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 أخبار اإلدارة
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بداية اختبار الدور الثاني لجميع الطمبة المكممين 
 بالرياض.. اليوم

 ِٕصىس اٌذغُٓ -اٌشَبض 

 .اٌذوس اٌثبٍٔ ٌجُّغ اٌصفىف فٍ اٌّشدٍزُٓ اٌّزىعطخ واٌثبٔىَخ ٌٍجُٕٓ واٌجٕبد اػزجبساً اٌُىَ اٌثالثبءرجذأ اخزجبساد 

ِذَش اٌمجىي واالخزجبساد ثبإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼٍُُ ثّٕطمخ اٌشَبض أَّٓ ثٓ ِذّذ اٌشوجبْ أه رُ « اٌشَبض«ٌـ واوظخ

دصش اٌطٍجخ اٌّزؼثشَٓ فٍ اٌّغزىَبد اٌغبثمخ ٌصفىف األوي واٌثبٍٔ اٌثبٔىٌ فٍ إٌظبَ اٌفصٍٍ ورجهُض اٌىشىف 

ذاَخ اٌؼبَ اٌذساعٍ اٌمبدَ ورجٍُغ اٌطٍجخ ثّىاد االخزجبس واٌجذاوي اٌخبصخ ثبخزجبساد ِىاد اٌزؼثش واٌزٍ رجذأ ِغ ث

 .ورغٍُّهُ اإلشؼبساد واٌجذاوي ورىلُؼهُ ثبٌؼٍُ لجً اإلجبصح

اخزجبساد اٌطٍجخ اٌغبئجُٓ ثؼزس ٌٍٕظبَ اٌغٕىٌ واخزجبساد ِىاد اٌزؼثش ٌطٍجخ إٌظبَ اٌفصٍٍ  واشبس اٌشوجبْ اًٌ اْ

هـ ورٌه ٌجُّغ صفىف اٌّشدٍزُٓ 7341/7341ٌجُّغ اٌّغزىَبد رجذأ فٍ أوي أعجىػُٓ ِٓ اٌؼبَ اٌذساعٍ اٌمبدَ 

ىػُٓ األخُشَٓ اٌٍزَٓ َغجمبْ ثذء اٌّزىعطخ واٌثبٔىَخ، ِشدفبً أٔه فٍ دبٌخ رغُت اٌطبٌت ػٓ االخزجبس فٍ األعج

 االخزجبساد اٌزذشَشَخ َشصذ ٌه )غبئت( وَّّىٓ ِٓ اخزجبسهب فٍ اٌذوس اٌثبٍٔ

http://www.alriyadh.com/1507546. 
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الجسيرة تحاور الطالبت منى المىاش بعد تكريمها من وزير التعليم 

 «الرياضياث نتعلمها.. نحبها»على مبادرتها 

 

 

 :غدير الطيار -« الجسيرة»

ػًٍ ِجبدسرهب )اٌشَبظُبد...ٔزؼٍّهب ؤذجهب( ِٓ وصاسح اٌزؼٍُُ  جبء رىشَُ اٌطبٌجخ اٌّجذػخ ًِٕ اٌّىاػ

دبظشح رشالت « اٌجضَشح»دبفضاً وِشجؼبً ٌجُّغ اٌطبٌجبد واٌطالة ٌإلثذاع واٌزُّض، دُث وبٔذ ػذعخ 

ػٓ ثؼذ هزا اٌزىشَُ ووزٌه أطجبػبد رٍه اٌطبٌجخ اٌزٍ رُّضد ثزفىلهب اٌذساعٍ، إر أثذػذ ثبٌىزبثخ 

ّشدٍخ االثزذائُخ، وٌهب ِشبسوبد ثبٌىزبثخ اٌمصصُخ، ورفىلذ أَعبً ثبٌّىاد اٌؼٍُّخ األدثُخ فٍ اٌ

ثّغبػذرهب ٌصذَمبرهب اٌطبٌجبد ثششح ثؼط اٌّغبئً فٍ اٌشَبظُبد غُش اٌىاظذخ ٌهُ وهٍ فٍ اٌصف 

 اٌشاثغ واٌغبدط االثزذائٍ..دُث ثذأد فٍ اٌصف األوي اٌّزىعػ ِجبدسرهب #اٌشَبظُبد_ٔزؼٍّهب_ٔذجهب،

واٌزٍ هذفذ إًٌ ششح اٌشَبظُبد فٍ وعبئً اٌزىاصً االجزّبػٍ ثطشق ُِغشح ٌٍجُّغ واللذ اٌذػُ 

، ودصٍذ ػًٍ «ِششوع اٌشَبدح ٌزؼٍُُ ورؼٍُ اٌشَبظُبد»ثّشبسوزهب فٍ  222ِٓ ِذسعزهب اٌّزىعطخ 

ح اٌزؼٍُُ ِٓ شهبدح شىش ورمذَش ِٓ ِىزت اٌزؼٍُُ واإلششاف ٌّشبسوزهب اٌّزُّضح.. ورُ رىشَّهب ِٓ وصاس

 .ِؼبٌٍ وصَش اٌزؼٍُُ د. أدّذ اٌؼُغً ود. هُب اٌؼىاد رىشَّبً ورمذَشاً ٌّجبدسرهب فٍ ششح اٌشَبظُبد

 :دىاس ِغ اٌطبٌجخ ًِٕ عؼىد اٌّىاػ« اٌجضَشح»وبْ ٌـ 
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 .دذَثٕب ػٓ ثذاَزه ودساعزه؟ *

ذثذ لبئٍخ: ٌذٌ اٌّزىعطخ، وػٓ اٌّجبدسح رذ 222أدسط فٍ اٌصف األوي ِزىعػ وأدسط فٍ ِذسعخ -

ِجبدسح وهٍ أٍٔ أششح ِبدح اٌشَبظُبد ٌٍصف األوي ِزىعػ، وإْ شبء هللا اٌغٕخ اٌمبدِخ عأوىْ فٍ 

ثبٍٔ ِزىعػ وعىف أششح ٌثبٍٔ ِزىعػ، وأَعبً أجُت ػًٍ أعئٍخ اٌّشدٍخ االثزذائُخ، وألذَ ششودبرٍ 

 .«اٌُىرُىة»وأٔضٌهب أَعبً ػًٍ لٕبرٍ فٍ « عٕبة شبد»ػجش رطجُك 

 ِزً ثذأد فىشح اٌّجبدسح ووُف رّذ؟ *

-  ٍَّ ثذأد اٌفىشح فٍ اإلجبصح ِب ثُٓ اٌفصً اٌذساعٍ األوي واٌفصً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ، دُث الزشدذ ػٍ

أٍٔ أششح ِبدح اٌشَبظُبد ٌّٓ هُ فٍ عٍّٕ، ولبٌذ إْ ششده ِب شبء هللا عهً « اٌٍىٌى اٌّىاػ»أخزٍ 

َخ اٌفصً اٌذساعٍ اٌثبٍٔ، وفٍ اٌجذاَخ ٔششد دغبثٍ ثُٓ وُِّض، ػججزٍٕ اٌفىشح وثذأد أغجمهب ِغ ثذا

صذَمبرٍ ثذُث َزبثؼٓ ششدٍ وَغزفُذْ، وِغ اٌىلذ أزشش دغبثٍ ثُٓ إٌبط، اٌطالة واٌطبٌجبد 

ثبٌزذذَذ، واٌذّذ هلل وبٔذ رصٍٍٕ سدود فؼً جٍُّخ ِٓ ِزبثؼٍُٕ وِٕهب أٔهُ اعزفبدوا ورذّغٓ ِغزىاهُ 

خ ششدٍ، ووبٔذ ِذَشرٍ أ. فىصَخ اٌضوَذ ِٓ اٌزَٓ ربثؼىٍٔ وشجؼىٍٔ. وثُشاً ثفعً هللا ثُ ِزبثؼ

وربثؼذ ًِٕ لبئٍخ: ٌمذ وبْ أَعبً ألعزبرح اٌشَبظُبد أ. ِهُعخ اٌذبسثٍ اٌذوس اٌىجُش فٍ رشجُؼٍ 

ثطشَمخ دً « اٌغٕبة شبد»ودػٍّ، فىبٔذ رششح اٌذسوط ثأثغػ اٌطشق، دُث أششدهب أٔب فٍ 

 .زٍ فٍ اٌششح ورىصًُ اٌّؼٍىِخ ثأثغػ ٌفظ ِفهىَاألعزبرح ٔفغهب ٌىٓ ثطشَم

 ِبرا ػٓ اٌهذف ِٓ اٌّجبدسح ووُفُخ رذمُمهب؟ *

لبٌذ إْ اٌهذف اٌشئُظ هى أٍٔ أغُش ِفهىَ ِبدح اٌشَبظُبد ٌذي األغٍجُخ ِٓ اٌغٍجٍ إًٌ اإلَجبثٍ،  -

َغُشوا هزا اٌّفهىَ وأثُٓ ٌٍطالة واٌطبٌجبد أْ اٌّبدح عهٍخ وغُشهب ِٓ اٌّىاد، ٌىٓ رذزبج ِٕهُ أْ 

اٌخبغئ ثفهُ اٌّبدح واٌزشوُض فُهب واعزُؼبثهب، وأْ ال َزشددوا فٍ غشح األعئٍخ ػٓ إٌمبغ غُش اٌّفهىِخ 

ػًٍ اٌّؼٍُّٓ واٌّؼٍّبد. وربثؼذ لبئٍخ: ٌمذ دممذ هزا اٌشٍء ثأٍٔ اعزغٍٍذ ٔمطخ اهزّبَ جٍٍُ وهٍ 

 .ثّب هى ِفُذ وأهُ« اٌغٕبة شبد»دبٌُبً 

 اٌّجبدسح وهً رؼزمذَٓ أٔهب عزذمك اٌهذف ِٕهب؟ ِٓ رجُٕذ *

اٌذّذ هلل ٌمُذ دػّبً وجُشاً ِٓ أهٍٍ وأخزٍ صبدجخ اٌفىشح وعبػذرٍٕ وثُشاً ثزطجُمهب، ووجذد اٌذػُ  -

وِذَشرٍ أ. فىصَخ اٌضوَذ وأعزبرح اٌشَبظُبد أ. ِهُعخ اٌذبسثٍ  222اٌىجُش أَعبً ِٓ ِذسعزٍ 

شَبظُبد رطٍت ٍِٕ أْ أششح ٌٍطبٌجبد ثؼط األولبد، وأغٍمذ شجؼىا ِجبدسرٍ، ووبٔذ أعزبرح اٌ
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ٍَّ ٌمت  ، ووزٌه وبْ ٌغبٍِ اٌذصُٓ دوس وجُش ورؼشَفٍ ثّٕصخ ِهبسح ثؼذ «األعزبرح اٌصغُشح»ػٍ

وِٕصخ ِهبسح ٌٍّهبساد واٌزؼٍُُ دوْ اٌجبِؼٍ واٌزٍ  ِٕصخ سواق ٌٍزؼٍُُ اٌجبِؼٍ  ِٕصخ سواق، 

 .دوٌخ 712ٍُىْ غبٌت ِٓ ِجّىع غالثهّب لشاثخ ٔص ِ ثٍغ 

 عؤاي: ِبرا ػٓ األِىس اٌزٍ اػزّذد ػٍُهب ٌىٍ َىىْ ٌٍّجبدسح أثش ػًٍ اٌطالة؟ *

، «اٌُىرُىة«و« اٌغٕبة شبد»لبٌذ: ٌمذ اػزّذد أْ َىىْ األعٍىة ثغُطبً وثألشة وعٍُخ ٌهُ وهٍ  -

.. دُث ثٍغ ػذد دُث اعزمجً أعئٍزهُ وأسدت ثهب« إٔغزمشاَ«و« رىَزش»إظبفخ إًٌ دغبثبرٍ فٍ 

ِشبهذ وفٍ  2222ِشزشن. وِزبثؼٍُٕ فٍ اٌغٕبة أوثش ِٓ  2121اٌّشزشوُٓ فٍ لٕبرٍ ثبٌُىرُىة ٌـ 

 .7121اٌزىَزش 

ثشىشهب أوالً وصاسح اٌزؼٍُُ ػًٍ رىشَّهُ ٌهب وػًٍ « اٌجضَشح»وخزّذ اٌطبٌجخ ًِٕ اٌّىاػ دذَثهب ٌـ 

اٌؼىاد ولبٌذ: أٔب فخىسح جذاً ثهزا اٌزىشَُ وشجؼٍٕ  سأعهب ِؼبٌٍ وصَش اٌزؼٍُُ د. أدّذ اٌؼُغً ود. هُب

أوثش وأوثش ثأْ ألذَ وً ِب َفُذ ألجً اٌؼٍُ وَغزفُذ اٌطالة واٌطبٌجبد فٍ عٍٕ.. وأشىش أَعبً ِذسعزٍ 

ِذَشرٍ أ. فىصَخ اٌضوَذ وأعزبرح اٌشَبظُبد أ. ِهُعخ اٌذبسثٍ دػّىا ِجبدسرٍ وأٔب فخىسح ثأٍٔ  222

 .أرؼٍُ ِٕهُ

بئٍزٍ وأهٍٍ دائّبً فهُ َذفضؤٍٕ وَشجؼىٍٕٔ ألوىْ ِزفىلخ ثىً اٌّىاد ودساعزٍ وأْ اعزّش وأشىش ػ

فٍ ِجبدسرٍ، وأشىش أخزٍ اٌٍىٌى اٌّىاػ صبدجخ اٌفىشح اٌزٍ دائّبً رجؼٍٍٕ أفىش ثئَجبثُخ وأْ ال أرأثش 

ؼًّ واجزهذد ألجٍه ثبِساء اٌّذجطخ ػٓ اٌشَبظُبد وأْ اٌزفىق وإٌجبح عُىىْ عهالً إرا أٔب أدججذ اٌ

وأخٍصذ فُه. واٌذّذ هلل ٔجذذ وأزمٍذ ٌٍصف األوي ِزىعػ وثئرْ هللا ِجبدسرٍ عزغزّش ٌٍغٕخ اٌمبدِخ 

 .وعأششح اٌشَبظُبد ٌثبٍٔ ِزىعػ

http://www.al-jazirah.com/2016/20160531/ln10.htm 


