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 الرياض
 جائسج للتطوع في التعليم تالرياض

 منصور الحسين -الرياض 

 .اٌؼب١ٍِٓ ٚاٌؼبِالد فٟ ِجبي اٌزؼ١ٍُ ثّخزٍف فئبرٗ اغٍك رؼ١ٍُ اٌش٠بض جبئضح ٌٍزطٛع ٌج١ّغ    

١خ اإلثذاػ١خ ِش١شاً ِغبػذ اٌّذ٠ش اٌزؼ١ٍُ األعزبر حّذ اٌش١ٕجش لبي: إْ اٌجبئضح ٚظؼذ ٌفئخ ِىبرت اٌزؼ١ٍُ ٚفئخ اٌّذسعخ ٚفئخ اٌطالة ٚفئخ األفىبس اٌزطٛػ

ي اٌؼبَ اٌابٌٟ ٚأْ ٠شبسن فٟ اٌّجبدسح اٌزطٛػ١خ أوجش لذس ِّىٓ ِٓ اٌّذاسط اٌزبثؼخ إٌٝ أْ ِٓ ششٚغ فئخ ِىبرت اٌزؼ١ٍُ أْ ٠ىْٛ رُ رٕف١ز اٌّجبدسح خال

ذسعخ لذ ٌٍّىزت. ِٚٓ ششٚغ فئخ اٌّذسعخ أْ ٠غُٙ اٌؼًّ اٌزطٛػٟ فٟ رام١ك أ٘ذاف اٌّشحٍخ اٌذساع١خ ٚأال رىْٛ اٌذالئً ٚاٌشٛا٘ذ اٌزٟ رمذِٙب اٌّ

ة فزشزشغ أْ رىْٛ اٌّجبدسح رُ رٕف١ز٘ب ِٓ اٌطبٌت ٚأِب فئخ األفىبس اٌزطٛػ١خ اإلثذاػ١خ ف١شزشغ أْ رىْٛ ِعٝ ػ١ٍٙب أوضش ِٓ عٕز١ٓ أِب جبئضح فئخ اٌطال

 .%05اٌفىشح ِجزىشح أٚ رط٠ٛش فىشح رطٛػ١خ ثٕغجخ رض٠ذ ػٍٝ 

ػٍٝ اٌشاغج١ٓ اٌّشبسوخ ٚاالغالع ػٍٝ ٚث١ّٓ اٌش١ٕجش أْ ٕ٘بن ٚعبَ اٌزطٛع ٚاٌزٞ ٠ّٕح ٌّٓ ٠مذَ خذِخ رطٛػ١خ ١ِّضح راد ل١ّخ ِؼ٠ٕٛخ ػب١ٌخ ػٍّبً أْ 

ٖ ػٍٝ 92/6/1341ِع١فبً أْ آخش ِٛػذ إلعزمجبي اٌّشبسوبد ِٓ ج١ّغ اٌفئبد  v_riyadh@ اٌششٚغ ص٠بسح حغبة ٚحذح اٌؼًّ اٌزطٛػٟ ػٍٝ ر٠ٛزش

ت اٌمبدَ ِغ أؼمبد ِٕزذٜ اٌش٠بض ٚع١زُ رىش٠ُ اٌفبئض٠ٓ فٟ ٔٙب٠خ شٙش سج volunteer2022@gmail.com أْ رشعً اٌّشبسوبد ػٍٝ إ١ّ٠ً اٌجبئضح

 .اٌزطٛػٟ

http://www.alriyadh.com/1140710 

 اجلزيرة
 مكتة التعليم تالسويدي نظم لقاء ترتويا مغ أولياء أمور الطالب

 :اٌّٛاػ عٍطبْ - اٌجض٠شح

ٌّشحٍخ اٌضب٠ٛٔخ ػٓ خصبئص إٌّٛ ٌطالة اٌضب٠ٛٔخ ٚاٌزؼش٠ف ثجشٔبِج ٔظُ ِىزت اٌزؼ١ٍُ ثبٌغ٠ٛذٞ ِّضال فٟ شؼجخ اٌزٛج١ٗ ٚاإلسشبد ٌمبء رشث٠ٛب أل١ٌٚبء أِٛس اٌطالة ثب

ٌىض١شٞ ِٚششف اٌزٛج١ٗ فطٓ شبسن ف١ٗ ِذ٠ش اٌّىزت اٌذوزٛس ػجذاٌؼض٠ضا١ٌٛعف ِٚششف اٌزٛج١ٗ ٚاإلسشبد ثبإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بض األعزبر ِغبػذ ا

شق ا١ٌٛعف فٟ حذ٠ضٗ ٌجشٔبِج فطٓ ٚخطػ اٌجشٔبِج فٟ اٌّىزت ٚفٟ اٌّذاسط ِش١شا إٌٝ أٔٗ ٠زعّٓ ػذدا ِٓ ٚاإلسشبد ثبٌّىزت األعزبر إثشا١ُ٘ اٌغش٠جٟ ح١ش رط

 .اٌجشاِج اٌزذس٠ج١خ ٌٍطالة

بٚص رٌه إٌٝ اغت ثً ٠زجٚأوذ ا١ٌٛعف ػٍٝ أ١ّ٘خ رشث١خ األثٕبء ِٚزبثؼزُٙ ِٚالحظخ عٍٛو١برُٙ ٚاٌزؼشف ػٍٝ أصذلبئُٙ ٚراز٠شُ٘ ِٓ أصذلبء اٌغٛء ١ٌظ فٟ اٌغٍٛن ف

 .االٔاشاف اٌفىشٞ ٚ٘ٛ اٌجبٔت اٌزٞ لذ ال٠ٕزجٗ أٚ ال ٠ٙزُ ثٗ ثؼط ا٢ثبء

شاَ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّذسعخ وّب أشبس إٌٝ أ١ّ٘خ اٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌج١ذ ٚاٌّذسعخ ٚأْ وال ِّٕٙب ٠ىًّ جٙٛد ا٢خش ِش١شا إٌٝ أ١ّ٘خ غشط حت اٌٛغٓ فٟ ٔفٛط األثٕبء ٚاحز

 .ِخٚاٌّابفظخ ػٍٝ اٌّّزٍىبد اٌؼب

 ٛ فٟ ِشاحً اٌؼّشاٌّخزٍفخف١ّب رٕبٚي ِششف اإلسشبد إثشا١ُ٘ اٌغش٠جٟ جٛأت إٌّٛ اٌّخزٍفخ ِش١شا إٌٝ أ١ّ٘خ ِؼشفخ ا٢ثبء ٚاألِٙبد ثزٍه اٌخصبئص ِٚزطٍجبد إٌّ

 .ٚاٌجغّٟ ٚاالجزّبػٟٚأوذ أ١ّ٘خ ِشحٍخ اٌّشا٘مخ ثّب رز١ّض ثٗ ِٓ رغبسع إٌّٛ ِغزؼشظب ػذدا ِٓ خصبئص إٌّٛ فٟ اٌجبٔت االٔفؼبٌٟ 

 ِشحٍخ اٌّشا٘مخف١ّب سوض ِششف اإلسشبد ِغبػذ اٌىض١شٞ ػٍٝ أ١ّ٘خ اٌزشث١خ ثبٌّغؤ١ٌٚخ ِٓ ِشاحً ِجىشح ِٓ ح١بح األثٕبء ِشذدا ػٍٝ رضا٠ذ أ١ّ٘خ رٌه فٟ 

ح١بر١خ ِزؼذدح أّ٘ٙب إصشاء خجشح اٌّشا٘ك ٚإشغبي ٚلزٗ ٚص٠بدح ٚأوذ اٌىض١شٞ أْ اٌزشث١خ ثزا١ًّ االثٓ ٚخبصخ اٌّشا٘ك اٌّغؤ١ٌٚخ ٌٙب إ٠جبث١بد فٟٙ رىغت االثٓ ِٙبساد 

 .إٌعج ٌذ٠ٗ ِٚٙبساد اٌزؼبًِ ِغ ا٢خش٠ٓ

 .وّب أٚصٝ ثبٌاٛاس ِغ اٌّشا٘ك ٚاعزغالي ٚعبئً اٌزٛاصً خبصخ اٌمشثبد اٌؼبئ١ٍخ ٚاٌزجّؼبد األعش٠خ فٟ رٌه

 .ىش رمذ٠شا ٌاشصُٙ ػٍٝ اٌّشبسوخٚفٟ ٔٙب٠خ اٌٍمبء وشَ ا١ٌٛعف اٌّشبسو١ٓ ح١ش عٍُ ٌُٙ شٙبداد اٌش

http://www.al-jazirah.com.sa/2016/20160325/fe29.htm 
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 اجلزيرة
 مدرسح حضار تالمساحميح تشارك في أسثوع المرور الخليجي

 :اٌضبلت ِاّذ - اٌجض٠شح

ٝ اٌزٛػ١خ ثأخطبس اٌاٛادس اٌّشٚس٠خ، ٔظّذ ِذسعخ حعبس ( راذ شؼبس )لشاسن.. ٠اذد ِص١شن( ٚاٌزٞ ٠ٙذف إ41ٌظّٓ احزفبي اٌٍّّىخ ثأعجٛع اٌّشٚس اٌخ١ٍجٟ )

ٕغ١ك ِغ ِذ٠ش ِشٚس اٌّضاح١ّخ اٌؼم١ذ إثشا١ُ٘ اٌؼّشاْ، ٚلبَ ػذد ِٓ االثزذائ١خ ثبٌّضاح١ّخ حٍّخ رٛػ٠ٛخ فٟ شٛاسع اٌّابفظخ ثئششاف لبئذ اٌّذسعخ ِشؼً اٌؼز١جٟ ٚثبٌز

ٚاٌزٟ رٙذف إٌٝ رٛػ١خ أفشاد اٌّجزّغ ٚرازس ا٢ثبء ٚلبئذٞ اٌّشوجبد ِٓ ِخبٌفخ « أثٟ ال راشِٕٟ حٕبٔه»غالة اٌّذسعخ ثزٛص٠غ ثشٚشٛساد ػٍٝ اٌغبئم١ٓ ػٕٛأٙب 

 .اػذ اٌّشٚس٠خأٔظّخ اٌّشٚس ٚرؤوذ ػٍٝ االٌزضاَ ثبألٔظّخ ٚاٌمٛ

http://www.al-jazirah.com.sa/2016/20160325/tf8.htm 

 اجلزيرة
 :ال زيِّ موحداً لقائدي المدارش« التعليم»

  الغشام سعد - الرياض
ٔفٝ ِصذس ِغؤٚي فٟ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن رٛجٗ ِٓ اٌٛصاسح ٌزٛح١ذ اٌضٞ اٌشعّٟ ٌمبئذٞ اٌّذاسط، ٚأوذ فٟ حذ٠ش 

، أْ ِب رُ رذاٌٚٗ فٟ ِٛالغ اٌزٛاصً االجزّبػٟ غ١ش صا١ح، ِشذداً ػٍٝ ػذَ االٔغ١بق خٍف ثؼط اإلشبػبد، أٚ «اٌا١بح»إٌٝ 

 ِب ٠زُ رذاٌٚٗ ث١ٓ أفشاد اٌّجزّغ.

ٚوبٔذ ثؼط ِٛالغ اٌزٛاصً االجزّبػٟ رذاٌٚذ ػضَ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ ِٕح سرت ٚص٠شٞ سعّٟ ٌمبئذٞ اٌّذاسط، ٚرٌه 

جبد اٌخذِخ ٌمبئذٞ اٌّذاسط، وزٌه رغ١١ش ِغّٝ ٚو١ً اٌّذسعخ إٌٝ ٔبئت رشثٛٞ، ِٕٚاُٙ سرجبً، ثزص١ٕف اٌشرت ثاغت دس

 ٚرطج١ك اٌضٞ اٌّخصص ٌُٙ.

، ِب ٔغت ٌٗ ِٓ رٛجٗ اٌٛصاسح ٌزغ١١ش اٌضٞ «ر٠ٛزش»ف١ّب ٔفٝ اٌّزاذس ثبعُ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ ِجبسن اٌؼص١ّٟ ػٍٝ حغبثٗ فٟ 

، «١٘جخ اٌّؼٍُ»رٕبٌٚذ ٚسػ اٌؼًّ، اٌزٟ ػمذرٙب إداسح رؼ١ٍُ اٌش٠بض أِظ، حٍّخ  اٌشعّٟ ٌمبئذٞ اٌّذاسط. إٌٝ جبٔت رٌه،

رشث٠ٛبً ثٛالغ صالصخ ِٓ وً فئخ ِٚٓ وً ِشحٍخ دساع١خ، ٚأٚظح ِغبػذ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍشؤْٚ اٌّذسع١خ ٚاٌشؤْٚ  93ثّشبسوخ 

ِغ اٌفئبد اٌّشبسوخ ٚاٌمش٠جخ ِٓ اٌطالة،  «١٘جخ اٌّؼٍُ»رٙذف إٌٝ دسط ِٕٚبلشخ »اٌزؼ١ّ١ٍخ حّذ اٌش١ٕجش أْ ٚسػ اٌؼًّ 

ٚرزؼبًِ ِؼٙب ثشىً ِجبشش ِٓ أجً اٌزؼشف ػٍٝ راذ٠ذ أثشص أعجبة اٌّشىالد اٌزٟ ٠زؼشض ٌٙب اٌّؼٍّْٛ، ٚأفعً اٌٛعبئً 

ًِ ٌّؼبٌجزٙب، وّب أٚصٝ اٌّشبسوْٛ فٟ اٌٛسػ ثأثشص إٌزبئج ٚاٌّمزشحبد، ِضً: ِشبسوخ اٌّؼٍُ فٟ دٚساد رذس٠ج١خ فٟ اٌزؼب

ِغ خصبئص إٌّٛ ٌٍفئخ اٌؼّش٠خ، ٚأ٠عبً حّالد رٛػ٠ٛخ ٌٍّجزّغ اٌزشثٛٞ ٚاٌزؼ١ٍّٟ، ٚاٌّشبسوخ اٌّجزّؼ١خ ِٓ األعش فٟ رٕف١ز 

ثشاِج ٌألعشح، ٚرغخ١ش ٚعبئً اٌزٛاصً االجزّبػٟ ثٛعبئطٗ اٌّخزٍفخ ٌشفغ شأْ اٌّؼٍُ ِٕٚٙخ اٌزؼ١ٍُ، ٚاٌزصذٞ ٌٍشعبئً 

آالف ِٕشأح  3خ عزٕطٍك فٟ ج١ّغ ِذاسط اٌج١ٕٓ ٚاٌجٕبد ثبٌش٠بض، اٌجبٌغ ػذد٘ب ٔاٛ اٌاٍّ»، ٚأظبف أْ «اٌغٍج١خ ظذٖ

 «.١ٍِْٛ غبٌت ٚغبٌجخ خالي اٌشٙش اٌجبسٞ 1,0رؼ١ّ١ٍخ ِذسع١خ، رازعٓ أوضش ِٓ 

رشج١غ اٌاٍّخ رٙذف إٌٝ رؼض٠ض ١٘جخ اٌّؼٍُ فٟ ٔفٛط اٌطالة ٚاٌطبٌجبد، ٚغشط أ١ّ٘خ احزشاَ اٌّؼٍُ فٟ ٔفٛعُٙ، ٚ»ٚأثبْ أْ 

ٚحفض اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد، ٚدػُّٙ ِٓ خالي اوزغبة ِٙبساد اٌزؼبًِ اإل٠جبثٟ ِغ اٌطالة، وّب رغزٙذف اٌاٍّخ اٌطالة 

ٚاٌطبٌجبد ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد ٚأ١ٌٚبء أِٛس اٌطالة ٚاٌطبٌجبد، ٚرشًّ اٌاٍّخ ػذداً ِٓ اٌفؼب١ٌبد، ِضً: ِغبثمخ ثصّخ ِؼٍُ، 

ٓ ٚاٌّؼٍّبد، ٚرىش٠ُ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد، ٚرمذ٠ُ ثشاِج رٛػ٠ٛخ ٌٍّجزّغ ػٓ رمذ٠ش اٌّؼٍُ، ٚػمذ دٚساد رذس٠ج١خ ٌٍّؼ١ٍّ

 «.ٚرص١ُّ ِمبغغ ف١ذ٠ٛ وشر١ٔٛخ، ٚػمذ ٚسػ ػًّ ٌٍطبٌجبد، ٚرص١ُّ ٔششاد أل١ٌٚبء األِٛس
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