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  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الرياض

 فيصم بن بنذر يطهع عهي أنشطت نجنت انتعهيم األههي في غرفت انرياض
 واس -الرياض 

غّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ف١قً ثٓ ثٕذس ثٓ ػجذاٌؼض٠ض أ١ِش ِٕطمخ اٌش٠بك فٟ ِىزجٗ ثمقش اٌؾىُ، أِظ، سئ١ظ ٌغٕخ اٌزؼ١ٍُ األٍٟ٘ فٟ اعزمجً فبؽت اٌ    

رٕظ١ُ غشفخ اٌش٠بك ػضّبْ ثٓ هبسق اٌمقجٟ، ٚأػنبء اٌٍغٕخ، ٚرٌه ٌٍغالَ ػٍٝ عّٖٛ. ٚاهٍغ عّٖٛ خالي اٌٍمبء ػٍٝ أٔؾطخ اٌٍغٕخ اٌزٟ ِٓ مّٕٙب 

اٌطالة فٟ ثشٔبِظ ِجذع ٚرٌه ٌؾفض اٌطالة ٌؼشك ِٛا٘جُٙ اٌضمبف١خ اٌش٠بم١خ األدث١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ثبؽشاف ِٓ لجً إداسح اٌزؼ١ٍُ ثّٕطمخ  ث١ٓ  اٌّغبثمبد

 .اٌش٠بك

اٌجشٔبِظ إٌٝ وبٌضمخ ثبٌٕفظ ٚرؼض٠ض االٔزّبء اٌٛهٕٟ ِٚؾبسثخ اٌزطشف، وّب ٠ٙذف  ٚأٚمؼ سئ١ظ اٌٍغٕخ أْ اٌجشٔبِظ ٠ٙذف إٌٝ ثٕبء ؽخق١خ اٌطالة 

د ِضً ٘زٖ ر١ٙئخ اٌطالة اٌّؾبسو١ٓ ٌٍّؾبسوخ فٟ اٌمطبع اٌخبؿ. ٚأصٕٝ عّٖٛ ػٍٝ فىشح اٌجشٔبِظ ٚػٍٝ ل١بَ اٌمطبع اٌخبؿ ثبٌذػُ ٚاٌّؾبسوخ فٟ إػذا

 .ٚرّٕٝ عّٖٛ ٌٍمبئ١ّٓ ػٍٝ اٌجشٔبِظ اٌزٛف١ك ٚإٌغبػ اٌجشاِظ، 
http://www.alriyadh.com/1148156 

 الرياض

 رض انمقاصف واننقم انمذرسي بانرياضافتتاح مع
 منصور الحسين -الرياض 

 افززؼ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك ِؾّذ اٌّشؽذ ٍِزمٝ ِٚؼشك خذِبد اٌطالة ٠َٛ أِظ االص١ٕٓ، ٚاٌزٞ رٕظّٗ اداسح خذِبد اٌطالة    

 .ثبالداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك، ٠ٚغزّش ٌّذح أسثؼخ أ٠بَ

 .١ضحؾفً ثبٌمشآْ اٌىش٠ُ، صُ أٌمٝ ِغبػذ ِذ٠ش خذِبد اٌطالة ػبدي اٌؼجذإٌّؼُ وٍّخ رؾذس ف١ٙب ػٓ عؼٟ اٌٛصاسح اٌٝ ا٠غبد ث١ئخ رؼ١ّ١ٍخ ِزّٚثذأ اٌ

اٌمٝ  ٖ، ثؼذ٘ب1431-36ثؼذ رٌه دؽٓ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ؽؼبس اداسح خذِبد اٌطالة اٌغذ٠ذ، صُ ُػشك ف١ٍُ ٌّٕغضاد اداسح خذِبد اٌطالة ٌٍؼبَ 

اٌزٞ ؽممٗ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ِؾّذ اٌّشؽذ وٍّخ سؽت ف١ٙب ثؾنٛس ِٚؾبسوخ ؽشوخ االِبساد ٌٍّٛافالد ِّٚضٍٙب ِؾّذ ؽٍّٟ، ٚأؽبد ثبٌٕغبػ اٌىج١ش 

١ّّضح اصش وج١ش فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌّؤرّش اٌذٌٟٚ ٌٍزؼ١ٍُ اٌزٞ ٔظّٗ ِؾشٚع خبدَ اٌؾش١ِٓ ٌزط٠ٛش اٌزؼ١ٍُ ٚٚصاسح اٌزؼ١ٍُ، ٚاٌزٞ ع١ىْٛ ٌزٛف١برٗ اٌشائؼخ ٚاٌ

سعٟ ٚاٌّمقف اٌزؼ١ّ١ٍخ، ِؤوذاً ثؤْ ِؼشك خذِبد اٌطالة ٠ؤرٟ ا١ٌَٛ اِزذادا ٌٙزا إٌٙظ اٌىج١ش ٚاٌّز١ّض ٚاٌزٞ ٠ؼشك ٌزغبسة اٌّذاسط فٟ إٌمً اٌّذ

 .اٌّذسعٟ ٚاالعش إٌّزغخ

األٚي االفززبػ ٚع١خقـ ا١ٌَٛ اٌضبٟٔ ٌض٠بسح اٌّذاسط ٌٍّؼشك، ٚع١ىْٛ  ٚأٚمؼ ِغبػذ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍؾؤْٚ اٌّذسع١خ االعزبر ؽّذ اٌؾ١ٕجش أْ ا١ٌَٛ

ِىبرت اٌزؼ١ٍُ ٠ِٛب االسثؼبء ٚاٌخ١ّظ ٌٍٕغبء، ِن١فبً ثؤْ اٌّؼشك ٠ؾٛٞ أثشص اٌزغبسة اٌشائذح فٟ أػّبي اٌزغز٠خ ٚإٌمً اٌّذسعٟ ٌٙزا اٌؼبَ ِٓ ع١ّغ 

ِمقف ِذسعٟ  333اعشح ِٕزغخ رؾبسن فٟ ر٠ّٛٓ  41ك ؽ١ش رؼًّ ٌذٜ رؼ١ٍُ اٌش٠بك ثبٌش٠بك، وّب ع١نُ سوٕب خبفب ثبألعش إٌّزغخ فٟ اٌّؼش

 .ثبالهؼّخ اٌقؾ١خ

سع لبئذ ثؼذ رٌه لبَ ِذ٠ش اٌزؼ١ٍُ ثزىش٠ُ اٌّذاسط اٌفبئضح ثبٌّشوض االٚي فٟ اٌّمقف اٌّذسعٟ ٚفبصد ثٗ ِزٛعطخ االِبَ ف١قً ثٓ رشوٟ ٚرغٍُ اٌذ

 .اٌش٠بك ػٍٝ عٙٛد٘ب فٟ دػُ خذِبد اٌطالة ٚرغٍُ اٌذسع اٌض١ًِ ِٕقٛس اٌؾغ١ٓ اٌّذسعخ ِؾّذ ا١ٌّٙذة، صُ وشَ عش٠ذح

http://www.alriyadh.com/1147944 
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 الرياض
 ثشػب٠خ ف١زخ ثٕذ ثٕذس

 بانرياض 921في انثانويت « ممهكتي انكبرى»انطالق انمبادرة انوطنيت 
 منصور الحسين -الرياض 

سح اٌٛه١ٕخ "ٍِّىزٟ اٌىجشٜ" رؾذ سػب٠خ ٚدػُ فبؽجخ اٌغّٛ اٌٍّىٟ اال١ِشح ف١زخ ثٕذ ثٕذس ثٓ ػجذاٌؼض٠ض اي ثبٌش٠بك اٌّجبد 121أهٍمذ اٌضب٠ٛٔخ     

ب اٌؼٕب٠خ عؼٛد، ٚرٙذف اٌّجبدسح إٌٝ ػشك إٔغبصاد اٌٍّّىخ اٌىج١شح ٚاٌّّٙخ ٚاٌّؤصشح داخ١ٍب ٚخبسع١ب، ٚاٌّزؼٍمخ ثخذِخ االعالَ ٚاٌّغ١ٍّٓ ٚخقٛف

 .خ ؽغبط ث١ذ هللا، ٚدسء اٌفزٓ ٚإغبصخ اٌٍّٙٛف فٟ اٌذاخً ٚاٌخبسطثبٌؾش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ ٚخذِ

ّبد ٚأثذد األ١ِشح ف١زخ ثٕذ ثٕذس ثٓ ػجذاٌؼض٠ض آي عؼٛد ػٓ عؼبدرٙب ثئهالق اٌّجبدسح، ِؼشثخ ػٓ ؽىش٘ب اٌىج١ش ٌفش٠ك اٌؼًّ ِٓ هبٌجبد ِٚؼٍ

جبد فٟ اٌّذاسط األخشٜ ػٍٝ اٌغٙٛد اٌزٟ رجزي ِٓ أعً إخشاط ٘زٖ اٌّجبدسح ٚاٌفشق اٌّغبٔذح ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد ٚاٌطٍجخ ٚاٌطبٌ 121اٌضب٠ٛٔخ 

 .ثبٌقٛسح اٌّشعٛح

 ."ٚلبٌذ: "ٔؤوذ إٔٔب ثؾٛي هلل ٚلٛرٗ عٛف ٔجزي لقبسٜ عٙذٔب ِٓ أعً أْ رقً سعبٌخ ٘زٖ اٌّجبدسح ٌىً فشد ِٓ أفشاد اٌّغزّغ

ٕب اٌؾى١ّخ ِّضٍخ فٟ ٚاٌذٔب خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌؾش٠ف١ٓ اٌٍّه عٍّبْ ثٓ ػجذاٌؼض٠ض آي عؼٛد ٚأمبفذ: "وّب إٔٔب ِٓ خالي ٘زٖ اٌّجبدسح ٔٛعٗ سعبٌخ ٌم١بدر

ٓ ٌٟٚٚ ػٙذٖ فبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ِؾّذ ثٓ ٔب٠ف ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض آي عؼٛد ٌٟٚٚ ٌٟٚ اٌؼٙذ فبؽت اٌغّٛ اٌٍّىٟ األ١ِش ِؾّذ ثٓ عٍّبْ ث

ٔمف ِغ ل١بدرٕب فٟ اٌذفبع ػٓ ؽذٚدٔب ِٚمذساد ٚهٕٕب اٌغبٌٟ"، ِؾذدح ػٍٝ أْ ٘زٖ اٌّجبدسح عّؼذ  ػجذاٌؼض٠ض آي عؼٛد ِفبد٘ب إٔٔب اثٕبء ٚثٕبد اٌٛهٓ

 .لٍٛة اٌغ١ّغ ػٍٝ ِؾجخ اٌٛهٓ ٚل١بدرٗ اٌؾى١ّخ

http://www.alriyadh.com/1147945 

 الرياض

 أنف لاير 55إني  555غراماث من 

 ائع بانرياضمخانفت في تأجير انسياراث واننقم انمذرسي وانبض 931رصذ 
ك سفذد فشق اٌزفز١ؼ ثئداسح اٌطشق ٚإٌمً ثّٕطمخ اٌش٠بك ػذدا ِٓ اٌّخبٌفبد ػٍٝ اٌّؤعغبد ٚاٌؾشوبد اٌؼبٍِخ فٟ ٔؾبه إٌمً ثّذ٠ٕخ اٌش٠ب    

ذ غشاِبد ثّجٍغ ( ِخبٌفخ فٟ أٔؾطخ رؤع١ش اٌغ١بساد ٚإٌمً اٌّذسعٟ ٚٔمً اٌّؼزّش٠ٓ ٚاٌضٚاس ٚٔمً ٚرشؽ١ً اٌجنبئغ ثؤعش ٚعغ131ٍؽ١ش ثٍغذ )

 .اٌف لاير 313إعّبٌٟ 

ِخبٌفخ ٌّؤعغبد رّبسط  13أٌف لاير، ٚ  15ِخبٌفخ ٌّؤعغبد رّبسط إٌؾبه ثذْٚ رشخ١ـ ٚرُ رغش٠ّٙب 15ففٟ ِغبي رؤع١ش اٌغ١بساد عغٍذ 

 13ؼٛدح ٚرغش٠ّٙب أٌفٟ لاير، ٚ أٌف لاير ِٚخبٌفزبْ ٌّؤعغبد رؤع١ش ال رٍزضَ ثبٌغ 15إٌؾبه ِٓ خالي ِىبرت فشػ١خ غ١ش ِغّٛػ ثٙب ٚرغش٠ّٙب 

ٍٗ ٚغشِذ رٍه إٌّؾآد ثّجٍغ أٌف لاير، ِٚخبٌفخ ٌّؤعغخ اِزٕؼذ ػٓ اعزالَ اٌّشوجخ اٌّؤعشح ِٓ  33ِخبٌفبد ٌّؤعغبد رّبسط إٌؾبه ثزشخ١ـ ِٕز

أٌف لاير ٚأسثغ ِخبٌفبد  24ثّجٍغ  ِخبٌفخ ٌّؤعغبد خبٌفذ األٔظّخ ٚاٌٍٛائؼ ٚغشِذ 44اٌّغزؤعش ٚلذ إػبدرٙب ٚغشِذ ثّجٍغ صالصخ آالف لاير، ٚ

ٌّؤعغبد رؤع١ش ِشوجبد غ١ش ِضجذ ثٙب ٍِقك اٌزؼش٠ف ٚغشِذ ثّجٍغ أسثؼخ آالف لاير، ِٚخبٌفخ ٌّؤعغخ ٌُ رنغ فٛسح ِٓ اٌزشخ١ـ ِقذلخ ِٓ 

 .( لاير533اٌٛصاسح فٟ ِٛلغ ثبسص فٟ ِشوض إٌؾبه ٚغشِذ ثّجٍغ )

 .رّبسط إٌؾبه ثذْٚ رشخ١ـ ٚغشِذ ثّجٍغ أٌف لايرٚفٟ ِغبي إٌمً اٌّذسعٟ رّذ ِخبٌفخ ِؤعغخ 

ٚفٟ ِغبي ٔؾبه ٔمً اٌجنبئغ ٚاٌّّٙبد ثؤعش رُ رؾش٠ش ِخبٌفز١ٓ ٌّؤعغبد رؤخشد فٟ هٍت رغذ٠ذ اٌزشخ١ـ ٚغشِذ ثّجٍغ أٌفٟ لاير ِٚخبٌفز١ٓ 

 .آالف لاير 13ٌّؤعغبد رّبسط إٌؾبه ثذْٚ رشخ١ـ ٚغشِذ ثّجٍغ 

صالس ِخبٌفبد ٌّؤعغبد رؤخشد فٟ هٍت رغذ٠ذ اٌزشخ١ـ ٚغشِذ ثّجٍغ صالصخ آالف لاير ِٚخبٌفخ ٌّؤعغخ ٌُ رمُ  ٚفٟ ِغبي األعشح اٌؼبِخ عغٍذ

 .لاير 533ثزؾغ١ً ػذاد اؽزغبة األعشح ٚغشِذ ثّجٍغ 

، ِٚخبٌفخ ٌّؤعغخ ٚفٟ ِغبي ٔمً اٌشوبة ثبٌؾبفالد اٌٝ خبسط اٌٍّّىخ عغٍذ ِخبٌفخ ٌّؤعغخ ِبسعذ إٌؾبه ثذْٚ رشخ١ـ ٚغشِذ خّغخ آالف لاير

رؤخشد فٟ هٍت رغذ٠ذ اٌزشخ١ـ ٚغشِذ ثّجٍغ صالصخ آالف لاير، ٚأسثغ ِخبٌفبد ٌّؤعغبد رشؽ١ً سوبة ِم١ّ١ٓ اٌٝ خبسط اٌٍّّىخ ال ٠ؾٍّْٛ 

 .آالف لاير 13رؤؽ١شاد خشٚط ِٓ اٌٍّّىخ ٚغشِذ أٌفٟ لاير، ِٚخبٌفزبْ ٌّؤعغبد رؾ١ًّ ِٕمٛالد ال ٠شافمٙب افؾبثٙب ٚغشِذ 

أٌف لاير ٚ  45ِغبي ٔمً اٌّؼزّش٠ٓ ٚاٌضٚاس عغٍذ رغغ ِخبٌفبد ٌّؤعغبد رغزؼًّ ِشوجبد ٌّذح رض٠ذ ػٓ اٌؼّش االفزشامٟ اٌّؼزّذ ٌٙب ٚغشِذ  ٚفٟ

 .أٌف لاير 45ِخبٌفخ ٌّؤعغبد رّبسط إٌؾبه ثذْٚ رشخ١ـ ٚغشِذ  11

http://www.alriyadh.com/1148068 
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 احلياة

 تطوعيصذخ مفاهيم دول ان« فطن»
   الغشام سعد - الرياض

أِظ )اإلص١ٕٓ( رقؾ١ؼ ِفب١ُ٘ خبهئخ ؽٛي اٌزطٛع، فٟ أسثغ ٚسػ ػًّ، رخٍٍزٙب « فطٓ»دسط اٌجشٔبِظ اٌٛلبئٟ اٌٛهٕٟ 

 ؽشؽذ ف١ٙب آ١ٌخ ػٍّٗ، إمبفخ إٌٝ ثؼل اٌزذس٠جبد اٌؼ١ٍّخ ٌٍّؾبسو١ٓ.« ثٛسث٠ٕٛذ»ػشٚك 

، سوضد ػٍٝ «ِفبر١ؼ اٌزؾف١ض اٌزارٟ فٟ اٌزطٛع»، ِزنّٕخ ٚسؽزٟ ػًّ، ثؼٕٛاْ «فطٓ»ٚعبءد ٚسػ ثشٔبِظ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ 

ِفبر١ؼ اٌزؾف١ض اٌزارٟ فٟ اٌزطٛع، ٚأ١ّ٘خ االعزضّبس فٟ اٌضشٚح اٌجؾش٠خ فٟ فٕبػخ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٚرؼش٠فبرٗ، ٚإٌمبؽبد اٌضش٠خ 

 ٌخبهئخ ؽٛي اٌزطٛع.ؽٛي رقؾ١ؼ اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّفب١ُ٘ ا

، ِغزؼشمبً أ١ّ٘خ اٌؼًّ «اٌغؼبدح اٌذاخ١ٍخ»ٚرطشق خ١ّظ اٌّضسٚػٟ )ِٓ عٍطٕخ ػّبْ(، إٌٝ أصش اٌؼًّ اٌزطٛػٟ فٟ 

 اٌزطٛػٟ فٟ اإلعالَ ٚفٛائذٖ، ٚفٛالً إٌٝ ٔزبئغٗ اٌّجبؽشح ٚاٌّؤصشح ػٍٝ ِقبدس اٌغؼبدح اٌذاخ١ٍخ.

اٌزطٛػٟ فٟ إؽذٜ « ؽٕبؿ غ١ش»ٚاٌغؼبدح اٌذاخ١ٍخ، ٚرغشثخ فش٠ك  ٚاعزؼشك اٌّضسٚػٟ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ

اٌّذاسط فٟ ٚال٠خ ؽٕبؿ اٌؼّب١ٔخ، ٚلذَ رؼش٠فبً ثّغبالد اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ٚاٌٛظبئف اٌشئ١غخ ٌٗ، ٚثّؼٕٝ اٌغؼبدح اٌذاخ١ٍخ 

فٟ اٌزؤص١ش، ٚرغ١ٍو اٌنٛء ٚاٌخبسع١خ، ِمذِبً رغبسة ػذد ِٓ اٌؾخق١بد اٌشائذح. ٚأعُٙ اٌّؾبسوْٛ فٟ ث١بْ دٚس اإلػالَ 

ػٍٝ و١ف١خ اخز١بس األعٍٛة األِضً فٟ اٌغزة اٌزوٟ، ٚاإللٕبع ثطشق رو١خ فٟ رٛف١ً اٌذػٛح إٌٝ اٌزطٛع، ٚأ١ّ٘خ دٚس 

اٌّزؾذس اٌشعّٟ ٌٍغٙبد ٚإٌّظّبد اٌّغزّؼ١خ فٟ اعزمطبة وٛادس اٌزطٛع فٟ إٌّؾؤح. ٚأزمذٚا أْ دٚس اٌّزؾذص١ٓ رُ ؽقشٖ 

صِبد، ٚرطشلٛا إٌٝ أ١ّ٘خ رىش٠ُ اٌّزطٛػ١ٓ ِٕٚؼ اٌزغ١ٙالد ٌُٙ، ٚؽذدٚا ػٍٝ اٌّغؤ١ٌٚخ االعزّبػ١خ ِٓ ثبٌظٙٛس فٟ األ

 اٌمطبع اٌخبؿ رغبٖ اٌزطٛع، ٚأ١ّ٘خ هشػ ٚرجٕٟ ِجبدساد األػّبي اٌزطٛػ١خ.

ِٙبساد ثٕبء فشق ِٓ عبٔجٗ، اعزؼشك ػنٛ اٌغّؼ١خ األ١ِشو١خ ٌزط٠ٛش اٌم١بداد ِجبسن آي ع١ف، أ١ّ٘خ إوغبة اٌّزذسث١ٓ 

اٌؼًّ اٌزطٛػ١خ اٌطالث١خ، ٚرؼش٠فبد اٌزطٛع، ٚفٛالً إٌٝ أؽىبي اٌزطٛع، ٚاٌغّبد ا١ٌّّضح ٌٍؼًّ اٌزطٛػٟ، ِٚشاؽً ل١بدح 

اٌفشق اٌزطٛػ١خ، ِضً اٌجٕبء ٚاالٔزؾبس ٚاالرقبي، ٚإثشاص اٌؼٛاًِ اٌّؤصشح ػٍٝ فشق اٌؼًّ اٌزطٛػ١خ اٌطالث١خ، ِضً ؽبعبد 

 ٌّؾشوخ ٌٍغّبػخ ِٚزطٍجبد اٌّّٙخ، ٚفٛالً إٌٝ خطٛاد ِٚشاؽً إٔغبص اٌّّٙخ.األفشاد ٚاٌمٜٛ ا

فٍٕغؼً اٌمٍُ »١٘ب اٌؼٛاد غذاً )األسثؼبء( فؼب١ٌبد األعجٛع اٌؼشثٟ ٌألفُ، ثؾؼبس « ثٕبد»إٌٝ رٌه، رشػٝ ٚو١ً ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ 

 «.ٚاٌىزبة فذ٠م١ٓ ٌألفُ

بك ٌٍؾؤْٚ اٌّذسع١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ؽّذ اٌؾ١ٕجش، أْ األعجٛع ٠ٙذف إٌٝ ٚأٚمؼ ِغبػذ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ فٟ ِٕطمخ اٌش٠

ِؾبسوخ ؽشائؼ اٌّغزّغ هبٌجبد رٚٞ اٌؼٛق اٌغّؼٟ، ٚإٌٝ إثشاص ِٕبؽو اٌزشث١خ اٌخبفخ ٚأػّبي ِٚٛا٘ت اٌطبٌجبد، ِب 

إثذاع رٚٞ اإلػبلخ اٌغّؼ١خ ع١ىْٛ ٌٗ دٚس إ٠غبثٟ فٟ ٔؾش صمبفخ اٌقُ. ٚأمبف اٌؾ١ٕجش أْ رٌه ع١غبػذ ػٍٝ اٌزغش٠غ فٟ إثشاص 

أِبَ اٌّغزّغ، ٚأِبَ فبؽت اٌمشاس، ٚإٌٝ رم١ٍـ اٌفغٛاد ٚرز١ًٌ اٌقؼبة، ٌالسرمبء ثّغزٜٛ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍزشث١خ 

 اٌخبفخ.

ٚأؽبس إٌٝ ِؾبسوخ ثؼل اٌغٙبد اٌّخزقخ ثبإلػبلخ اٌغّؼ١خ، ِضً اٌغّؼ١خ اٌغؼٛد٠خ ٌإلػبلخ اٌغّؼ١خ، ٚاالرؾبد اٌغؼٛدٞ 

 اٌقُ، ٚثشٔبِظ اٌزؼ١ٍُ اٌؼبٌٟ ٌٍقُ ثغبِؼخ اٌٍّه عؼٛد، ٚغ١ش٘ب. ٌش٠بمخ
http://www.alhayat.com/Edition/Print/15134040/-%D9%81%D8%B7%D9%86--

%D9%8A%D8%B5%D8%AD%D8%AD-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85-

%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9 

 تواصل

 طانباً متميزاً سهوكياً في انرياض 455صور.. تكريم بان
 :هياء الدكان -تواصل

طالباً من كل المراحل التعليمية، بجائزة التميز السلوكي، للعام  ٥٤٤رعى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، محمد بن عبدهللا المرشد، حفالً لتكريم 
 .يخيالدراسي الحالي، في مركز الملك عبدالعزيز التار
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برامج  وقال مدير التوجيه واإلرشاد في اإلدارة، الدكتور زيد العسكر، إن الطالب في كل المراحل يحظون بالرعاية والمتابعة السلوكية، من خالل
 .وخطط تنفذ في الميدان؛ لتعزيز السلوكيات اإليجابية وتصحيح السلوكيات الخاطئة

لتعليم بمنطقة الرياض، إلى أن الطالب المكرمين جمعوا بين التحصيل العلمي والسلوكي، مؤكداً أن من وأشار محمد بن عبدهللا المرشد، المدير العام ل
 .أولى غايات التعليم تزويد الطالب بالمثل العليا واألخالق اإلسالمية الفاضلة ليصبحوا أفراداً صالحين في المجتمع

 .جموعة من الطالب مشاهد صامتة تحكي الفرق بين السلوكيات السيئة والحسنةتخلل الحفَل عرٌض مرئي عن سلوكيات الفرد المسلم، وتقديم م
http://twasul.info/407420/ 

 عسري نيوز
 طانبا متميزا سهوكيا بانرياض 455تكريم 

 :عسير نيوز -ليلى الشهراني -الرياض

هبٌجب ِٓ وبفخ اٌّشاؽً  455ؽفً رىش٠ُ سػٝ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك األعزبر ِؾّذ ثٓ ػجذهللا اٌّشؽذ ٠َٛ أِظ 

 .اٌزؼ١ّ١ٍخ ثغبئضح اٌز١ّض اٌغٍٛوٟ ٌٍؼبَ اٌذساعٟ اٌؾبٌٟ ٚرٌه فٟ ِشوض اٌٍّه ػجذاٌؼض٠ض اٌزبس٠خٟ

ٚثذأ اٌؾفً ثزالٚح آ٠بد ِٓ اٌزوش اٌؾى١ُ صُ أٌمٝ ِذ٠ش اٌزٛع١ٗ ٚاإلسؽبد فٟ اإلداسح اٌذوزٛس ص٠ذ اٌؼغىش وٍّخ أثذٜ ف١ٙب عؼبدرٗ 

٘ؤالء اٌطالة ٚاففب إ٠بُ٘ ثقفٛح اٌطالة ِؾ١شا إٌٝ أْ هالثٕب ٚفٟ وبفخ اٌّشاؽً ٠ؾظْٛ ثبٌشػب٠خ ٚاٌّزبثؼخ اٌغٍٛو١خ ثزىش٠ُ 

 .ِٓ خالي ثشاِظ ٚخطو رٕفز فٟ ا١ٌّذاْ ٌزؼض٠ض اٌغٍٛو١بد اإل٠غبث١خ ٚرقؾ١ؼ اٌغٍٛو١بد اٌخبهئخ

اٌؾغٕخ ٠ٕٚؼىظ رٌه ػٍٝ عٍٛو١بد اٌفشد اٌّغٍُ اٌزٞ  رال رٌه ػشك ِشئٟ رؾذس ػٓ أْ اإلعالَ ٘ٛ د٠ٓ اٌزؼبًِ ٚاألخالق

٠زغُ دائّب ثؾغٓ اٌخٍك ٚؽغٓ اٌزؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ ٚ٘ٛ ِب ٠غؼٝ ٌغشعٗ ٚرطج١مٗ اٌّجبؽش٠ٓ فٟ رشث١خ األثٕبء ِٓ ٚاٌذ٠ٓ 

 .ِٚؼ١ٍّٓ

١ٓ اٌز٠ٓ وبْ ٌُٙ أدٚاس فٟ رؾغ١ٓ صُ أٌمٝ اٌطبٌت ػجذاإلٌٗ إٌغ١ذٞ وٍّخ اٌطالة اٌّىش١ِٓ لذَ ف١ٙب ؽىشٖ ٌٍٛاٌذ٠ٓ ٌٚىبفخ اٌّؼٍّ

عٍٛو١برُٙ ِٚزبثؼزُٙ رشث٠ٛب ٚعٍٛو١ب اعزؾمٛا ثؼذ٘ب اٌزىش٠ُ ٚؽقٌُٛٙ ػٍٝ عبئضح اٌز١ّض اٌغٍٛوٟ ِؾ١شا إٌٝ أْ ٘زٖ اٌغبئضح 

 .رؼذ ؽشفب وج١شا ٌُٙ ٚؽبفضا ٌزؾم١ك اٌّض٠ذ ِٓ إٌغبؽبد َػٍٝ وبفخ األفؼذح

ِزخ رؾىٟ اٌفشق ث١ٓ اٌغٍٛو١بد اٌغ١ئخ ٚاٌؾغٕخ ٚػٍك ػٍٝ رٍه اٌّؾب٘ذ ِؾشف ثؼذ رٌه لّذَ ِغّٛػخ ِٓ اٌطالة ِؾب٘ذ فب

 .إٌؾبه فٟ اإلداسح األعزبر ػجذهللا اٌفبسط

إصش رٌه أٌمٝ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك األعزبر ِؾّذ ثٓ ػجذهللا اٌّشؽذ وٍّخ أؽبس ف١ٙب إٌٝ أْ ِٓ أٌٚٝ غب٠بد اٌزؼ١ٍُ 

ة ثبٌّضً اٌؼ١ٍب ٚاألخالق اإلعال١ِخ اٌفبمٍخ ١ٌقجؾٛا أفشادا فبٌؾ١ٓ فٟ اٌّغزّغ ِج١ٕب أْ اٌطالة فٟ ثالدٔب رض٠ٚذ اٌطال

 . اٌّىش١ِٓ لذ عّؼٛا ث١ٓ اٌزؾق١ً اٌؼٍّٟ ٚاٌغٍٛوٟ

ٚٚعٗ اٌّشؽذ خطبثٗ ٌٍطالة ِؤوذا أْ اٌّغزمجً ٠زطٍت ِٙبساد ػذ٠ذح ٚرؾق١ال ػ١ٍّب وج١شا الثذ أْ ٠زٛافك ِؼٗ عٍٛوب إ٠غبث١ب 

 .ؾفّضا ٌٍٕغبػ ٚآداثب عب١ِخ رمٛد إٌٝ اإلثذاع ٚاٌزفٛقِ

ٚؽذد اٌّشؽذ فٟ وٍّزٗ ػٍٝ دٚس األعشح اٌىج١ش فٟ ِزبثؼخ عٍٛو١بد األثٕبء ٚخبفخ ِغ ِب ٠ؾٙذٖ اٌؼبٌُ ِٓ رطٛساد رم١ٕخ 

٠ذ ِٓ اٌؾشؿ ِزغبسػخ ِٚب ٠ؼشك ٠ٕٚمً فٟ ٚعبئً اٌزٛافً االعزّبػٟ ِؾ١شا إٌٝ أْ رٌه ٠نبػف اٌّغؤ١ٌٚخ ٠ٚزطٍت اٌّض

 .ٚاٌّزبثؼخ ثذلخ ٌغٍٛو١بد األثٕبء ٚرؼض٠ض اإل٠غبثٟ ِٕٙب ٚرالفٟ اٌغٍٛو١بد اٌخبهئخ ٚاٌغ١ئخ

 .ثؼذ رٌه رُ رىش٠ُ اٌطالة ٚأخز اٌقٛس اٌززوبس٠خ ِؼُٙ

https://www.3seer.net/288161 

 


