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 تواصل 
 «املرشدين الصحيني»يطالب املدارس بتحديث بياناث « تعليم الرياض»

http://twasul.info/437514/ 
 

 الرياض

 أمير الريبض يرعى حفل تخريج مذارس الملك فيصل وينىه بإدارتهب ومذرسيهب
 ٔاط -انشيبض 

ٕ انًهكي األييش فيصم ثٍ ثُذس أييش يُطمخ انشيبض يغبء أيظ، انحفم انخزبيي نًذاسط انًهك فيصم، ثًمش انًذاسط ثحي سػٗ صبحت انغً

 .انغفبساد ثبنشيبض

ٔسحت يذيش ػبو يذاسط انًهك فيصم عهيًبٌ انفشيح، ثشاػي انحفم ٔأصحبة انغًٕ ٔانًؼبني ٔأٔنيبء األيٕس، يجيُبً أٌ انحيبح رًش ػهٗ شكم 

في كم يحطخ أَبط رؼهًُب يُٓى ٔرؼهًٕا يُب ٔفيٓب ػًش يعٗ ٔيغزمجم آد ٔفي كم ػبو يكجش األثُبء كغُبثم انمًح انزي اسرٕد يٍ أسض يحطبد 

ل خصجخ ٔعًبء صبفيخ رشاثٓب غبْش ٔيبإْب ػزة يحًهيٍ ثبألخالق ٔخالصخ انؼهى، ٔيزًغكيٍ ثغًبء اإلعالو ٔيزًثهيٍ انؼميذح انصحيحخ في انمٕ

 .كٌٕ نّ انذاػى ٔانًؼيٍ، يمذيبً انزُٓئخ نهطالة انخشيدئٍانؼًم نز

 .خٔكّشو عًٕ أييش يُطمخ انشيبض في خزبو انحفم انطالة انخشيديٍ، ٔانزمطذ انصٕس انززكبسيخ نغًِٕ يغ انخشيديٍ، ثى أليًذ انؼشظخ انغؼٕدي

انًغبء أٌ أكٌٕ يغ أثُبئي انطهجخ يٍ يذاسط انًهك فيصم، ٔثال أَب عؼيذ ْزا »ٔلبل األييش فيصم ثٍ ثُذس في رصشيح نٕكبنخ األَجبء انغؼٕديخ: 

ٔيذسعيٓب شك ْزِ انًُبعجخ ْي يُبعجبرُب خًيؼب نٓزا انٕغٍ ألَٓب رؼطي شجبثب َبْعب ٔخذيذا ثخجشاد ٔرؼهيى، َشؤٔا في يذسعخ نٓب ثمهٓب ثبداسرٓب 

فيصم ـ سحًّ هللا ـ انزيٍ يؼطٌٕ ثصذق ٔأيبَخ ٔاخالص نٓزا  ٔرحظٗ ثًزبثؼخ ٔاششاف يٍ يئعغخ انًهك فيصم انخيشيخ ٔيٍ أثُبء انًهك

 .«انٕغٍ

حعش انحفم صبحت انغًٕ انًهكي األييش يشؼم ثٍ عؼٕد ثٍ ػجذانؼضيض، ٔصبحت انغًٕ انًهكي األييش خبنذ ثٍ عهطبٌ ثٍ ػجذانؼضيض، 

 .يشاء ٔانًؼبني ٔأٔنيبء األيٕسٔصبحت انغًٕ انًهكي األييش فيصم ثٍ عهطبٌ ثٍ ػجذانؼضيض، ٔػذد يٍ أصحبة انغًٕ األ

http://www.alriyadh.com/1505804 

 االقتصاديت

 تهذف إلى دراست المرحلت األولى ووضع آليت جذيذة

 تشكل لجنت لتقىيم تجىيذ االختببراث المركزيت« التعليم»بعذ تسرة األسئلت .. 
 عبد السالم الثميري من الرياض

http://twasul.info/437514/
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رؼكف ػهٗ رشكيم ندُخ نزمٕيى يشاحم رطجيك اإلغبس انؼبو نزدٕيذ االخزجبساد، خبصخ ثؼذ أٌ عدم ػذد يٍ  ػهًذ "االلزصبديخ" أٌ ٔصاسح انزؼهيى

 .اداساد انزؼهيى رغشيجب ألعئهخ االخزجبساد انًشكضيخ نهًشحهخ انًزٕعطخ خالل األيبو انًبظيخ

سٔدِ يٍ اداساد انزؼهيى، اظبفخ انٗ ٔظغ الزشاحبد آلنيخ ٔثحغت انًصبدس، عزذسط انهدُخ رمشيش انًشحهخ األٔنٗ يٍ رُفيز االخزجبساد ثؼذ ٔ

 .انًشحهخ انثبَيخ يٍ اإلغبس انؼبو نزدٕيذ االخزجبساد، ٔرالفي األخطبء انغبثمخ

نطالة يخ ٔرؤري ػٕدح االخزجبساد انًشكضيخ انزي شٓذرٓب انًذاسط في انًشحهخ انًزٕعطخ ثؼذ ثًبَيخ أػٕاو يٍ انغبء ٔصاسح انزؼهيى األعئهخ انًشكض

انًشحهخ انثبَٕيخ، حيث ششػذ كم اداسح رؼهيى ٔثشكم يغزمم في اخزيبس يبدح نكم صف يٍ صفٕف انًشحهخ انًزٕعطخ، ٔششػذ في اشؼبس 

 .انطالة ػٍ يبدح االخزجبساد انًشكضيخ

نهميبداد انزؼهيًيخ ثؼذ ػٕدرٓب يٍ ٔشكم رغشيت أعئهخ االخزجبساد خالل األيبو انًبظيخ في ػذد يٍ اداساد انزؼهيى لجم يٕػذ االخزجبس ْبخغب 

خذيذ، يب دػبْى انٗ ٔظغ أعئهخ ثذيهخ خالل ٔلذ لصيش، حيث نى رخم ْزِ األعئهخ يٍ أخطبء في انصيبغخ، ٔأخشٖ رزؼهك في ػذو شًٕنيزٓب 

 .نهًُٓح

انذسخبد، حيث نى رمزصش األخطبء  ٔأٔلؼذ ْزِ األخطبء ثؼط اداساد انزؼهيى في انحشج يغ انطالة ٔانًؼهًيٍ، حيث ػًذٔا انٗ رغييش رٕصيغ

 .ػهٗ أعئهخ انطالة ثم شًهذ ًَبرج اإلخبثخ

أعئهخ  ٔيزعًٍ انزُظيى اندذيذ ٔانًُفز نهًشح األٔنٗ، اػذاد األعئهخ ًَٔبرج اإلخبثخ ٔيزبثؼخ االخزجبساد، حيث رمٕو كم اداسح رؼهيًيخ ثزطجيك

 .خالل انذٔس األٔل يٍ انفصم انذساعي انثبَييشكضيخ، حيث يطجك االخزجبس انًٕحذ في كم يذاسط اإلداسح 

ذ يغ ٔيزعًٍ اإلغبس انؼبو نزدٕيذ االخزجبساد يزبثؼخ ٔرٕصيغ خطػ ٔيٕاظيغ انًمشساد انذساعيخ ندًيغ انًٕاد انٗ َٓبيخ أيبو انذساعخ، ٔانزؤك

انًُبرج اإلسشبديخ ػهٗ يٕلغ انٕصاسح َٓبيخ كم فصم دساعي ٔلجم االخزجبساد يٍ آَبء انًؼهًيٍ نهًمشساد ٔاغالػٓى ػهٗ األْذاف ٔ

 .اإلنكزشَٔي

لجم ٔيشًم انًششٔع صيبغخ أعئهخ يٕادْى ٔفمب ندذأل انًٕاصفبد ٔاالعزفبدح يٍ ثُك االخزجبساد، ٔكزنك يشاخؼخ األعئهخ نكم يبدح دساعيخ يٍ 

ك يٍ انزشثٕييٍ ٔانزحمك يٍ رٕافمٓب يغ خذأل انًٕاصفبد ٔانزغزيخ انشاخؼخ نكم يذسعخ، ٔانثُبء ٔانزمذيش نًٍ رًيض في اػذاد األعئهخ ٔحمانًششف

 .يزطهجبرٓب، ٔانزُجيّ ػهٗ يٍ لصش فيٓب

عشػخ رحذيث ثيبَبد اإلداسييٍ ٔاإلداسيبد انٗ رنك دػذ اإلداسح انؼبيخ نهزؼهيى في يُطمخ انشيبض يًثهخ في انصحخ انًذسعيخ لبدح انًذاسط انٗ 

 .انًشبسكيٍ في اإلسشبد انصحي، ٔكزنك انًؼهًيٍ ٔانًؼهًبد انًششذيٍ انصحييٍ، ٔرنك يٍ خالل رؼًيى ندًيغ انًذاسط انزبثؼخ نإلداسح

غبنت، ٔيؼهًب  111غالثٓب ػهٗ  ٔحذدد اإلداسح َٓبيخ انشفغ ثيٕو انخًيظ انًمجم، حيث غهجذ اإلداسح يؼهًيٍ اثُيٍ في كم يذسعخ يضيذ ػذد

 .غبنت أٔ ألم نًغبػذح يًشض انًذسعخ في رُفيز يٓبو انصحخ انًذسعيخ 111ٔاحذا في انًذاسط انزي يجهغ ػذد غالثٓب 

https://www.aleqt.com/2016/05/24/article_1056989.html 

 اجلزيرة

 أمير منطقت الريبض يرعى حفل تخريج مذارس الملك فيصل
 :ٔاط - «اندضيشح»

سػٗ صبحت انغًٕ انًهكي األييش فيصم ثٍ ثُذس ثٍ ػجذانؼضيض أييش يُطمخ انشيبض يغبء ايظ انحفم انخزبيي 

ْـ ، ٔرنك ثًمش انًذاسط ثحي انغفبساد ثبنشيبض. ٔفٕس 1431/  1431نًذاسط انًهك فيصم نهؼبو انذساعي 

ِ انًُبعجخ ثآيبد يٍ انمشآٌ انكشيى، ثى أنمٗ يذيش ٔصٕل عًِٕ يمش انحفم ُػضف انغالو انًهكي. ٔثذأ انحفم انًؼذ ثٓز

ػبو يذاسط انًهك فيصم عهيًبٌ انفشيح كهًخ سحت فيٓب ثشاػي انحفم ٔأصحبة انغًٕ ٔانًؼبني ٔأٔنيبء األيٕس، 

يجيُبً أٌ انحيبح رًش ػهٗ شكم يحطبد في كم يحطخ أَبط رؼهًُب يُٓى ٔرؼهًٕا يُب ٔفيٓب ػًش يعٗ ٔيغزمجم آد 

و يكجش األثُبء كغُبثم انمًح انزي اسرٕد يٍ أسض خصجخ ٔعًبء صبفيخ رشاثٓب غبْش ٔيبءْب ػزة ٔفي كم ػب

يحًهيٍ ثبألخالق ٔخالصخ انؼهى، ٔيزًغكيٍ في عًبء اإلعالو ٔيزًثهيٍ انؼميذح انصحيحخ في انمٕل ٔانؼًم نزكٌٕ نّ 

، ثى أنميذ « ثُبح انٕغٍ»انحعٕس فيهًبً ثؼُٕاٌ انذاػى ٔانًؼيٍ، يمذيبً انزُٓئخ نهطالة انخشيديٍ. ثؼذْب شبْذ عًِٕ ٔ

لصيذح شؼشيخ ثٓزِ انًُبعجخ. ٔكّشو عًٕ أييش يُطمخ انشيبض في خزبو انحفم انطالة انخشيديٍ، ٔانزمطذ انصٕس 

انززكبسيخ نغًِٕ يغ انخشيديٍ، ثى أليًذ انؼشظخ انغؼٕديخ. ٔلبل صبحت انغًٕ انًهكي األييش فيصم ثٍ ثُذس ثٍ 

في رصشيح نٕكبنخ األَجبء انغؼٕديخ ػمت انحفم : أَب عؼيذ ْزا انًغبء أٌ أكٌٕ يغ أثُبئي انطهجخ يٍ ػجذانؼضيض 

يذاسط انًهك فيصم، ٔثال شك ْزِ انًُبعجخ ْي يُبعجبرُب خًيؼب نٓزا انٕغٍ ألَٓب رؼطي شجبة َبْط ٔخذيذ 

بثؼخ ٔاششاف يٍ يئعغخ انًهك فيصم ثخجشاد ٔرؼهيى، َشؤٔا في يذسعخ نٓب ثمهٓب ثبداسرٓب ٔيذسعيٓب ٔرحظٗ ثًز
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، عبئالً هللا أٌ يحفع « انزيٍ يؼطٌٕ ثصذق ٔأيبَخ ٔاخالص نٓزا انٕغٍ -سحًّ هللا  -انخيشيخ ٔيٍ أثُبء انًهك فيصم 

 .انٕغٍ ٔأثُبءِ في ظم ليبدرّ انششيذح

األييش خبنذ ثٍ  حعش انحفم صبحت انغًٕ انًهكي األييش يشؼم ثٍ عؼٕد ثٍ ػجذانؼضيض، ٔصبحت انغًٕ انًهكي

عهطبٌ ثٍ ػجذانؼضيض، ٔصبحت انغًٕ انًهكي األييش فيصم ثٍ عهطبٌ ثٍ ػجذانؼضيض، ٔػذد يٍ أصحبة انغًٕ 

 .األيشاء ٔانًؼبني ٔأٔنيبء األيٕس
http://www.al-jazirah.com/2016/20160524/ln121.htm 

 


