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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 عني 

 "تعليم الروضت" يتوج الفائزين يف بطولت "فطن"
 

 سبق

 بعد تداول "فيديى" يُظهر عدم احتراههن لوعلوهن داخل الفصل

 "فع ثوي السواح بـ"الجىالعقىباث تٌتظر طالب "الطقطقت".. والودارس تد
 ػٛغٗ انذشثٙ

 انشٚبض

ػهًذ "عجك" أٌ اإلداسح انؼبيخ نهزؼهٛى ثًُطمخ انشٚبض ثصذد ئػالٌ انؼمٕثبد ثذك غالة انًذسعخ األْهٛخ، جُٕة انشٚبض، 

مطغ فٛذٕٚ األعجٕع انًبظٙ يزجشدٍٚ يٍ االَعجبغ ٔلٛى االدزشاو نًؼهًٓى داخم انفصم، ٔيمذيٍٛ فٕاصم انزٍٚ ظٓشٔا فٙ ي

 .يٍ "انطمطمخ" دٌٔ خجم

ٔرذسط انهجبٌ انًكهفخ ثًزبثؼخ يهف انؼمٕثبد دٛثٛبد انٕالؼخ، ٔأعجبة صًذ انًؼهى ئصاء ْزا انؼجث يٍ انطالة، ٔٔالغ 

 .خ ٔانزغشةانًذسعخ يٍ دٛث االَعجبغ ٔاإلَزبجٛ

ٔيجذداً رذفغ انًذاسط األْهٛخ ٔثؼط انًذاسط انذكٕيٛخ ثًٍ انغًبح نهطالة ثذًم انٕٓارف انُمبنخ ٔاألجٓضح انزكٛخ انزٙ  

رذزٕ٘ ػهٗ كبيٛشا رصٕٚش، ٔأعبؤٔا فٙ يٕالف كثٛشح اعزخذايٓب، ٔٔصم انذبل فٙ ثؼط انًمبغغ ئنٗ ْذو عًؼخ انًذسعخ 

 .ئًْبل اإلداسح ثغجت رصشفبد غٛش يغإٔنخ َزٛجخ

https://sabq.org/hm57Nf 

 االقتصاديت
 تفاعل كبير هي هدارس الرياض لحوايت األبٌاء«.. ًبراس القين»في ختام 

 من الرياض« االقتصادية»

انشٚبض، ئٌ لبنذ يُٗ صالح انششثُٛٙ انًششفخ ػهٙ "ثشَبيج َجشاط انمٛى يغ ثبعى ٔثغًخ" يذٚشح اإلششاف انُغٕ٘ نًكبفذخ انًخذساد نًُطمخ 

 .االَذشافبد انذًبط ٔانزؼبٌٔ انز٘ نًغُبِ يٍ انًزذسثبد نزطجٛك انجشَبيج، ٚؼذ دنٛالً نشغجزٓى انمٕٚخ فٙ رمذٚى يب ٚغٓى فٙ دًبٚخ أثُبئُب يٍ جًٛغ

https://sabq.org/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://sabq.org/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://sabq.org/city/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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ًّ انًششٔع انٕغُٙ نهٕلبٚخ جبء رنك فٙ اخززبو ثشَبيج "َجشاط انمٛى يغ ثبعى ٔثغًخ"، أدذ انجشايج انزبثؼخ نجشَبيج "األعشح ٔانطفم"، انز٘ ُٚظ

انجبسدخ  يٍ انًخذساد "َجشاط"، ثبنزؼبٌٔ يغ انًذٚشٚخ انؼبيخ نًكبفذخ انًخذساد ثًُطمخ انشٚبض ٔيذاسط انزشثٛخ اإلعاليٛخ، انز٘ اخززى فؼبنٛبرّ

 .األٔنٗ نزذسٚت انًذسثٍٛ ػهٗ رؼضٚض انمٛى نذٖ األغفبل، ٔاعزًشد ػهٗ يذاس ٕٚيٍٛ

٘ انؼبنٙ انز٘ رزًزغ ثّ ئداسح انًذاسط، داػٛخً جًٛغ انًذاسط انذكٕيٛخ ٔاألْهٛخ ثبنًًهكخ ثباللزذاء ثٓى نًب فّٛ يصهذخ ٔأشبدد، ثبنذظ انزشثٕ

 .أثُبئُب انطالة

فٛز رُيٍ جبَجٓب، ُْبء انفشٚخ ركشد يذٚشح ئداسح انجشايج انُغبئٛخ ثبنهجُخ انٕغُٛخ نًكبفذخ انًخذساد، أٌ انذٔسح يخصصخ نهزذسٚت ػهٗ كٛفٛخ 

 .نٓبثشَبيج "َجشاط انمٛى يغ ثبعى ٔثغًخ" ٔاالعزشارٛجٛبد انًزجؼخ، ٔأعبنٛت رطجٛك انمٛى األعبعٛخ نهجشَبيج يغ األغفبل ٔاألَشطخ انذاػًخ 

دت هللا، ثش  غبنجخ ثًذاسط انزشثٛخ اإلعاليٛخ ثبنفصٕل األٔنٛخ، ػهٗ انمٛى انزٙ ٚشزًم ػهٛٓب انجشَبيج، يثم: 333ٔأظبفذ انفشٚخ أَّ عٛزى رذسٚت 

 ."انٕانذٍٚ، دت انٕغٍ، األيبَخ ٔانصذق، اإلدغبٌ نهجبس، ظجػ انُفظ، ٔانزفكٛش انُبلذ، ٔرنك خالل األعجٕع انمبدو "ثارٌ هللا رؼبنٙ

خ يٍ انًخذساد انجذٚش ثبنزكش أٌ ثشَبيج "َجشاط انمٛى" ٚؼذ أدذ انجشايج انًُجثمخ يٍ ثشَبيج "األعشح ٔانطفم" أدذ ثشايج انًششٔع انٕغُٙ نهٕلبٚ

 .""َجشاط

ل كًب عجك رُفٛز انجشَبيج انزذسٚجٙ "َجشاط انمٛى يغ ثبعى ٔثغًخ ثًُطمخ انشٚبض، ٔيذبفظخ دفش انجبغٍ ٔيُطمخ انجٕف ٔيذبفظخ انطبئف، ٔخال

شَبيج خالل أسثغ عُٕاد األعجٕع انجبس٘ عٛزى رُفٛزِ فٙ انًُطمخ انششلٛخ ٔانمصٛى ٔيذبفظخ جذح، دٛث ٚزٕلغ اعزفبدح يهٌٕٛ غفم يٍ ْزا انج

 .لبديخ
https://www.aleqt.com/2016/04/26/article_1050027.html 

 

 االقتصاديت
 بعد جهد عام كاهل

 في أجىاء احتفاليت.. قياداث التعلين يحتفىى بالوتويزيي وهعلن يظفر بسيارة
 عبد السالم الثميري من الرياض

ػبيبً ثغٛبسح جبئضح "انزًٛض"  23جٛبل، َٔبلم انثمبفخ ٔانؼهى، ظفش يؼهى خذو انزؼهٛى ٔأثُبءِ فٙ أجٕاء ادزفبنٛخ أػذد نزكشٚى يشثٙ ٔيؼهًٙ األ

ٍٛ نًكزت انزؼهٛى فٙ ششق انشٚبض، َظٛش رًٛضِ فٙ أداء ػًهّ، فٙ سعبنخ رشثٕٚخ يًٓخ ػهٗ يغزٕٖ انزؼهٛى فٙ انغؼٕدٚخ نزكشٚى ٔسػبٚخ انًجذػ

 .ُذٓى جٕائض رٕاص٘ يشبق ػًهٓىيٍ لبئذ٘ انًٛذاٌ انزشثٕ٘ فٙ انًذاسط، ٔي

ٌٕ جٕٓدا جبء رنك خالل ادزفبنٛخ كجٛشح َظًٓب انًكزت نإلػالٌ ػٍ انفبئضٍٚ ثجبئضرّ نهزًٛض، ٔرنك فٙ دفم ثٓٛج ٚهٛك ثمًٛخ انًؼهًٍٛ، انزٍٚ ٚجزن

ًغخ ٔفبء نًب لذيّ انًؼهى يٍ جٓذ غٛهخ انؼبو فٙ رشثٛخ انُشء، دٛث رإكذ انمٛبداد انزشثٕٚخ انمبئًخ ػهٗ يثم ْزِ انجٕائض انزذفٛضٚخ أٌ انجٕائض ن

 .انذساعٙ

الػزًبد ٔلبل يذًذ ػجذهللا انًششذ يذٚش ػبو انزؼهٛى فٙ يُطمخ انشٚبض، ئٌ انزشجٛغ ٔانزكشٚى يٍ أْى انؼُبصش انًذفضح نهؼبيهٍٛ ٔانًجزٓذٍٚ، ٔا

أٌ ركٌٕ يجذأ كم لبئذ رشثٕ٘، ٔانزبسٚخ يهٙء ثبنمصص انًزؼهمخ  ػهٗ انزكشٚى ٔانزشجٛغ نزًُٛخ انطبلبد ٔانًٓبساد ٔانمذساد ػًهٛخ أعبعٛخ ٚجت

 .ثزذفٛض انؼبيهٍٛ ػهٗ انؼطبء

فٙ انًٛذاٌ، ٔأٔظخ نـ"االلزصبدٚخ"، أٌ يثم ْزِ انجٕائض رؼضص انزُبفظ ثٍٛ انًؼهًٍٛ، ٔأَٓب اَؼكغذ ئٚجبثب ػهٗ ٔالغ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔانزشثٕٚخ 

 .فٛٓبيب ثث سٔح انزُبفظ ثٍٛ انًذاسط دبثب جًٛغ يذاسط انًُطمخ ػهٗ انًغبسػخ فٙ انًشبسكخ فٙ انجشايج انؼهًٛخ ٔانثمبفٛخ ٔانؼهًٛخ ٔانزًٛض 

انؼًم، ٔخهك انزُبفظ ٔأشبس انًششذ ئنٗ أٌ انزكشٚى يٍ األعبنٛت اإلَغبَٛخ انًطهٕثخ فٙ جًٛغ انًجبالد انؼًهٛخ، ألَٓب رغٓى ثشكم فبػم فٙ سلٙ 

انشبفٙ انًؼضص  فّٛ ثٍٛ انًؼهًٍٛ ٔانطالة، ْٕٔ يب يٍ شأَّ االسرمبء ثؼجهخ انزؼهٛى ئرا كبٌ انزكشٚى نهؼبيهٍٛ فٙ انًجبل، فٛأرٙ انزشجٛغ نٓى كبنجهغى

 .نُجبدٓى ٔسلٛٓى فٙ ػًهٓى

زًبو ثبنؼهى ٔأْهّ نهٕصٕل ثبإلَغبٌ انغؼٕد٘ ألػهٗ انًشارت، يإكذاً أٌ ٔنفذ ئنٗ أٌ انجبئضح رأرٙ ايزذادا نًب رٕنّٛ ٔصاسح انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ثبالْ

ؼًم اإلداسح دأثذ ثصفخ دائًخ ػهٗ ركشٚى انًًٛضٍٚ ٔانجبسصٍٚ ٔيًٍ ٚخذيٌٕ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ يٍ انًؼهًٍٛ أٔ انًششفٍٛ أٔ انمبئًٍٛ ػهٗ ان

 .انزؼهًٛٙ فٙ شزٗ انًجبالد

ش٘ يذٚش يكزت انششق انًششف انؼبو ػهٗ جبئضح انزًٛض، أٌ انجبئضح رأرٙ ظًٍ أَشطخ انًكزت انغُٕٚخ، انزٙ يٍ جٓزّ، أكذ انذكزٕسػجذ هللا انظبف

ثٕ٘، رزششف ثزمذًٚٓب نهًًٛضٍٚ ٔنهؼًم انًًٛض، يشٛشاً ئنٗ أٌ انجبئضح دممذ أْذافٓب فٙ ثث سٔح انزُبفظ، ٔانجذث ػٍ انزًٛض فٙ انًٛذاٌ انزش

 .ٔاالسرمبء ثبنؼًم انزشثٕ٘

سٔح  ل: "ئٌ فكشح انجبئضح ثشصد ئًٚبَب يٍ انًكزت ثأًْٛخ َشش ثمبفخ انزًٛض ثٍٛ جًٛغ انؼبيهٍٛ فٙ انًجبل انزؼهًٛٙ ٔانزشثٕ٘، ٔيٍ يجذأ َششٔلب

زؼهًٛٛخ ناإلثذاع ٔانًُبفغخ ثٍٛ انجًٛغ نزذغٍٛ ٔسفغ يغزٕٖ انزذصٛم نذٖ انطالة ٔثذثب ػٍ االسرمبء ثًغزٕٖ انزشثٛخ ٔانزؼهٛى ٔنًغبػذح انٓٛئخ ا

 ."ٔانطبنت ػهٗ رطٕٚش األداء داخم انًإعغخ انزؼهًٛٛخ
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 ٔشبسكّ انشأ٘ عؼٛذ انضْشاَٙ انًغبػذ نهشإٌٔ انًذسعٛخ سئٛظ انجبئضح، دٛث أٔظخ أٌ انزشجٛغ ٔانزكشٚى يٍ أْى انؼُبصش انًذفضح نهؼبيهٍٛ

ذساد ػًهٛخ أعبعٛخ ٚجت أٌ ركٌٕ يجذأ كم لبئذ رشثٕ٘، ٔانزبسٚخ ٔانًجزٓذٍٚ، ٔاالػزًبد ػهٗ انزكشٚى ٔانزشجٛغ نزًُٛخ انطبلبد ٔانًٓبساد ٔانم

 .يهٙء ثبنمصص انًزؼهمخ ثزذفٛض انؼبيهٍٛ ػهٗ انؼطبء

http://www.aleqt.com/2016/04/26/article_1050056.html 

 الوطن
 الشباب بٌفىس الىسطيت غرس واجبٌا حويد: ابي

      انشٚبض: يزؼت انٓبجش٘

انًكٙ، انًغزشبس ثبنذٕٚاٌ انًهكٙ انشٛخ صبنخ ثٍ دًٛذ أٌ انشجبة اجزًبػٙ ثطجؼّ، ٔنذّٚ غبلخ نهزغٛٛش أكذ ئيبو ٔخطٛت انذشو 

ٔانزشكٛم، ألَّ ًٚزهك انذًبط ٔانجشأح ٔاالعزمالنٛخ ٔانطًٕح. كًب أٌ نذّٚ انمهك انزذفٛض٘ ٔٚفكش فٙ انًغزمجم، ُٔٚظش َظشح 

 .خبغشح ٔال ٚمجم انُمذيثبنٛخ نأليٕس، ٔنذّٚ انفعٕل اإلٚجبثٙ، ٔٚذت انً

ٔأٔظخ اثٍ دًٛذ خالل يُزذٖ انشٚبض انزشثٕ٘ انثبنث، انز٘ ألبيزّ ئداسح انزؼهٛى ثًُطمخ انشٚبض أٔل يٍ أيظ، ٔاعزعبفزّ 

ػجش نمبء يجبشش يغ يذٚش٘ ٔلٛبداد اإلداسح انؼبيخ نهزؼهٛى، أٌ غشط انٕعطٛخ فٙ َفٕط انشجبة ْٕ انًطهٕة، فبنٕعطٛخ ْٙ يب 

ٔانؼذل ٔانخٛشٚخ ٔاإلَصبف، ْٔٙ أعهٕة دٛبح ٚجؼم اإلَغبٌ ًٚبسط دٛبرّ ثطشٚمخ عٕٚخ، يجُٛب أٌ انجٓبنخ لذ  ٚجًغ انفعم

 .رأرٙ ػشظب، فبنجبْم ال رشاِ ئال ثٍٛ اإلفشاغ ٔانزفشٚػ، ٔانًمصٕد ُْب ْٙ انجٓبنخ انفكشٚخ ٔانزٙ لذ رأرٙ ػشظب

ٚش ٔاالَغجبو انغهٛى، فبنذٕاس ُٚمصُب جًٛؼب كبنز٘ ثٍٛ انًؼهى ٔغالثّ ٔثٍٛ اثٍ دًٛذ أٌ انذٕاس ٔلجٕل اٜخش ْٕ انعبيٍ نهزؼب

يثال، فُذٍ َشٚذ دٕاسا دمٛمٛب، ٔانذٕاس ال ٚكٌٕ ئال ثبإلَصبد، ٔأٌ ٚؼطٗ اٜخش دك أٌ ٚمٕل "ال"، فغُخ هللا رجش٘ ثأَُب نغُب 

 .ب أسدد رجهٛغّ نّيغإٔنٍٛ ػٍ ئلُبع اٜخشٍٚ، فأَذ يغإٔل أٌ "رُجهغ" ٔأٌ رزأكذ أٌ اٜخش فٓى ي

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=261457&CategoryID=5 
 


