أيظ, إٌ انًشبسٚغ انغبس٘ رُفٛزْب رأرٙ فٙ إغبس 

خطخ اإلداسح نهزخهص يٍ انًجبَٙ انًغزأعشح, ٔانؼًم ػهٗ رٕفٛش ثٛئخ ػًم عٛذح نًُغٕثٙ ٔيُغٕثبد انًٛذاٌ 

 ٚغٓى فٙ رؾمٛك أْذاف انزؼهٛى ٔسفغ يغزٕٖ انغٕدح ٔانًخشعبد.انزؼهًٛٙ, ٔثًب 

يٍ عٓزّ, أكذ يذٚش إداسح شؤٌٔ انًجبَٙ ثزؼهٛى ػغٛش انًُٓذط صبنؼ انشٓشاَٙ, أَّ رى أخٛشاً رغهى صالصخ يشبسٚغ 

ْٛم, يشٛشاً ػمذاً نهزشيٛى ٔانزأ 43يهٌٕٛ لاير, إظبفخ إنٗ رغؼخ ػمٕد لبئًخ نهصٛبَخ, ٔ 15يذسعٛخ ثكهفخ رضٚذ ػهٗ 

 يششٔػبً نهجشيغخ ٔإدساعٓب ظًٍ ؽبعخ انًُطمخ. 11إنٗ أَّ رى انشفغ ثـ

كًب اػزًذد اإلداسح انؼبيخ نهزؼهٛى ثًُطمخ ػغٛش, خطخ يشكض ػغٛش انؼهًٙ نهفصم انذساعٙ انؾبنٙ انًزعًُخ رُفٛز 

 , ٔػبنى انًؼشفخ.«انؾذٚمخ اإلنكزشَٔٛخ»ثشَبيغٙ 

انؼهًٛخ نذٖ انطبنت يٍ خالل رُظٛى صٚبساد يذسعٛخ نهًشكض انؼهًٙ خالل انٕٛو  ٔرٓذف انجشايظ إنٗ َشش انضمبفخ

 انذساعٙ, انز٘ ٚؾٕ٘ ػهٗ يؼشٔظبد رفبػهٛخ رجغػ ثؼط انًفبْٛى انؼهًٛخ.

ة ٔفك يؼبٚٛش خبصخ رزعًٍ اخزٛبس انطالة انًشبسكٍٛ فٙ انضٚبسح يٍ ٔأفبد آل كشكًبٌ أَّ عٛزى رششٛؼ انطال

صفٕف يخزهفخ يٍ انشاثغ االثزذائٙ ٔؽزٗ انضبنش يزٕعػ, ٔأٌ ٚكٌٕ انطالة انًششؾٌٕ يٍ انًًٛضٍٚ ػهًٛبً 

 ٔانًزفٕلٍٛ دساعٛبً, ٔيٍ رٔ٘ انًٕٛل انؼهًٛخ ٔانًشبسكبد انؼهًٛخ انًًٛضح, ٔانطالة انًْٕٕثٍٛ.

يؼهًبً نهؼًم ٔكالء نًذاسط  52خشٖ, اػزًذ انًذٚش انؼبو نهزؼهٛى فٙ يُطمخ انشٚبض يؾًذ انًششذ ركهٛف يٍ عٓخ أ

 فٙ يُطمخ انشٚبض فٙ يخزهف انًشاؽم انذساعٛخ نهؼبو انؾبنٙ.

ٔأٔظؼ يذٚش اإلداسح انًذسعٛخ فٙ رؼهٛى انشٚبض َبصش انغهطبٌ أَّ ٚزى إخالء غشف انًؼهًٍٛ انًكهفٍٛ يٍ غشٚك 

خ رؼهٛى انشٚبض اإلنكزشَٔٛخ ثًجبششح لبئذ٘ انًذاسط نزنك, ٔرًكُٛٓى يٍ االَعًبو إنٗ يذاسعٓى انغذٚذح, يعٛفبً ثٕاث

 أٌ انًكهفٍٛ ثبنؼًم فٙ ٔكبنخ انًذاسط رؾذ انزغشثخ نًذح ػبو دساعٙ ٔاؽذ.

ٛخ نؼذد يٍ يذاسط يٍ انزغٓٛضاد انًذسع 5233يٍ عٓزٓب, أػهُذ إداسح رؼهٛى انشٚبض أيظ )اإلصٍُٛ( رٕصٚغ َؾٕ 

 انًُطمخ )ثٍُٛ ٔثُبد( يٍ أعٓضح ؽبعٕثٛخ ٔيكبرت ٔأصبس يذسعٙ.

أٌ اإلداسح أَٓذ رٕصٚغ انزغٓٛضاد, « انؾٛبح»ٔأكذ انًذٚش انؼبو نهزؼهٛى فٙ انشٚبض يؾًذ انًششذ فٙ ارصبل ْبرفٙ يغ 

زمُٛخ انؾذٚضخ, ٔرزنٛم انصؼٕثبد انزٙ الفزبً إنٗ أٌ إداسرّ ؽشٚصخ ػهٗ رغٓٛض انٕؽذاد انًذسعٛخ كبفخ ثبنًغزهضيبد ان

 رٕاعّ لبدح ٔلبئذاد انًذاسط ثبنًُطمخ.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/14597877/-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D8%B3%D9%8A%D8%B1--

%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B0-58-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%A8%D9%80484-

%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84 
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 البالد
 هؼلوا تتؼلين الزياض للؼول تىكالة الوذارس 52تكليف 
 انجالد –انشٚبض 

ب نهؼًم ٔكالء نهًذاسط ثًُطمخ  52اػزًذ انًذٚش انؼبو نهزؼهٛى ثًُطمخ انشٚبض األعزبر يؾًذ ثٍ ػجذهللا انًششذ ركهٛف  ًً يؼه

 . ْــ1341/ 1341شٚبض فٙ يخزهف انًشاؽم انذساعٛخ انضالس االثزذائٛخ ٔانًزٕعطخ ٔانضبَٕٚخ نٓزا انؼبو ان

ٔأٔظؼ يذٚش اإلداسح انًذسعٛخ ثزؼهٛى انشٚبض األعزبر َبصش ثٍ عهطبٌ انغهطبٌ أَّ ٚزى إخالء غشف انًؼهًٍٛ انًكهفٍٛ ػٍ 

انًذاسط, ٔرًكُٛٓى يٍ انًجبششح فٙ يذاسعٓى انغذٚذح , يشًٛشا إنٗ أٌ غشٚك ثٕاثخ رؼهٛى انشٚبض اإلنكزشَٔٛخ يٍ لجم لبئذ٘ 

 : انًكهفٍٛ ثبنؼًم فٙ ٔكبنخ انًذاسط رؾذ انزغشثخ نًذح ػبو دساعٙ كبيم, ْٔى

صبَٕٚخ ٚضٚذ ثٍ يؼبٔٚخ, َبصش ػشك  –صبَٕٚخ األيٛش غالل ثٍ ػجذانؼضٚض, ػجذانؼضٚض يغشو انغبيذ٘  –عهًبٌ يؾًذ انؼجٛهٙ 

غ  -اثزذائٛخ اإليبو َبفغ نزؾفٛظ انمشآٌ, َبصش ؽجٛت انشٓشاَٙ -يغًغ انًصبَغ انزؼهًٛٙ, ػهٙ َبصش انؾٕغٙ – انمؾطبَٙ ًّ يغ

صبَٕٚخ ػجذانشؽًٍ  -يزٕعطخ ػشلخ, ػهٙ أؽًذ انؼشافٙ -أثٙ ػجذانشؽًٍ انغهًٙ نزؾفٛظ انمشآٌ , ػجذانًغٛذ يؾًذ انؾًٕد٘

يزٕعطخ ػجذانشؽًٍ ثٍ انؾبسس, عبنى عؼٛذ  –ذط, أؽًذ ػبئط انًغبدػّ صبَٕٚخ انم -انغبفمٙ, ػجذانؼضٚض يؾًذ انشٓش٘

يزٕعطخ  -اثزذائٛخ األسلى, فٛصم عؼذ آل ػغكش -يغًغ األيٛش عهطبٌ ثٍ ػجذانؼضٚض انزؼهًٛٙ, أؽًذ ساشذ انغًبس٘ –انمشَٙ 

اثزذائٛخ انطجش٘, يغبْذ ػجذهللا  –يزٕعطخ انؾبسس ثٍ َٕفم, ػجذانؼضٚض ؽغٍٛ آل دسٚى  -انغهًٛبَٛخ, أؽًذ ػجذهللا انصجٛؾٙ

يغًغ ْٛذ,  –صبَٕٚخ أثٙ رًبو, يؾًذ ػهٙ سلٛؼٙ  –يغًغ اإليبو انذٔس٘ نزؾفٛظ انمشآٌ, يؾًذ ػبٚش انصجٛؾٙ  –انغاليخ 

 –يزٕعطخ انؾبسس ثٍ ْشبو, ػهٙ ػًٛش انشًشاَٙ  –يزٕعطخ انؾبسس ثٍ ْشبو, يغفش ْبد٘ انفٛفٙ  –عؼذ يؾًذ انشٓش٘ 

اثزذائٛخ ػبيش ثٍ  –يزٕعطخ عٓم ثٍ عؼذ, ػجذهللا عؼٛذ انضْشاَٙ  –ثٍ انًٛبٌ, ػجذانؼضٚض ؽًٛذ٘ انؼُض٘  اثزذائٛخ ؽزٚفخ

 –اثزذائٛخ األثشاس, عؼٕد إثشاْٛى انؼًبَٙ  –اثزذائٛخ عفٛبٌ ثٍ انضٕس٘, يؾًذ ػجذانؼضٚض انؾبسصٙ  -ػٕف, َبصش يؾًذ انفبٚض

 . اثزذائٛخ عٛف انذٔنخ انؾًذاَٙ
https://www.albiladdaily.com/%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81-25-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7-

%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-
%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84/ 

 البالد
 لذيىاىأسثىع للوىاهة الطالتية توذارس ا

 انجالد –انشٚبض 

َفزد يذاسط انذٕٚاٌ األْهٛخ نهجٍُٛ ٔانجُبد ثبنشٚبض أعجٕع انًْٕجخ انطالثٛخ رؾذ إششاف انًششفخ انؼبيخ ػهٗ انًذاسط 

األعزبرح ؽُبٌ انزًًٛٙ ٔلبئذح انًذسعخ األعزبرح رٓبَٙ انؼطبٔ٘ ٔرنك ظًٍ أَشطخ يذسعخ انذٕٚاٌ انزؼهًٛٛخ ٔانزشثٕٚخ انٓبدفخ 

 .غٛغ انطبنجبد ٔإثشاص يٕاْجٍٓ ٔأفكبسٍْ اإلثذاػٛخ ٔرنك ثئششاف يؼهًخ انًْٕٕثبد األعزبرح ْذٖ انؾبسصٙإنٗ رش

ؽٛش ألٛى انؾفم انخزبيٙ نهًٕاْت انطالثٛخ فٙ لغى انجُبد انًزٕعػ ٔانضبَٕ٘ ثؾعٕس أيٓبد انطبنجبد انًْٕٕثبد ٍْٔ 

ؽُظ انؼزٛجٙ انالرٙ رى ركشًٍٚٓ َظٛش إثذاػٍٓ فٙ ػذد يٍ انطبنجبد ؽصخ انؼبيش ٔسْف انًؾًٛٛذ ٔسغذ آل يبَغ ٔعبسح 

األػًبل انفُٛخ ٔانهٕؽبد ٔانشعٕيبد انًًٛضح يٍ ثُٛٓب نٕؽبد فُٛخ شًهذ انشعى انٛذٔ٘ نًؤعظ انًًهكخ انًهك ػجذانؼضٚض, 

 .ٔانصٕس انفٕرٕغشافٛخ ٔغٛشْب” انجٕسرشّٚ”غٛت هللا صشاِ, ٔنٕؽبد أخشٖ نهطجٛؼخ ٔ
https://www.albiladdaily.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-

%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7/ 
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 عاجل
 

 ..في هختلف الوزاحل الذراسية

 ؼلًوا تتؼلين الزياض للؼول تىكالة الوذارسه 52تكليف 
 انشٚبض

 انمشُٚٙ عهًبٌ

ب 52 ركهٛف انًششذ, ػجذهللا ثٍ يؾًذ انشٚبض ثًُطمخ نهزؼهٛى انؼبوّ  انًذٚش اػزًذ ًً  انًشاؽم يخزهف فٙ انشٚبض ثًُطمخ نهًذاسط ٔكالء نهؼًم يؼه

 .ْــ1341 /1341 انؼبو نٓزا ٔانضبَٕٚخ ٔانًزٕعطخ االثزذائٛخ سانضال انذساعٛخ

بض ٔأٔظؼ يذٚش اإلداسح انًذسعٛخ ثزؼهٛى انشٚبض َبصش ثٍ عهطبٌ انغهطبٌ, أَّ ٚزى إخالء غشف انًؼهًٍٛ انًكهفٍٛ ػٍ غشٚك ثٕاثخ رؼهٛى انشٚ

غذٚذح. يشًٛشا إنٗ أٌ انًكهفٍٛ ثبنؼًم فٙ ٔكبنخ انًذاسط رؾذ انزغشثخ نًذح اإلنكزشَٔٛخ يٍ لجم لبئذ٘ انًذاسط, ٔرًكُٛٓى يٍ انًجبششح فٙ يذاسعٓى ان

صش ػشك ػبو دساعٙ كبيم, ْٔى؛ عهًبٌ يؾًذ انؼجٛهٙ, صبَٕٚخ األيٛش غالل ثٍ ػجذانؼضٚض, ٔػجذانؼضٚض يغشو انغبيذ٘, صبَٕٚخ ٚضٚذ ثٍ يؼبٔٚخ, َٔب

غ أثٙ ػجذانشؽًٍ انغهًٙ انمؾطبَٙ, يغًغ انًصبَغ انزؼهًٛٙ, ٔػهٙ َبصش انؾٕغٙ, اث ًّ زذائٛخ اإليبو َبفغ نزؾفٛظ انمشآٌ, َٔبصش ؽجٛت انشٓشاَٙ, يغ

ٕٚخ نزؾفٛظ انمشآٌ, ٔػجذانًغٛذ يؾًذ انؾًٕد٘, يزٕعطخ ػشلخ, ٔػهٙ أؽًذ انؼشافٙ, صبَٕٚخ ػجذانشؽًٍ انغبفمٙ, ٔػجذانؼضٚض يؾًذ انشٓش٘, صبَ

ثٍ انؾبسس, ٔعبنى عؼٛذ انمشَٙ, يغًغ األيٛش عهطبٌ ثٍ ػجذانؼضٚض انزؼهًٛٙ, ٔأؽًذ ساشذ انمذط, ٔأؽًذ ػبئط انًغبدػخ, يزٕعطخ ػجذانشؽًٍ 

 اثزذائٛخ األسلى, ٔفٛصم عؼذ آل ػغكش, يزٕعطخ انغهًٛبَٛخ, ٔأؽًذ ػجذهللا انصجٛؾٙ, يزٕعطخ انؾبسس ثٍ َٕفم, ٔػجذانؼضٚض ؽغٍٛ آل دسٚى, -انغًبس٘

, يغًغ اإليبو انذٔس٘ نزؾفٛظ انمشآٌ, ٔيؾًذ ػبٚش انصجٛؾٙ, صبَٕٚخ أثٙ رًبو, ٔيؾًذ ػهٙ سلٛؼٙ, يغًغ اثزذائٛخ انطجش٘, ٔيغبْذ ػجذهللا انغاليخ

نًٛبٌ, ْٛذ, عؼذ يؾًذ انشٓش٘, يزٕعطخ انؾبسس ثٍ ْشبو, ٔيغفش ْبد٘ انفٛفٙ, يزٕعطخ انؾبسس ثٍ ْشبو, ػهٙ ػًٛش انشًشاَٙ, اثزذائٛخ ؽزٚفخ ثٍ ا

طخ عٓم ثٍ عؼذ, ػجذهللا عؼٛذ انضْشاَٙ, اثزذائٛخ ػبيش ثٍ ػٕف, َبصش يؾًذ انفبٚض, اثزذائٛخ عفٛبٌ ثٍ انضٕس٘, ٔػجذانؼضٚض ؽًٛذ٘ انؼُض٘, يزٕع

 .ٔيؾًذ ػجذانؼضٚض انؾبسصٙ, اثزذائٛخ األثشاس, ٔعؼٕد إثشاْٛى انؼًبَٙ, اثزذائٛخ عٛف انذٔنخ انؾًذاَٙ
 

http://www.ajel.sa/local/1722516 
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