
اإلدارة العامة للتعليم بجدة

(مهرجان نوادي الحي–الحديقة الثقافية )

اإلدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة 
التربويصادر عن إدارة اإلعالم 







ةأخبار الصحف المحلي

الحديقة",اغدً المكرمةمكةمنطقةأميرالشريفينالحرمينخادممستشارالفيصلخالدالأميرالملكيالسموصاحبيدشن

.بجدةالبحريةالواجهةعلىجهة14بمشاركةالثالثة,دورتهافي"الثقافية

العاملهذابالحديقةفعالية51منأكثرتنفيذعلىالاتفاقالتحضيريالاجتماعخلالجرىأنهالثقافي,مكةملتقىأمانةوأوضحت

وذلك,المفتوحةقةالمنطفيالأعماروكلللأطفال,فعالياتبينماالفعالياتتتنوعحيث,الحديقةزوارتناسبمتنوعةبفعاليات

أندلسية,وموشحات,بالتقنيةالفصحاءالعربيةاللغةقبة"تنفيذهاالمزمعالفعالياتضمنمنأنإلىمشيرةالحديقة,مسرحفي

اتومسجل,موسيقيةمقطوعاتو,العربيالخطوتعليم,حرةومراسمصور,,ومعرضمتنوعةومسرحيات,شعريةوأمسيات

مسرحلىإبالإضافة,"وفصيحةفصيح"المتحركةالرسومشخصيتيوإطلاق,الثقافةومقهى,يوميةمسابقاتو,شعرية

منوغيرها"ريتاتأوب,ومجلاتكتبتوزيعخلالهامنيتمحيث,"الكتبعربات"والمتنقلةوالمكتبة,قصصيةوأمسيات,العرائس

تعنىفعالياتاكونهالثقافيمخزونهموزيادةالثقافيةالحديقةزوارإسعادفيجميعهاتصبالتيوالمتنوعةالجاذبةالفعاليات

."القرآنبلغةقدوةنكونكيف"الحاليللعامالملتقىموضوعوتعززالفصحىالعربيةباللغة

فيجدةأمانةدراتمباإحدىتعدالثقافيةالحديقةأنالمسعودي,محمدالدكتورالثقافيمكةلملتقىالتنفيذيالمديرأكدفيما

وتحظىالبحريةجدةواجهةفيمربعمترألف42بـتقدرمساحةعلىتقعحيثلها,الرسميالراعيوهيالثقافيمكةملتقى

و,عبدالعزيزالملكوجامعة,جدةوجامعة,جدةوتعليمجدة,وأمانةالثقافي,مكةملتقى"فيوالمتمثلةجهة14بمشاركة

ونادي,مكةيموتعل,بجدةوالفنونالثقافةوجمعية,الكهرباءوشركة,الطائفتعليمو,العربيالشعروأكاديمية,الطائفجامعة

ا,"الاجتماعيةوالتنميةالعملوزارةوفرعالحرمين,ورئاسة,الأدبيجدة شرائحلجميعفاعليةتومعرفيةثقافيةأجواءتهيئةإلىلافت 

.الكريمالقرآنبلغةالقدوةنموذجوتعزيزالمجتمع



ةأخبار الصحف المحلي

واس

الحديقةالياتفعضمنفنيأوبريتبأداء,الطالباتنشاطإدارةفيممثلةً ,بجدةللتعليمالعامةالإدارةشاركت

."الهمةأرض"بعنوان,البحريةجدةبواجهةالثقافيةالحديقةمسرحعلىالثقافية

اقتلبهيجةاستعراضيةلوحاتجدةبمدارسالابتدائيةالمرحلةطالباتمنعددقدمهالذيالأداءوتضمن

التنمويةريعالمشالأبرزبديعواستعراضالأمرلولاةالولاءمشاعرلترسيخالأوبريتيهدفكما,الزواراستحسان

.بهاوالفخرالمملكةتشهدهاالتيالعملاقة

لغتيركنشملتوالإثرائيةالتفاعليةالأركانمنبعدد,الثقافيةالحديقةفيجدةلتعليمالعامةالإدارةوتشارك

الحديقةمسرحفيالمشاركةجانبإلى,بلغتيفنياوركنا,وحروفألعابوركن,والضادأسرتيوركن,هويتي

.الثقافية

أهميةنشرخلالمنالزواربينوالمعرفيالثقافيالوعيتشجيعإلىتهدفجدةتعليممشاركةأنبالذكرالجدير

مسابقاتمتنظيخلالمن,العربيةباللغةالخاصةالأساسيةومهاراتهمقيمهموتعزيز,العربيةاللغةاستخدام

فيالزوارةمشاركخلالمنتربويةقيمغرسجانبإلى,المتزنةالمتكاملةالشخصيةبناءتعززرياضيةوألعاب

.بالركنالموجودةالفنيةالمجالاتفيالعربيالحرفباستخدامالتعبير



ةأخبار الصحف المحلي

اتنطلق بتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجانفعاليات,غد 

فيشاركةوالمالتعلمعلىوالتحفيزالمتعةبينتجمعالتيجدة,

ادةبزيوتجويدهاالفردحياةنمطلتحسينالتحولحركةدعم

عامديرمبحضورالترفيه,خياراتوتنوعالفاعلةالمشاركةمظاهر

ىعلوذلك,المسعوديسعدالدكتورجدةبمحافظةالتعليم

.مولالياسمينفيأيامثلاثةمدى

أنيبي,العتعوضجدةبتعليمللبنينالحيأنديةممثلوأوضح

هرجانمهناكوسيكونكافة,المجتمعشرائحيستهدفالمهرجان

رحومرسمومسابقاتألعابعلىيشتملاجتماعيترفيهي

انمهرجإلىإضافةللبنين,جدةحصنمهرجانفيوالمتمثل

الشبابدعمفيالحيأنديةدوريبرزتطوعياجتماعي

نمشي..خضراءبيئتي"تدريبيةدوراتخلالمنالتطوعومجالات

,لبنينلالتطوعيللعملمبادرمهرجانفيوالمتمثل"نتعلمهيا

وسحوباتمتنوعةومسابقاتحيةعروضوجودإلىمشيرا ً

.جوائزعلىيومية

مخرجاترضعإلىيهدفتقنيمهرجانيشهدالبناتجناحأنالردادي,ابتسامجدةبتعليمللبناتالحيأنديةممثلةأفادتجهتهامن

فنونركنو,الذكيروبوتيوركنمرح,تكنوركنخلالمنوالبصريةالصوتيةالفنونلمجالاتعملورشخلالمنالتقنيةالأندية

الأنديةدورإبرازإلىيهدف"ناديحكايا"فنياجتماعيمهرجانإلىإضافة,كومدوتناديوركن,ستيموركن,رقميةوعروض

وإبداع,وتصاميموفنون,للكبارلونيةومساحات,للأطفالمرحةوفنون,النجاحقصصخلالهامنتعرضأركانخلالمنوجهودها

.الجاذبةالفعالياتمنوالعديد,الصورة



ةأخبار الصحف المحلي

واس

ومشاركزائرألف12الـتجاوزتومشاركةحضوروسطأمس,فعالياتهجدةبتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجاناختتم

المجتمعرائحشكافةتناسبكانتوالتيالزوارلكافةوالبناتللبنينالحيانديةقدمتهاالتيوالفعالياتالبرامجفي

.أيامثلاثةلمدةواستمرت

أيامثلاثةمدىعلىجذبوالبناتللبنينالحيأنديةمهرجانأنالعتيبيعوضجدةبتعليمللبنينالحيأنديةممثلوأكد

المجتمعشرائحجميعتناسبكانتالتيالمهرجانات,جميعفيالمنفذةالفعالياتخلالمنومشاركزائرألف12منأكثر

وترفيهيتفالياحكانالمهرجانأنإلىمشيرا ًجدة,بتعليممتعددةمجالاتفيوتربويينمتخصصينوتنفيذأشرافتحت

جوائزىعلالسحبوتمومتنوعةمتعددةوأنشطةتدريبية,ودوراتحر,ومرسمومسابقات,ألعابعلىاشتملواجتماعي

.أنديةقادةوومعلمينمشرفينمنالعملوفريقالمهرجانعلىوالقائمينوالمشاركينالزوارلجميعشكرهمقدما ً,يومية

للبناتصةالمخصالمهرجانوفعالياتأركانأنالرداديابتسامجدةبتعليمللبناتالحيأنديةممثلةأوضحتجهتهامن

تمثلتالبناتبالخاصةالحيأنديةمنمتخصصاتمنوالمقدمةالمتنوعةالفعالياتفيوالأطفالالأسرمنالكثيرجذبت

وفنونالنجاح,لقصصمخصصةأركانالىإضافةالرقمية,والعروضالذكي,روبوتيوركنوالبصرية,الصوتيةالفنونفي

.المجتمعفئاتةلكافالجاذبةالفعالياتمنوالعديدالصورةوإبداعوتصاميم,وفنونللكبار,لونيةومساحاتللأطفال,مرحة



ةأخبار الصحف المحلي

واس

المجتمعشرائحمختلفمنزائرألف14منأكثرالبحريةالواجهةعلىالثقافيةبالحديقةجدةلتعليمالعامةالإدارةأركانجذبت

.القادمالجمعةيومحتىتستمرالتيالحديقةفعالياتمنالأولىأيامالثلاثةخلالواسعة,ومشاركةتفاعلوسط

ركنشهدكما,"را ًونثشعرا ً"الفصيحبالإلقاءالخاصة"مكةفصيح"مسابقةفياليومجدةتعليموطالباتطلابمنعددوشارك

.فعالياتهفيعمليا ًوالمشاركينالمتدربينالأطفالمنمتزايدإقبال"بلغتيفني"

معجبكتورالدالثقافيمكةملتقىأمانةفيالإدارةومنسقالثقافيةالحديقةفيجدةتعليممشاركةعلىالمشرفوأوضح

ورشةمنكلفيومتدربةمتدرب700منأكثربلغ"بلغتيفني"ركنفييوميبشكلالمتدربينالأطفالعددأنالزهراني

الأشغالوورشوالنحتالتشكيليالرسمجانبإلىبيديحرفيأصنعوورشةعربيةحروفياتومرسمالعربيالخطتدريب

.اليدوية

فيما,"والضادرتيأسهويتي,لغتيبلغتي,فني"أركانثلاثةفيتمثلتالثقافيةالحديقةفيجدةتعليممشاركةأنوأضاف

أسرتيركنزوارعددبلغبينمايوميا,زائرا530الكبارالزوارعددوبلغطفلا,845"هويتيلغتي"ركنفيالمشاركينعددبلغ

.يوميا ًوالكبارالأطفالمن1300والضاد



ةأخبار الصحف المحلي

مالذيالأوبريت استحسانلاقتةبهيجاستعراضيةلوحاتتضمنالبحريةجدةبواجهةالثقافيةالحديقةمسرحعلىُقد ِّ

.ملكةالمتشهدهاالتيالعملاقةالتنمويةالمشاريعأبرزواستعراضالأمرلولاةالولاءمشاعرترسيخبهدفالزوار,

,"هويتيلغتي"نركتشملوالإثرائيةالتفاعليةالأركانمنبعددالثقافيةالحديقةفيجدةلتعليمالعامةالإدارةوتشارك

.افيةالثقالحديقةمسرحفيالمشاركةجانبإلى,"بلغتيفني"وركن,"وحروفألعاب"وركن,"والضادأسرتي"وركن

قيمهمعزيزوتالعربية,اللغةاستخدامبأهميةالزواربينوالمعرفيالثقافيالوعيرفعإلىجدةتعليممشاركةوتهدف

المتكاملةةالشخصيبناءتعززرياضيةوألعابمسابقاتتنظيمخلالمنالعربيةباللغةالخاصةالأساسيةومهاراتهم

.نيةالفالمجالاتفيالعربيالحرفباستخدامالتعبيرفيالزوارمشاركةخلالمنتربويةقيموغرسالمتزنة,

(جدة)غرمانعبدهللا

لطالبات,انشاطبإدارةممثلةً بجدةللتعليمالعامةالإدارةشاركت

ةالمرحلطالباتمنعددوتقديمأداءمن«الهمةأرض»بأوبريت

.الثقافيةالحديقةفعالياتضمنشهلا,أبونهايةوإخراجالابتدائية,



ةأخبار الصحف المحلي

جدة–الرفاعيحامد

شارمستالفيصلخالدالأميرالملكىالسموصاحباطلع

المكرمةعلىمكةمنطقةأميرالشريفين,الحرمينخادم

وكان,الثقافيةبالحديقةجدةتعليمجناحومشاريعمبادرات

سعدتورالدكبجدةللتعليمالعامالمديرسموهاستقبالفي

البرامجعنمفصللشرحسموهواستمعالمسعودي

ديقةالحزوارتستهدفوالتيالمقدمةوالمشاريعوالمبادرات

.الثقافية

يةالثقافالحديقةالاولامسسموهتدشينعقبذلكجاء

جدةظمحافبحضورالنورس,بساحةالثالثة,دورتهافيبجدة

والأعيانالمسؤولينمنوعددماجدبنمشعلالأمير

.بالمنطقة

مكةمنطقةميرأالشريفينالحرمينخادملمستشاروتقديرهشكرهالمسعوديسعدالدكتورجدةلتعليمالعامالمديرقدمجهتهمن

التيالموسميةياتالفعالأهممنيعدالذيالبهيجالثقافيالكرنفالفيللمشاركينودعمهزيارتهعلىالفيصلخالدالأميرالمكرمة

يشرفالتيالفعالياتمنعددتقديمخلالمنالثقافيةالحديقةفيبالمشاركةيسعدجدةتعليمأنمؤكداجدة,مدينةتشهدها

إثراءدفوتستهالمجتمعيةوالشراكةالأطفالورياضوالطالباتالطلابنشاطإداراتوتنظمهاالمؤسسيالتميزمركزعليها

عروضوالوالفعالياتالبرامجمنالعديدتقديمجانبإلىالزوارنفوسفي«قدوةنكونكيف»شعاروتعززثقافياالمجتمع

.والهادفةالشيقةالمسرحية



ةأخبار الصحف المحلي

جدة–المدينة

الحديقة",اغدً المكرمةمكةمنطقةأميرالشريفينالحرمينخادممستشارالفيصلخالدالأميرالملكيالسموصاحبيدشن

.بجدةالبحريةالواجهةعلىجهة14بمشاركةالثالثة,دورتهافي"الثقافية

العاملهذابالحديقةفعالية51منأكثرتنفيذعلىالاتفاقالتحضيريالاجتماعخلالجرىأنهالثقافي,مكةملتقىأمانةوأوضحت

وذلك,المفتوحةقةالمنطفيالأعماروكلللأطفال,فعالياتمابينالفعالياتتتنوعحيث,الحديقةزوارتناسبمتنوعةبفعاليات

أندلسية,وموشحات,بالتقنيةالفصحاءالعربيةاللغةقبة"تنفيذهاالمزمعالفعالياتضمنمنأنإلىمشيرةالحديقة,مسرحفي

اتومسجل,موسيقيةمقطوعاتو,العربيالخطوتعليم,حرةومراسمصور,,ومعرضمتنوعةومسرحيات,شعريةوأمسيات

مسرحلىإبالإضافة,"وفصيحةفصيح"المتحركةالرسومشخصيتيوإطلاق,الثقافةومقهى,يوميةمسابقاتو,شعرية

منوغيرها"ريتاتأوب,ومجلاتكتبتوزيعخلالهامنيتمحيث,"الكتبعربات"والمتنقلةوالمكتبة,قصصيةوأمسيات,العرائس

تعنىفعالياتاكونهالثقافيمخزونهموزيادةالثقافيةالحديقةزوارإسعادفيجميعهاتصبالتيوالمتنوعةالجاذبةالفعاليات

."القرآنبلغةقدوةنكونكيف"الحاليللعامالملتقىموضوعوتعززالفصحىالعربيةباللغة

فيجدةأمانةدراتمباإحدىتعدالثقافيةالحديقةأنالمسعودي,محمدالدكتورالثقافيمكةلملتقىالتنفيذيالمديرأكدفيما

وتحظىالبحريةجدةواجهةفيمربعمترألف42بـتقدرمساحةعلىتقعحيثلها,الرسميالراعيوهيالثقافيمكةملتقى

جدة,وأمانةالثقافي,مكةملتقى"فيوالمتمثلةجهة14بمشاركة

ةوشرك,الطائفتعليمو,العربيالشعروأكاديمية,الطائفجامعةو,عبدالعزيزالملكوجامعة,جدةوجامعة,جدةتعليمو

,"الاجتماعيةيةوالتنمالعملوزارةوفرعالحرمين,ورئاسة,الأدبيجدةونادي,مكةوتعليم,بجدةوالفنونالثقافةوجمعية,الكهرباء

ا .ريمالكالقرآنبلغةالقدوةنموذجوتعزيزالمجتمعشرائحلجميعتفاعليةومعرفيةثقافيةأجواءتهيئةإلىلافت 



ةأخبار الصحف المحلي

منيعالسعد

بمحافظةةالبحريالواجهةعلىالثالثةبدورتهاالثقافيةالحديقةفيمتنوعةفعالية51عبرمشاركتهاحكوميةجهة14عززت

المكرمة,كةممنطقةأميرالشريفينالحرمينخادممستشارالفيصلخالدالأميرالملكيالسموصاحبدشنهاالتيجدة,

.«القرآنبلغةقدوةنكونكيف»شعارتحتالثقافيمكةملتقىفعالياتضمن

6مدىعلىوتستمرالدراسي,العامنصفإجازةمعمربعمترألف42مساحةعلىتتربعالتيالحديقةفعالياتوتتزامن

افيةالثقالأجواءلتهيئةوتهدفوزوارها,جدةسكانجذبتالتيالمشاركة,للجهاتوالأجنحةالأركانمختلفعبرأيام,

.القدوةنموذجوتعزيزالمجتمع,شرائحلجميعالتفاعليةوالمعرفية

الجوانبوتنميةنية,والتقالعلميةالابتكاراتعالمعلىوالمركزةالثقافية,الحديقةفعالياتطيلةوالعروضالبرامجتقدمفيما

والداعمةالمشجعةهيةالترفيالتعليميةالعلميةالبيئةتهيئةجانبإلىالتفاعلي,والتعليموالشابات,الشبابلدىالمهاريه

وتقديموالإبداعية,الابتكاريةمهاراتهموتنميةالأطفال,لتعلم

.«القرآنبلغةقدوةنكونكيف»شعاروتعززثقافيا ,المجتمعتثريالتيالمبادراتمختلف

أمانةمبادراتدىإحتعدالثقافيةالحديقةأنالمسعودي,محمدالدكتورالثقافيمكةلملتقىالتنفيذيالمديرأكدجانبهمن

الثقافي,مكةملتقى»فيوالمتمثلةجهة14بمشاركةلها,الرسميالراعيوهيالثقافيمكةملتقىفيجدةمحافظة

وتعليمالعربي,الشعروأكاديميةالطائف,وجامعةعبدالعزيز,الملكوجامعةجدة,وجامعةجدة,وتعليمجدة,وأمانة

العملوزارةرعوفالحرمين,ورئاسةالأدبي,جدةوناديمكة,وتعليمبجدة,والفنونالثقافةوجمعيةالكهرباء,وشركةالطائف,

.الاجتماعيةوالتنمية

هذاعبرالكريم,قرآنالبلغةالقدوةنموذجوتعزيزالمجتمعشرائحلجميعتفاعليةومعرفيةثقافيةأجواءتهيئةإلىالنظرولفت

.والرعايةالدعمكليلقىالذيالثقافي,الكرنفال

جهة حكومية يف احلديقة الثقافية جبدة14فعالية لـ 51
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الحاجخالد:تصويرجدة-الرفاعيحامد

ومشاركزائرألف12الـتجاوزتومشاركةحضوروسطالأول,أمسمساءفعالياتهجدةبتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجاناختتم

.مولالياسمينمركزيفأيامثلاثةلمدةواستمرتالمجتمعشرائحوكافةوالبناتللبنينالحيأنديةقدمتهاالتيوالفعالياتالبرامجفي

ألف12منأكثرأيامثلاثةمدىعلىجذبوالبناتللبنينالحيأنديةمهرجان:العتيبيعوضجدةبتعليمللبنينالحيأنديةممثلوقال

متخصصينيذوتنفبإشرافالمجتمعشرائحكافةتناسبكانتوالتيالمهرجانات,جميعفيالمنفذةالفعالياتخلالمنومشاركزائر

ابقات,ومسألعابعلىاشتملواجتماعيوترفيهياحتفاليالمهرجانأنإلىمشيرا ًجدة,بتعليممتعددةمجالاتفيوتربويين

والقائمينينوالمشاركالزوارلجميعشكرهمقدما ًيومية,جوائزعلىالسحبوتمومتنوعةمتعددةوانشطةتدريبية,ودوراتحر,ومرسم

.أنديةوقادةومعلمينمشرفينمنالعملوفريقالمهرجانعلى

علىجذبتناتللبالمخصصةالمهرجانوفعالياتأركانبأنالرداديابتسامجدةبتعليمللبناتالحيأنديةممثلةأوضحتجهتهامن

فيتمثلتبناتبالالخاصةالحيأنديةمنمتخصصاتمنوالمقدمةالمتنوعةالفعالياتفيوالأطفالالأسرمنالكثيرأيامثلاثةمدى

مخصصةأركانالىإضافةكوم,دوتناديوركن,ستيموركنالرقمية,والعروضالذكي,روبوتيوركنوالبصرية,الصوتيةالفنون

فئاتلكافةجاذبةالالفعالياتمنوالعديدالصورةوإبداعوتصاميم,وفنونللكبار,لونيةومساحاتللأطفال,مرحةوفنونالنجاح,لقصص

القطاعاتمعمتعددةمجتمعيةشراكاتإلىإضافةجدة,بتعليمللبناتحينادي35بمشاركةالفعاليات,منوغيرهاالمجتمع

.والأهليةالحكومية
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فيومشاركزائرألف12الـتجاوزتومشاركةحضوروسطأمس,مساءفعالياته,جدةبتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجاناختتم

أيامثلاثةلمدةستمرتواالمجتمعشرائحكافةتناسبكانتوالتيالزوارلكافةوالبناتللبنينالحيأنديةقدمتهاالتيوالفعالياتالبرامج

.بالمحافظةالتجاريةالمراكزأحدفي

أيامثلاثةمدىىعلجذبجدةبتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجانإنالعتيبي,عوضجدةبتعليمللبنينالحيأنديةممثلوقال

إشرافتتحالمجتمعشرائحكافةتناسبكانتوالتيالمهرجانات,جميعفيالمنفذةالفعالياتخلالمنومشاركزائرألف12منأكثر

ألعابعلىاشتملتماعي اواجوترفيهي ااحتفالي اكانالمهرجانأنإلىمشيرا ًجدة,بتعليممتعددةمجالاتفيوتربويينمتخصصينوتنفيذ

والمشاركينالزوارلجميعشكرهمقدما ًيومية,جوائزعلىالسحبوتمومتنوعةمتعددةوأنشطةتدريبية,ودوراتحر,ومرسمومسابقات,

.أنديةوقادةومعلمينمشرفينمنالعملوفريقالمهرجانعلىوالقائمين

علىجذبتللبناتالمخصصةالمهرجانوفعالياتأركانأنالردادي,ابتسامجدةبتعليمللبناتالحيأنديةممثلةأوضحتجهتها,من

فيتمثلتناتبالبالخاصةالحيأنديةمنمتخصصاتمنوالمقدمةالمتنوعةالفعالياتفيوالأطفالالأسرمنالكثيرأيامثلاثةمدى

لقصصخصصةمأركانإلىإضافةكوم,دوتناديوركن,ستيموركنالرقمية,والعروضالذكي,روبوتيوركنوالبصرية,الصوتيةالفنون

المجتمعفئاتةلكافالجاذبةالفعالياتمنوالعديدالصورةوإبداعوتصاميم,وفنونللكبار,لونيةومساحاتللأطفال,مرحةوفنونالنجاح,

القطاعاتمنمتعددةمجتمعيةشركاتإلىإضافةجدة,بتعليمللبناتحينادي35منمشاركتهاقدمتالتيالفعالياتمنوغيرها

.والأهليةالحكومية
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جدة-الراجحيعبدهللا

دةجلتعليمالعامةالإدارةأركانجذبتواسعة,ومشاركةتفاعلوسط

منزائرألف14عنمايزيدبجدةالبحريةبالواجهةالثقافيةبالحديقة

يالتالحديقةفعالياتمنالأولىأيامالثلاثةخلالالأعمارمختلف

باتوطالطلابمنعددشاركوفيماالقادمة,الجمعةيومحتىتستمر

ةالخاص"مكةفصيح"مسابقةفيالأربعاءأمسمساءجدةتعليم

متزايدا ًإقبالا ً"بلغتيفني"ركنشهدفقد(ونثريشعري)الفصيحبالإلقاء

.فعالياتهفيعمليا ًوالمشاركينالمتدربينالأطفالعددفي

ومنسقالثقافيةالحديقةفيجدةتعليممشاركةعلىالمشرفوأوضح

عددأنالزهراني,معجبالدكتورالثقافي,مكةملتقىأمانةفيالإدارة

700منأكثربلغ"بلغتيفني"ركنفييوميبشكلالمتدربينالأطفال

يالعربالخطتدريبورشةمنكلفيالأطفالمنومتدربةمتدرب

مالرسجانبإلىبيديحرفيأصنعوورشةعربيةحروفياتومرسم

.اليدويةالأشغالوورشالنحتوكذلكالتشكيلي

ثلاثةيفتمثلتالثقافيةالحديقةفيجدةتعليممشاركةأنوأضاف

ددعبلغفيما(والضادأسرتيهويتي,لغتيبلغتي,فني)أركان

الزوارعددوبلغالأطفالمن845"هويتيلغتي"ركنفيالمشاركين

من1300والضادأسرتيركنزوارعددبلغبينمايوميا ,زائرا 530ًالكبار

.يوميا ًوالكبارالأطفال
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فصيح"قةمسابفيالأربعاءأمسمساءجدةتعليموطالباتطلابمنعددشاركوفيماالقادمة,الجمعةيومحتىتستمرالتي

والمشاركينتدربينالمالأطفالعددفيمتزايدا ًإقبالا ً"بلغتيفني"ركنشهدفقد(ونثريشعري)الفصيحبالإلقاءالخاصة"مكة

.فعالياتهفيعمليا ً

معجبكتورالدالثقافي,مكةملتقىأمانةفيالإدارةومنسقالثقافيةالحديقةفيجدةتعليممشاركةعلىالمشرفوأوضح

كلفيالأطفالمنومتدربةمتدرب700منأكثربلغ"بلغتيفني"ركنفييوميبشكلالمتدربينالأطفالعددأنالزهراني,

النحتكوكذلالتشكيليالرسمجانبإلىبيديحرفيأصنعوورشةعربيةحروفياتومرسمالعربيالخطتدريبورشةمن

.اليدويةالأشغالوورش

بلغفيما(والضاديأسرتهويتي,لغتيبلغتي,فني)أركانثلاثةفيتمثلتالثقافيةالحديقةفيجدةتعليممشاركةأنوأضاف

أسرتيركنزوارعددبلغبينمايوميا ,زائرا 530ًالكبارالزوارعددوبلغالأطفالمن845"هويتيلغتي"ركنفيالمشاركينعدد

.يوميا ًوالكبارالأطفالمن1300والضاد

الراجحيعبدهللا

يملتعلالعامةالإدارةأركانجذبتواسعة,ومشاركةتفاعلوسط

زائرألف14عنيزيدمابجدةالبحريةبالواجهةالثقافيةبالحديقةجدة

يقةالحدفعالياتمنالأولىأيامالثلاثةخلالالأعمارمختلفمن
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.اليدويةالأشغالوورشوالنحتالتشكيليالرسمجانبإلىبيديحرفيأصنعوورشةعربيةحروفياتومرسمالعربيالخط

بلغفيما,”والضادتيأسًرهويتي,لغتيبلغتي,فني”أركانثلاثةفيتمثلتالثقافيةالحديقةفيجدةتعليممشاركةأنوأضاف

والضادأسرتيركنزوارعددبلغبينمايوميا,زائرا530الكبارالزوارعددوبلغطفلا,845”هويتيلغتي“ركنفيالمشاركينعدد

.يوميا ًوالكبارالأطفالمن1300

يوسفبنياسر

لىعالثقافيةبالحديقةجدةلتعليمالعامةالإدارةأركانجذبت

المجتمعشرائحمختلفمنزائرألف14منأكثرالبحريةالواجهة

عالياتفمنالأولىأيامالثلاثةخلالواسعة,ومشاركةتفاعلوسط

.القادمالجمعةيومحتىتستمرالتيالحديقة

مسابقةفياليومجدةتعليموطالباتطلابمنعددوشارك

ركنشهدماك,”ونثرا ًشعرا ً“الفصيحبالإلقاءالخاصة”مكةفصيح“

اركينوالمشالمتدربينالأطفالمنمتزايداإقبالا”بلغتيفني“

.فعالياتهفيعمليا ً

فيةالثقاالحديقةفيجدةتعليممشاركةعلىالمشرفوأوضح

معجبالدكتورالثقافيمكةملتقىأمانةفيالإدارةومنسق

نيف“ركنفييوميبشكلالمتدربينالأطفالعددأنالزهراني

تدريبورشةمنكلفيومتدربةمتدرب700منأكثربلغ”بلغتي
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البلاد-جدة

منطقةيرأمالشريفينالحرمينخادممستشارالفيصلخالدالأميرالملكيالسموصاحبيدشن

البحريةالواجهةعلىجهة14بمشاركةالثالثة,دورتهافي”الثقافيةالحديقة“,اليومالمكرمةمكة

.بجدة

منأكثرفيذتنعلىالاتفاقالتحضيريالاجتماعخلالجرىأنهالثقافي,مكةملتقىأمانةوأوضحت

للأطفال,ياتفعالبينماالفعالياتتتنوعحيث,الحديقةزوارتناسببالحديقةمتنوعةفعالية51

عالياتالفضمنمنأنإلىمشيرةالحديقة,مسرحفيوذلك,المفتوحةالمنطقةفيالأعماروكل

,شعريةوأمسياتأندلسية,وموشحات,بالتقنيةالفصحىالعربيةاللغةقبة“تنفيذهاالمزمع

,موسيقيةومقطوعات,العربيالخطوتعليم,حرةومراسمصور,,ومعرضمتنوعةومسرحيات

وأمسيات,سالعرائمسرحإلىبالإضافة,”وفصيحةفصيح“المتحركةالرسومشخصيتيوإطلاق,الثقافةومقهى,يوميةومسابقات,شعريةومساجلات

الثقافيةالحديقةزوارإسعادفيجميعهاتصبالتيوالمتنوعةالجاذبةالفعالياتمنوغيرها”أوبريتات”و,”الكتبعربات”والمتنقلةوالمكتبة,قصصية

.”آنالقًربلغةقدوةنكونكيف“الحاليللعامالملتقىموضوعوتعززالفصحىالعربيةباللغةتعنىفعالياتكونهاالثقافيمخزونهموزيادة

الراعيوهيالثقافيمكةملتقىفيجدةأمانةمبادراتإحدىتعدالثقافيةالحديقةأنالمسعودي,محمدالدكتورالثقافيمكةلملتقىالتنفيذيالمديروأكد

وأمانةالثقافي,مكةملتقى“فيوالمتمثلةجهة14بمشاركةوتحظىالبحريةجدةواجهةفيمربعمترألف42بـتقدرمساحةعلىتقعحيثلها,الرسمي

ثقافةالوجمعية,الكهرباءوشركة,الطائفتعليمو,العربيالشعروأكاديمية,الطائفوجامعة,عبدالعزيزالملكوجامعة,جدةوجامعة,جدةوتعليمجدة,

لجميعتفاعليةعرفيةومثقافيةأجواءتهيئةإلىلافت ا,”الاجتماعيةوالتنميةالعملوزارةوفرعالحرمين,ورئاسة,الأدبيجدةونادي,مكةوتعليم,بجدةوالفنون

.الكريمالقرآنبلغةالقدوةنموذجوتعزيزالمجتمعشرائح

:وهيمبادراتثلاثرشحتكما,”شامخةهمة“بعنوانومسرحيةالشعريةوالأمسياتالمسابقاتمنعدداستقدمأنهاالطائفجامعةأوضحتوقد

.”وانتماءكيانالقرآنلغةمبادرةإلىإضافة,”تبيانمنصة“ومبادرة,”المكرمةمكةمدارسفيالعربيالشعرأنديةتأسيس“مبادرة

.”الشعريةالأمسيات“برنامجوتنظيمللأفرادشعريسجالومسابقة”مكةفصيح“مسابقةالجامعةفيالعربيالشعرأكاديميةوتقدم



ةأخبار الصحف المحلي

:واس-جدة

«الثقافيةحديقةال»اليومالمكرمةمكةمنطقةأميرالشريفينالحرمينخادممستشارالفيصلخالدالأميرالملكيالسموصاحبيدشن

.بجدةالبحريةالواجهةعلىجهة14بمشاركةالثالثة,دورتهافي

العاملهذابالحديقةفعالية51منأكثرتنفيذعلىالاتفاقالتحضيريالاجتماعخلالجرىأنهالثقافي,مكةملتقىأمانةوأوضحت

فيوذلكفتوحة,المالمنطقةفيالأعماروكلللأطفال,فعالياتبينماالفعالياتتتنوعحيثالحديقة,زوارتناسبمتنوعةبفعاليات

وأمسياتندلسية,أوموشحاتبالتقنية,الفصحاءالعربيةاللغةقبة»تنفيذهاالمزمعالفعالياتضمنمنأنإلىمشيرةالحديقة,مسرح

بقاتومساشعرية,ومسجلاتموسيقية,ومقطوعاتالعربي,الخطوتعليمحرة,ومراسمصور,ومعرضمتنوعة,ومسرحياتشعرية,

والمكتبةصصية,قوأمسياتالعرائس,مسرحإلىإضافة,«وفصيحةفصيح»المتحركةالرسومشخصيتيوإطلاقالثقافة,ومقهىيومية,

تصبالتيعةوالمتنوالجاذبةالفعالياتمنوغيرها«أوبريتاتومجلات,كتبتوزيعخلالهامنيتمحيث,«الكتبعربات«والمتنقلة

الملتقىموضوعوتعززالفصحىالعربيةباللغةتعنىفعالياتكونهاالثقافيمخزونهموزيادةالثقافيةالحديقةزوارإسعادفيجميعها

.«القرآن؟بلغةقدوةنكونكيف»الحاليللعام

ملتقىفيجدةأمانةمبادراتإحدىتعدالثقافيةالحديقةأنالمسعودي,محمدالدكتورالثقافيمكةلملتقىالتنفيذيالمديرأكَّدفيما

14بمشاركةوتحظىالبحريةجدةواجهةفيمربعمترألف42بـتقدرمساحةعلىتقعحيثلها,الرسميالراعيوهيالثقافيمكة

أكاديميةوالطائف,وجامعةعبدالعزيز,الملكوجامعةجدة,وجامعةجدة,تعليموجدة,وأمانةالثقافي,مكةملتقى»فيوالمتمثلةجهة

وفرعالحرمين,ةورئاسالأدبي,جدةوناديمكة,وتعليمبجدة,والفنونالثقافةوجمعيةالكهرباء,وشركةالطائف,وتعليمالعربي,الشعر

القرآنبلغةالقدوةوذجنموتعزيزالمجتمعشرائحلجميعتفاعليةومعرفيةثقافيةأجواءتهيئةإلىلافت ا,«الاجتماعيةوالتنميةالعملوزارة

.الكريم
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الوطن:جدة

بينتنوعتاروأفكمتجددًةبهويةالطفلجناححظيحيثالثقافية,الحديقةفعلياتفيبجدةللتعليمالعامةالإدارةتشارك

وصناعةالثقافةولهميتكوينبهدفالطفل,حاجةتراعيمكثفةأنشطةعلىالجناحويحتويوالمتعة,والترفيهوالتدريبالتعليم

إدراكهتنميةعلىكيزوالتًروالفكرية,والعلميةوالاجتماعيةوالإبداعيةالحركيةالمهاراتوتنميةالإيجابيالسلوكوتعزيزالشخصية,

.تعليمهجانبإلىوالقراءة,الكتاببأهمية

تجاربخوضمنوأهلية,حكوميةمدارسمنومعلماتمشرفاتوبإشرافسنوات,10حتى4سنمنالأطفالالجناحويمكن

.مثمرةفكرية

عملوورشومسرحياتوندواتأركانبينمنوعةأقسامعدةإلىللطفلالمقدمةالأركاًنوتنقسم

ذاتياتشخصيستضيفالذي«الحكواتي»ركنأهمهاللطفل,الإفادةلتقديمتسعىالتيالأركانمنعدداالجناحويضم

تحقيقإلىيسعىالذي«وتعلمالعب»ركنوهناكبالحكاية,ليستمتعالطفلانتباهوجذبالقصصسردفيعاليةخبرات

علىركزيالذي«الأحرفخلالمنالكلمةكون»وركنومتجددة,نوعيةومنتجاتخدماتتقديمعبرالأجيالتمكينفيالريادة

إبداععلىالقائم«تبدعيداك»ركنوأخيراللطفل,المستهدفةوالقيمالمواطنةعنالإيجابيةالسلوكيةالمفاهيمبعضترسيخ

.الطفللدىالفنيالذوقنموتعززوالتيواللصق,القصمهارةفيأطفالنا



ةأخبار الصحف المحلي

علىيةالثقافبالحديقةجدةلتعليمالعامةالإدارةأركانجذبت

شرائحمختلفمنزائرألف14منأكثرالبحريةالواجهة

امأيالثلاثةخلالواسعة,ومشاركةتفاعلوسطالمجتمع

.اليومحتىتستمرالتيالحديقةفعالياتمنالأولى

الحديقةفيجدةتعليممشاركةعلىالمشرفوأوضح

الدكتور,الثقافيمكةملتقىأمانةفيالإدارةمنسقالثقافية,

يفيوميبشكلالمتدربينالأطفالعددأنالزهرانيمعجب

كلفيومتدربةمتدرب700منأكثربلغ«بلغتيفني»ركن

ورشةوعربيةحروفياتومرسمالعربيالخطتدريبورشةمن

وورشوالنحتالتشكيليالرسمجانبإلىبيديحرفيأصنع

.اليدويةالأشغال



ةأخبار الصحف المحلي
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فيومشاركزائرألف12الـتجاوزتومشاركةحضوروسطالأول,أمسفعالياتهجدةبتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجاناختتم

ثلاثةلمدةواستمرتالمجتمعشرائحكافةتناسبكانتوالتيالزوار,لكافةوالبناتللبنينالحيأنديةقدمتهاالتيوالفعالياتالبرامج

تحتمجتمعالشرائحجميعتناسبالمهرجانات,جميعفيالمنفذةالفعالياتأنالعتيبيعوضللبنينالحيأنديةممثلوأكد.أيام

ألعابعلىتملاشواجتماعياوترفيهيااحتفالياكانالمهرجانأنإلىمشيرامتعددة,مجالاتفيوتربويينمتخصصينوتنفيذإشراف

ارالزولجميعشكرهمقدمايومية,جوائزعلىالسحبوجرىومتنوعةمتعددةوأنشطةتدريبية,ودوراتحر,ومرسمومسابقات,

.أنديةوقادةومعلمينمشرفينمنالعملوفريقالمهرجانعلىوالقائمينوالمشاركين

الأسرمنيرالكثجذبتللبناتالمخصصةالمهرجانوفعالياتأركانأنالرداديابتسامللبناتالحيأنديةممثلةأوضحتجهتهامن

وركنوالبصرية,تيةالصوالفنونفيتمثلتبالبناتالخاصةالحيأنديةمنمتخصصاتمنوالمقدمةالمتنوعةالفعالياتفيوالأطفال

وفنونبار,للكلونيةومساحاتللأطفال,مرحةوفنونالنجاح,لقصصمخصصةأركانإلىإضافةالرقمية,والعروضالذكي,روبوتي

.المجتمعفئاتلكافةالجاذبةالفعالياتمنوالعديدالصورةوإبداعوتصاميم,



ةأخبار الصحف المحلي

ياتفعالانطلاقةالمسعوديسعدالدكتورجدةبمحافظةالتعليمعاممديريرعى

فعالياتلالخمنالثلاثاء,اليوممساءجدة,بتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجان

والمشاركةم,التعلعلىوالتحفيزالمتعةبينتجمعوالتيالمجتمعفئاتلكافةجاذبة

اركةالمشمظاهربزيادةوتجويدهاالفردحياةنمطلتحسينالتحولحركةدعمفي

.امأيثلاثةمدىوعلىمولالياسمينفيوذلكالترفيهخياراتوتنوعالفاعلة

يستهدفالمهرجانبأن:العتيبيعوضجدةبتعليمللبنينالحيأنديةممثلوأوضح

بينمعوتجالجميعفئاتكافةتناسبوفعالياتاركانبوجودالمجتمعشرائحكافة

رجانمههناكسيكونحيثالترفيه,خياراتوتنوعالتعلمعلىوالتحفيزالمتعة

تمثلوالمحرمرسمومسابقات,ألعابعلىويشتملمرحاجتماعيترفيهياحتفالي

يةأنددوريبرزتطوعياجتماعيمهرجانالىإضافةللبنين,جدةحصنمهرجانفي

,راءخضبيئتيتدريبية,دوراتخلالمنالتطوعومجالاتالشبابدعمفيالحي

إلىيرا ًمشللبنين,التطوعيللعملمبادرمهرجانفيوالمتمثلنتعلمهيا,نمشي

أفرادجميعتناسبجوائزعلىيوميةوسحوباتمتنوعةومسابقاتحيةعروضوجود

منعملالوفريقالمهرجانعلىوللمشرفالأنديةممثللمساعدشكرهمقدماالعائلة

.أنديةوقادةومعلمينمشرفين

مشاركةعليةفازيادةإلىيهدفالحيأنديةمهرجانبأنالرداديابتسامجدةبتعليمللبناتالحيأنديةممثلةأوضحتجهتهامن

برامجخلالمنالإيجابيةوالقيمالمبادئعلىشخصياتهمبناءفيُيسهمبمافراغهمأوقاتواستثمارمهاراتهم,وتنميةالمجتمع

عرضلىإيهدفتقنيمهرجانالبناتجناحيشهدحيثالأفراد,حياةنمطلتحسينالحياةجودةبرنامجأهدافتحققمتخصصة

الذكي,يروبوتوركنمرح,تكنوركنخلالمنوالبصريةالصوتيةالفنونلمجالاتعملورشخلالمنالتقنيةالأنديةمخرجات

دوررازإبإلىيهدف(ناديحكايا)فنياجتماعيمهرجانإلىإضافةكوم,دوتناديوركن,ستيموركنرقمية,وعروضفنونوركن

تصاميم,ووفنونللكبار,لونيةومساحاتللأطفال,مرحةوفنونالنجاح,قصصخلالهامنتعرضأركانخلالمنوجهودهاالأندية

خياراتوتنوعمالتعلعلىوالتحفيزالمتعةبينتجمعوالتيالمجتمع,فئاتلكافةالجاذبةالفعالياتمنوالعديدالصورةوإبداع

.الترفيه
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المستاديريهام

ملتعليالعامةالإدارةأركانجذبتواسعة,ومشاركةتفاعلوسط

الأعمارمختلفمنزائرألف14عنمايزيدالثقافيةبالحديقةجدة

يومحتىتستمرالتيالحديقةفعالياتمنالأولىأيامالثلاثةخلال

منعددشاركوفيماالأولى,جمادى22الموافقالقادمةالجمعة

فصيح"مسابقةفيالأربعاءاليوممساءجدةتعليموطالباتطلاب

"بلغتييفن"ركنشهد(ونثريشعري)الفصيحبالإلقاءالخاصة"مكة

فيعملياوالمشاركينالمتدربينالأطفالعددفيمتزايدإقبال

.فعالياته

سقومنالثقافيةالحديقةفيجدةتعليممشاركةعلىالمشرف

أوضحالزهرانيمعجبالدكتورالثقافيمكةملتقىأمانةفيالإدارة

"يبلغتفني"ركنفييوميبشكلالمتدربينالأطفالعددأن

حرفيعأصنوورشةعربيةحروفياتومرسمالعربيالخطتدريبورشةمنكلفيالأطفالمنومتدربةمتدرب700منأكثربلغ

.اليدويةالأشغالوورشالنحتوكذلكالتشكيليالرسمجانبإلىبيدي

بلغفيما(والضادرتيأسهويتي,لغتيبلغتي,فني)أركانثلاثةفيتمثلتالثقافيةالحديقةفيجدةتعليممشاركةأنمضيفا

أسرتيركنزوارعددبلغبينما,يوميازائر530الكبارالزوارعددوبلغالأطفالمن845"هويتيلغتي"ركنفيالمشاركينعدد

.يوميا ًوالكبارالأطفالمن1300والضاد
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المستاديريهام-سيدتي

بجدةليمللتعالعامةالإدارةشاركتالثقافيةالحديقةفعالياتضمن

وأداءمن,"الهمةأرض"بأوبريتالطالباتنشاطإدارةفيممثلةً 

هايةنوإخراججدةبمدارسالإبتدائيةالمرحلةطالباتمنعددتقديم

واجهةبالثقافيةالحديقةمسرحعلىقدمالذيالأوبريت,شهلاأبو

الزوار,اناستحسلاقتبهيجةاستعراضيةلوحاتتضمنالبحرية,جدة

واستعراضالأمرلولاةالولاءمشاعرلترسيخالأوبريتهدفحيث

والفخركةالمملتشهدهاالتيالعملاقةالتنمويةالمشاريعلأبرزبديع

.بها

مندبعدالثقافيةالحديقةفيجدةلتعليمالعامةالإدارةوتشارك

أسرتيوركنهويتي,لغتيركنتشملوالإثرائيةالتفاعليةالأركان

ركةالمشاجانبإلىبلغتي,فنيوركنوحروف,ألعابوركنوالضاد,

.الثقافيةالحديقةمسرحفي

بينفيوالمعًرالثقافيالوعيتشجيعإلىجدةتعليممشاركةوتهدف

مقيمهوتعزيزالعربية,اللغةاستخدامأهميةنشرخلالمنالزوار

سابقاتمتنظيمخلالمنالعربيةباللغةالخاصةالأساسيةومهاراتهم

انبجإلىالمتزنة,المتكاملةالشخصيةبناءتعززرياضيةوألعاب

الحرفدامباستخالتعبيرفيالزوارمشاركةخلالمنتربويةقيمغرس

.بالركنالموجودةالفنيةالمجالاتفيالعربي
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السلميسلطان

بجدةثقافيةالالحديقةأمسمساءالمكرمة,مكةمنطقةأميرالشريفين,الحرمينخادممستشارالفيصلخالدالأميرسمودشن

.قةبالمنطوالأعيانالمسؤولينمنوعددماجد,بنمشعلالأميرجدةمحافظبحضورالنورس,بساحةالثالثة,دورتهافي

سموهقبالاستفيوكانجدةتعليمجناحالفيصلخالدالأميرزارالثقافية,الحديقةفيالمشاركةالأركانعلىجولتهوخلال

المقدمةعوالمشاريوالمبادراتالبرامجعنمفصللشرحسموهواستمعالمسعودي,سعدالدكتوربجدة,للتعليمالعامالمدير

.الثقافيةالحديقةزوارتستهدفوالتي

منطقةأميرنالشريفيالحرمينخادملمستشاروتقديرهشكرهالمسعودي,سعدالدكتورجدة,لتعليمالعامالمديروجهجهتهمن

لفعالياتاأهممنيعدالذيالبهيجالثقافيالكرنفالفيللمشاركينودعمهزيارتهعلىالفيصلخالدالأميرالمكرمةمكة

.جدةمدينةتشهدهاالتيالموسمية

التميزمركزيهاعليشرفالتيالفعالياتمنعددتقديمخلالمنالثقافيةالحديقةفيبالمشاركةيسعدجدةتعليمأنوأضاف

وتعززثقافياعالمجتمإثراءوتستهدفالمجتمعية,والشراكةالأطفال,ورياضوالطالبات,الطلابنشاطإداراتوتنظمهاالمؤسسي,

.والهادفةقةالشي ًالمسرحيةوالعروضوالفعالياتالبرامجمنالعديدتقديمجانبإلىالزوارنفوسفي«قدوةنكونكيف»شعار
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لكلموجهةالياتوفعللأطفالموجهةفعالياتبينالفعالياتتنوعتحيثالحديقةزوارتناسبمتنوعةستكونالعاملهذاالحديقةفعالياتأنوأضافت

موشحات,قنيةبالتفصحاءالعربية,اللغةقبة“تنفيذهاالمزمعالفعالياتضمنمنأنهإلىمنوهةالحديقة,مسرحوفيالمفتوحةالمنطقةفيالأعمار

مقهى,ةيوميمسابقات,شعريةمساجلات,موسيقيةمقطوعات,العربيالخطتعليم,حرةمراسم,صورمعرضمسرحيات,,شعريةأمسياتأندلسية,

,ومجلاتكتبتوزيع,”بالكتعربات“المتنقلةالمكتبة,قصصيةأمسيات,العرائسمسرح,”وفصيحةفصيح“المتحركةالرسومشخصيتياطلاق,الثقافة

تعنىفعالياتاكونهالثقافيمخزونهموزيادةالثقافيةالحديقةزوارإسعادفيجميعهاتصبوالتيوالمتنوعةالجاذبةالفعالياتمنوغيرها”أوبريتات

.؟”القرآنبلغةقدوةنكونكيف“الحاليللعامالملتقىموضوعوتعززالفصحىالعربيةباللغة

الراعيوهيلثقافيامكةملتقىفيجدةأمانةمبادراتإحدىالثقافيةالحديقةأنالمسعوديمحمدالدكتورالثقافيمكةلملتقىالتنفيذيالمديروأوضح

جدة,أمانةالثقافي,مكةملتقى“فيوالمتمثلةجهة14بمشاركةوتحظىالبحريةجدةواجهةفيمربعمترألف42بـتقدرمساحةعلىوتقعلها,الرسمي

,بجدةفنونوالالثقافةجمعية,الكهرباءشركة,الطائفتعليم,العربيالشعرأكاديمية,الطائفجامعة,عبدالعزيزالملكجامعة,جدةجامعة,جدةتعليم

ا,”الاجتماعيةوالتنميةالعملوزارةفرعالحرمين,رئاسة,الأدبيجدةنادي,مكةتعليم المجتمعشرائحلجميعتفاعليةومعرفيةثقافيةأجواءتهيئةإلىلافت 

.الكريمالقرآنبلغةالقدوةنموذجوتعزيز

.أسبوعينمدةوتستمر

الحاثيشاكر-الانمكة

خالدرالأميالملكيالسموصاحبالمكرمةمكةمنطقةأميرالشريفينالحرمينخادممستشار

.فعالية51منكثرأتنفيذيتخللهاوالتيالبحريةجدةواجهةعلىالثقافيةالحديقةالأحدغدا ًالفيصل

14الثالثةورتهادفيالثقافيةالحديقةفيالمشاركةالجهاتفإنالثقافيمكةملتقىأمانةوبحسب

.فعالية51منأكثرتنفيذعلىالاتفاقالتحضيريالاجتماعخلالتمأنهإلىمشيرة,جهة
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الآنمكة

عليمالتبيننوعتتوأفكارمتجددًهبهويةالطفلجناححظيحيثالثقافيةالحديقةفعلياتفيبجدةللتعليممةالعاالإدارةتشارك

وصناعةةالثقافميولتكوينبهدفل,الطفحاجةتراعيمكثفةأنشطةعلىالجناحيحتويحيثوالمتعة,يهوالترفوالتدريب

إدراكهتنميةعلىزوالتركيوالفكرية,والعلميةوالاجتماعيةوالإبداعيةالحركيةالمهاراتوتنميةيجابيالإالسلوكوتعزيزة,الشخصي

.تعليمهجانبإلىءة,والقراالكتاببأهمية

تجاربالطفلمعيخضونوأهليًةحكوميةمدارسمنماتومعلمشرفاتبإشرافسنة10حتى4سنمنالالأطفالجناحويمكن

مثمرةفكرية

يضمًوعملوورشومسرحياتوندواتأركانبينمنوعةأقسامعدةعدًةإلىالىالركنكًلفيللطفلالمقدمةالاركاًنوتنقسم

عاليةراتخبذاتشخصياتيستضيفالذي«يالحكوات»ركنأهمهاللطفل,الإفادةلتقديمتسعىالتيالأركانمنعدداالجناح

-تمكفيادةالريتحقيقإلىيسعىالذي«علموتالعب»ركنوهناكبالحكاية,ليستمتعالطفلاهانتبوجذبالقصصسردفي

بعضيرسخعلىيركزالذي«الاحرفخلالمنالكلمةكون»وركنومتجددة,نوعيةومنتجاتخدماتتقديمعبرالأجيالين

مهارةفيفالناأطإبداععلىالقائم«تبدعيداك»ركنوأخيراللطفل,هدفةالمستوالقيمالمواطنةعنالإيجابيةلوكيةالسالمفاهيم

.الطفللدىالفنيالذوقنموتعززوالتيواللصق,القص



ةأخبار الصحف المحلي

صاحبدشنهاالتي–الثالثةبدورتهاالثقافيةالحديقةجسدت

الحرمينخادممستشارالفيصلخالدالأميرالملكيالسمو

مكةملتقىفعالياتضمنالمكرمةمكةمنطقةأميرالشريفين

اجهةالوعلى”القرآنبلغةقدوةنكونكيف“شعارتحتالثقافي

14ينبالفاعلةوالشراكةالتعاونعمق,–جدةبمحافظةالبحرية

فعالية51بـالمحافظةزوارتستقطبأناستطاعتحكوميةجهة

.متنوعة

الأولأمسوميفعالياتهااختتمتالتي–الثقافيةالحديقةوتمكنت

تحقيقمن–الدراسيالعامنصفإجازةمعوتزامنت”الجمعة“

عالياتالفركزتحيث,المجتمعشرائحلمختلفوالترفيهالمتعة

لمهاريةاالجوانبوتنمية,والتقنيةالعلميةالابتكاراتعالمعلى

البيئةهيئةتجانبإلى,التفاعليوالتعليم,والشاباتالشبابلدى

المبادراتمختلفديموتق,والإبداعيةالابتكاريةمهاراتهموتنمية,الأطفاللتعلموالداعمةالمشجعةالترفيهيةالتعليميةالعلمية

.”القرآنبلغةقدوةنكونكيف“شعاروتعزز,ثقافيا ًالمجتمعتثريالتي

أظهرتالتي,المشاركةللجهاتوالأجنحةالأركانمختلف–مربعمترألف42مساحةعلىتربعتالتي–الحديقةوضمت

والمعرفيةيةالثقافالأجواءلتهيئةوتهدف,والحضاريوالثقافيالسياحيجدةمحافظةلمخزونترتقيمتميزةبصورةالحديقة

مستشاريصلالفخالدالأميرالملكيالسموصاحبفكرتهاحملالتي,القدوةنموذجوتعزيز,المجتمعشرائحلجميعالتفاعلية

.المكرمةمكةمنطقةأميرالشريفينالحرمينخادم

http://mufakara.com/50457/ منًالمصدر لقراءةًالخبرًكاملاً 

http://mufakara.com/50457/
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الرشيديبشير-جدةاليومالسعوديةاخبار

منطقةرأميالشريفين,الحرمينخادممستشارالفيصلخالدالأميرسمودشن

ساحةبالثالثة,دورتهافيبجدةالثقافيةالحديقةأمسمساءالمكرمةمكة

المسؤولينمنوعددماجدبنمشعلالأميرجدةمحافظبحضورالنورس,

.بالمنطقةوالأعيان

لدخاالأميرزارالثقافيةالحديقةفيالمشاركةالأركانعلىجولتهوخلال

بجدةليمللتعالعامالمديرسموهاستقبالفيوكانجدةتعليمجناحالفيصل

ادراتوالمبالبرامجعنمفصللشرحسموهواستمعالمسعوديسعدالدكتور

.الثقافيةالحديقةزوارتستهدفوالتيالمقدمةوالمشاريع

تقديرهوشكرهالمسعوديسعدالدكتورجدةلتعليمالعامالمديروجهجهتهمن

دخالالأميرالمكرمةمكةمنطقةأميرالشريفينالحرمينخادملمستشار

يعدالذييجالبهالثقافيالكرنفالفيللمشاركينودعمهزيارتهعلىالفيصل

جدةتعليمأنمؤكدا ًجدة,مدينةتشهدهاالتيالموسميةالفعالياتأهممن

التيالياتالفعمنعددتقديمخلالمنالثقافيةالحديقةفيبالمشاركةيسعد

طالباتوالالطلابنشاطإداراتوتنظمهاالمؤسسيالتميزمركزعليهايشرف

وتعززا ًثقافيالمجتمعإثراءوتستهدفالمجتمعيةوالشراكةالأطفالورياض

برامجالمنالعديدتقديمجانبإلىالزوارنفوسفي«قدوةنكونكيف»شعار

.والهادفةالشيقةالمسرحيةوالعروضوالفعاليات



ةأخبار الصحف المحلي

الرشيديبشير-جدة

أمير,الشريفينالحرمينخادممستشارالفيصلخالدالأميرسمودشن

الثالثة,ادورتهفيبجدةالثقافيةالحديقةأمسمساءالمكرمةمكةمنطقة

منوعددماجدبنمشعلالأميرجدةمحافظبحضورالنورس,بساحة

.بالمنطقةوالأعيانالمسؤولين

خالدرالأميزارالثقافيةالحديقةفيالمشاركةالأركانعلىجولتهوخلال

لتعليملالعامالمديرسموهاستقبالفيوكانجدةتعليمجناحالفيصل

رامجالبعنمفصللشرحسموهواستمعالمسعوديسعدالدكتوربجدة

.فيةالثقاالحديقةزوارتستهدفوالتيالمقدمةوالمشاريعوالمبادرات

رهشكالمسعوديسعدالدكتورجدةلتعليمالعامالمديروجهجهتهمن

الأميررمةالمكمكةمنطقةأميرالشريفينالحرمينخادملمستشاروتقديره

البهيجيالثقافالكرنفالفيللمشاركينودعمهزيارتهعلىالفيصلخالد

أندا ًمؤكجدة,مدينةتشهدهاالتيالموسميةالفعالياتأهممنيعدالذي

منعددديمتقخلالمنالثقافيةالحديقةفيبالمشاركةيسعدجدةتعليم

نشاطاتإداًروتنظمهاالمؤسسيالتميزمركزعليهايشرفالتيالفعاليات

إثراءوتستهدفالمجتمعيةوالشراكةالأطفالورياضوالطالباتالطلاب

جانبلىإالزوارنفوسفي«قدوةنكونكيف»شعاروتعززثقافيا ًالمجتمع

.والهادفةالشيقةالمسرحيةوالعروضوالفعالياتالبرامجمنالعديدتقديم



ةأخبار الصحف المحلي

جدة-الصبيانيهيفاء

بينتنوعتكاروأفمتجددًهبهويةالطفلجناححظيحيثالثقافيةالحديقةفعلياتفيبجدةللتعليممةالعاالإدارةتشارك

الثقافةميولينتكًوبهدفل,الطفحاجةتراعيمكثفةأنشطةعلىالجناحيحتويحيثوالمتعة,والترفيهوالتدريبالتعليم

علىوالتركيزرية,والفكوالعلميةوالاجتماعيةوالإبداعيةالحركيةالمهاراتوتنميةيجابيالإالسلوكوتعزيزالشخصية,وصناعة

.تعليمهجانبإلىءة,والقراالكتاببأهميةإدراكهتنمية

معيخضونوأهليًهحكوميةمدارسمنماتومعلمشرفاتبإشرافسنة10حتى4سنمنالالأطفالجناحويمكن

مثمرةفكريةتجاربالطفل

عملرشووومسرحياتوندواتأركانبينمنوعةأقسامعدةعدًةإلىالىالركنكًلفيللطفلالمقدمةالاركاًنوتنقسم

ذاتياتشخصيستضيفالذي«الحكواتي»ركنأهمهاللطفل,الإفادةلتقديمتسعىالتيالأركانمنعدداالجناحويضم

حكاية,بالليستمتعالطفلاهانتبوجذبالقصصسردفيعاليةخبرات

ومتجددة,نوعيةومنتجاتخدماتتقديمعبرالأجيالينتمكفيالريادةتحقيقإلىيسعىالذي«وتعلمالعب»ركنوهناك

القيموالمواطنةعنالإيجابيةلوكيةالسالمفاهيمبعضسيخترعلىيركزالذي«الاحرفخلالمنالكلمةكون»وركن

الفنيالذوقمونتعززوالتيواللصق,القصمهارةفيأطفالناإبداععلىالقائم«تبدعيداك»ركنوأخيراللطفل,هدفةالمست

.الطفللدى



ةأخبار الصحف المحلي

(آن)العربيةالأنباءصحيفة-الغامديحنان

فيومشاركزائرألف12الـتجاوزتومشاركةحضوروسط,أمسمساءفعالياتهجدةبتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجاناختتم

أيامثلاثةلمدةواستمرتالمجتمعشرائحكافةتناسبكانتوالتيالزوارلكافةوالبناتللبنينالحيانديةقدمتهاالتيوالفعالياتالبرامج

.مولالياسمينمركزفي

الياسمينمركزيفالمقامجدةبتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجان:العتيبيعوضجدةبتعليمللبنينالحيأنديةممثلوقال

بتناسكانتوالتي,المهرجاناتجميعفيالمنفذةالفعالياتخلالمنومشاركزائرألف12منأكثرأيامثلاثةمدىعلىجذبمول

احتفاليكانمهرجانالأنإلىمشيرا ًجدة,بتعليممتعددةمجالاتفيوتربويينمتخصصينوتنفيذأشرافتحتالمجتمعشرائحكافة

جوائزىعلالسحبوتمومتنوعةمتعددةوانشطة,تدريبيةودوراتحر,ومرسمومسابقات,ألعابعلىاشتملواجتماعيوترفيهي

.أنديةوقادةومعلمينمشرفينمنالعملوفريقالمهرجانعلىوالقائمينوالمشاركينالزوارلجميعشكرهمقدما ً,يومية

علىجذبتناتللبالمخصصةالمهرجانوفعالياتاركانبانالرداديابتسامجدةبتعليمللبناتالحيأنديةممثلةأوضحتجهتهامن

فيتمثلتبناتبالالخاصةالحيأنديةمنمتخصصاتمنوالمقدمةالمتنوعةالفعالياتفيوالأطفالالاسرمنالكثيرأيامثلاثةمدى

مخصصةأركانالىإضافةكوم,دوتناديوركن,ستيموركنالرقمية,والعروضالذكي,روبوتيوركنوالبصرية,الصوتيةالفنون

فئاتلكافةجاذبةالالفعالياتمنوالعديدالصورةوإبداعوتصاميم,وفنونللكبار,لونيةومساحاتللأطفال,مرحةوفنونالنجاح,لقصص

منمتعددةمجتمعيةشركاتإلىاضافة,جدةبتعليمللبناتحينادي35منمشاركتهاقدمتالتيالفعالياتمنوغيرهاالمجتمع

والأهليةالحكوميةالقطاعات
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جدة–المناطق

فيومشاركزائرألف12الـتجاوزتومشاركةحضوروسط,أمسمساءفعالياتهجدةبتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجاناختتم

أيامثلاثةلمدةواستمرتالمجتمعشرائحكافةتناسبكانتوالتيالزوارلكافةوالبناتللبنينالحيانديةقدمتهاالتيوالفعالياتالبرامج

.مولالياسمينمركزفي

الياسمينمركزيفالمقامجدةبتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجان:العتيبيعوضجدةبتعليمللبنينالحيأنديةممثلوقال

بتناسكانتوالتي,المهرجاناتجميعفيالمنفذةالفعالياتخلالمنومشاركزائرألف12منأكثرأيامثلاثةمدىعلىجذبمول

احتفاليكانمهرجانالأنإلىمشيرا ًجدة,بتعليممتعددةمجالاتفيوتربويينمتخصصينوتنفيذأشرافتحتالمجتمعشرائحكافة

جوائزىعلالسحبوتمومتنوعةمتعددةوانشطة,تدريبيةودوراتحر,ومرسمومسابقات,ألعابعلىاشتملواجتماعيوترفيهي

.أنديةوقادةومعلمينمشرفينمنالعملوفريقالمهرجانعلىوالقائمينوالمشاركينالزوارلجميعشكرهمقدما ً,يومية

علىجذبتناتللبالمخصصةالمهرجانوفعالياتاركانبانالرداديابتسامجدةبتعليمللبناتالحيأنديةممثلةأوضحتجهتهامن

فيتمثلتبناتبالالخاصةالحيأنديةمنمتخصصاتمنوالمقدمةالمتنوعةالفعالياتفيوالأطفالالاسرمنالكثيرأيامثلاثةمدى

مخصصةأركانالىإضافةكوم,دوتناديوركن,ستيموركنالرقمية,والعروضالذكي,روبوتيوركنوالبصرية,الصوتيةالفنون

فئاتلكافةجاذبةالالفعالياتمنوالعديدالصورةوإبداعوتصاميم,وفنونللكبار,لونيةومساحاتللأطفال,مرحةوفنونالنجاح,لقصص

نممتعددةمجتمعيةشركاتإلىاضافة,جدةبتعليمللبناتحينادي35منمشاركتهاقدمتالتيالفعالياتمنوغيرهاالمجتمع

.والأهليةالحكوميةالقطاعات
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فيومشاركزائرألف12الـتجاوزتومشاركةحضوروسط,أمسمساءفعالياتهجدةبتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجاناختتم

أيامثلاثةلمدةواستمرتالمجتمعشرائحكافةتناسبكانتوالتيالزوارلكافةوالبناتللبنينالحيانديةقدمتهاالتيوالفعالياتالبرامج

.مولالياسمينمركزفي

الياسمينمركزيفالمقامجدةبتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجان:العتيبيعوضجدةبتعليمللبنينالحيأنديةممثلوقال

بتناسكانتوالتي,المهرجاناتجميعفيالمنفذةالفعالياتخلالمنومشاركزائرألف12منأكثرأيامثلاثةمدىعلىجذبمول

احتفاليكانمهرجانالأنإلىمشيرا ًجدة,بتعليممتعددةمجالاتفيوتربويينمتخصصينوتنفيذأشرافتحتالمجتمعشرائحكافة

جوائزىعلالسحبوتمومتنوعةمتعددةوانشطة,تدريبيةودوراتحر,ومرسمومسابقات,ألعابعلىاشتملواجتماعيوترفيهي

.أنديةوقادةومعلمينمشرفينمنالعملوفريقالمهرجانعلىوالقائمينوالمشاركينالزوارلجميعشكرهمقدما ً,يومية

علىجذبتناتللبالمخصصةالمهرجانوفعالياتاركانبانالرداديابتسامجدةبتعليمللبناتالحيأنديةممثلةأوضحتجهتهامن

فيتمثلتبناتبالالخاصةالحيأنديةمنمتخصصاتمنوالمقدمةالمتنوعةالفعالياتفيوالأطفالالاسرمنالكثيرأيامثلاثةمدى

مخصصةأركانالىإضافةكوم,دوتناديوركن,ستيموركنالرقمية,والعروضالذكي,روبوتيوركنوالبصرية,الصوتيةالفنون

فئاتلكافةجاذبةالالفعالياتمنوالعديدالصورةوإبداعوتصاميم,وفنونللكبار,لونيةومساحاتللأطفال,مرحةوفنونالنجاح,لقصص

منمتعددةمجتمعيةشركاتإلىاضافة,جدةبتعليمللبناتحينادي35منمشاركتهاقدمتالتيالفعالياتمنوغيرهاالمجتمع

والأهليةالحكوميةالقطاعات
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الدكنانشهد

أنديةمهرجانفعالياتانطلاقةالمسعوديسعدالدكتورجدةبمحافظةالتعليمعاممديريرعى

المجتمعفئاتةلكافجاذبةفعالياتخلالمن,الثلاثاءغدا ًمساءجدة,بتعليموالبناتللبنينالحي

نمطسينلتحالتحولحركةدعمفيوالمشاركةالتعلم,علىوالتحفيزالمتعةبينتجمعوالتي

لياسمينافيوذلكالترفيهخياراتوتنوعالفاعلةالمشاركةمظاهربزيادةوتجويدهاالفردحياة

.أيامثلاثةمدىوعلىمول

شرائحكافةيستهدفالمهرجانبان:العتيبيعوضجدةبتعليمللبنينالحيأنديةممثلوأوضح

التعلمعلىيزوالتحفالمتعةبينوتجمعالجميعفئاتكافةتناسبوفعالياتاركانبوجودالمجتمع

علىتملويشمرحاجتماعيترفيهياحتفاليمهرجانهناكسيكونحيث,الترفيهخياراتوتنوع

مهرجانالىإضافة,للبنينجدةحصنمهرجانفيوالمتمثلحرمرسم,ومسابقاتألعاب

دوراتخلالمنالتطوعومجالاتالشبابدعمفيالحيأنديةدوريبرزتطوعياجتماعي

,للبنينطوعيالتللعملمبادرمهرجانفيوالمتمثلنتعلمهيا,نمشي,خضراءبيئتي,تدريبية

أفرادعجميتناسبجوائزعلىيوميةوسحوباتمتنوعةومسابقاتحيةعروضوجودالىمشيرا ً

.انديةوقادةومعلمينمشرفينمنالعملوفريقالمهرجانعلىوللمشرفالانديةممثللمساعدشكرهمقدماالعائلة

مشاركةةفاعليزيادةالىيهدفالحيأنديةمهرجانبانالرداديابتسامجدةبتعليمللبناتالحيأنديةممثلةأوضحتجهتهامن

برامجخلالمنالايجابيةوالقيمالمبادئعلىشخصياتهمبناءفيُيسهمبمافراغهمأوقاتواستثمار,مهاراتهموتنميةالمجتمع

عرضإلىيهدفتقنيمهرجانالبناتجناحيشهد,حيثالأفرادحياةنمطلتحسينالحياةجودةبرنامجأهدافتحققمتخصصة

وركن,لذكياروبوتيوركن,مرحتكنوركنخلالمنوالبصريةالصوتيةالفنونلمجالاتعملورشخلالمنالتقنيةالأنديةمخرجات

الأنديةدورإبرازإلىيهدف(ناديحكايا)فنياجتماعيمهرجانالىإضافة,كومدوتناديوركن,ستيموركن,رقميةوعروضفنون

وإبداع,وتصاميموفنون,للكبارلونيةمساحاتو,للأطفالمرحةوفنون,النجاحقصصخلالهامنتعرضاركانخلالمنوجهودها

.الترفيهياراتخوتنوعالتعلمعلىوالتحفيزالمتعةبينتجمعوالتي,المجتمعفئاتلكافةالجاذبةالفعالياتمنوالعديدالصورة



ةأخبار الصحف المحلي

جدة-ناجيبنيوسف

فيومشاركزائرألف12الـتجاوزتومشاركةحضوروسط,أمسمساءفعالياتهجدةبتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجاناختتم

أيامثلاثةلمدةستمرتواالمجتمعشرائحكافةتناسبكانتوالتيالزوارلكافةوالبناتللبنينالحيانديةقدمتهاالتيوالفعالياتالبرامج

.مولالياسمينمركزفي

مولالياسمينمركزفيالمقامجدةبتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجان:العتيبيعوضجدةبتعليمللبنينالحيأنديةممثلوقال

ةكافتناسبكانتوالتي,المهرجاناتجميعفيالمنفذةالفعالياتخلالمنومشاركزائرألف12منأكثرأيامثلاثةمدىعلىجذب

وترفيهياحتفاليانكالمهرجانأنإلىمشيرا ًجدة,بتعليممتعددةمجالاتفيوتربويينمتخصصينوتنفيذأشرافتحتالمجتمعشرائح

,ةيوميجوائزعلىالسحبوتمومتنوعةمتعددةوانشطة,تدريبيةودوراتحر,ومرسمومسابقات,ألعابعلىاشتملواجتماعي

.أنديةوقادةومعلمينمشرفينمنالعملوفريقالمهرجانعلىوالقائمينوالمشاركينالزوارلجميعشكرهمقدما ً

علىجذبتتللبناالمخصصةالمهرجانوفعالياتاركانبانالرداديابتسامجدةبتعليمللبناتالحيأنديةممثلةأوضحتجهتهامن

فيتمثلتناتبالبالخاصةالحيأنديةمنمتخصصاتمنوالمقدمةالمتنوعةالفعالياتفيوالأطفالالاسرمنالكثيرأيامثلاثةمدى

لقصصخصصةمأركانالىإضافةكوم,دوتناديوركن,ستيموركنالرقمية,والعروضالذكي,روبوتيوركنوالبصرية,الصوتيةالفنون

المجتمعفئاتةلكافالجاذبةالفعالياتمنوالعديدالصورةوإبداعوتصاميم,وفنونللكبار,لونيةومساحاتللأطفال,مرحةوفنونالنجاح,

القطاعاتمنمتعددةمجتمعيةشركاتإلىاضافة,جدةبتعليمللبناتحينادي35منمشاركتهاقدمتالتيالفعالياتمنوغيرها

والأهليةالحكومية



ةأخبار الصحف المحلي

الدكنانشهد

أنديةمهرجانفعالياتانطلاقةالمسعوديسعدالدكتورجدةبمحافظةالتعليمعاممديريرعى

المجتمعفئاتةلكافجاذبةفعالياتخلالمن,الثلاثاءغدا ًمساءجدة,بتعليموالبناتللبنينالحي

نمطسينلتحالتحولحركةدعمفيوالمشاركةالتعلم,علىوالتحفيزالمتعةبينتجمعوالتي

لياسمينافيوذلكالترفيهخياراتوتنوعالفاعلةالمشاركةمظاهربزيادةوتجويدهاالفردحياة

.أيامثلاثةمدىوعلىمول

شرائحكافةيستهدفالمهرجانبان:العتيبيعوضجدةبتعليمللبنينالحيأنديةممثلوأوضح

التعلمعلىيزوالتحفالمتعةبينوتجمعالجميعفئاتكافةتناسبوفعالياتاركانبوجودالمجتمع

علىتملويشمرحاجتماعيترفيهياحتفاليمهرجانهناكسيكونحيث,الترفيهخياراتوتنوع

مهرجانالىإضافة,للبنينجدةحصنمهرجانفيوالمتمثلحرمرسم,ومسابقاتألعاب

دوراتخلالمنالتطوعومجالاتالشبابدعمفيالحيأنديةدوريبرزتطوعياجتماعي

,للبنينطوعيالتللعملمبادرمهرجانفيوالمتمثلنتعلمهيا,نمشي,خضراءبيئتي,تدريبية

أفرادعجميتناسبجوائزعلىيوميةوسحوباتمتنوعةومسابقاتحيةعروضوجودالىمشيرا ً

.انديةوقادةومعلمينمشرفينمنالعملوفريقالمهرجانعلىوللمشرفالانديةممثللمساعدشكرهمقدماالعائلة

مشاركةةفاعليزيادةالىيهدفالحيأنديةمهرجانبانالرداديابتسامجدةبتعليمللبناتالحيأنديةممثلةأوضحتجهتهامن

برامجخلالمنالايجابيةوالقيمالمبادئعلىشخصياتهمبناءفيُيسهمبمافراغهمأوقاتواستثمار,مهاراتهموتنميةالمجتمع

عرضإلىيهدفتقنيمهرجانالبناتجناحيشهد,حيثالأفرادحياةنمطلتحسينالحياةجودةبرنامجأهدافتحققمتخصصة

وركن,لذكياروبوتيوركن,مرحتكنوركنخلالمنوالبصريةالصوتيةالفنونلمجالاتعملورشخلالمنالتقنيةالأنديةمخرجات

الأنديةدورإبرازإلىيهدف(ناديحكايا)فنياجتماعيمهرجانالىإضافة,كومدوتناديوركن,ستيموركن,رقميةوعروضفنون

وإبداع,وتصاميموفنون,للكبارلونيةمساحاتو,للأطفالمرحةوفنون,النجاحقصصخلالهامنتعرضاركانخلالمنوجهودها

.الترفيهياراتخوتنوعالتعلمعلىوالتحفيزالمتعةبينتجمعوالتي,المجتمعفئاتلكافةالجاذبةالفعالياتمنوالعديدالصورة



ةأخبار الصحف المحلي

السعودية/الوكيلغادة

فيومشاركزائرألف12الـتجاوزتومشاركةحضوروسط,أمسمساءفعالياتهجدةبتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجاناختتم

أيامثلاثةلمدةستمرتواالمجتمعشرائحكافةتناسبكانتوالتيالزوارلكافةوالبناتللبنينالحيانديةقدمتهاالتيوالفعالياتالبرامج

.مولالياسمينمركزفي

مولالياسمينمركزفيالمقامجدةبتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجان:العتيبيعوضجدةبتعليمللبنينالحيأنديةممثلوقال

ةكافتناسبكانتوالتي,المهرجاناتجميعفيالمنفذةالفعالياتخلالمنومشاركزائرألف12منأكثرأيامثلاثةمدىعلىجذب

وترفيهياحتفاليانكالمهرجانأنإلىمشيرا ًجدة,بتعليممتعددةمجالاتفيوتربويينمتخصصينوتنفيذأشرافتحتالمجتمعشرائح

,ةيوميجوائزعلىالسحبوتمومتنوعةمتعددةوانشطة,تدريبيةودوراتحر,ومرسمومسابقات,ألعابعلىاشتملواجتماعي

.أنديةوقادةومعلمينمشرفينمنالعملوفريقالمهرجانعلىوالقائمينوالمشاركينالزوارلجميعشكرهمقدما ً

علىجذبتتللبناالمخصصةالمهرجانوفعالياتاركانبانالرداديابتسامجدةبتعليمللبناتالحيأنديةممثلةأوضحتجهتهامن

فيتمثلتناتبالبالخاصةالحيأنديةمنمتخصصاتمنوالمقدمةالمتنوعةالفعالياتفيوالأطفالالاسرمنالكثيرأيامثلاثةمدى

لقصصخصصةمأركانالىإضافةكوم,دوتناديوركن,ستيموركنالرقمية,والعروضالذكي,روبوتيوركنوالبصرية,الصوتيةالفنون

المجتمعفئاتةلكافالجاذبةالفعالياتمنوالعديدالصورةوإبداعوتصاميم,وفنونللكبار,لونيةومساحاتللأطفال,مرحةوفنونالنجاح,

القطاعاتمنمتعددةمجتمعيةشركاتإلىاضافة,جدةبتعليمللبناتحينادي35منمشاركتهاقدمتالتيالفعالياتمنوغيرها

.والأهليةالحكومية



ةأخبار الصحف المحلي

السعودية/الوكيلغادة

أنديةانمهرجفعالياتانطلاقةالمسعوديسعدالدكتورجدةبمحافظةالتعليمعاممديريرعى

فئاتافةلكجاذبةفعالياتخلالمن,الثلاثاءغدا ًمساءجدة,بتعليموالبناتللبنينالحي

لتحولاحركةدعمفيوالمشاركةالتعلم,علىوالتحفيزالمتعةبينتجمعوالتيالمجتمع

وذلكرفيهالتخياراتوتنوعالفاعلةالمشاركةمظاهربزيادةوتجويدهاالفردحياةنمطلتحسين

.أيامثلاثةمدىوعلىمولالياسمينفي

كافةدفيستهالمهرجانبان:العتيبيعوضجدةبتعليمللبنينالحيأنديةممثلوأوضح

والتحفيزعةالمتبينوتجمعالجميعفئاتكافةتناسبوفعالياتاركانبوجودالمجتمعشرائح

مرحتماعياجترفيهياحتفاليمهرجانهناكسيكونحيث,الترفيهخياراتوتنوعالتعلمعلى

ضافةإ,للبنينجدةحصنمهرجانفيوالمتمثلحرمرسم,ومسابقاتألعابعلىويشتمل

منالتطوعومجالاتالشبابدعمفيالحيأنديةدوريبرزتطوعياجتماعيمهرجانالى

للعملدرمبامهرجانفيوالمتمثلنتعلمهيا,نمشي,خضراءبيئتي,تدريبيةدوراتخلال

جوائزعلىيوميةوسحوباتمتنوعةومسابقاتحيةعروضوجودالىمشيرا ً,للبنينالتطوعي

وفريقانالمهرجعلىوللمشرفالانديةممثللمساعدشكرهمقدماالعائلةأفرادجميعتناسب

.انديةوقادةومعلمينمشرفينمنالعمل

مشاركةةفاعليزيادةالىيهدفالحيأنديةمهرجانبانالرداديابتسامجدةبتعليمللبناتالحيأنديةممثلةأوضحتجهتهامن

برامجخلالمنالايجابيةوالقيمالمبادئعلىشخصياتهمبناءفيُيسهمبمافراغهمأوقاتواستثمار,مهاراتهموتنميةالمجتمع

عرضإلىيهدفتقنيمهرجانالبناتجناحيشهد,حيثالأفرادحياةنمطلتحسينالحياةجودةبرنامجأهدافتحققمتخصصة

وركن,لذكياروبوتيوركن,مرحتكنوركنخلالمنوالبصريةالصوتيةالفنونلمجالاتعملورشخلالمنالتقنيةالأنديةمخرجات

الأنديةدورإبرازإلىيهدف(ناديحكايا)فنياجتماعيمهرجانالىإضافة,كومدوتناديوركن,ستيموركن,رقميةوعروضفنون

وإبداع,وتصاميموفنون,للكبارلونيةمساحاتو,للأطفالمرحةوفنون,النجاحقصصخلالهامنتعرضاركانخلالمنوجهودها

.الترفيهياراتخوتنوعالتعلمعلىوالتحفيزالمتعةبينتجمعوالتي,المجتمعفئاتلكافةالجاذبةالفعالياتمنوالعديدالصورة



ةأخبار الصحف المحلي

:جدة-أرجاء

فيومشاركزائرألف12الـتجاوزتومشاركةحضوروسط,أمسمساءفعالياتهجدةبتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجاناختتم

أيامثلاثةلمدةستمرتواالمجتمعشرائحكافةتناسبكانتوالتيالزوارلكافةوالبناتللبنينالحيانديةقدمتهاالتيوالفعالياتالبرامج

.مولالياسمينمركزفي

مولالياسمينمركزفيالمقامجدةبتعليموالبناتللبنينالحيأنديةمهرجان:العتيبيعوضجدةبتعليمللبنينالحيأنديةممثلوقال

ةكافتناسبكانتوالتي,المهرجاناتجميعفيالمنفذةالفعالياتخلالمنومشاركزائرألف12منأكثرأيامثلاثةمدىعلىجذب

وترفيهياحتفاليانكالمهرجانأنإلىمشيرا ًجدة,بتعليممتعددةمجالاتفيوتربويينمتخصصينوتنفيذأشرافتحتالمجتمعشرائح

,ةيوميجوائزعلىالسحبوتمومتنوعةمتعددةوانشطة,تدريبيةودوراتحر,ومرسمومسابقات,ألعابعلىاشتملواجتماعي

.أنديةوقادةومعلمينمشرفينمنالعملوفريقالمهرجانعلىوالقائمينوالمشاركينالزوارلجميعشكرهمقدما ً

علىجذبتتللبناالمخصصةالمهرجانوفعالياتاركانبانالرداديابتسامجدةبتعليمللبناتالحيأنديةممثلةأوضحتجهتهامن

فيتمثلتناتبالبالخاصةالحيأنديةمنمتخصصاتمنوالمقدمةالمتنوعةالفعالياتفيوالأطفالالاسرمنالكثيرأيامثلاثةمدى

لقصصخصصةمأركانالىإضافةكوم,دوتناديوركن,ستيموركنالرقمية,والعروضالذكي,روبوتيوركنوالبصرية,الصوتيةالفنون

المجتمعفئاتةلكافالجاذبةالفعالياتمنوالعديدالصورةوإبداعوتصاميم,وفنونللكبار,لونيةومساحاتللأطفال,مرحةوفنونالنجاح,

القطاعاتمنمتعددةمجتمعيةشركاتإلىاضافة,جدةبتعليمللبناتحينادي35منمشاركتهاقدمتالتيالفعالياتمنوغيرها

.والأهليةالحكومية



ةأخبار الصحف المحلي

المدائن-جدة

والبناتًتنطلقًاليومًفعالياتًمهرجانًأنديةًالحيًللبنين

لىًالتعلمًبتعليمًجدة,ًالتيًتجمعًبينًالمتعةًوالتحفيزًع

اةًوالمشاركةًفيًدعمًحركةًالتحولًلتحسينًنمطًحي

نوعًالفردًوتجويدهاًبزيادةًمظاهرًالمشاركةًالفاعلةًوت

ظةًجدةًخياراتًالترفيه,ًبحضورًمديرًعامًالتعليمًبمحاف

فيًالدكتورًسعدًالمسعودي,ًوذلكًعلىًمدىًثلاثةًأيام

.الياسمينًمول

وأوضحًممثلًأنديةًالحيًللبنينًبتعليمًجدةًعوض

فة,ًالعتيبيًأنًالمهرجانًيستهدفًشرائحًالمجتمعًكا

ىًوسيكونًهناكًمهرجانًترفيهيًاجتماعيًيشتملًعل

ألعابًومسابقاتًومرسمًحرًوالمتمثلًفيًمهرجانً

عيًحصنًجدةًللبنين,ًإضافةًإلىًمهرجانًاجتماعيًتطو

وعًيبرزًدورًأنديةًالحيًفيًدعمًالشبابًومجالاتًالتط

اًنمشيًهي..ًبيئتيًخضراء“منًخلالًدوراتًتدريبيةً

يًوالمتمثلًفيًمهرجانًمبادرًللعملًالتطوع” نتعلم

إلىًوجودًعروضًحيةًومسابقاتًمت نوعةًللبنين,ًمشيراً 

.وسحوباتًيوميةًعلىًجوائز



ةأخبار الصحف المحلي

اتنطلق:إدريسفواز-جدة-بث نينللبالحيأنديةمهرجانفعاليات,غد 

والمشاركةمالتعلعلىوالتحفيزالمتعةبينتجمعالتيجدة,بتعليموالبنات

هرمظابزيادةوتجويدهاالفردحياةنمطلتحسينالتحولحركةدعمفي

محافظةبالتعليمعاممديربحضورالترفيه,خياراتوتنوعالفاعلةالمشاركة

.مولنالياسميفيأيامثلاثةمدىعلىوذلك,المسعوديسعدالدكتورجدة

هرجانالمأنالعتيبي,عوضجدةبتعليمللبنينالحيأنديةممثلوأوضح

اعياجتمترفيهيمهرجانهناكوسيكونكافة,المجتمعشرائحيستهدف

دةجحصنمهرجانفيوالمتمثلحرومرسمومسابقاتألعابعلىيشتمل

عمدفيالحيأنديةدوريبرزتطوعياجتماعيمهرجانإلىإضافةللبنين,

هيامشين..خضراءبيئتي"تدريبيةدوراتخلالمنالتطوعومجالاتالشباب

وجودإلىرا ًمشي,للبنينالتطوعيللعملمبادرمهرجانفيوالمتمثل"نتعلم

.جوائزعلىيوميةوسحوباتمتنوعةومسابقاتحيةعروض

أندادي,الًرابتسامجدةبتعليمللبناتالحيأنديةممثلةأفادتجهتهامن

نيةالتقالأنديةمخرجاتعرضإلىيهدفتقنيمهرجانيشهدالبناتجناح

كنوتركنخلالمنوالبصريةالصوتيةالفنونلمجالاتعملورشخلالمن

كنوًر,ستيموركن,رقميةوعروضفنونوركن,الذكيروبوتيوركنمرح,

إلىيهدف"ناديحكايا"فنياجتماعيمهرجانإلىإضافة,كومدوتنادي

,النجاحقصصخلالهامنتعرضأركانخلالمنوجهودهاالأنديةدورإبراز

داعوإب,وتصاميموفنون,للكبارلونيةومساحات,للأطفالمرحةوفنون

.الجاذبةالفعالياتمنوالعديد,الصورة



بوابة تعليم جدةأخبار 

الثقافيةيقةالحداليوممساءالمكرمةمكةمنطقةأميرالشريفين,الحرمينخادممستشارالفيصلخالدالأميرسمودشن

يانوالأعالمسؤولينمنوعددماجدبنمشعلالأميرجدةمحافظبحضورالنورس,بساحةالثالثة,دورتهافيبجدة

.بالمنطقة

سموهاستقبالفيوكانجدةتعليمجناحالفيصلخالدالأميرزارالثقافيةالحديقةفيالمشاركةالأركانعلىجولتهوخلال

شاريعوالموالمبادراتالبرامجعنمفصللشرحسموهواستمعالمسعوديسعدالدكتوربجدةللتعليمالعامالمدير

.الثقافيةالحديقةزوارتستهدفوالتيالمقدمة

أميرريفينالشالحرمينخادملمستشاروتقديرهشكرهالمسعوديسعدالدكتورجدةلتعليمالعامالمديروجههجهتهمن

أهممنيعديالًذالبهيجالثقافيالكرنفالفيللمشاركينودعمهزيارتهعلىالفيصلخالدالأميرالمكرمةمكةمنطقة

تقديمخلالمنةالثقافيالحديقةفيبالمشاركةيسعدجدةتعليمأنمؤكداجدة,مدينةتشهدهاالتيالموسميةالفعاليات

الأطفالورياضوالطالباتالطلابنشاطإداراتتنظمهاوالمؤسسيالتميزمركزعليهايشرفالتيالفعالياتمنعدد

تقديمانبجإلىالزوارنفوسفي«قدوةنكونكيف»شعاروتعززثقافياالمجتمعإثراءوتستهدفالمجتمعيةوالشراكة

.والهادفةالشيقةالمسرحيةوالعروضوالفعالياتالبرامجمنالعديد



أخبار بوابة تعليم جدة

مختلفمنزائرألف14عنمايزيدالثقافيةبالحديقةجدةلتعليمالعامةالإدارةأركانجذبتواسعة,ومشاركةتفاعلوسط

الأولى,جمادى22الموافقالقادمةالجمعةيومحتىتستمرالتيالحديقةفعالياتمنالأولىأيامالثلاثةخلالالأعمار

الفصيحاءبالإلقالخاصة"مكةفصيح"مسابقةفيالأربعاءاليوممساءجدةتعليموطالباتطلابمنعددشاركوفيما

.عالياتهففيعملياوالمشاركينالمتدربينالأطفالعددفيمتزايدإقبال"بلغتيفني"ركنشهد(ونثريشعري)

معجبتورالدكالثقافيمكةملتقىأمانةفيالإدارةومنسقالثقافيةالحديقةفيجدةتعليممشاركةعلىالمشرف

منومتدربةمتدرب700منأكثربلغ"بلغتيفني"ركنفييوميبشكلالمتدربينالأطفالعددأنأوضحالزهراني

سمالًرجانبإلىبيديحرفيأصنعوورشةعربيةحروفياتومرسمالعربيالخطتدريبورشةمنكلفيالأطفال

.اليدويةالأشغالوورشالنحتوكذلكالتشكيلي

فيما(والضادأسرتيي,هويتلغتيبلغتي,فني)أركانثلاثةفيتمثلتالثقافيةالحديقةفيجدةتعليممشاركةأنمضيفا

ركنزوارعددبلغبينما,يوميازائر530الكبارالزوارعددوبلغالأطفالمن845"هويتيلغتي"ركنفيالمشاركينعددبلغ

.يومياوالكبارالأطفالمن1300والضادأسرتي



دةأخبار بوابة تعليم ج

البحريةبالواجهةةالثالثدورتهافيالثقافيةالحديقةفيمشاركتهاالجمعةأمسمساءبجدةللتعليمالعامةالإدارةاختتمت

حيثللإلقاء"مكةفصيح"مسابقةفيالثانيالمركزوحصدالفعاليات,أياممدىعلىزائرألف28منأكثربلغبحضور

التعليماراتإدوطالباتطلابمنأقرانهامعكبيرةمنافسةبعدالمسابقةفيالثانيالمركزالغامديلمارالطالبةحققت

.المسابقةفيالمشاركة

لهذاالثقافيةقةالحديفيوالفاعلةالمتميزةمشاركتهاعلىجدةتعليمإدارةالثقافيمكةملتقىكرمنفسهالسياقوفي

.العام

الفعالياتنمالعديدفيهاتقام"والضادهويتي,أسرتيبلغتي,لغتيفني":أركانبثلاثشاركجدةتعليمأنإلىيشار

تجدركماات,للفعاليالمخصصةالحرةالمنطقةوفيالمسرحعلىبهاشاركتالتيالفعالياتإلىبالإضافةوالمناشط

المناسباتفيالمشاركةعلىتحرصحيثالأولىدورتهاانطلاقمنذالثقافيةالحديقةفيشاركتالإدارةإنإلىالإشارة

.المجتمععلىايجاباتنعكسالتيالنوعية



تغريدات



تغريدات



تغريدات



تغريدات



تغريدات



تغريدات



ةسناب تعليم جد



ةسناب تعليم جد



ةسناب تعليم جد



ةسناب تعليم جد



الصور الفوتوغرافية



الصور الفوتوغرافية



الصور الفوتوغرافية



الصور الفوتوغرافية



الصور الفوتوغرافية



الصور الفوتوغرافية



الصور الفوتوغرافية



الصور الفوتوغرافية



الصور الفوتوغرافية



الصور الفوتوغرافية



الصور الفوتوغرافية



الصور الفوتوغرافية



الصور الفوتوغرافية



الصور الفوتوغرافية



الصور الفوتوغرافية



الصور الفوتوغرافية



الصور الفوتوغرافية



الصور الفوتوغرافية



فيديو

https://www.youtube.com/watch?v=IijKj65vj3g&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=IijKj65vj3g&feature=youtu.be


فيديو

https://www.youtube.com/watch?v=fCdpcnhrveY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=fCdpcnhrveY&feature=youtu.be


فريق العمل

الكنانيصقيرانحمودً

الزهرانيدلالًخلفً

يليلىًمسلطًالبقم


