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  أخبار اإلدارة  
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 االقتصاديت
 

 يطهق تزَايجا نتذريش انًزضً األطفال« انتخصصي»
 من الزياض« االقتصادية»

ظً اٌزخظظٟ ِٚشوض األثؾبس فٟ اٌش٠بع، ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ، إؽالق ثشٔبِظ رؼ١ٍّٟ ٠ٙزُ ثّزبثؼخ رذس٠ظ ٠ؼزضَ ِغزشفٝ اٌٍّه ف١

إٌّب٘ظ ٌٍّشػٝ األؽفبي ا١ٌِّٕٛٓ ٌفزشاد ؽ٠ٍٛخ فٟ اٌّغزشفٝ، فٟ خطٛح رٙذف إٌٝ دػُ اٌّشػٝ ِٓ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد إلوّبي رؼ١ٍُّٙ 

 .االخزجبساد فٟ ِخزٍف ِشاؽً اٌزؼ١ٍُ اٌؼبَ ٚرغٕت أمطبػُٙ ػٓ اٌذساعخ أٚ أداء

ٚأٚػؾذ ؽٕبْ اٌغ١ف ِغبػذح ِذ٠ش خذِبد اٌّشػٝ فٟ ِغزشفٝ اٌٍّه ف١ظً اٌزخظظٟ ِٚشوض األثؾبس فٟ اٌش٠بع خالي فؼب١ٌبد ا١ٌَٛ 

ٌزٟ عزطجك ٘زٖ اٌخذِخ اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٛػٛٞ ٌٍخذِخ االعزّبػ١خ اٌزٞ أل١ُ فٟ اٌّغزشفٝ أِظ، أْ اٌّغزشفٝ اٌزخظظٟ ٠ؼذ أٚي ِغزشف١بد اٌٍّّىخ ا

اٌضب١ٔخ  ا١ٌّّضح ثبٌزؼبْٚ ِغ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ، ؽ١ش ع١زُ فٟ اٌّشؽٍخ األٌٚٝ اٌجذء ثّشػٝ األٚساَ ِغ أطالق اٌؼبَ اٌذساعٟ اٌّمجً، ٚفٟ اٌّشؽٍخ

 .ع١زُ رطج١مٙب ػٍٝ ِشػٝ صساػخ األػؼبء ٚاٌغشاؽخ

ٟ اٌّغزشفٝ اٌشئ١ظ ٚوزٌه فٟ ِشوض اٌٍّه فٙذ اٌٛؽٕٟ ألٚساَ األؽفبي ثبػزّبد أعٍٛة ٚأشبسد اٌغ١ف إٌٝ أٔٗ رّذ ر١ٙئخ لبػخ ٌٍزذس٠ظ ف

ثّب اٌفظً اٌّفزٛػ، وّب رُ رى٠ٛٓ فش٠ك ػًّ ٠شًّ ػذدا ِٓ اإلخظبئ١١ٓ االعزّبػ١١ٓ ٌٍزٕغ١ك ِغ اٌّشػٝ ٌزؾذ٠ذ اٌٛلذ اٌزٞ ٠ٕبعجُٙ ٌٍذساعخ 

 .ٝ أْ اٌفش٠ك ِذػُ ثأؽجبء ِخزظ١ٓ ٌزمذ٠ُ اٌّشٛسح اٌطج١خ فٟ ٘زا اٌخظٛصال ٠زؼبسع ِغ اٌّٛاػ١ذ اٌؼالع١خ ٌىً ِش٠غ، الفزخ إٌ

ٚأشبدد ِغبػذح ِذ٠ش خذِبد اٌّشػٝ ثبٌزغبٚة ا١ٌّّض ِٓ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ اٌزٟ عزخظض ؽبلّب ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌّؼٍّبد ٌزذس٠ظ ِخزٍف 

اٌّخزٍفخ ٚإعشاء االخزجبساد ٌٍطالة، ٚاٌزٟ ع١ىْٛ ٌٙب أصش إ٠غبثٟ  إٌّب٘ظ ػٍٝ ِذاس اٌؼبَ اٌذساعٟ، إٌٝ عبٔت رٛف١ش اٌىزت ٚاٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ

 .فٟ اٌزؾظ١ً اٌذساعٟ ٌٙؤالء اٌّشػٝ ثئرْ هللا

https://www.aleqt.com/2016/03/31/article_1043199.html 

 الرياض
 يعهًح عهً اصتخذاو انضثىرج انذكيح 378تعهيى انزياض يذرب 

 منصور الحسين -الزياض 

ِؼٍّخ ػٍٝ اٌغجٛساد اٌزو١خ اٌغذ٠ذح اٌزٟ رُ رشو١جٙب فٟ اٌؼذ٠ذ ِٓ  373اسح اٌزغ١ٙضاد اٌّذسع١خ ثبالداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع دسثذ إد    

 .ِذاسط اٌجٕبد

ٌش١ٕجش لبَ ثزٕف١ز اٌؼششاد ٚاٚػؼ ِذ٠ش اٌزغ١ٙضاد ؽغٓ اٌّغبِظ اْ لغُ )رم١ٕبد اٌزؼ١ٍُ( ٌٍجٕبد ثزٛع١ٗ ِٓ ِغبػذ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍشؤْٚ اٌّذسع١خ ؽّذ ا

 .(ActivInspire ِٓ اٌٛسػ اٌزذس٠ج١خ )اٌغجٛساد اٌزفبػ١ٍخ اٌزو١خ ٚعجٛساد ثش١ِٚض١بْ ثبعزخذاَ ثشٔبِظ

بِظ بًِ ِغ ثشٔٚربثغ: ٚرغزٙذف اٌٛسشخ اٌزذس٠ج١خ اٌّؼٍّبد فٟ اٌّذاسط ٌّٚذح ١ِٛ٠ٓ فٟ اٌفزشح ِٓ ٠َٛ األسثؼبء إٌٝ اٌخ١ّظ ٌٍزذس٠ت ػٍٝ أعبع١بد اٌزؼ

 .ActivInspire اٌغجٛسح اٌزفبػ١ٍخ، ٚ إػذاد ٚرظ١ُّ اٌذسٚط ثبعزخذاَ ثشٔبِظ

ٌزم١ٕخ  ٚاػبفذ إٌّغمخ االػال١ِخ ِٚششفخ إداسح اٌزغ١ٙضاد اٌّذسع١خ ١ٍ٘خ اٌظ١ّذ اْ اٌٛسشخ اٌزذس٠ج١خ رزٕبٚي ػذدا ِٓ اٌّؾبٚس ِٓ اّ٘ٙب ِذخً

ٍٝ ٚاعٙخ اٌجشٔبِظ، ٚششػ شش٠ؾ اٌمٛائُ ٚاٌّزظفؾبد، ٚإرمبْ اٌزؼبًِ ِغ ِشثغ األدٚاد ٚشش٠ؾ اٌغجٛساد اٌزفبػ١ٍخ ٚأعبع١بد اعزخذاِٙب، ٚاٌزؼشف ػ

 .ActivInspire اٌمٛائُ ٚاٌّزظفؾبد، ٚإػذاد دسٚط ثبعزخذاَ ثشٔبِظ

ٖ، 1437-36اٌؼبَ اٌؾبٌٟ  ِزذسثخ خالي 433عجٛسح رو١خ خالي اٌؼب١ِٓ اٌّبػ١١ٓ ٌّذاسط اٌزؼ١ٍُ ثٕبد، ٚ رُ رذس٠ت  606ٚأشبسد اٌٝ أٗ رُ رٛف١ش 

 373ِؼٍّخ، ف١ظجؼ ِغّٛع ِٓ رُ رذس٠جٙٓ ػٍٝ اٌغجٛساد اٌزو١خ خالي اٌؼب١ِٓ اٌذساع١١ٓ اٌّبػ١١ٓ  435رذس٠ت  1436/1435وّب رُ اٌؼبَ اٌّبػٟ 

 .ِؼٍّخ ِٚششفخ رشث٠ٛخ

http://www.alriyadh.com/1142321 
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 الرياض
 يى انشًالتذشيٍ حًهح اإلخالء انتجزيثي تًذارس يكتة تعه

االعزبر أطٍمذ خطخ اإلخالء اٌّٟٛ٘ اٌزٟ رطجمٙب ِذاسط اٌزؼ١ٍُ ثشّبي اٌش٠بع ٚرغزّش ٌّذح اعجٛع، ثؼذ أْ افززؼ ِذ٠ش ِىزت رؼ١ٍُ شّبي اٌش٠بع     

َ ػجذهللا اٌؾّبد ٚسئ١ظ ِشوض طبٌؼ اٌز٠ٛغشٞ اٌخطخ فٟ ِزٛعطخ اٌغ١ٍّب١ٔخ ثؾؼٛس اٌشائذ ٔب٠ف اٌؼز١جٟ ٚسئ١ظ ِشوض اٌذفبع اٌّذٟٔ ثؾٟ اٌشائذ اٌّالص

خ طبٌؼ اٌذفبع اٌّذٟٔ ثبٌغ١ٍّب١ٔخ اٌشل١ت أٚي ِٙذٞ اٌمؾطبٟٔ، ِٚذ٠ش األِٓ ٚاٌغالِخ ثئداسح رؼ١ٍُ اٌش٠بع ؽ١ّذٞ اٌؼٕضٞ ِٚششف األِٓ ٚاٌغالِ

 .اٌّششذ ٚلبئذ اٌّذسعخ ف١ظً اٌؼض١ّ١ٓ

٘بة ا١ٌ٘ٛت طبفشح اإلخالء اٌّٟٛ٘ ِؼٍٕبً ثذء خشٚط اٌطالة ٚرغّؼُٙ فٟ ٔمطخ اٌزغّغ ٚأؽٍك ِؼٍُ اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ثّزٛعطخ اٌغ١ٍّب١ٔخ االعزبر ػجذاٌٛ

 ."فٟ اٌفٕبء اٌخبسعٟ رؾغجبً ٌٛلٛع ِضً ٘زٖ اٌؾٛادس ِغزمجالً "ال لذس هللا

زٛعطخ ٚصب٠ٛٔخ ربثؼخ ٌّىزت ِذسعخ اثزذائ١خ ِٚ 125ٚأوذ ِذ٠ش ِىزت رؼ١ٍُ شّبي اٌش٠بع االعزبر طبٌؼ اٌز٠ٛغشٞ أْ خطخ اإلخالء عزطجك رار١بً فٟ 

 .ء فٟ أٞ ٚلذشّبي اٌش٠بع ٌّذح أعجٛع، ِؤوذاً ػٍٝ أْ ص٠بسح اٌّششف١ٓ خالي االعبث١غ اٌضالصخ اٌّمجٍخ رأرٟ ٌٍزأوذ ِٓ عب٘ض٠خ اٌّذاسط ٌزطج١ك اإلخال

اٌخشٚط إٌٝ ِٕطمخ اٌزغّغ، ٚلذَ اٌز٠ٛغشٞ ٚأٚػؼ اْ اٌخطخ رؼزّذ ػٍٝ رذس٠ت اٌطالة ٚخشٚعُٙ ثطش٠مخ عٍغخ ثؼ١ذاً ػٓ اٌزذافغ ٚاٌزظبدَ أصٕبء 

فبػٍُٙ، ِز١ّٕبً شىشٖ ٌّٕغٛثٟ ِزٛعطخ اٌغ١ٍّب١ٔخ ثم١بدح االعزبر ف١ظً اٌؼض١ّ١ٓ ِٚذ٠ش٠خ اٌذفبع اٌّذٟٔ ٚاالِٓ ٚاٌغالِخ فٟ إداسح رؼ١ٍُ اٌش٠بع ػٍٝ ر

 .اٌغالِخ ٌٍغ١ّغ

http://www.alriyadh.com/1142490 

 الرياض
 نتعزيز انثقح تانُفش« اصثق ظهك»ع تُفذ يشزو 64انًتىصطح 

 عذراء الحسيني -الزياض 

 .ثبٌش٠بع ِششٚع اعجك ظٍه ٌٕشش صمبفخ )اٌضمخ ثبٌٕفظ ا١ّ٘زٙب ٚخطٛارٙب( ٌٍطبٌجبد ٌٍّٚغزّغ 46ٔفزد اٌّزٛعطخ     

أؼذاَ اٌضمخ ثبٌٕفظ ر٠ًٛٙ األِٛس  ٚأٚػؾذ ِششفخ فش٠ك اٌّششٚع ٌٌٛٛح اٌذ١ُ٘ اْ اٌضمخ ثبٌٕفظ ِطٍت ؽؼبسٞ ٚػظشٞ، ِش١شح اٌٝ اْ ِٓ أعجبة

ٚاٌّٛالف ثؾ١ش رشؼش ثأْ ِٓ ؽٌٛه ٠شوضْٚ ػٍٝ ػؼفه ٠ٚشالجْٛ وً ؽشوخ غ١ش ؽج١ؼ١خ رمَٛ ثٙب. ٚاٌخٛف ٚاٌمٍك ِٓ أْ ٠ظذس ِٕه رظشف 

ِبَ ا٢خش٠ٓ. ٚإٌمطخ اٌضبٌضخ ٚاألخ١شح ِخبٌف ٌٍؼبدح ؽزٝ ال ٠ٛاعٙه ا٢خشْٚ ثبٌٍَٛ أٚ االٔزمبص. ٚإؽغبعه ثأٔه إٔغبْ ػؼ١ف ٚال ٠ّىٓ أْ رمذَ ش١ئبً أ

ٚ "أٔب فبشً" ٟ٘ أخطش ِشىٍخ ألٔٙب رذِش وً ؽبلخ اثذاع ٚاٌّزّضٍخ فٟ اؽزمبس ٔفغه ٚاٌزىش٠ش ػ١ٍٙب ثجؼغ األٌفبظ اٌزٟ رذِش اٌشخظ١خ ِضً "أٔب غجٟ" أ

 .ٌشخض ثٙبأٚ "أٔب ػؼ١ف" فٙزٖ اٌؼجبساد رشىً خطشاً عغ١ّبً ػٍٝ إٌفظ ٚرؾطّٙب ِٓ ؽ١ش ال ٠شؼش ا

ٌشاثؼخ دػُ ٚأسدفذ اٌذ١ُ٘ اْ ٕ٘بن ػشش خطٛاد ٌض٠بدح اٌضمخ فٟ إٌفظ ِٕٚٙب اٌؼٕب٠خ ثّظٙش ا١ٔك، ٚاٌّشٟ ثّؼذي أعشع، ٚاال٘زّبَ ثٛػؼ١خ اٌغغذ، ٚا

ِّبسعخ اٌش٠بػخ، اٌزاد، ٚاٌخبِظ االِزٕبْ اٌذائُ، ٚاٌغبدط اٌغٍٛط فٟ اٌظف االٚي، ِٚغبٍِخ ا٢خش٠ٓ، ٚاٌزؾذس ثظٛد ػبي ٚٔجشح ٚاػؾخ، ٚ

 .ٚاٌخطٛح اٌؼبششح اٌزشو١ض ػٍٝ ِشبسوخ ا٢خش٠ٓ

http://www.alriyadh.com/1142382 

 اجلزيرة
 انزياض: اصتشاراخ تزتىيح وَفضيح نأليهاخ وانًعهًاخ في أَذيح األحياء

 :ا١ٌٛعف اٌشؽّٓ ػجذ - اٌغض٠شح

 .ثؾٟ االصد٘بس ثبٌش٠بع 205ٔفزد إداسح اٌزٛع١ٗ ٚاإلسشبد ثبإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع ثشٔبِظ )ِؼبً ٔزخطٝ اٌظؼبة( فٟ ٔبدٞ اٌؾٟ ثبٌّزٛعطخ 

د اٌزٟ رٛاعٗ أفشادٖ ٚرغُٙ فٟ ر١ّٕزُٙ ٚأٚػؾذ ِذ٠شح اٌزٛع١ٗ ٚاإلسشبد األعزبرح ١٘ب إٌبطش أْ ٘زا اٌجشٔبِظ رطٛػٟ ٠ٚغبُ٘ فٟ اٌزٛػ١خ اٌّغزّؼ١خ ٚرز١ًٌ اٌظؼٛثب

اٌؾٟ ٚوزٌه رمذ٠ُ عٍغبد ِٓ خالي رمذ٠ُ اعزشبساد رشث٠ٛخ ٚٔفغ١خ ٚاعزّبػ١خ ِغب١ٔخ ٌّٕغٛثبد إٌبدٞ ٚاٌشاغجبد ِٓ اٌّؼٍّبد ِٕٚغٛثبد اٌزؼ١ٍُ ٚاألِٙبد ِٚغزّغ 

 .شاد رضم١ف١خ رشث٠ٛخ ٚٔفغ١خ ٚاعزّبػ١خإسشبد عّؼٟ ٌٍطبٌجبد ٚدساعخ ؽبٌخ ثؼغ اٌطبٌجبد ٠ٚزُ رض٠ٚذ ثؼغ اٌؾبالد ثٕش

ذ١ّ٠ٓ ٚفبؽّخ إعّبػ١ً، ٠ٚزىْٛ اٌفش٠ك ِٓ ِذ٠شح اإلداسح ٚسئ١غخ لغُ اإلسشبد عؾش ػط١خ ٚسئ١غخ ٚؽذح اٌخذِبد اإلسشبد٠خ ِبعذح ػج١ذ ِٚششفبد اإلسشبد فٛص٠خ اٌّ

ا١ٌَٛ اٌخ١ّظ ِٓ اٌخبِغخ ٚؽزٝ اٌغبثؼخ ِغبء. ِؼ١فخ أٔٗ ثٕبء ػٍٝ اإللجبي اٌىج١ش  ٚؽظخ اٌغ١ٕذٞ ٚاألخظبئ١خ إٌفغ١خ أًِ اٌشاعؼ. ٚأسدفذ أْ اٌفش٠ك ٠خززُ ٔشبؽٗ

 .اٌزٞ شٙذرٗ اٌّجبدسح فّٓ اٌّزٛلغ اٌزٛعغ ثٙب خالي اٌؼبَ اٌمبدَ ٠ٚزُ إلبِزٙب فٟ ػذد ِٓ أٔذ٠خ األؽ١بء ثبٌش٠بع
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 اجلزيرة
 اض يختتى يضاتقح انفيزياءتعهيى وصط انزي

 :اٌؾىّٟ ػ١غٝ - اٌغض٠شح
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 .ِذسعخ ثئششاف لغُ اٌؼٍَٛ ثّىزت اٌٛعؾ 26اخززُ ِىزت اٌزؼ١ٍُ ثٛعؾ ِذ٠ٕخ اٌش٠بع فؼب١ٌبد ِغبثمخ اٌف١ض٠بء األٌٚٝ ٚعؾ ِشبسوخ 

ٍَٛ ٚعٍطبْ األؽّذ سئ١ظ لغُ إٌشبؽ ثبٌّىزت ٚشٙذ ؽفً اٌخزبَ ؽؼٛس اٌذوزٛس خبٌذ اٌشش١ذ ِذ٠ش ِىزت اٌٛعؾ ٚاٌذوزٛس فٙذ إٌؾ١ؾ سئ١ظ لغُ اٌؼ

 .ٚاألعزبر ٠ٛعف اٌؼج١ؼٟ ِششف اٌف١ض٠بء ٚاٌّششف اٌّجبشش ػٍٝ اٌّغبثمخ

ّؼ١ٍّٓ اٌّشبسو١ٓ، ٚأشبد اٌذوزٛس اٌشش١ذ فٟ وٍّزٗ ثفىشح اٌّغبثمخ ٚثبٌمبئ١ّٓ ػ١ٍٙب عٛاء ِٓ لغُ اٌؼٍَٛ ثبٌّىزت أٚ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ صب٠ٛٔخ اٌف١ظ١ٍخ ٚثبٌ

 .أ٠ؼب ػٍٝ رفبػً اٌطالة ِز١ّٕب ٌُٙ اٌزٛف١ك فٟ ِغزمجٍُٙ اٌؼٍّٟ ٚأصٕٝ

ظٛس( ٚأؽّذ فٟ خزبَ اٌؾفً رُ رز٠ٛظ اٌطالة اٌضالصخ األٚائً ُٚ٘ ػجذ اٌشؽّٓ ثٓ ِؾّذ اٌخؼشٞ ِٓ صب٠ٛٔخ طم١ٍخ ٚع١ف اٌذ٠ٓ أؽّذ )صب٠ٛٔخ األ١ِش ِٕ

 .صب٠ٛٔخ طم١ٍخ ثبٌؾؼٛس ٠زمذُِٙ اٌذوزٛس اٌشش١ذ صغٍٛي )صب٠ٛٔخ األلظٝ(، وّب اؽزفٝ األعزبر ِٕظٛس األؽّذ ِذ٠ش
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 اجلزيرة
 طانثح عهً وصائم األيٍ وانضاليح 436االتتذائيح تذرب  614يذرصح 

 :اٌغض٠شح - اٌش٠بع

رطج١ك ثشٔبِظ ف١ٕب خ١ش رضإِبً ِغ فؼب١ٌبد ا١ٌَٛ اٌؼبٌّٟ ٌٍذفبع االثزذائ١خ ٌٍجٕبد ثبٌش٠بع فٟ  216ؽبٌجخ ِٓ ؽبٌجبد اٌّذسعخ  630شبسوذ أوضش ِٓ 

 .اٌّذٟٔ اٌزٞ أل١ُ داخً أسٚلخ اٌّذسعخ االثزذائ١خ أِظ

شٔبِظ ٚلبٌذ سائذح إٌشبؽ ٔٛسح اٌض٠ش: إْ ا٘ذاف اٌجشٔبِظ رؼّٕذ رٛػ١خ اٌطبٌجبد ػٓ األِٓ ٚاٌغالِخ ٚرؼش٠فٙٓ ثخطخ اإلخالء ؽ١ش رُ خالي اٌج

ً األِٓ ٚاٌغالِخ فٟ اٌّذسعخ، ثبإلػبفخ إٌٝ ػًّ ِؼشع ِؤلذ ٌٛعبئً األِٓ ٚاٌغالِخ ٚرؼش٠ف اٌطبٌجبد ثٙب، ٚوزٌه رٕف١ز خطخ االخالء ِزبثؼخ ٚعبئ

ألِٓ ثّغبػذح اٌّؼٍّبد ثؼذ رٛص٠غ األػّبي ػ١ٍٙٓ، ٚرٕف١ز ِؾبػشح رٛػ٠ٛخ ٌٍطبٌجبد ػٓ األِٓ ٚاٌغالِخ ٚششػ و١ف١خ ػًّ ٚاعزخذاَ ثؼغ ٚعبئً ا

 .غالِخٚاٌ

 .ٚأوذد اٌض٠ش أْ اٌّؼشع اٌّمبَ وبْ ِٓ ِشبسوخ ثؼغ اٌطبٌجبد ؽ١ش اؽزٜٛ ػٍٝ اػّبي ِغغّخ ِٚط٠ٛبد ِٕٚشٛساد ٌٚٛؽبد عذاس٠خ

 .ٚأوذد اٌض٠ش أٔٗ رُ أ٠ؼبً رطج١ك إٌظش٠بد اٌفشػ١خ ٌٍطبٌجبد اعزخذاَ ؽفب٠خ اٌؾش٠ك فؼ١ٍبً ثذْٚ اشؼبي إٌبس
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 اجلزيرة
 في يضاتقح حفع انقزآٌ وانضُح انُثىيح وعهىيهًا

  تحصذ انًزاكز األونً عهً يضتىي انزياض« انعُايح»يذارس 
ض األٚي ، ؽ١ش فبصد ثبٌّشو»رذثش » ؽظٍذ ِذاسط اٌؼٕب٠خ األ١ٍ٘خ ػٍٝ اٌّشاوض األٌٚٝ فٟ ِغبثمخ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ ٌٍمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ ٚػٍِٛٙب 

 .ٌؾفع األؽبد٠ش ٚاألروبس« رذثش»ػٍٝ ِغزٜٛ ِٕطمخ اٌش٠بع اٌطبٌجخ ٠ّٕٝ ثٕذ أعبِخ ِؾّذ ػٍٟ ػغ١ض ثبٌظف اٌضبٌش ِزٛعؾ فٟ ِغبثمخ 

 .ٚوّب فبصد ثبٌّشوض األٚي اٌطبٌجخ سعبء عٙبد ػجذ اٌفزبػ ثبٌظف اٌضبٌش صبٔٛٞ، فٟ ِغبثمخ ) رذثش ( ٌؾفع اٌمشآْ اٌىش٠ُ

َ ػٍٝ اٌّذاسط االعزبر ػجذ هللا ثٓ ػجذ اٌشؽّٓ اٌؾّذاْ، ِذ٠شح اٌّذاسط ٚأ١ٌٚبء أِٛس اٌطبٌجبد، الفزب إٌٝ أْ ٘زا اٌفٛس ٚاٌز١ّض ٌُ ٕٚ٘أ اٌّششف اٌؼب

١غ فٟ عّ ٠ؾظً إال ثز١ّض ؽبلُ اٌؼًّ اٌّزىبًِ ِٓ إداسح اٌّذسعخ ِٚؼٍّبرٙب ٚؽبٌجبرٙب ٚأعش اٌطبٌجبد، ِز١ّّٕبً ٌغ١ّغ اٌطالة ٚاٌطبٌجبد اٌزفٛق

 .اٌّغبالد
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 املناطق
 تزَايج نإلتتكار وريادج األعًال نهطالب انًىهىتيٍ تتعهيى انزياض

 فاطمة العنزي -المناطق

م على مدارس المناهج األهلٌة افتتح مدٌر إدارة الموهوبٌن باإلدارة العامة للتعلٌم بمنطقة الرٌاض الدكتور محمد العقٌل وبحضور المشرف العا
ممثالً ماجد الرشٌد فعالٌات برنامج )االبتكار ورٌادة األعمال للطالب الموهوبٌن( وهو برنامج إثرائً نوعً، ٌعقد بالشراكة بٌن تعلٌم الرٌاض 

 . فً إدارة الموهوبٌن وبٌن مدارس المناهج األهلٌة
ً وأهدافه وجدوله الزمنً، ثم قام الطالب وأولٌاء أمورهم بجولة تعرٌفٌة داخل أقسام معمل عرض نبذة عن البرنامج اإلثرائ  تم  وخالل االفتتاح

 .الفاب الب فً مقر المدارس، حٌث تعرفوا على أهمٌة كل قسم، والتجهٌزات الخاصة به
طالباً من طالب  ٥١  ٌستهدفمن جهته أوضح مدٌر مركز الموهوبٌن بتعلٌم الرٌاض والمشرف على البرنامج سلطان الطلٌحان أن البرنامج 

سٌكون هناك معرض نوعً إلبداعات الطالب وحفل للتكرٌم فً نهاٌة   أسابٌع مشٌرا إلى أنه ١مركز الموهوبٌن بالرٌاض و ٌستمر لمدة 
 .البرنامج
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