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  أخبار اإلدارة  
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 بق س

 "الغاهدي": هدٌز تعلٍن الزٌاض وجه بشكز هدٌزة ادلدرست وتكزميها
هي كارثت  392شاهد عٍاى: "اإلخالء الىهوً" وشجاعت احلارس أًقذا ابتدائٍت 

 احلزٌق
https://sabq.org/2Jy4z8 

 سبق
 أشهز.. حتفٍظ وًائٍت وأبٌاء ادلعلن ادلتىفى 4هكافآث وإعاًاث 

 ألف طالب بالـزٌاض 32هلٍىى رٌال يف حساباث  23إٌـداع 
https://sabq.org/bwrPNp 

 
 الىئام 

 
 هي التحفٍظ والرتبٍت اخلاصت والٌائٍت وأبٌاء ادلعلن ادلتىفى

ا« 79546»هلٍىى رٌال يف حساباث « 23»تعلٍن الزٌاض: إٌداع أكثز هي 
ً
 طالب

https://sabq.org/2Jy4z8
https://sabq.org/2Jy4z8
https://sabq.org/bwrPNp
https://sabq.org/bwrPNp
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http://www.alweeam.com.sa/402785/%D8%AA%D8%B9%D9%84

-%D9%8A%D9%85

-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6

-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9

-34-6%D9%85%D9%8-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1

-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86

%D8%B1%D9%8A/ 
 

 الزٌاض
 «قادر لوكافحت السونت»و«.. تطوير»ضون براهج وحدة 

 هتوسطت اإلهام فيصل بن تركي تكرم الوتويزين
ذ ِزٛعطخ اإلِبَ ف١صً ثٓ رشوٟ ٠َٛ اٌخ١ّظ اٌّبظٟ فؼب١ٌبد ا١ٌَٛ اٌّفزٛػ، ؽ١ش ثذأ ثّجبساح رز٠ٛظ اٌّشوض األٚي ثذٚسٞ وشح ألبِ

اٌمذَ ثبٌّذسعخ، صُ ٠َٛ اٌزبعش اٌزٞ شبسن ثٗ ع١ّغ غالة اٌّذسعخ، ٚاخززّذ اٌّذسعخ فؼب١ٌبد ا١ٌَٛ اٌّفزٛػ ثم١بَ لبئذ اٌّذسعخ 

١ذة ٚٚو١ٍٟ اٌّذسعخ ػجذهللا ِؾّذ اٌؼغالْ ِٚؾّذ صبٌؼ اٌفشط ٚاٌّششذ اٌطالثٟ ػجذهللا ؽّذ اٌج١ٍٙذ ِؾّذ ثٓ ػجذاٌشؽّٓ اٌّٙ

ِٚششف اٌزٛػ١خ ػبدي أؽّذ اٌمشػبٚٞ ثزٛصع اٌغٛائض اٌؼ١ٕ١خ ٚإٌمذ٠خ ػٍٝ اٌّز١ّض٠ٓ ٚاٌّزفٛل١ٓ دساع١بً ٚفٟ إٌشبغ اٌش٠بظٟ 

 .ٚاٌزٛػ١خ اإلعال١ِخ

١خ اٌجذ١ٔخ خبٌذ ِؾّذ اٌغٍَٛ ػٍٝ ثشٔبِظ "لبدس ٌّىبفؾخ اٌغّٕخ" ثبٌّذسعخ فبص ثغٙبص آ٠جبد اٌطبٌت ٚثبششاف ِجبشش ِٓ ِؼٍُ اٌزشث

 .ِؾّذ ثٓ ػٍٟ ثبٌؾبسس ِمذِبً ِٓ اٌّذسعخ

 "ٚرُ رٛص٠غ عٛائض ٌٍفبئض٠ٓ فٟ ثشٔبِظ "عٍٛوٟ ٚأعجبغٟ" ظّٓ ثشاِظ ِٚششٚػبد "رط٠ٛش

، ٚرُ رىش٠ُ صالصخ ٚػشش٠ٓ غبٌجب، ؽ١ش فبص ثغٙبص عٛاي عبِغٛٔظ عبٌىغٟ ؽغت رص٠ٛذ ِؼٍّٟ اٌّذسعخ ٚفش٠ك اٌز١ّض ثبٌّذسعخ

اٌطبٌت أٔظ اٌجؾ١شٞ ِٓ اٌصف اٌضبٌش، ٚفبص ثغٙبص عٟٛٔ اٌطبٌت ػجذاٌؼض٠ض اٌؼٛاد ِٓ اٌصف اٌضبٟٔ، ٚفبص ثغٙبص آ٠جبد اٌطبٌت 

ذاس ػشش٠ٓ س٠بال ػٍٝ ثم١خ اٌطالة ِٓ وً ػجذاٌشؽّٓ اٌش٠ٚظ ِٓ اٌصف األٚي، ٚرُ رٛص٠غ لغبئُ ششائ١خ ٚثطبلبد شؾٓ عٛاي ثّم

 .ِشؽٍخ

عئاال فٟ اٌغ١شح ػٍٝ  ٓ٘وّب رُ رىش٠ُ اٌطبٌت ف١صً اٌّفٍؼ ٌؾصٌٛٗ ػٍٝ اٌّشوض اٌضبٟٔ فٟ ِغبثمخ اٌغ١شح إٌج٠ٛخ اٌفشع اٌضبٌش 

ٌزفٛلٗ ِٓ لجً ِىزت رؼ١ٍُ ِغزٜٛ ِذاسط ِىزت رؼ١ٍُ اٌشّبي، أ٠عب رُ رىش٠ُ اٌطبٌج١ٓ ػٍٟ آي صمش ٌز١ّضٖ اٌغٍٛوٟ ٚأٔظ اٌجؾ١شٞ 

 .اٌشّبي اٌؼبَ اٌّبظٟ

صُ اخززُ اٌؾفً ثزىش٠ُ ِٕصٛس ػب٠ذ اٌٙزٌٟ ثؼذ ِغ١شح ػطبء ٠صً اٌٝ ِؾطخ اٌشاؽخ ثذسع رزوبسٞ ٚرزوشح عفش ِٓ اٌش٠بض اٌٝ 

 .عذح فٟ شٙش سِعبْ اٌّجبسن

ذسط ٚرؼبٚٔٗ ِغ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاداسح اٌّذسعخ ثذسع وّب رُ رىش٠ُ خبٌذ ِؾّذ اٌغٍَٛ ػٍٝ رفب١ٔٗ ٚاخالصٗ اٌزٞ وبْ عججبً ٌشلٟ اٌّ

 .رزوبسٞ ٚرزوشح عفش ِٓ اٌش٠بض اٌٝ عذح فٟ شٙش سِعبْ اٌّجبسن

 .خزبِبً، شىش لبئذ اٌّذسعخ ع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌّذسعخ ػٍٝ رؼبُٚٔٙ ٚعٙٛدُ٘ اٌّجزٌٚخ غٛاي اٌؼبَ اٌذساعٟ ِغ أثٕبئٕب اٌطالة

http://www.alriyadh.com/1502321 

 زةاجلزٌ

http://www.alweeam.com.sa/402785/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-34-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A/
http://www.alweeam.com.sa/402785/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-34-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A/
http://www.alweeam.com.sa/402785/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-34-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A/
http://www.alweeam.com.sa/402785/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-34-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A/
http://www.alweeam.com.sa/402785/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-34-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A/
http://www.alweeam.com.sa/402785/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-34-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A/
http://www.alweeam.com.sa/402785/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D8%A5%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%B9-%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-34-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A/
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 هدير تعلين الرياض يرعى حفل تويز هكتب التعلين بالعزيزيت
 :ا١ٌٛعف ػجذاٌشؽّٓ - «اٌغض٠شح»

سػٝ اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بض األعزبر ِؾّذ ثٓ ػجذهللا اٌّششذ، صجبػ ٠َٛ أِظ ؽفً ر١ّض ِىزت اٌزؼ١ٍُ 

ٔزشوٛٔزٕزبي ، ٚثذأ ؽفً اٌزىش٠ُ ثآ٠بد ِٓ اٌزوش ثبٌؼض٠ض٠خ ثؾٍزٗ اٌغذ٠ذح ٚاٌز أل١ُ فٟ لبػخ اٌٍّه ف١صً ثفٕذق اال

اٌؾى١ُ رالٖ وٍّخ ٌّذ٠ش ِىزت اٌزؼ١ٍُ ثبٌؼض٠ض٠خ األعزبر ػٍٟ ثٓ ِؾّذ اٌغبِذٞ شىش ف١ٙب ِذ٠ش اٌزؼ١ٍُ ػٍٝ ؽعٛسٖ 

ش ٚدػّٗ ٚلذَ شىشٖ ٌمبدح اٌّذاسط ٚع١ّغ اٌّز١ّض٠ٓ ٚع١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ ا١ٌّذاْ ٚث١ٓ أْ اٌغ١ّغ ٠غزؾك اٌزىش٠ُ ٚخ١

رىش٠ُ ٌغ١ّغ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌزؼ١ٍُ ٟ٘ اٌضّشح اٌزٟ ع١غ١ٕٙب غالثُٙ ٚثٍذُِٙ ٌّب ٠مذِٛٔٗ فٟ ا١ٌّذاْ . ٚأٚظؼ ِذ٠ش 

اٌّىزت أٔٗ رُ غشػ فىشح اٌز١ّض ٚفك ِؼب١٠ش ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ ٚرُ رى٠ٛٓ ٌغٕخ خبصخ ِغزمٍخ ٌٍزشش١ؼ . ٚشب٘ذ اٌؾعٛس 

 ٘زا اٌؼبَػشض ِشئٟ ألػّبي ٚثشاِظ اٌّىزت إٌٛػ١خ خالي 

ثؼذ رٌه أٌمٝ ِذ٠ش رؼ١ٍُ اٌش٠بض وٍّخ ػجش ػٓ عؼبدرٗ ثخزبَ ػبَ ١ِّض ٌّىزت اٌزؼ١ٍُ ثبٌؼض٠ض٠خ ٚاٌزٞ ارغّذ 

ثشاِغٗ ثبٌغٛدح ٚاٌش٠بدح ٚرؾممذ ِٓ خالٌٗ األ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ ػجش ِٕغضاد اثذاػ١خ . ٚروش ِذ٠ش اٌزؼ١ٍُ أْ اٌٍّّىخ 

ر١غ١بً رّضً فٟ سإ٠خ خبدَ اٌؾش١ِٓ اٌشش٠ف١ٓ ٌٟٚٚ ػٙذٖ ٌٟٚٚ ٌٟٚ اٌؼٙذ شٙذد خالي األ٠بَ اٌّبظ١خ رؾٛالً اعزشا

اٌزٟ سعّذ اٌّغزمجً اٌضا٘ش ٌٍٛغٓ ٚأثٕبءٖ ٚأٚظؼ أْ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ ششػذ فٟ اٌؼًّ ػٍٝ ِب ٠ؾمك رٍه اٌشإ٠خ 

 . ثزغ٠ٛذ ِخشعبد اٌزؼ١ٍُ ِٓ خالي ثشاِظ ِٚشبس٠غ ِزؼذدح

١ذاْ اٌزؼ١ٍّٟ ثشٔبِظ رذس٠جٟ فٟ اٌخبسط رؾذ ِغّٝ ثشٔبِظ اٌزط٠ٛش ٚصشػ اٌّششذ أٔٗ ُخصص ٌٍؼب١ٍِٓ فٟ اٌّ

 إٌٛػٟ ٌٍّؼ١ٍّٓ ، ٚٚظؼ أٔٗ ٠غؼٝ اٌٝ االسرمبء إٌٛػٟ ِٓ خالي ػمذ ششاوبد ِغ ِئعغبد رؼ١ّ١ٍخ ِز١ّضح

ث١١ٓ ٚروش أْ اٌجشٔبِظ ع١زؾمك ِٓ خالي ا٠فبد ػذد ِٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌم١بداد اٌّذسع١خ ٚاإلششاف١خ ٚاٌّششذ٠ٓ اٌطال

 . ٌٍزذس٠ت اٌؼٍّٟ فٟ دٚي ِزمذِخ رؼ١ّ١ٍبً 

ؼ١ٍّٓ ٚسٚاد إٌشبغ ٚاٌّششذ٠ٓ اٌطالث١١ٓ ٚإِٔبء ِصبدس اٌزؼٍُ ٚفٟ خزبَ اٌؾفً وشَ ِذ٠ش اٌزؼ١ٍُ لبدح اٌّذاسط ٚاٌّ

اٌؾبص١ٍٓ ػٍٝ عبئضح اٌز١ّض ٌٙزا اٌؼبَ ِٕٚغٛثٟ اٌّىزت ٚاٌشاػٟ اٌشعّٟ ٌٍؾفً ششوخ اٌضسلبء ِّضٍخ فٟ سئ١ظ 

 .ِغٍظ اإلداسح األعزبر ػجذهللا اٌغبِذٞ
http://www.al-jazirah.com/2016/20160512/ln24.htm 

 اجلزٌزة

 !لين الرياض وقرار تأديب غير هوفقتع
 حود بن عبدهللا القاضي

أعضَ أْ فمذاْ ١٘جخ اٌّؼٍُ ٟ٘ أؽذ أُ٘ أعجبة ظؼف ِخشعبد اٌزؼ١ٍُ ثبٌغٕٛاد األخ١شح ِّٙب وبٔذ اإلِىبٔبد 

 .ُٚاٌزغ١ٙضاد ٚاٌّجبٟٔ ٚوفبءح ٚرذس٠ت اٌّؼٍ

ٌٟٚ ػٛدح ٌٙزا « فال سأٞ ٌّٓ ال ٠طبع«ار و١ف ٠غزط١غ اٌّؼٍُ أْ ٠ٛصً اٌّؼٍِٛخ ارا فمذد ا١ٌٙجخ ث١ٓ اٌطالة

 ..اٌّٛظٛع

أرؾذس ثٙزا اٌّمبي ػٓ اٌمشاس اٌزٞ أصذسرٗ اإلداسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بض اصاء اٌّشٙذ اٌّئٌُ اٌزٞ ظٙش ف١ٗ 

 .ث١ٓ أ٠ذ٠ُٙ« ٌؼجخ«ئُٙ ثبٌفصً ٚوؤٔٗغالة ُٚ٘ ٠غخشْٚ ِٓ ِؼٍُّٙ أِبَ صِال

ٌمذ أصذس رؼ١ٍُ اٌش٠بض لشاسا ثؼمبة اٌطالة ٚ٘زا أِش ِطٍٛة، ٌىٓ اٌؼمبة اٌزٞ رعّٕٗ اٌمشاس ٌُ ٠ىٓ ِٛفمب أٚ 

سادػب، ثً اْ ٌٗ عٍج١بد ٚ٘زا ١ٌظ سأ٠ٟ ٚؽذٞ فمذ سأ٠ذ شجٗ اعّبع ِٓ اٌّغشد٠ٓ ػٍٝ رٌه ػٕذِب غشدد ػٓ ٘زا 

 :اٌمشاس

ْ ِٚغشداد لبٌٛا: اْ ٘زا اٌمشاس ع١زغجت ثع١بع ٘ئالء اٌطالة ٚثؼعُٙ سثّب ٠فشؽْٛ ثٗ، ٚشش٠ؾخ فٕٙبن ِغشدٚ

 .صب١ٔخ لبٌذ: اْ ٘زا اٌمشاس ٘ٛ ػمٛثخ ألعشُ٘
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ٚشش٠ؾخ صبٌضخ أشبسد اٌٝ: أْ اٌؼمبة اٌّغذٞ ٚاٌزشثٛٞ أْ ٠زُ ػمبثُٙ ثزى١ٍفُٙ ثؤػّبي رٕظ١ف ِذاسعُٙ أٚ اٌّغبعذ 

 .ِٚب شبثٗ رٌه

ذءاً: اْ األُ٘ لجً اٌؼمبة ٘ٛ أْ ٠ؼززس ٘ئالء اٌطالة ٌّؼٍُّٙ اٌؼض٠ض أِبَ صِالئُٙ غالة اٌّذسعخ ٚأْ ٚألٛي ث

٠ؼزشفٛا أِبُِٙ ثخطئُٙ ٠ٚطٍجْٛ ػفٖٛ ٚرغبِؾٗ ففٟ ٘زا اػبدح الؽزشاَ ١٘ٚجخ اٌّؼٍُ اٌزٞ وبْ ِغخشح ٌُٙ ثبٌفصً 

ٍّٗ أٔٗ ع١مف ٘زا اٌّٛلف، صُ ثؼذ رٌه ٠ؤرٟ لشاس ٠غزٙضة ثّؼ -ِغ األعف ٚف١ٗ رؤد٠ت رشثٛٞ ٌُٙ ١ٌٚؼشف أٞ غبٌت

 .اٌؼمبة اٌزشثٛٞ اٌّذسٚط

وٕذ أسغت ا٠صبي ٘زا اٌشأٞ ٌّذ٠ش ػبَ اٌزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بض ٘برف١ب دْٚ أْ أوزت ِمبال ػٕٗ : وّب أفؼً رٌه  *

زٟ رزطٍت رفبّ٘ب أؽ١بٔب فٟ ثؼط اٌمعب٠ب ٚاٌّالؽظبد، ِغ ثؼط اٌّغئ١ٌٚٓ اٌّزغبٚث١ٓ ِٓ ٚصساء ِٚغئ١ٌٚٓ، اٌ

ثذْٚ ؽبعخ ٌىزبثخ، أٚ رؾزبط ٌّؼٍِٛبد لجً اٌىزبثخ، ٌىٓ ٌُ أفؼً ِغ ِذ٠ش اٌزؼ١ٍُ ثبٌش٠بض، رٌه ألٕٟٔ عجك أْ سغجذ 

ِىبٌّزٗ ٌّٛظٛع رؼ١ٍّٟ ػبَ، ٚأػمجذ رٌه ثشعبٌخ ٚصٍزٗ، ِٚغ األعف ٌُ ٠غت فبظطشسد ٌالرصبي ثؤؽذ وجبس 

 .ٓ اٌّٛظٛع فىبْ اٌّزغبٚة ٚاٌشبوش الرصبٌٟ ؽٛي اٌّٛظٛعاٌّغئ١ٌٚٓ ثبٌٛصاسح، اٌزٞ ثبدس ثبٌشد ػ

 «ػ١ٍب»

 !٠ٚب ص٠ذ رٕغبٟٔ ٚرٕغٝ عّـب٠ٍٟ

رخبغت « ػ١ٍب»ثبٌشؼش إٌجطٟ لطشاد ٚفبء ث١ٓ اٌّؾج١ٓ ٚاألصٚاط رؾذ٠ذا.. ِٚٓ أعًّ ِب لشأد ٌشبػشح ٔغذ٠خ اعّٙب 

 ي ف١ٙب ثشؼش ال أػزة ٚال أصذق،صٚعٙب اٌزٞ عبفش ٚغبي ثؼبدٖ ػٕٙب فٕغغذ لص١ذح ٌٚٗ ٚشٛق ٚػزبة رمٛ

 :ِغزٍٙخ لص١ذرٙب ثبغشائٗ ثٛصفٙب ألسض ٔغذ اٌزٟ رؼشف ١٘بِٗ ثٙب

 لٌٛٛا ألثب ص٠ـذ رـشٜ ٔغـذ ِْخصجـخ))

 ٚرشٜ وً ٚاٍد ِـٓ ِغب١ٔـٗ عب٠ـً

 ٠ب ص٠ذ رٕغبٟٔ ٚرٕغٝ عّـب٠ٍٟ

 أِذان رٕغٝ ٠ب وض١ش اٌغّب٠ً

 أثب ص٠ذ ؽت إٌـبط ػـبَ ٠ٕٚمعـٟ

 ـبن غـٛي ِطب٠ـًٚؽجـٟ أٔـب ٠ٚ

 لٌٛٛا ألثب ص٠ذ اْ ٔغـبٟٔ ٔغ١زٗ

س اٌجذال ٌم١ٕب اٌجذا٠ـً ّٚ  ((ٚاْ د

 آخش اٌغذاٚي

 ٌٍشبػش د/ عؼذ ػط١خ اٌغبِذٞ:ـ« ػجك ِٓ صجبػ ػبثش»ِٓ لص١ذح غشثخ ؽبٌّخ ِٓ اٌذ٠ٛاْ اٌغذ٠ذ 

 عبفشُد أصؾُت شّغٟ ؽ١ضُّب ر٘جذ ))

 ثً ؽ١ضُّب غشثذ ٠ؾٌٍٟٛ اٌغَّفشُ 

ُٓ ا  ٌزٞ ِب أفهَّ ٠صؾجٕٟؽغجٟ اٌؾ١ٕ

 (( ٚسػشخ ٌفصِٛي اٌشَِّٛق رخزصشُ 
http://www.al-jazirah.com/2016/20160512/ar1.htm 


