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تشمل التعاون في تمكين المجتمع ورفع مستوى الوعي االقتصادي

وزارة االقتصاد وجامعة الفيصل توقعان مذكرة تفاهم  

اقرأ أيضاً

القبض على 426 رجًال
وامرأًة خالل الشهر

الماضي

الملك يوافق على إيفاد
األميرة هيفاء بنت

عبدالعزيز

«الجزيرة» - واس:

وقعت وزارة االقتصاد والتخطيط؛ وجامعة الفيصل األهلية أمس مذكرة
تفاهم تهدف إلى تعاون الطرفين في المجاالت ذات االهتمام المشترك

بما يحقق أهداف الجانبين، وأهداف رؤية المملكة 2030.

وقع المذكرة معالي نائب وزير االقتصاد والتخطيط األستاذ فيصل بن
فاضل اإلبراهيم، ومعالي مدير جامعة الفيصل األهلية الدكتور محمد بن

الموضوعات األكثر

1. بعد كأس الملك تغير كل شيء وغاب التعاون
عن التعاون!

عودة أنت تتصفح األرشيف
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مركز التواصل الحكومي
يطلق اإلصدار األول من

«دليل ا

هيئة الطيران المدني
تشارك في معرض
الكويت للطيران 2

المملكة تتصدر الدول
المانحة لخطة

االستجابة اإلنسان

علي آل هيازع. وتأتي مذكرة التفاهم في إطار سعى وزارة االقتصاد
والتخطيط إلى بناء جسور تعاون مع الجامعات للعمل على البحث
األكاديمي، وتنفيذ برامج ومبادرات توعوية لخدمة المجتمع، حيث تأتي
مذكرة التفاهم مع جامعة الفيصل األهلية في إطار تبادل الخبرات

والمعرفة.

واتفق الطرفان على التعاون المشترك في خدمة وتمكين المجتمع من
خالل رفع مستوى الوعي االقتصادي، والمشاركة في مناسبات وأنشطة
ذات االهتمام المشترك وتشجيع البحوث ذات العالقة, باإلضافة لتسهيل
فرص التدريب لطالب وطالبات الجامعة المتوقع تخرجهم, حيث تسعى
الوزارة من خالل مذكرات التعاون مع الجامعات المحلية لتهيئة البيئة

المناسبة إليجاد عالقة تشاركية لخدمة االقتصاد المحلي.

التعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها وال تعبر عن رأي صحيفة الجزيرة

اسم المستخدم :

 التعليق :

أنشر

التعليق األحدث

عّبر عن رأيك

إظهار ../.. تعليقات

يد المز

المملكة األولى عالمياً في دعم دول العالم الثالث

2. لكل فعٍل رّدة فعل: المافيا والـ(كي كي كي)

3. فواصل

4. بطوالت الهالل

5. صح لسانك

 

تصفح العدد الورقي
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بحث متقدم

تواصل معنا عبر

يرة أونالين يرة موبايلالجز الجز

اإلعالنيةالمجلة الثقافية

موقع عقاراتكممجلة روج

آد ديناميكموقع سياراتكم

منتجاتنا

ير اإلدارة والتحر

اإلعالنات

االشتراكات

مركز االتصال

الوكيل الحصري لإلعالناتصل بنا

في مواقع الجزيرة

يرةسياسة الخصوصيةشروط االستخدام جميع الحقوق محفوظة 2014 © الجز

ابحث عن

من نحن

الجزيرة صحيفة سعودية يومية تصدر عن مؤسسة
الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها

العاصمة الرياض.

أسسها الشيخ عبدالله بن خميس وصدر عددها
االول كمجلة شهرية في أبريل 1960م.
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