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دائرة العالقات العامة واإلعالم

حعبون بيه ال انبيج واندبمعبث انمبنيسيت

بحث رئيس خبمعت آل انبيج ببنىكبنت انذكخىر يحيى
شذيفبث مع رئيس انكهيت اندبمعيت اإلسالميت انعبنميت
األسخبر انذكخىر انحبج محمذ عذوبن به اسمبن في مبنيسيب
وانىفذ انمرافق مه ممثهي رابطت انكهيبث وانمعبهذ
اإلسالميت بمبنيسيب سبم حعسيس انخعبون في مخخهف
انمخبالث انعهميت واألكبديميت وحعسيس وحفعيم بىىد االحفبقيت
انمىقعت بيه اندبمعت ورابطت اندبمعبث وانمعبهذ
اإلسالميت مه خالل زيبدة أعذاد انطهبت انمهخحقيه بدبمعت
آل انبيج وبحث انخىأمت بيه اندبمعبث انمبنيسيت وخبمعت آل
انبيج وخبصت في مدبل انذراسبث انعهيب في حخصصبث
انشريعت وانهغت انعربيت وإرسبل طهبت نذراست انهغت
انعربيت ضمه بروبمح حعهم انهغت انعربيت نغير انىبطقيه بهب،
ببإلضبفت إنى حببدل أعضبء هيئت انخذريس وانسيبراث
انعهميت واإلشراف انمشخرك عهى رسبئم انمبخسخير.

جشٌذح انذٌبس
انؼذد 6371
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انٍٕو األسثؼبء 2009/11/25و

معرض مكتبت األسرة في المفرق يسجل إقباال الفتا
انًفشق  -ثزشا  -يٍ حًذح انضػجً  -سجم يؼشض يكزجخ األسشح فً جبيؼخ آل انجٍذ ٔانزي
َظًزّ ٔصاسح انثمبفخ ثبنزؼبٌٔ يغ انجبيؼخ إلجبال الفزب نهٍٕو انثبًَ ػهى انزٕانً .
ٔلبل َبئت سئٍس جبيؼخ آل انجٍذ انذكزٕس ٌحً شذٌفبد أٌ انًؼشض انزي ٌسزًش ثالثخ أٌبو
ٌاللً اْزًبيب كجٍشا يٍ طهجخ انجبيؼخ ٔأثُبء انًجزًغ انًحهً كَّٕ ٌمذو انكزبة نهجًٕٓس
ثسؼش سيضي ال ٌزجبٔص  35لششب نكزت انكجبس ٔ  25لششب نكزت ٔيجالد األطفبل األيش
انزي شجؼٓى ػهى اق رُبء انًضٌذ يٍ ْزِ انكزت انًذػٕيخ يٍ ٔصاسح انثمبفخ فً يجبالد
األدة ٔانزكُٕنٕجٍب ٔانصحخ ٔانؼهٕو االجزًبػٍخ.
ٔثًٍ شذٌفبد خطٕح انٕصاسح نزؼًٍى انثمبفخ ػهى يخزهف يحبفظبد ٔيُبطك انًًهكخ ٔجؼهٓب
فً يزُبٔل انجًٍغ نزحمٍك انزًٍُخ انثمبفٍخ نًخزهف فئبد انًجزًغ.
ٔأكذ و دٌش ثمبفخ انًفشق فٍصم انسشحبٌ أًٍْخ إسزشارٍجٍخ ٔصاسح انثمبفخ فً رصذٌش انثمبفخ
ٔإٌصبنٓب إنى انًٕاطٍٍُ فً انًُبطك انُبئٍخ ٔانجؼٍذح ػٍ انًشكض  ,يشٍشا إنى إَشبء أسثؼخ
يؼبسض نهكزت فً يحبفظخ انًفشق خالل األسجٕع انحبنً ضًٍ انذٔسح انزبنٍخ نًٓشجبٌ
انمشاءح نهجًٍغ ٔالري اَطهك يطهغ األسجٕع انحبنً فً يخزهف يُبطك انًًهكخ فً آٌ ٔاحذ.

