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الذھب یتراجع من أعلى

مستویاتھ في ستة أشھر

صرف أكثر من ملیاري لایر

من مستحقات مساھمي ...

وزیر المیاه والكھرباء یوقع

«24» عقدًا لتنفیذ مشاریع ...

بورقة عمل عن األسرة المعرفیة

مجموعة االغر تشارك بمنتدى جدة االقتصادي

جدة-الوئام:

السمو الملكي األمیر االقتصادي 2014م، برعایھ صاحب  األغر في منتدى جدة  تشارك مجموعة 

من 18 الفترة  المكرمة خالل  مكة  أمیر منطقة  هللا –  بن عبدالعزیز – حفظھ  مشعل بن عبدهللا 

إلى 20 مارس الجاري تحت شعار (اإلنماء من خالل الشباب).

امتدادًا للدور الریادي الذي تسعى إلیھ األغر بورقة عن عمل عن االسرة المعرفیة ویعتبر اللقاء 

إلى مجتمع اقتصاد معرفي من دعم رواد وتجسیدًا للمشاریع والمبادرات التي قامت بھا للوصول 

إیماناً بأھمیة تفعیل دور المعرفیة  األسرة  الناشئة ومن خالل تبني دراسة  األسواق  األعمال في 

اكتساب وجلب إلى  المعرفي، حیث تھدف  المجتمع  منظومة  أساسیة في  كنواة  المعرفیة  األسرة 

دعم إن  العمل.  سوق  الى  للخروج  وتھیئتھم  األبناء  ومھارات  باألسرة  مایتعلق  لكل  المعرفة 

األبناء مھارات  تنمیة  في  الوالدین  بدور  وإدراك  بوعي  تتمتع  التي  المعرفیة  األسرة  مفھوم 

األساسیة للنھوض باألسرة السعودیة لتكون خیر راع وموجھ ألجیال المستقبل.

رابط الخبر بصحیفة الوئام: مجموعة االغر تشارك بمنتدى جدة االقتصادي

الوسم مجموعة األغر، منتدى جدة االقتصادي 2014م

شاھد ایضا

األكثر قراءة

شارك برأیك

ماھو تقییمك ألداء خدمة "أبشر" التي تقدمھا وزارة
الداخلیة ؟

   تصويت   

مشاھدة النتائج

العین الثالثة

عندما یرقص معالي الوزیر..!

الوئام - جدة - محمد الحربي: *-

"حبا حبا باللي جا باللي جا.. یا

مرحبا باللي جا"..ربما یكون وزیر

العمل ...

أي كالم

أبو یمن

العنصریة اعتقاد بأن ھناك فرق ما

، وكلنا وبكل الطرق واألوقات

نمارس شیئًا منھا بالسر ونخفیھا

في العلن ، تتغیر ...

الریاضة

. .الرئیسیة .عن الموقع البحث بالموقعالثالثاء, 17 جمادى األول 1435 ھجريا, الموافق 18 مارس 2014 میالديااتصل بنا

صحیفة الوئام االلكترونیة

سعود الفیصل: ال حل لألزمة مع قطر ما لم تعدل سیاستھا

أمطار على تیماء بتبوك وریاح مثیرة للغبار واألتربة بالقصیم

میاه الصرف تحاصر مراجعي مستوصف السیل الكبیر

أمانة المدینة المنورة تعد دراسة الرتفاعات المباني

إنفلونزا حادة تبعد مینغازو الشباب عن مواجھة الریان

iOS واتس آب یجلب میزة إخفاء أخر ظھور لنظام

المرور :5 مركبات نقل خاص حد أعلى لتملك المواطنین

مجموعة االغر تشارك بمنتدى جدة االقتصادي

وزیر العدل یوافق على إنشاء «9» كتابات عدل في مناطق مختلفة بالمملكة

أمیر دولة قطر یتلقى رسالة خطیة من نائب الرئیس اإلماراتي

فلكیة جدة : الخمیس المقبل بدایة ” فصل الربیع 2014″ #جدة

جامعة شقراء ٌتدشن برنامج التعلیم الموازي لنزالء السجن العام بالدوادمي

احدث األخبار

أعجب  

ما یعجب أصدقاؤك.
أعجبني

بالفیديو ..أھالي القصیم يرفعون دعوة ضد ولید

الفراج..والمحامي :لديه فرصة لالعتذار 1

تغريدمشاھدة الخبر14699

التسلیف واالدخار: رفع الحد األعلى لراتب

المقترض.. وإلغاء شرط العمر لقرض األسرة 2

تغريدمشاھدة الخبر6416

فیديو .. آخر لحظات مصورة لكابتن الطائرة المالیزية

ومساعده في المطار قبل االقالع 3

تغريدمشاھدة الخبر5551

تصبحون على خیر والطیران بأرتفاع منخفض .. اخر

خفايا الطائرة المالیزية 4

تغريدمشاھدة الخبر4877

السلطات السودانیة تلقي القبض على (8)

سعوديین بتھمة الصید الجائر 5

تغريدمشاھدة الخبر4509

 ممتازة .

 متوسطة .

 ضعیفة .

إنفلونزا حادة تبعد مینغازو الشباب عن مواجھة

الریان

8:56 ص

ال منتخبات عربیة في المستوى
االول في قرعة ...

الفیفا: متصدري المجموعات
بآسیا يسعون لحصد النقاط

اتصل بناالجوالھیئة التحریراألخیرةاإلعالم والنشرتكنولوجیااالقتصادالریاضةأدب و ثقافةدولیةمحلیةالرئیسیة
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