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 بحث

بحث 

آخر األخبار

الریاض 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس 

أقامت جامعة الفیصل مساء الیوم احتفالیة بیوم المرأة العالمي، الذي یوافق 8 مارس من كل عام، ونظمته إدارة علاقات الخریجین والتوظیف بالجامعة،

بحضور صاحبة السمو الملكي الأمیرة الدكتورة مها بن مشاري بن عبدالعزیز وكیلة جامعة الفیصل للعلاقات الخارجیة والتطویر وعدد من الإعلامیات

والأكادیمیات وذلك في مقر الجامعة بالریاض. 

وأوضحت صاحبة السمو الأمیرة الجوهرة بنت فیصل بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود مدیرة إدارة علاقات الخریجین والتوظیف بجامعة الفیصل، أن

هذا الاحتفال یأتي ضمن ما تقدمه الجامعة من دعم مستمر لخدمة المجتمع، وتقدیرًا لإنجازات المرأة السعودیة في المجالات المتنوعة، مضیفة أن الجامعة

من خلال هذه الفعالیة سلطت الضوء على ما وصلت إلیه المرأة من تطور وتقدم على الصعیدین العلمي والمهني. 

وعقدت جلسة حواریة ناقشت أهم القرارات التي صدرت في الآونة الأخیرة والتعینات والمناصب التي حصلت علیها المرأة السعودیة بفضل الله ثم

بفضل إیمان قیادتنا الرشیدة بدورها الهام في بناء المجتمع، شاركت بها صاحبة السمو الأمیرة الجوهرة بنت فیصل بن مساعد بن عبد الرحمن آل سعود،

والإعلامیة الدكتورة ناهد باشطح، ومستشارة وزارة الشؤون البلدیة والقرویة نورة العتیبي ، وأدارتها الإعلامیة خدیجة الوعل. 

وتضمنت الفعالیة لقاء عن الإدارة المالیة تحت عنوان (النسخة الثریة الاستثنائیة.. كل ما تنویه سیبهرك تجلیه) للمدرب زیاد الزیادي، إضافة إلى عدد من

الفعالیات والأنشطة الثقافیة الترفیهیة للكبار والصغار. 

وقدمت الفنانة التشكیلیة نورة بن سعیدان رسمًا حیًا أمام الحضور، وتزین موقع الاحتفال بجداریة كتب علیها الحضور كلمات تكریمیة لسیدات كان لهن
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