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مساعذة املذًز العام للضإون الخعلُمُت بخعلُم جذة سعاد آل مىصىر الُىم، ملخقى العمل الخطىعي دصيذ 
ادة عذد املخطىعين ئلى ملُىن مخطىع بدلىل عام   .م2030بخعلُم جذة الذي يهذف ئلى ٍس

 
ش الضزاكت الفاعلت مع املجخمع في مجال العمل الخطىعي ئلى جاهب اسدضزاف  وأوضحذ أن امللخقى ًأحي لخعٍش
آلافاق املسخقبلُت للعمل الخطىعي ودورٍ املهم كعامل جىمُت مسخذامت للىطً، مإكذة أن العمل الخطىعي له 

ش الثقت لذي الطالب والطالبت وئكسابهم املهاراث  .دور فاعل ومدىري في حعٍش
 

وأصارث آل مىصىر ئلى الجهىد الكبيرة لىسارة الخعلُم في وضع خططها لبرامج وأوضطت تهذف ئلى جزسُخ 
كا خقُقُا بزوح املىاطىت والاهخماء   .العمل الخطىعي ودعمه بىصفه صٍز

 
بُت ئضافت ئلى جذصين  وجضمً امللخقى عذة فعالُاث صملذ جقذًم أوراق عمل مخخصصت وجىفُذ ورش جذٍر

 .املعزض املصاخب للملخقى
 

 لزؤٍت اململكت 
ً
سخمز ًىمين جدقُقا  2030ًذكز أن اوعقاد امللخقى ًأحي بالتزامً مع الُىم العالمي للخطىع َو

ذة لىطىىا وجزسم جطلعاجىا هدى مزخلت جىمىٍت جذًذة   .التي حسدىذ ئلى مكامً القىة والقذراث الفٍز
  
  



  
 
 

 الزفاعي خامذ 
دصيذ مساعذة املذًز العام للضإون  بدضىر صاخبت السمى امللكي ألاميرة ههى بيذ سعىد بً عبذاملحسً، 

والذي  2030ملخقى العمل الخطىعي بخعلُم جذة بزؤٍت الخعلُمُت سعاد آل مىصىر، صباح الُىم الثالثاء، 
ادة عذد املخطىعين ئلى ملُىن مخطىع بدلىل عام  يهذف ئلى جدقُق رؤٍت اململكت في مجال العمل الخطىعي و ٍس

 .م2030
ش الضزاكت الفاعلت مع املجخمع في مجال العمل الخطىعي ئلى جاهب  وأوضحذ آل مىصىر أن امللخقى ًأحي لخعٍش

مضُفت أن العمل . اسدضزاف آلافاق املسخقبلُت للعمل الخطىعي ودورٍ الهام كعامل جىمُت مسخذامت للىطً
ش الثقت لذي الطالب والطالبت وئكسابهم مهاراث وقُم مخعذدة باعخبار ٌ  الخطىعي له دور فاعل ومدىري في حعٍش
كا خقُقُا بزوح املىاطىت والاهخماء مضيرة ئلى الجهىد الكبيرة لىسارة الخعلُم في وضع خططها لبرامج وأوضطت  صٍز

 .تهذف ئلى جزسُخ العمل الخطىعي ودعمه
بُت باإلضافت ئلى جذصين  جضمً امللخقى عذة فعالُاث صملذ جقذًم أوراق عمل مخخصصت وجىفُذ ورصا جذٍر

 .املعزض املصاخب للملخقى
ًذكز أن اوعقاد امللخقى ًأحي بالتزامً مع الُىم العالمي للخطىع خُث حسخمز الفعالُاث وألاوضطت املىفذة ملذة 

ذة لىطىىا وجزسم جطلعاجىا هدى مزخلت جىمىٍت   للزؤٍت التي حسدىذ ئلى مكامً القىة والقذراث الفٍز
ً
ًىمين جدقُقا

جذًذة غاًتها ئوضاء مجخمع هابض بالحُاة ٌسخطُع فُه جمُع املىاطىين جدقُق أخالمهم وآمالهم وطمىخاتهم في 
 .اقخصاد وطني مشدَز

  



  
 
 

   املسخاديريهام 
دصيذ مساعذة املذًز العام للضإون الخعلُمُت سعاد آل  بدضىر ألاميرة ههى بيذ سعىد بً عبذ املحسً، 

والذي يهذف ئلى جدقُق رؤٍت اململكت  2030مىصىر، صباح أمس ملخقى العمل الخطىعي بخعلُم جذة بزؤٍت 
ادة عذد املخطىعين ئلى ملُىن مخطىع بدلىل عام   .م2030في مجال العمل الخطىعي و ٍس

ش الضزاكت الفاعلت مع املجخمع في مجال العمل الخطىعي ئلى جاهب  وأوضحذ آل مىصىر أن امللخقى ًأحي لخعٍش
مضُفت أن . اسدضزاف آلافاق املسخقبلُت للعمل الخطىعي ودورٍ الهام كعامل جىمُت مسخذامت للىطً

ش الثقت لذي الطالب والطالبت وئكسابهم مهاراث وقُم مخعذدة  العمل الخطىعي له دور فاعل ومدىري في حعٍش
كا خقُقُا بزوح املىاطىت والاهخماء مضيرة ئلى الجهىد الكبيرة لىسارة الخعلُم في وضع خططها  باعخبار ٌ صٍز

 .لبرامج وأوضطت تهذف ئلى جزسُخ العمل الخطىعي ودعمه
بُت باإلضافت ئلى  جضمً امللخقى عذة فعالُاث صملذ جقذًم أوراق عمل مخخصصت وجىفُذ ورصا جذٍر

 .جذصين املعزض املصاخب للملخقى
ًذكز أن اوعقاد امللخقى ًأحي بالتزامً مع الُىم العالمي للخطىع خُث حسخمز الفعالُاث وألاوضطت املىفذة 

ذة لىطىىا وجزسم جطلعاجىا هدى   للزؤٍت التي حسدىذ ئلى مكامً القىة والقذراث الفٍز
ً
ملذة ًىمين جدقُقا

مزخلت جىمىٍت جذًذة غاًتها ئوضاء مجخمع هابض بالحُاة ٌسخطُع فُه جمُع املىاطىين جدقُق أخالمهم 
 .وآمالهم وطمىخاتهم في اقخصاد وطني مشدَز

  



 
 

دصيذ مساعذة املذًز العام للضإون  صاخبت السمى امللكي ألاميرة ههى بيذ سعىد بً عبذاملحسً، بدضىر 
والذي  2030ملخقى العمل الخطىعي بخعلُم جذة بزؤٍت الخعلُمُت سعاد آل مىصىر، صباح الُىم الثالثاء، 

ادة عذد املخطىعين ئلى ملُىن مخطىع بدلىل عام  يهذف ئلى جدقُق رؤٍت اململكت في مجال العمل الخطىعي و ٍس
 .م2030

ش الضزاكت الفاعلت مع املجخمع في مجال العمل الخطىعي ئلى جاهب  وأوضحذ آل مىصىر أن امللخقى ًأحي لخعٍش
مضُفت أن . اسدضزاف آلافاق املسخقبلُت للعمل الخطىعي ودورٍ الهام كعامل جىمُت مسخذامت للىطً

ش الثقت لذي الطالب والطالبت وئكسابهم مهاراث وقُم مخعذدة  العمل الخطىعي له دور فاعل ومدىري في حعٍش
كا خقُقُا بزوح املىاطىت والاهخماء مضيرة ئلى الجهىد الكبيرة لىسارة الخعلُم في وضع خططها  باعخبار ٌ صٍز

 .لبرامج وأوضطت تهذف ئلى جزسُخ العمل الخطىعي ودعمه
بُت باإلضافت ئلى  جضمً امللخقى عذة فعالُاث صملذ جقذًم أوراق عمل مخخصصت وجىفُذ ورصا جذٍر

 .جذصين املعزض املصاخب للملخقى
ًذكز أن اوعقاد امللخقى ًأحي بالتزامً مع الُىم العالمي للخطىع خُث حسخمز الفعالُاث وألاوضطت املىفذة 

ذة لىطىىا وجزسم جطلعاجىا هدى   للزؤٍت التي حسدىذ ئلى مكامً القىة والقذراث الفٍز
ً
ملذة ًىمين جدقُقا

مزخلت جىمىٍت جذًذة غاًتها ئوضاء مجخمع هابض بالحُاة ٌسخطُع فُه جمُع املىاطىين جدقُق أخالمهم 
 .وآمالهم وطمىخاتهم في اقخصاد وطني مشدَز



 
 

دصيذ مساعذة املذًز العام للضإون  صاخبت السمى امللكي ألاميرة ههى بيذ سعىد بً عبذاملحسً، بدضىر 
والذي  2030ملخقى العمل الخطىعي بخعلُم جذة بزؤٍت الخعلُمُت سعاد آل مىصىر، صباح الُىم الثالثاء، 

ادة عذد املخطىعين ئلى ملُىن مخطىع بدلىل عام  يهذف ئلى جدقُق رؤٍت اململكت في مجال العمل الخطىعي و ٍس
 .م2030

ش الضزاكت الفاعلت مع املجخمع في مجال العمل الخطىعي ئلى جاهب  وأوضحذ آل مىصىر أن امللخقى ًأحي لخعٍش
مضُفت أن . اسدضزاف آلافاق املسخقبلُت للعمل الخطىعي ودورٍ الهام كعامل جىمُت مسخذامت للىطً

ش الثقت لذي الطالب والطالبت وئكسابهم مهاراث وقُم مخعذدة  العمل الخطىعي له دور فاعل ومدىري في حعٍش
كا خقُقُا بزوح املىاطىت والاهخماء مضيرة ئلى الجهىد الكبيرة لىسارة الخعلُم في وضع خططها  باعخبار ٌ صٍز

 .لبرامج وأوضطت تهذف ئلى جزسُخ العمل الخطىعي ودعمه
بُت باإلضافت ئلى  جضمً امللخقى عذة فعالُاث صملذ جقذًم أوراق عمل مخخصصت وجىفُذ ورصا جذٍر

 .جذصين املعزض املصاخب للملخقى
ًذكز أن اوعقاد امللخقى ًأحي بالتزامً مع الُىم العالمي للخطىع خُث حسخمز الفعالُاث وألاوضطت املىفذة 

ذة لىطىىا وجزسم جطلعاجىا هدى   للزؤٍت التي حسدىذ ئلى مكامً القىة والقذراث الفٍز
ً
ملذة ًىمين جدقُقا

مزخلت جىمىٍت جذًذة غاًتها ئوضاء مجخمع هابض بالحُاة ٌسخطُع فُه جمُع املىاطىين جدقُق أخالمهم 
 .وآمالهم وطمىخاتهم في اقخصاد وطني مشدَز



 
 

دصيذ مساعذة املذًز العام للضإون  صاخبت السمى امللكي ألاميرة ههى بيذ سعىد بً عبذاملحسً، بدضىر 
والذي  2030ملخقى العمل الخطىعي بخعلُم جذة بزؤٍت الخعلُمُت سعاد آل مىصىر، صباح الُىم الثالثاء، 

ادة عذد املخطىعين ئلى ملُىن مخطىع بدلىل عام  يهذف ئلى جدقُق رؤٍت اململكت في مجال العمل الخطىعي و ٍس
 .م2030

ش الضزاكت الفاعلت مع املجخمع في مجال العمل الخطىعي ئلى جاهب  وأوضحذ آل مىصىر أن امللخقى ًأحي لخعٍش
مضُفت أن . اسدضزاف آلافاق املسخقبلُت للعمل الخطىعي ودورٍ الهام كعامل جىمُت مسخذامت للىطً

ش الثقت لذي الطالب والطالبت وئكسابهم مهاراث وقُم مخعذدة  العمل الخطىعي له دور فاعل ومدىري في حعٍش
كا خقُقُا بزوح املىاطىت والاهخماء مضيرة ئلى الجهىد الكبيرة لىسارة الخعلُم في وضع خططها  باعخبار ٌ صٍز

 .لبرامج وأوضطت تهذف ئلى جزسُخ العمل الخطىعي ودعمه
بُت باإلضافت ئلى  جضمً امللخقى عذة فعالُاث صملذ جقذًم أوراق عمل مخخصصت وجىفُذ ورصا جذٍر

 .جذصين املعزض املصاخب للملخقى
ًذكز أن اوعقاد امللخقى ًأحي بالتزامً مع الُىم العالمي للخطىع خُث حسخمز الفعالُاث وألاوضطت املىفذة 

ذة لىطىىا وجزسم جطلعاجىا هدى   للزؤٍت التي حسدىذ ئلى مكامً القىة والقذراث الفٍز
ً
ملذة ًىمين جدقُقا

مزخلت جىمىٍت جذًذة غاًتها ئوضاء مجخمع هابض بالحُاة ٌسخطُع فُه جمُع املىاطىين جدقُق أخالمهم 
 .وآمالهم وطمىخاتهم في اقخصاد وطني مشدَز
























