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 "ثابر"التعليمية  اإلرشاد واإلصالح تكّرم طالب برنامج المنح
أقبيذ عًعٛخ اإلسشبد ٔاإلصالػ انخٛشٚخ اإلساليٛخ ؽفم إفطبس ركشًٚٙ عهٗ ششف انطالة انًسزفٛذٍٚ 

ؽضٚشاٌ  21نألعًبل اإلَسبَٛخ، ٔرنك غشٔة ٕٚو انضالصبء ضًٍ ثشايظ قطبف " صبثش"يٍ ثشَبيظ انًُؼ انزعهًٛٛخ 

فٙ قبعخ يشكض انسهطبٌ يؾًذ انفبرؼ فٙ ثٛشٔد، ؽضشِ عذد يٍ أعضبء انٓٛئخ اإلداسٚخ فٙ انغًعٛخ  2017

 .ٔيسؤٔنٙ انذٔائش ٔاألقسبو ٔانطالة يع أْبنٛٓى
كهًخ سئٛسخ انغٓبص انزعهًٛٙ فٙ اسزّٓم انهقبء ثزالٔح يٍ انقشآٌ انكشٚى نهطبنت اثشاْٛى انؾسٍ، رالْب 

قطبف انسٛذح يشٔح انذغٛهٙ سّؽجذ فٛٓب ثبنؾضٕس ٔرؾّذصذ عٍ أًّْٛخ دعى انزعهٛى ثبنُسجخ نغًعٛخ اإلسشبد 

سْب، صّى عّشفذ ثجشَبيظ انًُؼ انزعهًٛٛخ انز٘ ثهغ  ّٕ ٌّ انعهى ْٕ انز٘ ٚسبعذ األيى فٙ َٓضزٓب ٔرط ٔاإلصالػ إر أ

انزٙ رضّى " صبثش"طبنجبً عبيعٛبً، ٔشكشد نغُخ  60يُؾخ رعهًٛٛخ، ٔرخّشط فٛٓب  1400رقذٚى سُزّ انزبسعخ رّى خالنٓب 

 . سٛذاد يزطٕعبد ٚعًهٍ عهٗ رأيٍٛ انزًٕٚم نصُذٔق انًُؼ انزعهًٛٛخ 10
، انسٛذح أيم طقٕش، كهًخً عشضذ فٛٓب ألًّْٛخ دعى ٔيسبعذح انطالة "صبثش"ثعذْب أنقذ يسؤٔنخ نغُخ 

ٍّ ؽٛش اسزطعٍ خالل  انًزفٕقٍٛ انزٍٚ ٚسبًٌْٕ فٙ َٓضخ انًغزًع ٔرًُٛزّ، ٔشكشد أعضبء انهغُخ عهٗ عٓذْ

نهصُذٔق يٍ خالل أَشطخ يزُٕعخ ٔيًٛضح، ٔقذ كبٌ نٓزا انًجهغ دٔسا ْبيب فٙ $ 25000شٕٓس يعذٔداد رأيٍٛ 

عجش رٕظٛفّ فٙ سًبعذح عجش " ٚضّكٕا عهًٓى"َٔدعذ فٙ َٓبٚخ كهًزٓب عًٛع انطالة إنٗ أٌ . رسذٚذ أقسبط انطالة

 .صيالئٓى ٔفٙ يخزهف أعًبل انخٛش انزطٕعٛخ
س ألؽذ انطالة انًسزفٛذٍٚ يٍ انجشَبيظ، ْٕٔ انشبة يؾًذ انسّٛذ،  شكش فٛٓب  ّٕ صّى رّى عشض فٛذٕٚ يص

عًعٛخ اإلسشبد ٔاإلصالػ عهٗ دعًٓب نّ فٙ يسٛشرّ انذساسٛخ إنٗ أٌ رخّشط يؾبسجبً ٔأصجؼ إَسبَبً يُزغبً فٙ 

 .ًغزًعان
صّى أنقٗ كهًخ انطالة، انشبة أؽًذ أثٕ سعٛذ ْٕٔ طبنت طت فٙ عبيعخ ثٛشٔد انعشثٛخ، شكش فٛٓب انغًعٛخ عهٗ 

 .دعًّ طٕال فزشح دساسزّ ٔعٍ طًٕؽّ فٙ اسزكًبل دساسخ انطت
د يٍ  ّٔ ثعذ رنك، أنقٗ انًذٚش انزُفٛز٘ نقطبف، انًُٓذط اثشاْٛى نجذ٘، كهًخ ؽّش فٛٓب انطالة عهٗ انزض

انعهى، ٔدعبْى إنٗ االعزٓبد انذائى نٛكَٕٕا أشخبصب يًّٛضٍٚ فٙ يغزًعٓى ٔنهًسبًْخ فٙ اسزذايخ ْزا انخٛش كٙ ال 

هٕا انًشقّبد يٍ أعم إٚصبنٓى إنٗ أعهٗ انذسعبد انعهًٛخ ًّ  .ُٚقطع، كًب دعبْى نشّد انغًٛم ألْبنٛٓى انزٍٚ رعجٕا ٔرؾ
خ، رؾّذس فٛٓب عٍ قّصزّ انًؤصّشح فٙ رأيٍٛ انزعهٛى انغبيعٙ ثعذْب أنقٗ كهًخ األْبنٙ، انسّٛذ َشأد انشًع

نٕنذِ ٔانصعٕثبد انزٙ ٔاعٓزّ إنٗ أٌ قصذ عًعٛخ اإلسشبد ٔاإلصالػ انزٙ دعًزّ ٔفزؾذ نّ ثبة انًسبعذح فكبٌ 

ق يُٓذسبً  ّٕ بثُّ ٔثكالو يًضٔط ثغّصخ ٔديٕع شكش هللا عهٗ ععهّ فخٕساً ث. رنك رؾقٛقب نؾهًّ ثأٌ ٚشٖ ٔنذِ انًزف

 . انًُٓذط انز٘ رقّذو أيبو انغًٛع ٔقجّم سأط ٔانذِ
طبنجبً، ٔثكهًخ يٍ انسٛذح انذغٛهٙ دعذ  20اخززى انهقبء ثزٕصٚع ْذاٚب ركشًٚٛخ نهطالة انزٍٚ ثهغ عذدْى 

فٛٓب عًٛع انطالة إنٗ انزفٕق انًسزًش ٔإنٗ انسعٙ انذائى نًسبعذح غٛشْى يٍ انطالة ٔإنٗ أًّْٛخ انعًم 

ع انزطٕعٙ،  ّٕ ّصعذ اسزًبساد انزط ُٔ عٌٕ دٌٔ رشّدد فٙ أعًبل انغًعٛخ انًخزهفخ، صى  ّٕ ٔشكشد انطالة انزٍٚ ٚزط

 .عهٗ انطالة
 


