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  أخبار اإلدارة  
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 عكاظ
 «عكاظ:»روضح.. انذقثاوي نـ  062إعادج جذونح قروض 

 ي األههيحسىىاخ نذعم رواتة معهم 5دراسح تتمذيذ مفتىح أو نـ 
 (ػجذهللا اٌمشٟٔ )اٌش٠بع 

لمفتوح لقرار كشف الدكتور عبدالرحمن الحقبانً رئٌس اللجنة الوطنٌة للتعلٌم األهلً عن دراسة تجرٌها وزارة التعلٌم مع الجهات األخرى فً التمدٌد ا
 .ٌده لخمس سنوات أخرىدعم رواتب معلمً ومعلمات المدارس األهلٌة المستفٌدٌن من صندوق الموارد البشرٌة، أو تمد

( بالنسبة لمن انضم خالل 2112ٌنتهً بعد سنة ونصف السنة من اآلن )نهاٌة  121وأكد أن الموضوع مازال تحت الدراسة، إذ إن الدعم وفق القرار 
ٌتجدد للجدد فقط بمعنى أن لكل  المرحلة األولى، والذٌن ٌتوقف عنهم الدعم وعلى المنشآت التعلٌمٌة تحمل كامل رواتبهم، الفتا إلى أن قرار الدعم

 .شهرا من دعم الصندوق والذي ٌتوقف بعد هذه المدة 01موظف أو موظفة فً المدارس األهلٌة 
ولة وتوقع الحقبانً حل إشكالٌة عجز السداد الذي حدث للمستثمرات فً مدارس رٌاض األطفال وذلك بعد مطالبة بنك التسلٌف واالدخار بإعادة جد

روضة بواقع  201% من قٌمة القرض الذي حصلن علٌه من البنك إذ تم إقراض أكثر من  21ة على الروضات بعد أن بلغ العجز القرض مرة ثانٌ
 .ملٌون لاير لكل منها 1.1

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160409/Con20160409833478.htm 

 احلياة
 نثحتسثة وفاج طا 072انرياض: انذزن يخيم عهى االتتذائيح 

  الغشام سعد - الرياض
ٌُ رّغ عٜٛ أسثؼخ أ٠بَ ػٍٝ ٚفبح اٌطبٌت ٔٛاف اٌغٍّٟ فٟ إحذٜ ِذاسط عٕٛة عذح، عشاء اخزٕبلٗ فٟ حبفٍخ ٔمً ِذسعزٗ، 

فٟ حٟ غشٔبؽخ، عشاء ِحبٌٚزٙب  273إ٨ ٚرفغغ ِذ٠ٕخ اٌش٠بع ثٛفبح إحذٜ ؽبٌجبد اٌظف اٌشاثغ ا٨ثزذائٟ فٟ اٌّذسعخ 

ذسعخ اٌزٟ رمٍٙب، ِب أدٜ إٌٝ عحجٙب، ِٓ دْٚ أزجبٖ اٌغبئك، ٚٚفبرٙب. وبٔذ حبدصخ اٌفزبح ا٤عجٛع اٌّبػٟ، إ٨ اٌٍحبق ثحبفٍخ اٌّ

 أْ إداسح رؼ١ٍُ اٌش٠بع رىزّذ ػٍٝ خجش اٌٛفبح، ِغ رغبٍ٘ٙب اعزفغبساد اٌظحبف١١ٓ.

د ٔمً إِٓخ، إػبفخ إٌٝ رٛف١ش ِغؤٚي ٚرأعٝ اٌّغزّغ اٌغؼٛدٞ ٌٙبر١ٓ اٌفبعؼز١ٓ، ٚوبْ ؽبٌت ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ ثزخظ١ض حبف٩

 ثبرذ رؼغض ػٓ حً ِؼؼٍخ إٌمً اٌّذسعٟ.« اٌزؼ١ٍُ»٠ىْٛ ِشافمبً ٌٍطٍجخ أصٕبء رٕمٍُٙ ِٓ اٌج١ذ إٌٝ اٌّذسعخ ِٚزبثؼزُٙ، إ٨ أْ 

 ؽبٌجزٙٓ.ػبئٍخ اٌطبٌجخ، ِٓ خ٩ي ص٠بسح ٚاٌذرٙب فٟ إٌّضي ٚرمذ٠ُ اٌؼضاء فٟ ٚفبح  273ٚػّضد اٌّؼٍّبد ٚإداسح اٌّذسعخ 

ف١ّب خ١ُ اٌحضْ ػٍٝ ؽبٌجبد اٌّذسعخ ٚػؼٛاد ١٘ئخ اٌزذس٠ظ، ِٚب رٍم١ٕٗ ِٓ خجش ٚفبح اٌطبٌجخ ٚاٌطش٠مخ اٌزٟ أدد إٌٝ ٚفبرٙب، 

، ٚأػفٓ «اٌّذسعخ ١ٌظ ٌٙب حبسط»)فؼٍٓ ػذَ روش أعّبئٙٓ(: أْ « اٌح١بح»ٚأوذ ػذد ِٓ ِؼٍّبد اٌّذسعخ فٟ حذ٠ش إٌٝ 

ثبد ػذح إٌٝ إداسح رؼ١ٍُ اٌش٠بع ٠طبٌجٓ ثزأ١ِٓ حبسط ٌٍّذسعخ، إ٨ أٔٙب، ػٍٝ حذ لٌٛٙٓ، ٌُ إداسح اٌّذسعخ سفؼذ خطب»أْ 

حش٠ظخ وً اٌحشص ػٍٝ ع٩ِخ اٌطبٌجبد، وّب أٔٙب ؽبٌجذ »، ِش١شاد إٌٝ أْ لبئذح اٌّذسعخ وبٔذ «رزغبٚة ِغ ِطبٌجٙٓ

ساط، ِٓ دْٚ أٞ رغبٚة ٠زوش ِٓ إداسح رؼ١ٍُ ِشاد ػذح ثزأ١ِٓ حبسط، إ٨ أْ خطبثبرٙب أطجحذ ؽٟ إٌغ١بْ ٚحج١غخ ا٤د

ػذد اٌطبٌجبد فٟ اٌّذسعخ رغبٚص ا٤ٌف ؽبٌجخ، ٠ٚؼب١ٔٓ ِٓ ا٨صدحبَ أصٕبء خشٚعٙٓ ٔٙب٠خ اٌذٚاَ ِٓ »ٌٚفزٓ إٌٝ أْ «. اٌش٠بع

 «.اٌّذسعخ، ٚل١بَ أ١ٌٚبء أِٛس اٌطبٌجبد ثئ٠مبف ع١بسارُٙ ػٕذ ِذخً اٌجبة اٌّذسعٟ
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شد إحذٜ اٌّؼٍّبد إٌٝ ؽٍت اٌّغبػذح ِٓ اٌذٚس٠بد ا١ِٕ٤خ، ١ٌىٛٔٛا ػٕذ اٌّجٕٟ اٌّذسعٟ خ٩ي اػط»ٚاعزطشدْ فٟ اٌمٛي: 

أِبَ ِشأٜ أػ١ٕٙب خ٩ي ا٠٤بَ اٌّبػ١خ، إ٨ أْ ٌطف هللا حبي دْٚ رٌه، ٌىٕٙب « ِحبٌٚخ اخزطبف»فزشح اٌظ١ٙشح، ثؼذ أْ شٙذد 

 «.ٌُ رغذ رغبٚثبً ٠زوش ِٓ سعبي ا٤ِٓ، ػٍٝ حذ لٌٛٙب

ّذ اٌّؼٍّبد إداسح رؼ١ٍُ اٌش٠بع، ٚٚطّٓ اٌّغؤ١ٌٚٓ فٟ ا٦داسح ثؼذَ اٌّجب٨ح، ٌؼذَ ِزبثؼزُٙ ِذاسط اٌجٕبد، ٚخظٛطبً ٚ٘بع

ِذسعزٙٓ، اٌزٟ رفزمش إٌٝ حبسط فٟ اٌٛلذ اٌحبٌٟ، ٚ٘ٓ فٟ أِظ اٌحبعخ إٌٝ ا٤ِٓ ٚاٌغ٩ِخ، ٚوزٌه ػذَ ٚعٛد ِٕغمبد 

اٌّغؤٌْٚٛ فٟ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ ٚأوذٚا خ٩ي اعزّبػبرُٙ دٚس٘ٓ، إ٨ أْ رٍه ٥ٌِٓ ٚاٌغ٩ِخ فٟ اٌّذسعخ، ا٩ٌئٟ روش٘ٓ 

 ا٨عزّبػبد أطجحذ ؽٟ إٌغ١بْ ٚداخً أدساط اٌّغؤ١ٌٚٓ.

ف١ّب أؽٍمذ إداسح اٌّذسعخ ثبدسح رخظ١ض طٕذٚق خ١شٞ ِبٌٟ، ٠زُ اٌزجشع ٌٗ ِٓ ِؼٍّبد ٚؽبٌجبد اٌّذسعخ ٤ً٘ اٌطبٌجخ، 

 ب.رمذ٠شاً ُِٕٙ، ِٚٛاعبح ٌؼبئٍزٙ

ٚأوذ ٌٚٝ أِش اٌطبٌجخ )أثٛساِب( أْ ع١ّغ ِب رزخزٖ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ، ثبٌٕغجخ إٌٝ ا٤ِٓ ٚاٌغ٩ِخ فٟ اٌّذاسط ١ٌظ إ٨ حجشاً ػٍٝ 

ٚ٘ٛ شجٗ ِؼذَٚ، ٚفٟ حبي فٛػٝ، إْ دٚي اٌؼبٌُ رغزخذَ «: »اٌح١بح»ٚسق، ٨ٚ ٠طجك ػٍٝ أسع اٌٛالغ. ٚلبي فٟ ارظبي ِغ 

عٟ فٟ شىً ػبَ، ِٓ ِٛظف١ٓ ٌذ٠ُٙ اٌمذسح ػٍٝ اٌزؼبًِ ِغ اٌط٩ة ٚاٌطبٌجبد، إػبفخ إٌٝ ٔٛع ِٕظِٛخ ِزىبٍِخ ٌٍٕمً اٌّذس

اٌّشوجخ اٌزٟ رمَٛ ثٕمٍُٙ إٌٝ ِذاسعُٙ، ِغزخذ١ِٓ ٚعبئً ا٤ِٓ ٚاٌغ٩ِخ فٟ رٍه اٌّشوجبد، ِضً ؽفب٠بد اٌحش٠ك ٚغ١ش٘ب، 

إْ ِٕغمٟ ا٤ِٓ »، ٚأػبف: «١ِٙأً ٌٚذ٠ٗ ا٦ِىبٔبد وبفخإػبفخ إٌٝ ِٕظِٛخ فش٠ك اٌؼًّ داخً اٌّذاسط، ثح١ش ٠ىْٛ ِذسثبً ٚ

اٌّٛعٛد٠ٓ ُ٘ اٌّؼٍُ ٚاٌّؼٍّخ اٌز٠ٓ رٛوً إ١ٌُٙ ِّٙبد ا٤ِٓ »، ِش١شاً إٌٝ أْ «ٚاٌغ٩ِخ فٟ ِذاسط اٌٍّّىخ غ١ش ِٛعٛد٠ٓ

ِٕظِٛخ ػًّ أِٓ ٚع٩ِخ ٘زا اٌشٟء ٠ؼزجش ثذائ١بً ١ٌٚظ »، ِج١ٕبً أْ «ٚاٌغ٩ِخ، إػبفخ إٌٝ ػٍُّٙ فٟ أداء حظظُٙ اٌّذسع١خ

 فٟ ِذاسط اٌٍّّىخ،

ِطبٌجبً اٌّغؤ١ٌٚٓ فٟ ٚصاسح اٌزؼ١ٍُ ٚاٌمبئ١ّٓ ػٍٝ ا٤ِٓ ٚاٌغ٩ِخ ثّشالجخ ا٤ٚػبع اٌذاخ١ٍخ ٌٍّذاسط، ٚاٌظشٚف ا٩ٌّئّخ 

ثّب شب٘ذٖ أصٕبء ، ِغزشٙذاً «ٌحّب٠خ ا٨ػزذاء اٌغغذٞ ثبٌٕغجخ إٌٝ اٌط٩ة ٚاٌطبٌجبد، ِضً اٌىغٛس أٚ ا٦طبثبد اٌزٟ رحذس ٌُٙ

حؼٛسٖ ٨عز٩َ اثٕزٗ فٟ ِذسعخ أخشٜ ِٓ حب٨د ا٨سرجبن ٚاٌفٛػٝ ٚأؼذاَ اٌغ٩ِخ، ِب حذا ثأ١ٌٚبء ا٤ِٛس إٌٝ اٌٍغٛء إٌٝ 

ٚعبئً إٌمً فٟ اٌمطبع اٌخبص ٌٕمً أثٕبئُٙ، ٚاٌزٟ غبٌجبً ِب رىْٛ غ١ش ١ِٙأح أٚ ٩ِئّخ ٌغ٩ِخ اٌط٩ة ٚاٌطبٌجبد، إػبفخ إٌٝ 

ا٨عزّبػ١خ إٌٝ ٠مغ ف١ٙب ٘ؤ٨ء اٌط٩ة ٚاٌطبٌجبد ِٓ حب٨د اٌزحشػ ِٓ ثؼغ اٌغبئم١ٓ فٟ رٍه اٌحبف٩د  اٌّشى٩د

ثذٚسٖ، أوذ ِذ٠ش ا٦ػ٩َ اٌزشثٛٞ ٚاٌّزحذس ثبعُ إداسح اٌزؼ١ٍُ فٟ ِٕطمخ اٌش٠بع ػٍٟ اٌغبِذٞ طحخ ٚفبح اٌطبٌجخ، «. اٌخبطخ

ثحٟ غشٔبؽخ، رٛف١ذ عشاء ٌحبلٙب ثبٌحبفٍخ ِٚحبٌٚخ اٌشوٛة، إ٨  273ثزذائ١خ إْ اٌطبٌجخ فٟ ا٨«: »اٌح١بح»ٚلبي فٟ حذ٠ش إٌٝ 

 ، ِش١شاً إٌٝ أْ اٌحبفٍخ ٨ رزجغ ٌٛصاسح اٌزؼ١ٍُ ِٚغزأعشح ِٓ أ١ٌٚبء أِٛس اٌطبٌجبد.«أٔٙب عمطذ ِٓ اٌحبفٍخ
http://www.alhayat.com/Edition/Print/14950532/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6--

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B2%D9%86-%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-273-

%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-

%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9 

 الرياض
 شراكح مذرسيح

 زيلعيحيى  -الرياض 

" فٟ اٌش٠بع ػذداً ِٓ اٌّجبدساد ا٨لزظبد٠خ ٚاٌزؼ١ّ١ٍخ ثبٌششاوخ ِغ اٌمطبع اٌخبص ثٙذف إ٠غبد ث١ئخ عبرثخ ٚطح١خ 394رجٕذ اٌّذسعخ ا٨ثزذائ١خ "    

خ ٦ػذاد ع١ً ِز١ّض ِجذع ٌّغزّغ ِذسعٟ ٚاػذ، ٚسعبٌخ ٘زٖ اٌّجبدساد اٌز١ّض فٟ رمذ٠ُ اٌخذِبد ثغٛدح ػب١ٌخ ٚفك أفؼً اٌّؼب١٠ش ثششاوخ ِغزّؼ١خ فبػٍ

 .ٚرحمك اٌّجبدساد ل١ُ اٌغٛدح ٚا٨رمبْ ٚاٌز١ّض فٟ رمذ٠ُ اٌّخشعبد ٚاٌؼطبء

زٟ رفؼً ٚٚػغ حغش ا٨عبط ٌّششٚع "ششوبء ا٨سرمبء" ِذ٠شح ِىزت ٚاٌزؼ١ٍُ ثبٌٕٙؼخ فٛص٠خ ِحّذ اٌؼطبس، ٘زا ثب٦ػبفخ إٌٝ ِجبدسح "٠ذ اٌؼطبء" اٌ

خ ٚػذد ِٓ اٌّؤعغبد ٚاٌمطبػبد ٚاٌّشاوض ٚاٌّغزٛطفبد ِٓ خ٩ي ثطبلبد رخف١غ ٌٍطبٌجبد ٚر٠ُٚٙ ِٕٚغٛثبد اٌششاوخ اٌّغزّؼ١خ ث١ٓ اٌّذسع

 .اٌّذسعخ
http://www.alriyadh.com/1145250 
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 الرياض
 «انرياض»طالب مذارس انمىار األههيح في ضيافح 

١ذا١ٔخ ٌٍّمش اٌشئ١غٟ ٌظح١فخ "اٌش٠بع" ٚلذ شب٘ذ اٌط٩ة ف١ٍّب ٚصبئم١ب ٠زحذس لبَ ػذد ِٓ ؽ٩ة ِذسعخ إٌّبس ا١ٍ٘٤خ اٌّشحٍخ اٌّزٛعطخ ثض٠بسح ِ    

ػٓ ٔشأح "اٌش٠بع" ِٚشاحً اٌزطٛس اٌزٟ ِشد ثٙب اٌظح١فخ حزٝ ا١ٌَٛ، وّب رؼشف اٌط٩ة ػٍٝ ؽج١ؼخ اٌؼًّ اٌظحفٟ اٌزحش٠شٞ ِٚشاحً ٚطٛي 

٠بسح ثئششاف سائذ إٌشبؽ ثبٌّذسعخ ا٤عزبر ِحّذ حغ١ٓ حغٓ، ٚفٟ اٌخزبَ أٌزُمطذ اٌخجش، ٚلذ شٍّذ ص٠بسح اٌط٩ة عٌٛخ فٟ ِطبثغ اٌظح١فخ ٚوبٔذ اٌض

 .اٌظٛس اٌززوبس٠خ
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 تانرياض نتأهيهها نآليزو« تطىير»تشخيص واقع مذارس 

اٌٛؽٕٟ ٌزط٠ٛش اٌّذاسط ثبٌش٠بع ِغّغ ع١ٍّبْ اٌؼ١ٍبْ اٌزؼ١ٍّٟ  صاسد إداسح اٌغٛدح اٌشبٍِخ ثششوخ رط٠ٛش ٌٍخذِبد اٌزؼ١ّ١ٍخ ِغ ٚحذح اٌجشٔبِظ    

، ٚرٌه ػّٓ 9001ثغ١ّغ ألغبِٗ ثٙذف رشخ١ض ٚالغ اٌّذاسط، ٚا٨ؽ٩ع ػٍٝ خططٙب ٚثشاِغٙب ِٚششٚػبرٙب ٌزأ١ٍ٘ٙب ٌٍحظٛي ػٍٝ شٙبدح ا٠٢ضٚ 

 .9001رأ١ً٘ ِذاسط رط٠ٛش ثبٌش٠بع ٌٍحظٛي ػٍٝ شٙبدح ا٠٢ضٚ  -١ٕٓث-اٌخطخ اٌض١ِٕخ اٌزفظ١ٍ١خ ٌٛحذح اٌجشٔبِظ اٌٛؽٕٟ ٌزط٠ٛش اٌّذاسط ثبٌش٠بع 

، 9001ٚ ٚروش ِذ٠ش ٚحذح اٌجشٔبِظ اٌٛؽٕٟ ٌزط٠ٛش اٌّذاسط ثبٌش٠بع عؼذ ثٓ ػجذهللا اٌؼجبد ثأْ اٌض٠بسح وبٔذ ٌّؼشفخ اعزؼذاد ِذاسط رط٠ٛش ٠٣ٌض

رٟ رٌه ػّٓ رٛع١ٙبد ِذ٠ش ػبَ اٌزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع ِحّذ ثٓ ػجذهللا ٚوزٌه ٚػغ اٌخطخ إٌّبعجخ ٌزأ١ً٘ اٌّذاسط ٌٍحظٛي ػٍٝ اٌشٙبدح ٠ٚأ

 .اٌّششذ فٟ رجٕٟ رغ٠ٛذ ا٦عشاءاد ٌزحغ١ٓ اٌّخشعبد فٟ ِذاسط رط٠ٛش ثبٌش٠بع
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 منصور الحسين -الرياض 

١بد اٌّؼشع اٌزٛػٛٞ )ٌٓ أوْٛ ُِٕٙ( ٌٍزٛػ١خ ثأخطبس اٌزذخ١ٓ ٚاٌّخذساد ٚاٌزفح١ؾ، اٌزٞ ٠ٕظّٗ لغُ اٌزٛػ١خ ا٦ع١ِ٩خ ثّىزت اٌشّبي أطٍمذ فؼبٌ    

شذ، حّذ اٌّشثبٌش٠بع، ٠ٚغزّش ٌّذح أسثؼخ أ٠بَ ػٍٝ فزشر١ٓ )طجبح١خ ِٚغبئ١خ( فٟ ِذاسط اٌغّٛ. ٚافززحٗ ١ٔبثخ ػٓ ِذ٠ش ػبَ اٌزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع ِ

ػشع ِشئٟ ػٓ ِذ٠ش ِىزت اٌزؼ١ٍُ ثشّبي اٌش٠بع طبٌح اٌز٠ٛغشٞ. ٚثذأ اٌحفً ثز٩ٚح اٌمشآْ اٌىش٠ُ صُ وٍّخ ٌمبئذ صب٠ٛٔخ اٌغّٛ فٙذ اٌمحطبٟٔ، ر٩٘ب 

شٞ وٍّخ ١ٔبثخ ػٓ ِذ٠ش اٌجشٔبِظ، ثؼذ٘ب فمشح ٌٍّٕشذ ِٛعٝ اٌؼ١ّش صُ لظ١ذح ػٓ اٌٛؽٓ لذِٙب ػجذهللا اٌمشٟٔ، أٌمٝ ثؼذ٘ب ِذ٠ش ِىزت اٌزؼ١ٍُ اٌز٠ٛغ

ٞ ػٍٝ اٌزؼ١ٍُ، ِٚٓ صُ رُ رىش٠ُ اٌّشبسو١ٓ فٟ اٌجشٔبِظ ٚاٌشػبح. ٚرغٛي اٌز٠ٛغشٞ ٚاٌحؼٛس فٟ أعٕحخ اٌّؼشع اٌزٛػٛٞ ثؼذ افززبحٗ ٚاٌزٞ ٠حزٛ

(، ٚعّؼ١خ ا٦ػبلخ اٌحشو١خ أػّبي اٌغٙبد اٌّشبسوخ فٟ اٌجشٔبِظ ٟٚ٘ ا٦داسح اٌؼبِخ ٌٍّشٚس ثبٌش٠بع ٚٚصاسح اٌظحخ )ثشٔبِظ ِىبفحخ اٌزذخ١ٓ

٠خ ٌزحف١ع )حشو١خ(، ٚاٌّذ٠ش٠خ اٌؼبِخ ٌّىبفحخ اٌّخذساد ثبٌش٠بع، ٚاٌغّؼ١خ اٌخ١ش٠خ ٌٍزٛػ١خ اٌظح١خ )ح١برٕب( ٚاٌغّبسن اٌغؼٛد٠خ ٚاٌغّؼ١خ اٌخ١ش

 .اٌمشآْ اٌىش٠ُ ثبٌش٠بع، ٚاٌزٛػ١خ ا٨ع١ِ٩خ ثزؼ١ٍُ اٌش٠بع
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ص١ٕٓ، ػّٓ فزح اٌٍّزمٝ اٌؼٍّٟ ٌٍزٛحذ ثبة اٌزغغ١ً ٌىبفخ اٌّؼٍّبد ٚا٤ِٙبد ٚغ١ش٘ٓ فٟ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ اٌزٞ ع١ؼمذ٘ب اٌٍّزمٝ ٠ِٟٛ ا٤حذ ٚا٨    

ٗ ِشوض اٌزٛحذ ثغشة اٌش٠بع اٌزبثغ ٧ٌداسح اٌزشث١خ اٌخبطخ ٌٍجٕبد ثب٦داسح اٌؼبِخ ٌٍزؼ١ٍُ ثّٕطمخ اٌش٠بع فٟ لبػخ اٌٍّه فؼب١ٌبد اٌٍّزمٝ اٌزٞ ٠ٕظّ

 http://goo.gl/forms/Q1p6VA6Bvg ف١ظً ٌٍّؤرّشاد ثفٕذق ا٨ٔزشوٛٔزٕٕزبي. ٚرُ رخظ١ض ساثؾ ٌٍشاغجبد حؼٛس ٘زٖ اٌذٚساد ٚ٘ٛ

اٌزٛحذ اثزغبَ ثٕذ ػجذاٌؼض٠ض اٌجذ٠شٞ اْ اٌجشٔبِظ ٠شزًّ ػٍٝ ػشش دٚساد رذس٠ج١خ، ِؼ١فخ اْ اٌجشٔبِظ ٠مذَ  ٚاٚػحذ ي"اٌش٠بع" لبئذح ِشوض

خ رخظظبد اعزشبساد ٌىبفخ أفشاد اٌّغزّغ حٛي اٌزٛحذ خ٩ي ٠ِٟٛ اٌجشٔبِظ ِٓ اٌغبػخ اٌضبٌضخ اٌٝ اٌخبِغخ ػظشاً. ٠ٚزُ رمذ٠ُ ا٨عزشبساد فٟ ص٩ص

عزشبساد د. سٔب ص٠ٕخ، ٚاٌضبٟٔ فٟ اٌزخظض إٌفغٟ اٌغٍٛوٟ ٚرشزشن فٟ رمذ٠ُ ا٨عزشبساد وً عذ اخظبئ١بد ٚ٘ٓ ا٨عزبراد ا٨ٚي اٌطجٟ ٚرمذَ ا٨

شثٛٞ اًِ اٌشاعح، ٕٚ٘بء اٌفش٠حبْ، ٚفبؽّخ ِغشحٟ، ٌٌٚٛٛح اٌذٚعشٞ، ٚاٌغٛ٘شح اٌؼجذاٌٛاحذ، ٚش١ش٠ٓ ػجذإٌّؼُ. ٚاٌزخظض اٌضبٌش اٌزؼ١ٍّٟ اٌز

 .وً ِٓ أ.غبدح عشٚس، ٚأ. ِشٚح ػجذاٌٙبدٞ ٚرمذَ ا٨عزشبساد
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