
                                                                                             التعليموزارة 

 اجلمعة :  ــومـــاليـــــ             للتعليم مبنطقة الرياض                                                                                                         اإلدارة العامة

 هـ 72/8/7342:  ـاريخـالـت                                                                                                                                                                    إدارة اإلعالم

  :ــــق وافـامل                                                                                                           امللف الصحفي 

 

 

 1 

jf@moe.gov.sa                                   :364565617فـــاكس: 17 3645757تــلـفــون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أخبار اإلدارة  
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 اجلسيرة
 مذرصح جذٌذج 81ضمن 

 وضع اصم األمٍر صعود انفٍصم عهى أحذث ثانوٌح تحً انٍاصمٍن فً انرٌاض 
jazirah.com/2016/20160603/ln31.htm-http://www.al 

 
يون 

ِّ
 طانبًا وطانبت 062أهايل حي تالل انرياض يكر

jazirah.com/2016/20160603/ln21.htm-http://www.al 
 

 دانبال
 وكيم وزارة انتعهيى يشيد بوحدة املبادراث بتعهيى انرياض

http://bit.ly/210nv9F 
 

 يرشحا نهجائسة 02تعهيى انرياض يكرو 
http://bit.ly/1UBXPye 

 
 املدينت 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160603/ln31.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160603/ln31.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160603/ln21.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160603/ln21.htm
http://bit.ly/210nv9F
http://bit.ly/210nv9F
http://bit.ly/1UBXPye
http://bit.ly/1UBXPye
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 عهى أحدث ثانويت بانرياض« سعود انفيصم»وضع اسى 
dina.com/node/681279ma-http://www.al 

 
 احلياة

 ابتدائيت طهحه بن انرباء حتصم عهى جائستني
http://bit.ly/24qmhpc 

 
 
 

 اجلسيرة
 «إسادرٟ رفٛق إػبلزٟ»طبٌجبد اٌزشث١خ اٌخبفخ ٠جذػٓ فٟ ؽفً 

 :اٌّؾ١ٍبد - اٌغض٠شح

ضٛس ٚو١ً اٌٛصاسح ٌٍزؼ١ٍُ اؽزفٍذ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك أِظ ثطبٌجبد اٌزشث١خ اٌخبفخ اٌّز١ّضاد ٌٙزا اٌؼبَ رؾذ ؽؼبس )إسادرٟ رفٛق إػبلزٟ(, ثؾ

 .ًِ ٚاٌم١بداد اٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌش٠بكوزٛسح ١٘ب اٌؼٛاد, ِٚذ٠ش ػبَ اٌزشث١خ اٌخبفخ ثبٌٛصاسح سثبة اٌضا٠ذٞ, ٚاٌّغبػذ ٌٍؾؤْٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثزؼ١ٍُ اٌش٠بك اٌذوزٛسح ٔغالء اٌضااٌذ

ذ ثبٌؾضٛس, ِج١ٕخ أْ االؽزفبي ٠ضجذ ثّٓ فبلذ إسادرُٙ وً ٚثذا اٌؾفً ثزالٚح آ٠بد ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ, صُ أٌمذ ِذ٠شح إداسح اٌزشث١خ اٌخبفخ اثزغبَ األؽّذ وٍّخ سّؽج

بالد ؽزٝ ِٓ اٌؼٍَٛ اٌقؼٛثبد ٚاعزطبػٛا ثٍٛؽ أػٍٝ دسعبد اٌز١ّض ثفضً هللا صُ ثؼض٠ّزُٙ ٚإفشاسُ٘, ٚثفضً ِب عخشرٗ اٌذٌٚخ ِٓ فشؿ ػذح ٌزٚٞ اإلػبلخ فٟ ِغ

 .ؾفضح ثىٛادس ثؾش٠خ ِز١ّضح ِؼ١ٕخ ِٚغبٔذح ٌُٙ, ؽزٝ أفجؾٛا عفشاء اٌز١ّض ٚٚاعٙخ ِؾشلخ ٌٗٚاٌّؼشفخ, ِٚب أػذرٗ ٚعٙضرٗ ِٓ أعٍُٙ ث١ئخ ١ٍِئخ ثبٌؾ٠ٛ١خ ِٚ

اٌفشد ٚرذخً اٌفشؽخ ػٍٝ ثؼذ رٌه أٌمذ اٌّغبػذح اٌؾؤْٚ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌذوزٛسح ٔغالء اٌضاًِ وٍّخ, أوذد ف١ٙب أْ اٌّؾبسوخ فٟ أعًّ إٌّبعجبد رضغ ثقّخ فٟ ربس٠خ 

فٟ  م١ّخ إثذاػٗ ٚػطبئٗ ٚرضؾ١برٗ ٚرؤوذ ػٍٝ فخش اٌٛطٓ ثأثٕبئٗ ٚثٕبرٗ ِّٓ رفٛلٓ ٚأثذػٓ, ِٕٙئخ اٌطبٌجبد ٚأعش٘ٓ ِٚؼٍّبرٙٓ اٌالرٟ عبّ٘ٓاٌمٍٛة ٚرُؾؼش اإلٔغبْ ث

 .دػّٙٓ ٚرز١ًٌ اٌقؼٛثبد, ِٛعٙخ اٌؾىش ٌٍغ١ّغ

, صُ رُ ػشك 111ٔؾ١ذ )اٌز١ّض( لذِزٗ طبٌجبد عّؼٟ ٚثقشٞ ثبٌّزٛعطخ ػمت رٌه لُذِذ ِمبٌخ أدث١خ وزجزٙب ٚأٌمزٙب اٌطبٌجخ أًِ ِٛعٝ اٌّخزشػ ِٓ ِؼٙذ إٌٛس, صُ 

 .(رغشثخ ػٓ )اخزشاع اٌش٠جٛسد(, صُ أٚثش٠ذ )أًِ ٚسعبء

غ إٌٝ فخ, صُ رٛعٗ اٌغ١ّٚاخززُ اٌؾفً ثؼشك فٍىٍٛسٞ ٌطبٌجبد ِؼٙذ األًِ, ؽ١ش اعزؼشضٓ صٞ اٌؾؼٛة, صُ وّشِذ ٚو١ً اٌزؼ١ٍُ ع١ّغ اٌطبٌجبد ِٚؼٍّبد اٌزشث١خ اٌخب

 .اٌّؼشك اٌّقبؽت اٌزٞ ضُ ِؼشٚضبد ِٓ إٔزبط طبٌجبد اٌزشث١خ اٌخبفخ ثبٌش٠بك

http://www.al-jazirah.com/2016/20160307/ln67.htm 

 

 انرياض
 معهم ٌتثرع تكهٍته نزوجته.. وطانة تنخاعه نشقٍقه

 منصور الحسين، عبده الناشزي -الزياض، القنفذة 

أسٚع فٛس اٌٛفبء ِٚؼبٟٔ اإلٔغب١ٔخ ثزجشػٗ ثئؽذٜ و١ٍز١ٗ ٌضٚعزٗ أَ أطفبٌٗ, األِش اٌزٞ ٚعذ أفذاًء ٚاعؼخ فٟ  لذَ اٌّؼٍُ ؽغٓ ػٍٟ اٌغج١ؾٟ    

 .ِؾبفظخ اٌمٕفزح ٚرؾذ٠ذاً لش٠خ اٌغالِخ ثّشوض ؽٍٟ

 .اٌغج١ؾٟ ٚصٚعزٗ ال ٠ضاالْ ١ِِٕٛٓ فٟ ِغزؾفٝ اٌٍّه ف١قً اٌزخققٟ ثغذح

http://www.al-madina.com/node/681279
http://www.al-madina.com/node/681279
http://bit.ly/24qmhpc
http://bit.ly/24qmhpc
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فئْ ٚضؼّٙب اٌقؾٟ ع١ذ ٚفٛس إفبلخ اٌّؼٍُ ِٓ اٌؼ١ٍّخ ر٘ت ٌٍغالَ ػٍٝ صٚعزٗ فٟ اٌغٕبػ ا٢خش  ٚٚفمبً ألؽذ ألبسثٗ اٌزٞ رؾذس ي"اٌش٠بك"

 .ثبٌّغزؾفٝ ٌالطّئٕبْ ػ١ٍٙب, ٚعٛف ٠غبدساْ اٌّغزؾفٝ خالي األ٠بَ اٌّمجٍخ

سؽٍزٗ اٌؼالع١خ ِٓ أٌّب١ٔب ٚعالِزٗ  ٚػٍٝ فؼ١ذ ِزقً, اؽزفٝ ِىزت اٌزؼ١ٍُ ثبٌغ٠ٛذٞ فٟ اٌش٠بك ثغالِخ اٌطبٌت ِؼبر ثٓ ِؾّذ ِذثؼ ثؼذ ػٛدرٗ ِٓ

 .ِٓ ِشضٗ ِٚٛافٍزٗ ٌذساعزٗ, وّب ُوشَ ؽم١مٗ أٔظ ٌّٛلفٗ األخٛٞ اٌقبدق ٚرجشػٗ ٌؾم١مٗ ثغضء ِٓ إٌخبع اٌؾٛوٟ

١ٍّبْ ا١ٌٛعف ِذ٠ش ٚلذ رُ االؽزفبء خالي رىش٠ُ اٌطالة اٌّز١ّض٠ٓ عٍٛو١بً اٌزٞ ألبِزٗ ؽؼجخ اٌزٛع١ٗ ٚاإلسؽبد ثبٌّىزت ثشػب٠خ د. ػجذاٌؼض٠ض ثٓ ع

   .اٌّىزت, ٚاألعزبر ِؾّذ اٌؼ٠ٛفٟ لبئذ ِذسعخ اٌّغذ اٌّزٛعطخ, ٚػذد ِٓ اٌّؾشف١ٓ اٌزشث١٠ٛٓ ٚعّغ ِٓ اٌّشؽذ٠ٓ ٚاٌّؼ١ٍّٓ ٚأ١ٌٚبء األِٛس

http://www.alriyadh.com/1135130 

 انرياض
 تشكٍم أول مجهش اصتشاري نهطالب وانطانثاخ

 منصور الحسين -الزياض 

, ِؾ١شا اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك ِؾّذ اٌّشؽذ أ١ّ٘خ ِؾبسوخ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد فٟ ارخبر اٌمشاساد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌخبفخ ثُٙ ٚثّذاسعُٙأوذ     

اٌّؼشفخ ٚؽغٓ  إٌٝ أْ اٌزطٍؼبد ٚا٢ِبي وج١شح ػٍٝ أثٕبئٕب اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ٌّٛاوجخ ِب رؼ١ؾٗ اٌٍّّىخ ِٓ رؾٛالد وج١شح ٌقٕبػخ ِغزمجً ٠ؼزّذ ػٍٝ

 .اإلداسح ٚاٌزٕظ١ُ

 .طبٌجخ ِٓ ِذاسط رؼ١ٍُ اٌش٠بك 22طبٌجب ٚ 22عبء رٌه خالي افززبؽٗ ٌفؼب١ٌبد ِغٍظ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد االعزؾبسٞ )فٛد اٌّغزمجً( ثّؾبسوخ 

ُ اٌطالة إل٠قبي فٛرُٙ ٌإلداسح ٚلبي اٌّشؽذ فٟ وٍّزٗ أْ أػضبء اٌّغٍظ ِٓ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد رمغ ػ١ٍُٙ ِغؤ١ٌٚخ وج١شح فٟ ِغبػذح صِالئٙ

ء ِغزمجً ٌٍّٚغؤ١ٌٚٓ ٌزمذ٠ُ أفضً اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّؾبسوخ فٟ ارخبر اٌمشاساد, ِج١ٕب أْ رٌه ع١ٕؼىظ فٟ رى٠ٛٓ ؽخق١بد ل١بد٠خ عزؼًّ فٟ ثٕب

د اٌّغزمجً( ِؼزجشا أْ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ِض٘ش ٌٛطٓ ٠ّٕؼ اٌفشؿ ٌٍؾجبة ٌإلثذاع فٟ وبفخ اٌّغبالد, ِٚؾ١ذا فٟ اٌٛلذ رارٗ ثّغّٝ اٌّغٍظ ة)فٛ

 .ثبٌفؼً ُ٘ فٛد ٌٍّغزمجً ٚأًِ ٌٍّغزّغ ٌٍٚٛطٓ

فٕبػخ  صُ أٌمٝ اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌٍّغٍظ خبٌذ اٌغبِذٞ وٍّخ أٚضؼ ف١ٙب أْ سعبٌخ اٌّغٍظ رزٍخـ فٟ إربؽخ اٌفشفخ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد ٌٍّؾبسوخ فٟ

ٌٙبدف. ٚأضبف فٟ وٍّزٗ إٌٝ أْ أ٘ذاف اٌّؾشٚع رٕؾقش فٟ رؼض٠ض اٌم١ُ اٌٛط١ٕخ ٚرأف١ً صمبفخ اٌؾٛاس اٌمشاس ِٓ خالي إٌّبلؾخ اٌجٕبءح ٚاٌؾٛاس ا

ٌّغؤ١ٌٚخ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد ٚدػُ ِؾبسوخ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد فٟ فٕبػخ اٌمشاس ٚر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌم١بد٠خ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد ٚرشع١خ ِجذأ اٌؾؼٛس ثب

اٌّمذِخ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد ِج١ٕب أْ اٌّغٍظ ِشرجظ ِجبؽشح ثبٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ. ٚػٓ آ١ٌخ اخز١بس أػضبء اٌّغٍظ ٚرفؼ١ً اٌزٛافً ٚرؾغ١ٓ اٌخذِبد 

% ٚؽبفال ػٍٝ عبئضح ِؾ١ٍخ أٚ إل١ّ١ٍخ أٚ د١ٌٚخ, ِؾ١شاً إٌٝ أْ 55أٚضؼ اٌغبِذٞ أْ ِٓ اٌّؼب١٠ش أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت عؼٛد٠ب ِٚزفٛلب ثّؼذي ال ٠مً ػٓ 

 .زّبػبرٗ وً صالصخ أعبث١غاٌّغٍظ ٠ؼمذ اع

ٕخ اٌم١ُ ٚث١ّٓ اٌغبِذٞ أْ ٌٍّغٍظ خّظ ٌغبْ ٟ٘ ٌغٕخ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس ٌٚغٕخ سػب٠خ اٌغٍٛن ٌٚغٕخ إٌؾبط اٌّذسعٟ ٌٚغٕخ اٌؼاللبد ٚاإلػالَ ٌٚغ

 .اٌٛط١ٕخ

http://www.alriyadh.com/1135181 

 انبالد
 انطالق مجهش انطالب االصتشاري تانرٌاض

 الداٌج –اٌش٠بك 

أوذ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك األعزبر ِؾّذ ثٓ ػجذهللا اٌّشؽذ أ١ّ٘خ ِؾبسوخ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد فٟ ارخبر اٌمشاساد 

اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌخبفخ ثُٙ ٚثّذاسعُٙ ِؾ١شا إٌٝ أْ اٌزطٍؼبد ٚا٢ِبي وج١شح ػٍٝ أثٕبئٕب اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ٌّٛاوجخ ِب رؼ١ؾٗ 

شح ٌقٕبػخ ِغزمجً ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚؽغٓ اإلداسح ٚاٌزٕظ١ُ.عبء رٌه خالي افززبؽٗ ٌفؼب١ٌبد ِغٍظ اٌٍّّىخ ِٓ رؾٛالد وج١

 .طبٌجخ ِٓ ِذاسط رؼ١ٍُ اٌش٠بك 22طبٌجب ٚ 22اٌطالة ٚاٌطبٌجبد االعزؾبسٞ )فٛد اٌّغزمجً( ثّؾبسوخ 

ِغؤ١ٌٚخ وج١شح فٟ ِغبػذح صِالئُٙ اٌطالة ٚأؽبس اٌّشؽذ فٟ وٍّزٗ إٌٝ أْ أػضبء اٌّغٍظ ِٓ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد رمغ ػ١ٍُٙ 

إل٠قبي فٛرُٙ ٌإلداسح ٌٍّٚغؤ١ٌٚٓ ٌزمذ٠ُ أفضً اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّؾبسوخ فٟ ارخبر اٌمشاساد ِج١ٕب أْ رٌه ع١ٕؼىظ فٟ 

ؾ١ذا رى٠ٛٓ ؽخق١بد ل١بد٠خ عزؼًّ فٟ ثٕبء ِغزمجً ِض٘ش ٌٛطٓ ٠ّٕؼ اٌفشؿ ٌٍؾجبة ٌإلثذاع فٟ وبفخ اٌّغبالد ِغزؾٙذا ِٚ

فٟ اٌٛلذ رارٗ ثّغّٝ اٌّغٍظ ثـ)فٛد اٌّغزمجً( ِؼزجشا أْ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ثبٌفؼً ُ٘ فٛد ٌٍّغزمجً ٚأًِ ٌٍّغزّغ 

 .ٌٍٚٛطٓ

صُ أٌمٝ اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌٍّغٍظ األعزبر خبٌذ اٌغبِذٞ وٍّخ أٚضؼ ف١ٙب أْ سعبٌخ اٌّغٍظ رزٍخـ فٟ إربؽخ اٌفشفخ ٌٍطالة 

بػخ اٌمشاس ِٓ خالي إٌّبلؾخ اٌجٕبءح ٚاٌؾٛاس اٌٙبدف ٚأؽبس فٟ وٍّزٗ إٌٝ أْ أ٘ذاف اٌّؾشٚع ٚاٌطبٌجبد ٌٍّؾبسوخ فٟ فٕ

رٕؾقش فٟ رؼض٠ض اٌم١ُ اٌٛط١ٕخ ٚرأف١ً صمبفخ اٌؾٛاس ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد ٚدػُ ِؾبسوخ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد فٟ فٕبػخ اٌمشاس 
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ٛس ثبٌّغؤ١ٌٚخ ٚرفؼ١ً اٌزٛافً ٚرؾغ١ٓ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٚر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌم١بد٠خ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد ٚرشع١خ ِجذأ اٌؾؼ

 . ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد ِج١ٕب أْ اٌّغٍظ ِشرجظ ِجبؽشح ثبٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ

% 55ٚػٓ آ١ٌخ اخز١بس أػضبء اٌّغٍظ أٚضؼ اٌغبِذٞ أْ ِٓ اٌّؼب١٠ش أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت عؼٛد٠ب ِٚزفٛلب ثّؼذي ال ٠مً ػٓ 

 .١ّ١ٍخ أٚد١ٌٚخ ِؾ١شا إٌٝ أْ اٌّغٍظ ٠ؼمذ اعزّبػبرٗ وً صالصخ أعبث١غٚؽبفال ػٍٝ عبئضح ِؾ١ٍخ أٚإل

ٚث١ّٓ اٌغبِذٞ أْ ٌٍّغٍظ خّظ ٌغبْ ٟ٘ ٌغٕخ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس ٌٚغٕخ سػب٠خ اٌغٍٛن ٌٚغٕخ إٌؾبط اٌّذسعٟ ٌٚغٕخ 

 .اٌؼاللبد ٚاإلػالَ ٌٚغٕخ اٌم١ُ اٌٛط١ٕخ

١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك ػ١غٝ اٌض٘شأٟ فٟ وٍّخ ٌٗ أْ اٌؾبة اٌغؼٛدٞ ٌذ٠ٗ ِٓ عبٔجٗ أوذ اٌّغزؾبس فٟ ِىزت اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ

اٌمذساد ٚاإلِىب١ٔبد اٌزٟ ر١ّضٖ ػٓ غ١شٖ ِغزؾٙذا ثفٛص اٌؼذ٠ذ ِٓ طالثٕب ٚطبٌجبرٕب فٟ اٌّغبثمبد ٚاٌّؾبفً اٌذ١ٌٚخ ِؾ١شا إٌٝ 

بد٠خ ِج١ٕب إْ اٌّغٍظ ٠ؼذ ٔمٍخ ٔٛػ١خ فٙٛ األٚي أْ اٌّغٍظ ع١ىْٛ ِؾضٕب ع١ذا ٌٙزٖ اإلثذاػبد ٚاألفىبس عٛاء اإلداس٠خ أٚ اٌم١

 .ػٍٝ ِغزٜٛ اٌٍّّىخ ِزٛلؼب أْ ٠ىْٛ ٌٗ اٌذٚس األوجش فٟ ارخبر اٌمشاساد ٚف١بغزٙب

ِٓ عٙزٙب أؽبسد ِٕغمخ اٌطبٌجبد فٟ اٌّغٍظ إ٠ّبْ اٌفش٠ذٞ فٟ وٍّخ ٌٙب إٌٝ أْ اٌّغٍظ ع١ٕبلؼ وبفخ اٌزؾذ٠بد ٚع١ٛعذ 

اٌؾٍٛي ٌٙب ٌزط٠ٛش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِؾ١شح إٌٝ أّٔٓ ِٙبَ اٌّغٍظ سفذ اٌزؾذ٠بد ٚرؾذ٠ذ األ٠ٌٛٚبد ٚإثذاء اٌّؾٛسح ػٕذ ارخبر 

 .جبداٌمشاساد اٌخبفخ ثبٌطالة ٚاٌطبٌ

ٚٚعٗ ِذ٠ش إٌؾبط اٌطالثٟ فٟ اإلداسح أٔٛس أثٛػجبح وٍّزٗ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد ِؤوذا أْ ػ١ٍُٙ ِغؤ١ٌٚخ وج١شح فٟ إ٠قبي فٛد 

ا١ٌّذاْ إٌٝ اإلداسح ٚاٌّؾبسوخ اٌفؼ١ٍخ فٟ ثٕبء اٌخطظ ٚارخبر اٌمشاساد ِؤوذا أْ اإلداسح رؼٍك ػٍٝ ٘زا اٌّغٍظ ا٢ِبي اٌىج١شح 

رخذَ اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ِؾ١شا إٌٝ أْ األُ٘ فٟ اٌّشؽٍخ اٌمبدِخ ٘ٛ رم٠ُٛ اٌؼًّ ا١ٌّذأٟ ٚل١بط أصش فؼب١ٌخ  ٌٍٛفٛي إٌٝ لشاساد

 .٘زا اٌّغٍظ
https://www.albiladdaily.com/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A-

%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6/ 

 احلياة
 تعتمذ اصتشارج انطالب وانطانثاخ« تعهٍم انرٌاض»

  الغشام سعد - الرياض
اساد أوذ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ فٟ ِٕطمخ اٌش٠بك ِؾّذ اٌّشؽذ أ١ّ٘خ ِؾبسوخ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد فٟ ارخبر اٌمش

 اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌخبفخ ثُٙ ٚثّذاسعُٙ.

ٚلبي اٌّشؽذ فٟ اعزّبع ؽضشٖ اٌّغبػذ ٌٍؾؤْٚ اٌّذسع١خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ؽّذ اٌؾ١ٕجش ٚػذد ِٓ اٌم١بد١٠ٓ فٟ اٌزؼ١ٍُ أِظ 

)األؽذ(, إْ اٌزطٍؼبد ٚا٢ِبي وج١شح ػٍٝ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ٌّٛاوجخ ِب رؼ١ؾٗ اٌٍّّىخ ِٓ رؾٛالد وج١شح ٌقٕبػخ 

ؼزّذ ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚؽغٓ اإلداسح ٚاٌزٕظ١ُ, ِٓ خالي ِغٍظ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد االعزؾبسٞ )فٛد ِغزمجً ٠

طبٌجبً  22اٌّغزمجً(, اٌزٞ ٠ؼذ األٚي ِٓ ٔٛػٗ ػٍٝ ِغزٜٛ إداساد اٌزؼ١ٍُ فٟ ِٕبطك ِٚؾبفظبد اٌٍّّىخ, ثّؾبسوخ 

 طبٌجخ ِٓ ِذاسط رؼ١ٍُ اٌش٠بك. 22ٚ

ٌطبٌجبد رمغ ػ١ٍُٙ ِغؤ١ٌٚخ وج١شح فٟ ِغبػذح صِالئُٙ اٌطالة إل٠قبي ٚأضبف أْ أػضبء اٌّغٍظ ِٓ اٌطالة ٚا

فٛرُٙ ٌإلداسح ٚاٌّغؤ١ٌٚٓ, ٌزمذ٠ُ أفضً اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّؾبسوخ, ٚأْ رٌه ع١ٕؼىظ ػٍٝ رى٠ٛٓ ؽخق١بد 

جت رغ١ّخ ل١بد٠خ عزؼًّ فٟ ثٕبء ِغزمجً ِض٘ش ٌٛطٓ ٠ّٕؼ اٌفشؿ ٌٍؾجبة ٌإلثذاع فٟ اٌّغبالد وبفخ, ِج١ٕبً أْ ع

 ٘ٛ أْ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ثبٌفؼً ُ٘ فٛد ٌٍّغزمجً, ٚأًِ ٌٍّغزّغ ٌٍٚٛطٓ.« فٛد اٌّغزمجً»اٌّغٍظ ثـ

ٚأٚضؼ اٌؾ١ٕجش أْ سعبٌخ اٌّغٍظ رزٍخـ فٟ إربؽخ اٌفشفخ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد ٌٍّؾبسوخ فٟ فٕبػخ اٌمشاس, ِٓ 

ٕؾقش فٟ رؼض٠ض اٌم١ُ اٌٛط١ٕخ ٚرأف١ً صمبفخ اٌؾٛاس خالي إٌّبلؾخ اٌجٕبءح ٚاٌؾٛاس اٌٙبدف, ٚأْ أ٘ذاف اٌّؾشٚع ر

ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد, ٚدػُ ِؾبسوزُٙ فٟ فٕبػخ اٌمشاس ٚر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌم١بد٠خ ٌُٙ, ٚرشع١خ ِجذأ اٌؾؼٛس 

 ثبٌّغؤ١ٌٚخ, ٚرفؼ١ً اٌزٛافً, ٚرؾغ١ٓ اٌخذِبد اٌّمذِخ إ١ٌُٙ.
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١ٌخ اخز١بس أػضبء اٌّغٍظ رزضّٓ ِؼب١٠ش٘ب أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت اٌّغٍظ ِشرجظ ِجبؽشح ثبٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ, ٚآ»ٚربثغ: 

فٟ اٌّئخ, ٚؽبفالً ػٍٝ عبئضح ِؾ١ٍخ أٚ إل١ّ١ٍخ أٚ د١ٌٚخ, وّب أْ اٌّغٍظ ٠ؼمذ  55عؼٛد٠بً ِٚزفٛلبً ثّؼذي ال ٠مً ػٓ 

إٌؾبط  اعزّبػبرٗ وً صالصخ أعبث١غ, ٌٚٗ خّظ ٌغبْ, ٟ٘ ٌغٕخ اٌذساعبد ٚاٌجؾٛس, ٌٚغٕخ سػب٠خ اٌغٍٛن, ٌٚغٕخ

 «.اٌّذسعٟ, ٌٚغٕخ اٌؼاللبد ٚاإلػالَ, ٌٚغٕخ اٌم١ُ اٌٛط١ٕخ

إٌٝ رٌه, أطٍمذ إداسح رؼ١ٍُ اٌش٠بك أِظ )األؽذ(, ثشاِظ ٌٍؾذ ِٓ ِؾبعشاد اٌطالة خبسط اٌّذسعخ ٚآصبس٘ب 

 إٌفغ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٌطالة اٌّشؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ ثّؾبسوخ ِذ٠ش ؽشطخ اٌؾفب اٌّمذَ طٍك اٌذػغبٟٔ.

ٌّؾشف اٌؼبَ ٌإلسؽبد إٌفغٟ ثٛصاسح اٌزؼ١ٍُ ػجذهللا اٌؼز١جٟ أْ ِب ٠غزٞ اٌّؾبعشاد ث١ٓ اٌطالة ٘ٛ رغّؼُٙ ٚأٚضؼ ا

ٚرؾ١ّغُٙ ٌٍّزؾبعش٠ٓ, ث١ذ أْ اٌّفزشك أال ٠مفٛا ِٛلف اٌّزفشط, فئِب أْ ٠فضٛا إٌّبصػخ أٚ أْ ٠ٕقشفٛا. ٚأؽبس 

ؽ١برُٙ, أِب اٌطالة اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ رغبِؼ ٚرقبٌؼ ٔفغٟ إٌٝ أْ غبٌت اٌطالة رٚٞ اٌّؾىالد اٌّذسع١خ ٠زؼضشْٚ فٟ 

ب أِظ )األؽذ(  َِ طبٌجبً ١ِّضاً عٍٛو١بً, ضّٓ عبئضح  121ف١ىْٛٔٛ أوضش ٔغبؽبً فٟ ؽ١برُٙ. ٚوبْ اٌّشؽذ ٚاٌؾ١ٕجش وش

بفظخ اٌز١ّض اٌغٍٛوٟ, اٌزٟ رٙذف إٌٝ غشط اٌم١ُ اإل٠ّب١ٔخ ٚاألخالل١خ ٚاٌٛط١ٕخ ٌذٜ اٌطالة, ٚثٕبء اٌؾخق١خ اٌّؾ

ػٍٝ ل١ُ ِٚجبدا اٌّغزّغ اٌغؼٛدٞ, ٚر١ّٕخ سٚػ اٌزٕبفظ ٌذٜ اٌطالة فٟ إثشاص أخالق اٌّٛاطٓ اٌغؼٛدٞ, ٚرؼض٠ض 

 اٌز١ّض اٌغٍٛوٟ ػٕذ اٌطالة.
http://www.alhayat.com/Edition/Print/14344759/-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6--

%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA 

 انيوو
 «قراراخ انمذارس»دعوج انطالب إنى انمشاركح فً 

 الرياض - واس

فخ ثُٙ أوذ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بك ِؾّذ ثٓ ػجذهللا اٌّشؽذ, أ١ّ٘خ ِؾبسوخ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد فٟ ارخبر اٌمشاساد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌخب

ؾٛالد وج١شح ٌقٕبػخ ِغزمجً ٚثّذاسعُٙ, ِؾ١شا إٌٝ أْ اٌزطٍؼبد ٚا٢ِبي وج١شح ػٍٝ أثٕبئٕب اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ٌّٛاوجخ ِب رؼ١ؾٗ اٌٍّّىخ ِٓ ر

 .٠ؼزّذ ػٍٝ اٌّؼشفخ ٚإثذاء اٌّؾٛسح ػٕذ ارخبر اٌمشاساد اٌخبفخ ثبٌطالة ٚاٌطبٌجبد

طبٌجب ٚطبٌجخ ِٓ ِذاسط رؼ١ٍُ  56عبء رٌه خالي افززبؽٗ اِظ, ٌفؼب١ٌبد ِغٍظ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد االعزؾبسٞ "فٛد اٌّغزمجً", ثّؾبسوخ 

إٌٝ أْ أػضبء اٌّغٍظ ِٓ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد رمغ ػ١ٍُٙ ِغؤ١ٌٚخ وج١شح فٟ ِغبػذح صِالئُٙ اٌطالة إل٠قبي  اٌش٠بك. ٚأؽبس اٌّشؽذ فٟ وٍّزٗ,

خ فٛرُٙ ٌإلداسح ٌٍّٚغؤ١ٌٚٓ ٌزمذ٠ُ أفضً اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚاٌّؾبسوخ فٟ ارخبر اٌمشاساد, ِج١ٕب أْ رٌه ع١ٕؼىظ فٟ رى٠ٛٓ ؽخق١بد ل١بد٠

ّٕؼ اٌفشؿ ٌٍؾجبة ٌإلثذاع فٟ اٌّغبالد وبفخ, ِؾ١ذا فٟ اٌٛلذ رارٗ ثّغّٝ اٌّغٍظ ثـ"فٛد اٌّغزمجً", عزؼًّ فٟ ثٕبء ِغزمجً ِض٘ش ٌٛطٓ ٠

 .ثبػزجبس أْ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ثبٌفؼً ُ٘ فٛد ٌٍّغزمجً ٚأًِ ٌٍّغزّغ ٌٍٚٛطٓ

ؽخ اٌفشفخ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد ٌٍّؾبسوخ فٟ ِٓ عبٔجٗ أٚضؼ اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌٍّغٍظ خبٌذ اٌغبِذٞ فٟ وٍّخ ٌٗ, أْ سعبٌخ اٌّغٍظ رزٍخـ فٟ إرب

ٌؾٛاس فٕبػخ اٌمشاس ِٓ خالي إٌّبلؾخ اٌجٕبءح ٚاٌؾٛاس اٌٙبدف, الفزبً إٌٝ أْ أ٘ذاف اٌّؾشٚع رٕؾقش فٟ رؼض٠ض اٌم١ُ اٌٛط١ٕخ ٚرأف١ً صمبفخ ا

ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد ٚرشع١خ ِجذأ اٌؾؼٛس  ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد ٚدػُ ِؾبسوخ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد فٟ فٕبػخ اٌمشاس ٚر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌم١بد٠خ

 .ثبٌّغؤ١ٌٚخ ٚرفؼ١ً اٌزٛافً ٚرؾغ١ٓ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد, ِف١ذاً أْ اٌّغٍظ ِشرجظ ِجبؽشح ثبٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ

ٛي ٌٙب ٌزط٠ٛش اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ ثذٚس٘ب أؽبسد ِٕغمخ اٌطبٌجبد فٟ اٌّغٍظ إ٠ّبْ اٌفش٠ذٞ, إٌٝ أْ اٌّغٍظ ع١ٕبلؼ ع١ّغ اٌزؾذ٠بد ٚع١ٛعذ اٌؾٍ

 .ِف١ذح أْ ِٓ ِٙبَ اٌّغٍظ سفذ اٌزؾذ٠بد ٚرؾذ٠ذ األ٠ٌٛٚبد ٚإثذاء اٌّؾٛسح ػٕذ ارخبر اٌمشاساد اٌخبفخ ثبٌطالة ٚاٌطبٌجبد

http://www.alyaum.com/article/4124088 

 انوطن
 انتعهٍمٍح انقراراخ فً ٌشارك انرٌاض طالب مجهش

 اٌش٠بك: اٌٛطٓ

ّذاسعُٙ, ذ٠ش اٌؼبَ ٌزؼ١ٍُ ِٕطمخ اٌش٠بك ِؾّذ ثٓ ػجذهللا اٌّشؽذ, أ١ّ٘خ ِؾبسوخ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد فٟ ارخبر اٌمشاساد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌخبفخ ثُٙ ٚثأوذ اٌّ

ؼزّذ ػٍٝ اٌّؼشفخ, ِؾ١شا إٌٝ أْ اٌزطٍؼبد ٚا٢ِبي وج١شح ػٍٝ أثٕبئٕب اٌطالة ٚاٌطبٌجبد ٌّٛاوجخ ِب رؼ١ؾٗ اٌٍّّىخ ِٓ رؾٛالد وج١شح, ٌقٕبػخ ِغزمجً ٠

"فٛد ٚإثذاء اٌّؾٛسح ػٕذ ارخبر اٌمشاساد اٌخبفخ ثبٌطالة ٚاٌطبٌجبد. عبء رٌه خالي افززبؽٗ أِظ فؼب١ٌبد ِغٍظ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد االعزؾبسٞ 
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 .طبٌجب ٚطبٌجخ ِٓ ِذاسط رؼ١ٍُ اٌش٠بك 56اٌّغزمجً", ثّؾبسوخ 

ة ٚاٌطبٌجبد رمغ ػ١ٍُٙ ِغؤ١ٌٚخ وج١شح فٟ ِغبػذح صِالئُٙ اٌطالة إل٠قبي فٛرُٙ إٌٝ ٚأؽبس اٌّشؽذ فٟ وٍّزٗ إٌٝ أْ أػضبء اٌّغٍظ ِٓ اٌطال

ؼًّ فٟ ثٕبء اإلداسح ٌٍّٚغؤ١ٌٚٓ, ٌزمذ٠ُ أفضً اٌخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ, ٚاٌّؾبسوخ فٟ ارخبر اٌمشاساد, ِج١ٕب أْ رٌه ع١ٕؼىظ فٟ رى٠ٛٓ ؽخق١بد ل١بد٠خ عز

 .ذاع فٟ اٌّغبالد وبفخِغزمجً ِض٘ش ٌٍٛطٓ, ٠ّٕؼ اٌفشؿ ٌٍؾجبة ٌإلث

فٟ فٕبػخ ِٓ عبٔجٗ, أٚضؼ اٌّذ٠ش اٌزٕف١زٞ ٌٍّغٍظ خبٌذ اٌغبِذٞ فٟ وٍّزٗ, أْ سعبٌخ اٌّغٍظ رزٍخـ فٟ إربؽخ اٌفشفخ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد ٌٍّؾبسوخ 

رأف١ً صمبفخ اٌؾٛاس ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد, ٚدػُ اٌمشاس ِٓ خالي إٌّبلؾخ اٌجٕبءح ٚاٌؾٛاس اٌٙبدف, الفزب إٌٝ أْ اٌّؾشٚع ٠ٙذف إٌٝ رؼض٠ض اٌم١ُ اٌٛط١ٕخ, ٚ

ٛافً, ِؾبسوخ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد فٟ فٕبػخ اٌمشاس, ٚر١ّٕخ اٌّٙبساد اٌم١بد٠خ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد, ٚرشع١خ ِجذأ اٌؾؼٛس ثبٌّغؤ١ٌٚخ, ٚرفؼ١ً اٌز

 .َ ٌٍزؼ١ٍُٚرؾغ١ٓ اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍطالة ٚاٌطبٌجبد. ٚأفبد ثأْ اٌّغٍظ ِشرجظ ِجبؽشح ثبٌّذ٠ش اٌؼب

%, ٚؽبفال ػٍٝ عبئضح 55ٚػٓ آ١ٌخ اخز١بس أػضبء اٌّغٍظ, أٚضؼ اٌغبِذٞ أْ ِٓ ضّٓ اٌّؼب١٠ش أْ ٠ىْٛ اٌطبٌت عؼٛد٠ب ِٚزفٛلب ثّؼذي ال ٠مً ػٓ 

د ٚاٌجؾٛس ٌٚغٕخ سػب٠خ ِؾ١ٍخ أٚ إل١ّ١ٍخ أٚ د١ٌٚخ, ِؾ١شا إٌٝ أْ اٌّغٍظ ٠ؼمذ اعزّبػبرٗ وً صالصخ أعبث١غ, ٚأْ ٌٍّغٍظ خّظ ٌغبْ ٟ٘: ٌغٕخ اٌذساعب

 .اٌغٍٛن ٌٚغٕخ إٌؾبط اٌّذسعٟ ٌٚغٕخ اٌؼاللبد ٚاإلػالَ ٌٚغٕخ اٌم١ُ اٌٛط١ٕخ
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