
لمرأة الملف الصحفي االلكتروني الخاص بمؤتمر تمكين ا
هللاحفظه في عهد الملك سلمان 



وزير التعليم يدّشن أعمال مؤتمر تمكين المرأة ودورها 

غدا  .. التنموي في عهد الملك سلمان 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2306218


توصية لدعم وتمكين وتحفيز القوى 11يخرج بـ" المرأة"مؤتمر 
النسائية الوطنية

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2307145


وزير التعليم يدشن أعمال مؤتمر تمكين المرأة 
ودورها التنموي في عهد الملك سلمان

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2306486


مر انطالق الجلسات الحوارية لليوم األول في مؤت
تمكين المرأة ودورها التنموي

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2306825


باحثين وباحثات يشاركون في مؤتمر110
تمكين المرأة في جامعة اإلمام

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2306926


تمكين المرأة ودورها "وزارة الداخلية تشارك في مؤتمر 
"التنموي في عهد الملك سلمان

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2307092


تمكين "جامعة الملك سعود تشارك في مؤتمر 
"المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2306721


مسيرة تمكين المرأة السعودية : وزير التعليم 
ية شهدت قفزات تاريخية في مختلف مجاالت التنم

الوطنية الشاملة

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2306601


"  مؤتمر تمكين المرأة"محاور رئيسة يناقشها 7
متحدًثا وخبيًرا60بجامعة اإلمام بمشاركة أكثر من 

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2297029


نيابًة عن حرم خادم الحرمين
مؤتمر تمكين المرأة "وزير التعليم يدّشن أعمال 

غداً ".. ودورها التنموي

https://www.alriyadh.com/1919977


وزير التعليم يدّشن مؤتمر تمكين المرأة ودورها 
اليوم.. التنموي في عهد الملك سلمان

https://www.alriyadh.com/1920052


نيابة عن حرم خادم الحرمين الشريفين
وزير التعليم يدّشن مؤتمر تمكين المرأة في عهد

الملك سلمان

https://www.okaz.com.sa/news/local/2088939


لك انطالق فعاليات مؤتمر تمكين المرأة في عهد الم
غداً ..سلمان 

https://www.alyaum.com/articles/6362182/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%BA%D8%AF%D8%A7


رأة وزير التعليم يدشن أعمال مؤتمر تمكين الم.. غًدا
في عهد الملك سلمان

https://sabq.org/Qdmv8H


ة وزير التعليم يدشن غدا أعمال مؤتمر تمكين المرأ
ودورها التنموي في عهد الملك سلمان

https://www.aleqt.com/2021/11/22/article_2214851.html


وزير التعليم يدّشن أعمال مؤتمر تمكين المرأة 
غداً .. ودورها في عهد الملك سلمان 

https://www.al-madina.com/article/761453/%25


وزير التعليم يدّشن أعمال مؤتمر تمكين المرأة 
غداً .. ودورها التنموي في عهد الملك سلمان 

https://www.al-jazirahonline.com/2021/11/22/174235/


تدشين أعمال مؤتمر تمكين المرأة في عهد الملك
سلمان

https://www.alwatan.com.sa/article/1093120


مةتطوير أداء القيادات األكاديمية لتحقيق الكفاءة واالستدا
ية توصية لدعم وتمكين وتحفيز القوى النسائ11: «المرأة»مؤتمر 

الوطنية

https://www.alriyadh.com/1920614


ين باحث وباحثة يشاركون في مؤتمر تمك110
المرأة بجامعة اإلمام 

https://www.alyaum.com/articles/6362593/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/110-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A9-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85


ين باحث وباحثة يشاركون في مؤتمر تمك110
المرأة بجامعة اإلمام 

https://makkahnewspaper.com/article/1551804/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/110-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85


جلسات حوارية بمؤتمر تمكين المرأة 
ودورها التنموي

https://makkahnewspaper.com/article/1551811/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A


:وزير التعليم
تمكين المرأة السعودية شهدت مسيرة 

قفزات تاريخية في مختلف المجاالت

https://www.al-jazirah.com/2021/20211125/ln5.htm


ن باحثين وباحثات يشاركو110: جامعة اإلمام 
في مؤتمر تمكين المرأة

https://www.al-madina.com/article/761778/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85-110-%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9


ر باحثين وباحثات يشاركون في مؤتم110
تمكين المرأة في جامعة اإلمام

https://www.okaz.com.sa/news/local/2089098


تعزيز مكانة المرأة.. في عهد الملك سلمان
في التعليم والتدريب

https://www.okaz.com.sa/news/local/2089168


تعزيز مكانة المرأة.. في عهد الملك سلمان
في التعليم والتدريب

https://www.okaz.com.sa/news/local/2089168


دية مسيرة تمكين المرأة السعو: وزير التعليم 
شهدت قفزات تاريخية

https://www.al-madina.com/article/761638/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%AA-%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9


دية مسيرة تمكين المرأة السعو: وزير التعليم
شهدت قفزات تاريخية

https://makkahnewspaper.com/article/1551742/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%AA-%D9%82%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9


ي رئاسة الحرمين دخلت مرحلة تاريخية ف : السديس
الحرامتمكين المرأة لخدمة قاصدات البيت 

https://www.al-madina.com/article/761664/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%B3-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85


وزارة وهيئة تستعرض إصالحات خادم الحرمين 60
«تمكين المرأة»لـ

جلسة علمية وحوارية للمؤتمر12متحدثين في 110

https://www.al-madina.com/article/761692/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/60-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%83%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9


مسيرة تمكين المرأة شهدت قفزات: وزير التعليم
تاريخية في مختلف المجاالت

https://www.slaati.com/2021/11/23/p1945804.html


ا جهة تستعرض تجاربها في تمكين المرأة ودوره90
التنموي في عهد الملك سلمان

https://www.al-jazirah.com/2021/20211124/ln15.htm


في مشاركة نسائية غير مسبوقة من رئاسة الحرمين
مؤتمر تمكين المرأة

https://www.almowaten.net/2021/11/%d9%85%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%83%d8%a9-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d9%85%d8%b3%d8%a8%d9%88%d9%82%d8%a9-%d9%85%d9%86-%d8%b1%d8%a6%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%b1/


ن المرأة قفزات تاريخية في مسيرة تمكي: وزير التعليم
السعودية

https://ajel.sa/2qWpwC/


أشار إلى أن المرأة أثبتت قدرتها على المشاركة 
الفاعلة

زات تمكين المرأة السعودية شهد قف: وزير التعليم
تاريخية في مجاالت التنمية الوطنية

https://www.okaz.com.sa/news/local/2088981


تمكين المرأة »تشارك بمؤتمر « حقوق اإلنسان»
«ودورها التنموي في عهد الملك سلمان

https://www.okaz.com.sa/news/local/2088989


ائية مساعدتان وقيادات نس.. أكبر مشاركة في التاريخ
«تمكين المرأة في عهد الملك سلمان»في مؤتمر 

خلت الرئاسة د.. التمكين لزيادة اإلنتاجية: السديس
مرحلة تاريخية وسابقت عجلة الزمن

https://www.okaz.com.sa/news/local/2089018


في " تمكين المرأة"متحدثًا يناقشون 60أكثر من 
المملكة

https://www.alriyadh.com/1914049


«مؤتمر تمكين المرأة»محاور رئيسية يناقشها 7
متحدثًا وخبيراً 60بمشاركة 

https://www.okaz.com.sa/news/local/2085796


برعاية كريمة من حرم خادم الحرمين الشريفين
«مؤتمر تمكين المرأة»محاور رئيسية يناقشها 7

متحدثًا وخبيراً 60بمشاركة 

https://www.okaz.com.sa/news/local/2085722


تمكين »هيئة حكومية وأهلية في مؤتمر 90
تبرز اإلصالحات باألدلة.. «المرأة

https://www.okaz.com.sa/news/local/2089026


مؤشرات 9جامعة اإلمام تحقق نقلة نوعية في 
لتمكين المرأة في التعليم الجامعي

https://www.aleqt.com/2021/11/13/article_2209556.html


محاور رئيسة 7متحدًثا وخبيًرا60بمشاركة أكثر من 
بجامعة اإلمام« مؤتمر تمكين المرأة»يناقشها 

https://www.al-jazirah.com/2021/20211021/ln20.htm


مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد 
الملك سلمان

https://www.al-jazirah.com/2021/20211017/rj2.htm


مــقــاالت



التمكين والتكوين

https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2089262


توصية لدعم وتمكين القوى النسائية الوطنية11

https://www.okaz.com.sa/news/local/2089266


!      نساء على أجنحة الحلم

https://www.okaz.com.sa/articles/authors/2088897


مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان 
«جواز وإنجاز»

https://www.al-jazirah.com/2021/20211128/ar4.htm


اإلعالم الجديد



https://twitter.com/IMSIU_edu_sa/status/1460119567255150592


https://twitter.com/w_conferenc/status/1460298831896186891


https://twitter.com/w_conferenc/status/1460277798371794946


https://twitter.com/Ahmed_Alaameri1/status/1462005655540224002


https://twitter.com/w_conferenc/status/1460904339082469377


https://twitter.com/IMSIU_edu_sa/status/1463069577236070400


https://twitter.com/w_conferenc/status/1463121176843194373


https://twitter.com/ReasahAlharmain/status/1463111292726788105


https://twitter.com/w_conferenc/status/1463083841715941379


https://twitter.com/mohe_sa/status/1463141142120304640


https://twitter.com/AlArabiya_KSA/status/1463162202244923412


https://twitter.com/AlArabiya_KSA/status/1463162202244923412
https://twitter.com/AlArabiya_KSA/status/1463162772712304641


https://twitter.com/SPAregions/status/1463143619209146369


https://twitter.com/IMSIU_edu_sa/status/1463379205538856963


https://twitter.com/IMSIU_edu_sa/status/1463407874277842945


https://twitter.com/w_conferenc/status/1463520685007978500


https://twitter.com/w_conferenc/status/1463416046904303616


https://twitter.com/IMSIU_edu_sa/status/1463542994322214916


https://www.instagram.com/p/CWiGQkwL6t5/?utm_medium=share_sheet


https://www.youtube.com/watch?v=0U6WbPMGFC8


https://www.youtube.com/watch?v=4nSLuFSNKp4


https://www.youtube.com/watch?v=QKYLrQ9m4Iw


https://www.youtube.com/watch?v=fKopLXEfp8o


تمكين المرأة ودورها أطلق مؤتمر 
حفظه -الملك سلمان في عهد التنموي 

بالمؤتمر ، الذيخاصًا (سناب شات )-هللا
سينطلق برعاية من سمو األميرة فهدة 
ر بنت فالح آل حثلين، وبحضور معالي وزي

ربيع 1٨صباح يوم الثالثاء التعليم ، وذلك 
،ولمدة (م2021نوفمبر 2٣)هـ 1٤٤٣اآلخر

يومين




