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 ةاجلزير
 دورة في حل الوشكالث والوعي الذاتي لطالباث الزياض 33

 :ا١ٌٛعف اٌشحّٓ ػجذ - اٌغض٠شح

 .ثبٌشفب 151بد اٌجشٔبِظ اٌٛؽٕٟ )فطٓ( ٌٛلب٠خ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ِٓ االٔحشافبد اٌغٍٛو١خ ٠َٛ أِظ فٟ اٌّزٛعطخ أطٍمذ فؼب١ٌ

ثؼخ لبئذح ٚأٚػحذ ِٕغمخ اٌجشٔبِظ ثبٌّذسعخ األعزبرح ٌط١فخ اٌغّؼبْ أْ أطاللخ اٌجشٔبِظ ثذأد أِظ ثبٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ٌٍطبٌجبد رحذ إششاف ِٚزب

 .١٘ب اٌىٍضُاٌّذسعخ األعزبرح 

 .ٚعززٌٛٝ اٌزذس٠ت ١ِغشح فطٓ األعزبرح فٛص٠خ اٌز١ّّٟ ٚا١ٌّغشح األعزبرح ٔٛاي اٌغ١ُٕ

حبد ٚاشزًّ حفً رذش١ٓ اٌجشٔبِظ ثّشبسوخ ع١ّغ ؽبلُ اٌّذسعخ اٌزؼ١ٍّٟ ٚاإلداسٞ ٚاٌطبٌجبد ِزؼّٕبً ػشع ثشٚعىزش ٚعٍغخ حٛاس٠خ إػبفخ إٌٝ ٌٛ

 .ٌظٛس ٌفؼب١ٌبد اٌجشٔبِظِٕٚشٛساد ٚػجبساد إسشبد٠خ ٚ٘زٖ ثؼغ ا

دٚسح ٌغ١ّغ ؽبٌجبد اٌّذسعخ فٟ صالصخ ِغبالد سئ١غخ األٌٚٝ دٚسح اٌٛػٟ اٌزارٟ، ٚاٌذٚسح اٌضب١ٔخ  33ِش١شح إٌٝ أْ اٌجشٔبِظ اٌزذس٠جٟ ٠شزًّ ػٍٝ ػمذ 

فٟ اٌّذسعخ ثح١ش ٠زُ خالي اٌشٙش اٌحبٌٟ اٌغٍٛن اٌزٛو١ذٞ، ٚاٌذٚسح اٌضبٌضخ حً اٌّشىالد. ِؼ١فخ أٔٗ ٠زُ وً ٠َٛ ػمذ صالس دٚساد ٌضالصخ فظٛي 

 .ؽبٌجخ 333ٚعضء ِٓ اٌشٙش اٌمبدَ ػمذ ٘زٖ اٌذٚساد ٌغ١ّغ ؽبٌجبد اٌّذسعخ ٚاٌالرٟ ٠زغبٚص ػذد٘ٓ 
http://www.al-jazirah.com/2016/20160304/ln8.htm 
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 احلياة
 ي في هدارس التعلين العاماطالق هبادرة الوصنع الودرس

  الغشام سعد - الزياض

ػٍٝ ِغزٜٛ إداساد اٌزؼ١ٍُ فٟ ِٕبؽك ِٚحبفظبد « اٌّظٕغ اٌّذسعٟ»أؽٍمذ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ أِظ أٚي ِجبدسح ٌـ

 اٌٍّّىخ.

ػٍٝ ٔغخخ ِٕٗ( أْ اٌّجبدسح رؼزجش األٌٚٝ ِٓ ٔٛػٙب ػٍٝ ِغزٜٛ « اٌح١بح»ٚث١ٕذ اٌٛصاسح فٟ ث١بْ سعّٟ )حظٍذ 

ِذسعٟ، ثٙذف سثؾ « فبة الة»ػجبسح ػٓ إٔشبء ثشٔبِظ « اٌّظٕغ اٌّذسعٟ»ط اٌٍّّىخ ٌٍزؼ١ٍُ اٌؼبَ، ٠ٚؼزجش ِذاس

اٌؼذح، ٚرأرٟ اٌفىشح ٌٍّجبدسح وٛٔٙب « فبة الة»اٌزم١ٕخ ثبٌزؼ١ٍُ، ٚعؼً اٌش٠بػ١بد إٌّٙغ١خ ٚالؼ١خ ِٓ خالي رم١ٕبد 

ٟ اٌزؼ١ٍُ، ٚرجغؾ اٌّؼٍِٛخ اٌش٠بػ١خ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد، ٚألْ ِٓ ِٙبساد اٌمشْ اٌحذ٠ش، إر إٔٙب رشثؾ اٌزىٌٕٛٛع١ب ف

٘بعظ اٌطٍجخ ٘ٛ إلٕبػُٙ ثٛالؼ١خ ِبدح اٌش٠بػ١بد، رزشوض اٌفىشح ػٍٝ رذس٠ت اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ػٍٝ اٌشٚثٛد، إر 

رىْٛ ٌغبد ٠غزط١ؼْٛ اإلثذاع فٟ إٔشبء أٞ ِغغُ ِٓ اٌحمبئت اٌزذس٠ج١خ آٌٟ اٌزحش٠ه، ثٙذف ٚطٌُٛٙ إٌٝ اإلثذاع فٟ 

 اٌجشِغخ ٚرحش٠ه األعغبَ ا١ٌ٢خ ثأثؼبد ٚل١بعبد ِؼ١ٕخ.
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ػٍٝ « فطٓ»ػّٓ ثشٔبِظ « شىشاً ُحّبح اٌٛؽٓ»إٌٝ رٌه، أؽٍمذ إداسح رؼ١ٍُ اٌش٠بع فؼب١ٌبد اٌغٌٛخ اٌطالث١خ 

زؼ١ّ١ٍخ اٌمطبػبد األ١ِٕخ فٟ ِحبفظخ اٌّضاح١ّخ )غشة اٌش٠بع(. ٚأٚػح ِغبػذ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍشؤْٚ اٌّذسع١خ ٚاٌ

، اٌزٞ «فطٓ»فٟ رؼ١ٍُ اٌش٠بع حّذ اٌش١ٕجش، أْ فىشح اٌجشٔبِظ رأرٟ فٟ إؽبس رفؼ١ً اٌجشٔبِظ اٌٛلبئٟ اٌٛؽٕٟ 

اػزّذرٗ اٌٛصاسح أخ١شاً، ٠ٚٙذف إٌٝ رؼض٠ض اٌم١ُ اٌٛؽ١ٕخ ٚاٌزشث٠ٛخ اٌّشرىضح ٚطٛالً إٌٝ رحظ١ٓ إٌبشئخ ِٓ اٌّخبؽش 

 اٌفىش٠خ ٚاٌغٍٛو١خ.

ع١ّغ إداساد اٌزؼ١ٍُ فٟ إٌّبؽك ٚاٌّحبفظبد أِظ فؼب١ٌبد االحزفبء ثأعجٛع اٌّٛ٘جخ ٚاإلثذاع إٌٝ رٌه، أطٍمذ فٟ 

 .2312اٌزٞ ٠زضآِ ِغ ا١ٌَٛ اٌخ١ٍغٟ ٌٍّٛ٘جخ، ٚأطالق األٌّٚج١بد اٌٛؽٕٟ ٌٍّٛ٘جخ ٚاإلثذاع 

ش صمبفخ اٌّٛ٘جخ ٚاإلثذاع ِٓ ٠ٚأرٟ ثشٔبِظ االحزفبء ثأعجٛع اٌّٛ٘جخ ٚاإلثذاع أطاللبً ِٓ حشص ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ ٔش

 خالي اٌفؼب١ٌبد اٌّزٕٛػخ اٌزٟ رغزّش ٌّذح أعجٛع.

اٌجشٔبِظ رٛاطٍٟ، ٚرمَٛ فىشرٗ »ٚأوذد ِذ٠ش إداسح اٌّٛ٘ٛث١ٓ فٟ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ ٠ٛ٘ذا اٌجٛاسدٞ فٟ ث١بْ طحبفٟ أْ 

ػٍٝ ِجذأ ٔشش صمبفخ اٌّٛ٘جخ ٚاإلثذاع ٌذٜ ع١ّغ فئبد اٌّغزّغ، ِٓ خالي رخظ١ض أعجٛع دساعٟ ِحذد ٌزمذ٠ُ ثشاِظ 

ٚفؼب١ٌبد رزفبٚد ِب ث١ٓ ٚسػ ػًّ ٚٔذٚاد ٚرمذ٠ُ ػشٚع ٚرغبسة رخزض ثبٌّٛ٘جخ ٚاإلثذاع، ٚإ٠ظبي سعبٌخ 

 «.غزّغ اٌّحٍٟ، ثٙذف ص٠بدح ٚػ١ُٙ ثأ١ّ٘خ اال٘زّبَ ثبٌّٛ٘ٛث١ٓ ٚاٌؼٕب٠خ ثُٙػ١ٍّخ طح١حخ إٌٝ ػَّٛ ؽجمبد اٌّ

ٚأػبفذ أْ األ٘ذاف اٌزفظ١ٍ١خ ٌٍجشٔبِظ رزّحٛس حٛي اٌزؼش٠ف ثبٌطبٌت اٌّٛ٘ٛة ٚخظبئظٗ ٚحبعبرٗ اٌّخزٍفخ، 

عٙٛد ثؼغ  ٚرٛػ١ح عجً ٚؽشائك اٌىشف ػٓ اٌّٛ٘ٛث١ٓ ٚسػب٠زُٙ، ِٚؼشفخ ثؼغ ؽشائك رشث١خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ، ٚث١بْ

اٌغٙبد اٌحى١ِٛخ ٚاٌخبطخ فٟ ِغبي وشف سػب٠خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ، إػبفخ إٌٝ اٌزؼشف ثأٔٛاع اٌجشاِظ اٌّمذِخ ٌُٙ، 

ٚرط٠ٛش لذساد ِٚٙبساد اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد فٟ ِغبي اٌّٛ٘جخ، ٚاإلعٙبَ فٟ ِغبػذح اٌّذسعخ ٚاألعشح ٌّؼشفخ 

١ٍُ طّّذ ثشٔبِغبً خبطبً ٌالحزفبء ثٙزٖ إٌّبعجخ، ٚأوذد دٚسُ٘ فٟ وشف ٚسػب٠خ اٌّٛ٘ٛث١ٓ. ٠زوش أْ ٚصاسح اٌزؼ

ػٍٝ إداساد اٌزؼ١ٍُ أ١ّ٘خ رفؼ١ٍٗ، ٚرؼّٓ اٌجشٔبِظ فؼب١ٌبد ٚأٔشطخ ِظبحجخ، وبٌّغبثمبد اإلصشائ١خ، ٚاٌشعُ، 

ٚاٌجشاِظ اإلراػ١خ، ٚاٌٛسػ اٌزذس٠ج١خ ػٓ اإلثذاع ٚاالثزىبس، ٚاٌجحش اٌؼٍّٟ، ٚٔذٚاد، ٌٚمبءاد ِٚحبػشاد، 

 زٙذف اٌّؼٍّبد ٚاٌطبٌجبد ٚأ١ٌٚبء األِٛس.رغ
http://www.alhayat.com/Edition/Print/14295826/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85 

 الرياض
 حولت توعويت تجوب هدارس الزياض«.. سني جزٌء هني»

 

ؽت األعٕبْ د. عٍٜٛ اٌغذحبْ، أؽٍمذ ِغّٛػخ ِٓ ؽبٌجبد عٕخ اٌزخشط ثى١ٍخ ؽت األعٕبْ عبِؼخ اٌٍّه عؼٛد، رحذ إششاف األعزبر اٌّشبسن ثى١ٍخ     

 ."ٚٔخجخ ِٓ األخظبئ١بد اٌّششفبد ثمغُ طحخ أعٕبْ اٌّغزّغ، ِطٍغ شٙش فجشا٠ش حٍّخ رٛػ٠ٛخ ثؼٕٛاْ "عٕٟ عضٌء ِٕٟ

ع رؼش٠فٟ ٚرغزٙذف اٌحٍّخ ؽبٌجبد اٌظفٛف اٌؼ١ٍب ثبٌّذاسط االثزذائ١خ اٌحى١ِٛخ ثّٕطمخ اٌش٠بع؛ ح١ش ٠ُٕفز ثشٔبِظ رٛػٛٞ ِزىبًِ ٠زؼّٓ رمذ٠ُ ػش

سوبْ اٌزؼ١ّ١ٍخ؛ ثبٌحٍّخ ٚأ٘ذافٙب، ١ٍ٠ٗ ف١ذ٠ٛ رؼ١ٍّٟ ٠شًّ ِؼٍِٛبد أعبع١خ ػٓ طحخ اٌفُ ٚاألعٕبْ ثطش٠مخ ثغ١طخ ِّٚزؼخ. ٚرٕزمً اٌطبٌجبد ٌٍّشٚس ثبأل

١جخ "عٕٟ عضٌء ِٕٟ" ٌٍطبٌجبد، ح١ش ٠مذَ فش٠ك اٌحٍّخ اٌّؼٍِٛبد ٚإٌظبئح ٌٍّحبفظخ ػٍٝ طحخ اٌفُ ٚاألعٕبْ، ٚخزبِبً ثشوٓ اٌٙذا٠ب، ٚرغٍُ ف١ٗ حم

 .ٚاٌزٟ رحٛٞ وز١جب ٌىً ِٓ األَ ٚاٌطفً، ٚعذٚي رٕظ١ف األعٕبْ، ٚفششبح أعٕبْ، ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌٙذا٠ب

http://www.alriyadh.com/1134432 

 
 


