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 الثالثة املرحلة

 "املجموعة لفعاليات السادسة الدورة" 

 "" ٢٠٣٠ اململكة رؤية حتقيق يف السعودية املرأة إجنازات" 
 م ٢٠١٩ / ٣ / ١٧ املوافق: هـ ١٤٤٠ / ٧ / ١٠األحد اليوم

 -: التالية الرئيسة املحاور  تشمل

 : األول  املحور 

 . " والعالمي املحلي املستوى  على السعودية املرأة جهود" 

➖〰➖〰➖〰➖ 
 : الثاني املحور 

 ". ٢٠٣٠ رؤية لتحقيق السعودية املرأة إسهامات" 

➖〰➖〰➖〰➖ 
 : الثالث املحور 

 . " ٢٠٣٠ رؤية لتحقيق السعودية للمرأة العملية املجاالت" 

〰➖〰➖〰➖〰 
 : الرابع املحور 

 وتعالى سبحانه هللا بتوفيق أمة صنعت التي السعودية للمرأة مشرفة نماذج

➖〰➖〰➖〰➖ 
 : الندوة في املتحدثات

〰➖〰➖〰➖〰 
 . الزنبقي عبدالخالق ناجية الدكتورة سعادة -١

 . الخياط محمد مها الدكتور  سعادة -٢

 . العليان محمد عبير الدكتورة سعادة -٣

 : الندوة  ةدار  إ

 الوطبان عبدهللا بنت أحالم الدكتورة سعادة

 

 



2 

 

 

 " والعلمي املحلي السعودية املرأة جهود : األول  املحور 

 . الزنبقي عبدالخالق ناجية الدكتورة سعادة املحور  هذا في واملتحدثة

 

 جهودها إلبراز املؤهلة اإلمكانات بكل الغالي وطننا في الحمد وهلل السعودية املرأة تحظى

 .العالمي املستوى  على وكذلك املحلي املستوى  على وإنجازاتها

 

 املجتمع وأن .. واهتماماته قضاياه كل في غالًبا وُمناصرته الرجل عضيدة املرأة أن يعرف كلنا

   على يقوم الناجح السوي 
ل 
ُ
 والجدية بالجد كالهما يتمتعا أن البد واللذان .. والرجل املرأة من ك

  .واملسئولية والحكمة

  فهي .. املحلي املستوى  على جلية بارزة جهود لها السعودية املرأة نعم
ً
 ربت التي املرأة تلك اوال

  هللا بفضل
ً
 وهو .. الفاضلة املربية األم تلك فهي وبالتالي .. والعمل العلم حب فيهم زرعت أجياال

 وإن حتى .. وافتخار حب بكل فيه تسهم تزال وال السعودية املرأة فيه أسهمت جًدا مهم دور 

 التصرف وحسن األمور  إدارة على فائقة قدرة من به هللا ماحباها فلديها عاملة امرأة كانت

  .جهاتها تعددت وأن املسئوليات وتحمل

 املرأة تلك منهن فنجد .. أسرتها محيط خارج عملها مجال في جًدا البارزة املرأة جهود أيًضا هناك

 على املدارس في الرحيمة املعلمة نجد وكذلك .. الحضانات دور  في بالصغار املهتمة الحانية

 الجامعات في الرائعات التدريس هيئة وعضوات األستاذات وهناك .. مستوياتها اختالف

 هنا وأعني وهي .. اململكة أرجاء كل في الرشيدة حكومتنا قيادة بفضل انتشرت والتي السعودية

 محفل كل في وتحقق .. باقتدار عملها مجال في بدورها تقوم .. املعطاءة القديرة السعودية املرأة

 بفضل فهي .. األخبار قنوات منجزاتها وتصدرت .. األنظار محط أصبحت بالتالي وهي .. انتصار

 داخل في فقط ليس ..  نار رأسه في كعلم   أصبحت .. إختيار حسن من به هللا مدها وبما هللا

 . األمصار كل في وإنما السعودي مجتمعها

 املحافل في السعوديات السيدات منجزات عن ونسمع إال .. بسيطة زمنية فترة علينا تمر التكاد

 ومنهن .. معملها في القديرة الباحثة ومنهن .. تخصصها في البارعة الفذة العاملة فمنهن .. العاملية

 واملبتكرة الدؤوب املخترعة ومنهن .. النير وفكرها بطرحها الراقية واألديبة الجاذبة الروائية
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 ومهما .. ومنهن ومنهن .. واملحامية املهندسة ومنهن .. واملصممة الرسامة ومنهن .. الشغوف

 حبر وال ورق يكفيني فلن .. فيها وأبدعت السعودية املرأة فيها انخرطت تخصصات من عددت

 .كله ذلك في وبراعتها إنجازاتها لسرد

 

 .. املجتمعية ومسئوليتها وكيانها لوجودها وتحقيقها السعودية املرأة إبداعات بإن أجزم ولكني

 مجاالت وفي ومتكررة متنوعة عديدة فرًصا منحها على الرشيدة حكومتنا حرص من نبعت

 تتظافر مالم مجتمع أي ينجح فلن .. املجتمع في املطلوب التكامل تحقق كي ومستحدثة جديدة

 .والنجاح واملسئولية بالعمل أطرافه جميع

 

 "٢٠٣٠ رؤية لتحقيق السعودية املرأة إسهامات":الثاني املحور 

اقًعا قريب عن سيصبح املرأة به تحلم حلم (كل ٢٠٣٠ )رؤية الواعدة الرؤية جعلت لقد  و

ا فتحت ٢٠٣٠ رؤية أن فيه.. وتنجح تعيشه
ً
 املرأة فيها انخرطت عديدة ومجاالت   جديدة آفاق

 رؤية شك بل  إنها .. السعودي مجتمعنا في الحياة مجاالت كل في فعال عضوا وأصبحت ..

 .. األزمان من بعيد ملدى التطويرية هاخطط تضع هللا حفظها حكيمة قيادة من عظيمة

 في واإلهتمام األنظار  محط ..ولتجعلنا واآلمان األمن السعودي الشعب أفراد لكل لتحقق

 .األوطان جميع

 

 أهداف تحقيق مجال في السعودي الرجل إسهامات عن السعودية املرأة إسهامات تقل لم

 عندما .. وجديدة عديدة عمل تمجاال  في وجدية حب بكل املرأة انخرطت فقد ٢٠٣٠ رؤية

 تحقيق في العالية وكفاءتها آدائها وحسن براعتها أثبتت ولقد .. لذلك الفرصة لها أتيحت

 كما .. تشويق بكل اإلعلم وسائل لنا أبرزتها وقد .. طويق كجبال عالية بهمة محلية إنجازات

 عاملية أخرى  إنجازات السعودية للمرأة أن

 

 دوًما مستظلة .. املشاق جميع تحمل في بصبرها تحقيقها على عازمة وهي .. اآلفاق بها تجول 

 ٢٠٣٠ برؤية
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 مخترعات وهناك .. نادرة علمية مجاالت في متخصصات سعوديات طبيبات هناك

 أديبات وهناك .. بارزة عاملية اختراعات معارض في السعودية اسم سجلن ومبتكرات

 حديثة مجاالت لهن فتحت ممن والكثير  الكثير  وهناك .. ظاهرة دولية سمعة لهن وروائيات

 رأيت كلما شخصًيا وإني .. إبداع أيما فيها وأبدعن فيها انخرطن ولقد .. الحياة محاور  كل في

 أزهو  بها فإني .. صائنة ولنفسها ُمحسنة لعملها وهي .. مكان أي في تعمل سعودية امرأة

أفخر    .روأشك أقدر  ولعملها .. كثيًرا بها وأشيد .. و

 

ا طيًبا كثيًرا حمًدا ونشكره هللا نحمد أننا
ً
 بفضل   النعم من العديد في نتقلب فنحن فيه مبارك

 ومدهم أعمارهم في هللا أطال .. السديدة وآرائهم الرشيدة حكومتنا بفضل ثم .. هللا من

 هللا. بإذن النافعة الصالحة البطانة لهم وهيئ .. والعافية بالصحة

 

 . " ٢٠٣٠ رؤية لتحقيق السعودية للمرأة العملية املجاالت : الثالث املحور 

 خياط د.مها املتحدثة

 ٢٠٣٠ رؤية لتحقيق املرأءة فيها تساهم التي املجاالت

 رؤية :أهداف ,مثل اللوجستية والخدمات الوطنية العناصر تطوير برنامج خالل من وذلك

 : املباشرة ٢٠٣٠

 اللوجستية املراكز آداء وتحسين انشاء -١

 الواعدة الصناعات تطوير -٢

 الحربية الصناعات تطوير -٣

  املتجددة الطاقة مصادر بتطوير املرتبطة الصناعات تطوير -٤

 وعامليا محليا بها تميزتي التي العلمية انجازاتك ابرز  عن حدثينا مها د

 العريقه كمبردج جامعه في املوصالت أشباه مجال في أبحاثي

 الشمسيه الطاقه يف kacst من بدعم تلتها ثم

 منها واالستفادة محليا منها البعض تطبيق تم االنجازات هل

 في منها اإلستفاده يمكن متقدمه شمسيه خاليا لتطوير إختراعات هناك كانت هللا بفضل

 الحروب في وكذلك مختلفه تطبيقات
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 رانزستوراتوالت املرنه والخاليا الذريه القوه ميكروسكوب في صناعات وتطوير تطبيقها تم نعم

 وداخلها السعوديه خارج

 عملك بنطاق املتوفرة والتجهيزات املعامل دعمتك وكيف االسهامات هذه عن حدثينا

 التي هي التقنيه اإلشكاالت بعض وربما بسخاء... متوفره والتجهيزات جدا متقدمه كانت املعامل

 تجريبيه مشاكل لحل لإلختراع دفعتني

 

 
 باالختراع التميز وهذا االفكار هذه نبوغ نحو والدافع املوجه من االنجازات بهذه تميزتي كيف

 واالبتكار

 عملي حب

 نجاحي سر هي عملي في وسعادتي مافيها بكل الحياه أحببت
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  املستقبلية اململكة رؤية تحقق قادمة النجازات تطمحين وهل نعم

 ٢٠٣٠ رؤية ضوء ىواالبتكارعل النبوغ من السعوديه املرأة بها تتمكن مجاالت عن حدثينا

 هللا بإذن نعم

 هي كما تكون  وأن تعمل فقط هللا بفضل الحالي الوقت في وخاصه للمرأه مفتوحه املجاالت كل

 العامله للمرأه خصب مجال التقنيه إمكاناتهااملجاالت وتتطور  وشخصيتها هويتها على تحافظ

 الرؤيه مجاالت من نعم عملها ودقه مالحظتها لقوه

 ٢٠٣٠ رؤيتنا في جوهري  موضوع الطاقه

 محليا االنجازات هذه تطبيق تم هل

  مها د اضافة لديك هل

 الرشيدة حكومتنا  اياه اولتكم الذي الدعم ومدى الحالية انجازاتك عن

 pv-siالتقليديه الشمسيه السيلكون  خاليا نعم

 CPV املركزه أو

 القطارات تطبيقاتها ومن التوصيل فائقه املواد مجال في كمبردج جامعه مع حاليا نعمل نعم

 كمثال السرعه فائقه

 لدعم Kacst لذلك رشحتني كعضوة العالمي البحوث مجلس خالل من أعمل خاصه وبصوره

 May اول  في قادم سنوي  احتماع ولدينا العلمي. البحث مجال في املرأه

 *اجتماع

 املوهوبين أبناءنا مع لعملي إضافه

 استهالك من الحد مجال في وستطبق االختراعات هذه تسجيل تم هل متميزه انجازات هذه

 الشمسية الطاقة تستغل منه وبداال النفط

 املتحدة والواليات تتزايد. للطاقه الحاجه وإنما النفط استهالك من سنحد أننا اإلدعاء اليمكن

 العالم نشارك السعوديه في ونحن الشمسيه الطاقه في أبحاث تقود الدول  من وغيرها األمريكيه

 بعض في عندي الشمس ي اإلسقاط وأن أحيانا.خاصه عندنا من وتبدأ بل املنجزات هذه في

 جدا. مثالي املناطق

 السعوديه في *عندنا

 اضافته ماتحبين لديك هل مها د بجهودكم هللا بارك
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 هللا وفقكم أشكركم

 

 وتعالى سبحانه هللا بتوفيق أمة صنعت التي السعودية للمرأة مشرفة نماذج: الرابع املحور 

 العليان عبير الدكتورة سعادة: املتحدثة

 واقًعا قريب عن سيصبح املرأة به تحلم حلم كل( ٢٠٣٠ رؤية) الواعدة الرؤية جعلت لقد

ا فتحت ٢٠٣٠ رؤية أن ..فيه وتنجح تعيشه
ً
 .. املرأة فيها انخرطت عديدة ومجاالت   جديدة آفاق

 عظيمة رؤية شك بال إنها .. السعودي مجتمعنا في الحياة مجاالت كل في فعال عضوا وأصبحت

 لكل لتحقق .. األزمان من بعيد ملدى التطويرية خططها تضع هللا حفظها حكيمة قيادة من

 .األوطان جميع في واإلهتمام األنظار محط ولتجعلنا.. واآلمان األمن السعودي الشعب أفراد

 

 رؤية أهداف تحقيق مجال في السعودي الرجل إسهامات عن السعودية املرأة إسهامات تقل لم

 أتيحت عندما .. وجديدة عديدة عمل مجاالت في وجدية حب بكل املرأة انخرطت فقد ٢٠٣٠

 محلية إنجازات تحقيق في العالية وكفاءتها آدائها وحسن براعتها أثبتت ولقد .. لذلك الفرصة لها

 السعودية للمرأة أن كما .. تشويق بكل اإلعالم وسائل لنا أبرزتها وقد .. طويق كجبال عالية بهمة

 جميع تحمل في بصبرها تحقيقها على عازمة وهي .. اآلفاق بها تجول  عاملية أخرى  إنجازات

 ٢٠٣٠ برؤية دوًما مستظلة .. املشاق

 

 ومبتكرات مخترعات وهناك .. نادرة علمية مجاالت في متخصصات سعوديات طبيبات هناك

 سمعة لهن وروائيات أديبات وهناك .. بارزة عاملية اختراعات معارض في السعودية اسم سجلن

 .. الحياة محاور  كل في حديثة مجاالت لهن فتحت ممن والكثير الكثير وهناك .. ظاهرة دولية

 أي في تعمل سعودية امرأة رأيت كلما شخصًيا وإني .. إبداع أيما فيها وأبدعن فيها انخرطن ولقد

 ولعملها .. كثيًرا بها وأشيد .. وأفخر أزهو بها فإني .. صائنة ولنفسها ُمحسنة لعملها وهي .. مكان

 . وأشكر أقدر
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ا طيًبا كثيًرا حمًدا ونشكره هللا نحمد أننا
ً
 من بفضل   النعم من العديد في نتقلب فنحن فيه مبارك

 بالصحة ومدهم أعمارهم في هللا أطال .. السديدة وآرائهم الرشيدة حكومتنا بفضل ثم .. هللا

 .هللا بإذن النافعة الصالحة البطانة لهم وهيئ .. والعافية

 

 والتسليم الصاله أفضل عليه محمد سيدنا هللا رسول  على والسالم والصاله الحمدهلل

 

 و التويجري  عبداملحسن بن خالد األستاذ" وطنيه قضايا" مجموعه رئيس اشكر اود البداية في

 على سعود آل عبدالرحمن بن محمد بن فهد بنت الجوهره الدكتوره األميره سمو الرئيس نائبه

 .القرار صناع و املجتمع نخبة من الرائعة الكوكبة بهذه االلتقاء و الكريمة الدعوة هذه

 و الزنبقي ناحية الدكتورة املخترعات املتحدثات و الوطبان أحالم .د الجلسة بمديرة ارحب و

 .خياط مها الدكتورة

 الجديد الفصل نشهد االن معكم ألنني السعودية كامرأة كبيرة بسعادة اشعر الحقيقة في

 امللك فيه أخذنا حيث السعودية املرأة تمكين هوةفصل و السعودية العربية للمملكة املشرق 

 تأخذ اململكة في هلل الحمد املرأة اآلن .األفضل نحو التغيير عصر إلى محمد العهد وولي سلمان

 .املجتمع في املستحق دورها تدريجيا

 

  العاملة السعودية للمرأة مشرف كنموذج الخاصة تجربتك عن  حدثينا

  االنجازات هذه تحقيق من تمكنت وكيف

 والعالمي املحلي املستوى  على

 

 وقصتي تجربتي ألن لي كتجربة اإلمكان قدر أختصر أحاول  عام سؤال هو للسؤال بالنسبة طبًعا

 عشرة اثنتي ملدة الدمام جامعة في أكاديمية كنت البداية في عبارة هو اختصارها جًدا طويلة

 الجامعة في األكاديمية الحياة أترك ألن دعاني والذي السعودية ألرامكو انضمامي قبل سنة

 املجالت حبيسة األبحاث تكن لم التطبيقية األبحاث مجال في شغفي هو الشركة إلى وأنضم

 وأنا ككيميائية كبيرة جذب نقطة لي بالنسبة أرامكو كانت فلذلك لي الكافي الطموح هو العلمية

 انتقلت وبعدها الدمام جامعة من والدكتوراة املاجستير على حصلت الكيمياء في متخصصة
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 للباحثين خصبة بيئة عن عبارة لي بالنسبة أرامكو فكانت أرامكو في األبحاث مركز إلى

 : كثيرة نواح   من الواقع أرض على األبحاث نتيجة يروا أن يريدون  اللذين والباحثات

 كثيرة ونواح   , أمان وناحية , اقتصادية نواح  

 

 تبدع و الرجال عليه يسيطر عملي جانب في تدخل دخلت التي السعودية املرأة عن نتحدث هنا

 فيه

 باملناصب ال بالقدوة اآلن القيادة أصبحت

 التقيب و الحفر مجال في أرامكو في سعودية مخترعة اول  اكون  أن استطعت الحمد هلل و كوني

 املجال هذا تخوض و تتشجع ان سعودية إمرأة لكل املجال يفتح هذا

 

 تواجه مشكلة أكبر على تتغلب ملادة االمريكي املكتب في واحدة سنة في اختراعات ثالث سجلت

 ارامكو

 الشركة على املاليين يوفر الحل هذا و,الحفر سائل خسارة هي و

 االنجاز هذا من االستفادة تم وهل

 ..بالطبع

 بحت تطبيقي أرامكو في العمل ..ذكرت كما

 بنفس ي الحقل في طبقتها ابتكرتها التي املادة ان املوضوع في الجميل

 

 خشن املجال هذا ان من التخوف عدم و الثقة و الجرأة

 بالتحديات مليء الغاز و النفط عالم

 السعودية املرأة تجدين  كيف الحالي السعودية املرأة واقع عبير الدكتور  سعادة تقيمين كيف-

 ؟االبتكار و التفكير تثري  التي2030 رؤية ومع الراهن الوقت في

 

 لم مناصب تقلدت و املرأة دخلت الحكيمة قيادتنا بفضل اصبحنا, اين و كنا اين هلل الحمد

 املجلس دخلت و شورى مجلس عضو املرأة أصبحت اآلن .. قبل من تأخذها أن تستطيع تكن

 .تطول  القائمة و املتحدة االمم و املتحدة الواليات في سفيرة أصبحت مرشحة و كناخبة البلدي
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 ال لكن و األشياء نرى  يجعلنا الذي الحاجز هذا الزجاجي, الحاجز نكسر الن الوقت حان

 .إليها الوصول  نستطيع

 من حينئذ فستتمكن بها, نفسها أحاطت التي الهشة الحواجز كسر من املرأة تمكنت إذا

 أهدافها تحقيق

  النفطي االقتصاد مجلة من اختياركم تم-

Economic ptrolieum 

  بالطاقة العاملين نخبة في شخصية ١٠٠ اهم ضمن البريطانية

 االنجاز هذا عن حدثينا

 املجتمع في املؤثر القدوة القائد دور  يؤكد هذا و بها ُسعدت التي اإلنجازات أحد كانت هلل الحمد

 النفط مجال في دبي من للتميز األوسط الشرق  جائزة على أسبوع قبل بحصولي أيضا سعدت و

 املستحيل تجاوزت و,كثيرة عقبات تخطيت هلل الحمد,الغاز و

 املحلي املستوى  على اختراع براءات او تكريم عليها نلتي التي للجهود ة دكتور  اضافات لديك هل-

 والعالمي

 البلد و املجتمع منه يستفيد اقتصادي منتج إلى حولناه إذا إال قيمة له يكون  ال االختراع

 أو مؤسسات أو شركات من سواء االبتكارات تحويل عليه التركيز علينا يجب الذي هذا و

 معرفي االقتصاد لدعم السوق  إلى جامعات

 

 واملجتمع بالفرد واالرتقاء للتطوير هادفه مجتمعية وخدمة جدوى  ذات البحوث تكون  ان نعم-

 

 التطوير و االبتكار ناحية من كثيرا اثرتني MIT مع تجربتي

 

 ابتكار بيئة جمعية متميزفي ش ئ وهذا  للمسابقات التجربه هذه في كمحكم كنتم

 

 ارامكو في هذا نعم
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 ...... دكتور  االسهام هذا عن حدثينا

 املداخالت لبعض االنتقال قبل

 السوق  في مستقبل لها يكون  أن يمكن تيال االبتكارات نحكم

 بها اإليمان و أفكارهم تطوير على املوظفين تشجيع و األعمال ريادة دعم

 السعودية املرأة من مشرفة اسهامات وجدت وهل

 بالتأكيد..

 املجموعة اعضاء من مداخالت من وردنا ما الى لالنتقال الدكتور  سعادة اضافة اي لديك هل

 الكريمة.. الدعوة هذه على جميعا اشكركم
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 التوصيات
 

 : األولى التوصية

 على اململكة في العمل سوق  سياسات أثر ورصد وقياس لدراسة ودراسات أبحاث مركز إنشاء

 . والطويل القصير املدى على السعودية املرأة

 

 : الثانية التوصية

 على وتحليلها وصياغتها والقرارات السياسات صنع في املساهمة في السعودية املرأة تمكين

 واإلبداع الجودة بثقافة يتعلق وفيما , القيادية املراكز تولي خالل من الوطني املستوى 

 األبحاث. ومراكز الجامعات في التوصية هذه تنفيذ يبدأ أن على .  واالبتكار

 

 : الثالثة التوصية

 . دائمة بصفة تحديثها على العمل مع تخصصةامل السعودية املرأة تخص للبيانات قاعدة إنشاء

 

 : الرابعة التوصية

 التعليمية املؤسسات جميع طريق وعن , املختلفة اإلعالم وسائل قبل من األضواء تسليط

 من لغيرهن قدوة ليكن , السعودية النسائية القيادات من الناجحة التجارب على وذلك

 . املتعاقبة األجيال

 

 : الخامسة التوصية

 االستعانة مع , اململكة مناطق جميع في السعودية النسائية القيادات إلعداد مراكز على لتركيزا

 . السعوديات وتأهيل بالتدريب للقيام وخارجها اململكة داخل من واملتخصصين بالخبراء
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 : السادسة التوصية

 من لالستفادةو  ٢٠٣٠ رؤية ملواكبة السعوديات للنساء بعد عن للعمل متخصصة مراكز إنشاء

 . املختلفة املجاالت في السعودية املرأة ومهارات ومواهب طاقات

 

 : السابعة التوصية

 املرأة تحتاجها التي الضرورية الخدمات لتوفير والخاصة الحكومية القطاعات بين التنسيق

 . * بها املرأة عمل يتطلب *التي املختلفة القطاعات في للعمل

 

 : الثامنة التوصية

 التعليمية للمؤسسات تابعة اململكة مناطق جميع في للنساء متخصصة تعليمية أقسام إنشاء

 لتغطية وذلك البترول وهندسة الكيمائية والهندسة واألمنية العسكرية العلوم في املعنية

 . التخصصات هذه من  النسائي العنصر من املجتمع احتياجات

 

 : التاسعة التوصية

 الجهات مع والتنسيق , الخاص بالقطاع القيادية املهن في التاملؤه السعوديات توظيف دعم

 . املرأة حقوق  تحفظ عمل بيئة لتوفير اللوائح ملراجعة املعنية الحكومية

 

 : العاشرة التوصية

 مسئولياتها بين املواءمة على املرأة مساندة على تعمل للتنفيذ وآليات ومبادرات سياسات وضع

 . والوظيفية األسرية

 

 : عشرة الحادية يةالتوص

 تحويلها طريق عن تطبيقها على بالعمل والسعوديات السعوديين واختراعات ابتكارات دعم

 . استثمارية ملشاريع

 : عاملين على يعتمد وهذا

  . االختراع يقدمها التي بالتقنية تدعم التي للجهة الصناعية البنية -



14 

 

 . لالختراع االقتصادية الجدوى  -

 

  : عشرة الثانية التوصية

 . املتقدمة العالم دول  في به يعمل وهذا املختصة. السعوديات للنساء علمية جمعية تأسيس

 

 : عشرة الثالثة التوصية

 لكونهن بتعينهن وذلك العقلي والتفوق  املوهبة مسار الخاصة التربية خريجات مشكلة حل

 . منه واالستفادة ورعايتها املوهبة عن البحث في األكفاء

 

 

 اهلل حبمد مت                                                     


