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h�p://grbeih.com/archives/905019 

h�p://saudiinews.com/world/198298.html 

http://bth-ksa.com/new/s/54808 

  

 

  لألسرة تنموية مشاريع ٨ في" جدة غرفة" مع شراكة ةاتفاقي توقع" المودة"
http://www.al-madina.com/ar1cle/485946/ 

http://shown-sa.com/archives/68510 

h�p://www.alazd.net/news.php?ac1on=show&id=81048 

h�ps://www.watny1.com/ 

http://bth-ksa.com/new/s/55393 

h�p://www.brgnews.com/97013 

h�p://grbeih.com/archives/913080 

http://www.makkah-now.com/299168.html 

h�p://www.sayidaty.net/node/512516/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-

%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-



  

 

%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%BA%D8%B1%D9%81%D8%A9-

%D8%AC%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC 

http://www.altamauz.net/index.php/news/show/?id=31585 

h�p://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1573966 

h�p://www.faifaonline.net/portal/2016/12/27/321131.html 

  

 

   ماليين ١٠ من بأكثر أسرة ألف ٥٠ خدمة وتستهدف التشغيلية خطتها تعتمد" المودة"
h�ps://sabq.org/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7-

%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-

%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9 

http://www.alazd.net/news.php?ac1on=show&id=81369 

h�p://a3lam-ksa.net.sa/?p=13989 

h�ps://www.sauress.com/alazd/181369 

h�p://adwaalwatan.com/3068952.html 

h�p://www.ekhbaryamubsher.com/8981061.html 

h�p://www.alazd.net/news.php?ac1on=show&id=81496 

http://adwaalwatan.com/?p=3068952 

h�p://www.alazd.net/news.php?ac1on=show&id=81496 

h�p://www.alyaum.com/ar1cle/4174571 

http://www.al-madina.com/node/716069?live 

h�p://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1578215 

http://www.mini-news.net/84580/ 

h�p://www.ekhbaryamubsher.com/8981462.html 

h�p://grbeih.com/archives/915841 

h�p://www.brgnews.com/98095 

h�p://www.mnbr.news/16886.html 

h�p://www.ekhbaryamubsher.com/8982053.html 

h�p://www.almasaronline.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-10-

%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-

%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-50-%D8%A3%D9%84%D9%81-

%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-2017/ 

http://www.aleqtisady.com/saudiarabia/tw-185992 

http://www.alwantv.net/saudi/tw-236313 

https://www.almkannews.com/saudi/40623/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-31-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8B%D8%A7-



  

 

%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-

51-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%B1%D9%85%D8%A9 

h�p://www.alazd.net/news.php?ac1on=show&id=81947 

http://bth-ksa.com/new/s/55998 

h�p://www.0096600.com/new/s/80287/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9%3A-31-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%8B%D8%A7-

%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A7%D9%8B-

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-

%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-50.500-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-

%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D9%8A 

 

 

  المجتمعية التنمية لتحقيق تفاهم مذكرة تبرمان" جدة أحياء مراكز"و" المودة"
h�p://www.alsharq.net.sa/2017/01/07/1631970 

h�p://www.alyaum.com/ar1cle/4174406 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=289897&CategoryID=5 

http://www.al-madina.com/node/716869/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9%C2%BB-

%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-

%D8%AC%D8%AF%D8%A9.html 

http://www.makkah-now.com/300615.html 

h�p://www.ekhbaryamubsher.com/8981850.html 

h�p://www.alazd.net/news.php?ac1on=show&id=81887 

h�p://www.medadcenter.com/news/80331 

h�p://www.brgnews.com/99094 

http://grbeih.com/archives/916976 

h�p://www.alazd.net/news.php?ac1on=show&id=81808 

h�ps://www.watny1.com/community-news/638483.html 

http://www.elbayan.co/arabic/post-152877/%D9%85%D8%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-

%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-

%D8%AC%D8%AF%D8%A9.html 

h�p://www.8jeddah.com/news/details/12634/2017-01-06 

  

  



  

 

 

  األطفال تربية مهارات لتعلم الحاجة يؤكدون السعودية الناشئة األسر من% ٥١
h�ps://sabq.org/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-

%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-

%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

h�p://www.ekhbaryamubsher.com/8982858.html 

h�p://www.arjja.com/new/s/21250 

h�p://riyadhpost.live/9357 

http://www.almoustahlek.com/?p=51555 

h�p://www.kolyum.com/saudi/22210/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-

%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-51---%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D8%AA%D8%A4%D9%83%D9%91%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-

%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%8F%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9 

h�p://kolelnasmag.com/archives/4407 

  

 

  للفتيات% ٢١ مقابل% ٧٩ بنسبة للزواج التأهيل دورات عن إقباالً  ثراألك الذكور العرسان
http://www.al-jazirahonline.com/news/2017/20170119/100245 

h�p://www.sayidaty.net/node/522066/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-

%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-

%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84-

%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D8%A5%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%8B-

%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-

%D9%84%D9%84%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC 

h�p://almna1q.net/361904/ 

h�p://a3lam-ksa.net.sa/?p=16043 

h�p://altamauz.net/index.php/news/show/?id=31985 

h�p://www.alazd.net/news.php?ac1on=show&id=82832 

h�p://kabrday.com/41673/ 

h�p://www.arjja.com/new/s/21277 



  

 

h�p://www.dotemirates.com/ar/details/2932447?from=dot 

h�p://roaanews.org/archives/133128 

h�p://swi:newz.com/archives/63453 

h�p://adwaalwatan.com/?p=3073970 

h�p://grbeih.com/archives/933916 

http://www.makkah-now.com/303094.html 

h�p://a3lam-ksa.net.sa/?p=16043 

h�ps://www.alwakad.net/1928562.html 

http://al-ryadh.com/26383.html 

http://www.telegraphnews.co/ksa/a-287441 

h�ps://kabrday.com/41673/ 

h�p://www.alwakad.net/1928562.html 

h�p://adwaalwatan.com/3073970.html 

  

 

  األبناء لرؤية زيارة ٣٠٢٨ وتستضيف المطلقين ألبناء استالم عملية ٩٩٩٢ على ُتشرف" المودة"
h�p://roaanews.org/archives/135368 

h�p://kabrday.com/43398/ 

http://bth-ksa.com/new/s/57007 

h�p://swi:newz.com/archives/65035 

http://shown-sa.com/archives/72552 

h�ps://www.watny1.com/647386/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-

%D8%AA%D9%8F%D8%B4%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-9992-

%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%85-

%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1/ 

h�p://a3lam-ksa.net.sa/?p=16606 

http://www.makkah-now.com/304228.html 

h�p://linkis.com/swi:newz.com/archiv/FIMe9 

h�p://swi:newz.com/archives/65035 

  

 

  للتنمية المودة وجمعية المكرمة مكة بمنطقة االجتماعية والتنمية العمل وزارة فرع بين شراكة
h�p://www.sayidaty.net/node/527176/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-

%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-

%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-

%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-



  

 

%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-

%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D9%85%D9%83%D8%A9#photo/2 

h�p://spa.gov.sa/1589069 

http://www.makkah-now.com/304890.html 

http://www.alhayat.com/Articles/20004087 

h�p://www.alhayat.com/Ar1cles/20004087 

h�p://www.sauress.com/spa/1589069 

https://www.qidoh.com/قتصادية- ا�خبار  ا�سر-لتنمية-فعالية-١٥و-مشاريع-٣- في-شراكة/ا

h�p://wtan.news/0618565 

http://www.makkah-now.com/305197.html 

h�p://msader.news/50001798 

 

 

   الزواج مشروع ميزانية إدارة مهارات تعلم يرغبون العرسان من% ٥٠
h�p://swi:newz.com/archives/66124 

http://shown-sa.com/archives/73772 

h�ps://www.qidoh.com/?p=256 

h�p://jeddah2day.com/?p=3192 

h�p://www.faifaonline.net/portal/2017/02/08/329221.html 

http://www.al-jazirah.com.sa/2017/20170212/ln15.htm 

  

 

  ريـال مليون ١٥ من بأكثر إيرادات وتحقيق المالية مؤشراتها عن تعلن" المودة"
http://shown-sa.com/archives/74893 

h�p://a3lam-ksa.net.sa/?p=17555 

http://www.makkah-now.com/307039.html 

h�p://www.faifaonline.net/portal/2017/02/17/331118.html 

h�p://www.altamauz.net/index.php/news/show/?id=32360 

h�p://www.treckat.com/world/988978/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9--

%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D9%85%D9%84-

%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%86-

%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-



  

 

%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-

%D9%85%D9%86-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D8%A9-17-2-

2017.html 

http://www.wtniaat.com/news-action-s-id-16698.htm 

http://masoaliaty.com/?p=2522 

h�p://www.ekhbaryamubsher.com/8989605.html 

h�p://www.oassf.net/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-

%D9%86%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-

%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%86 

  

 

  التنموية المبادرات في األعمال رجال إسهام يستعرض المودة لجمعية الفخري المجلس
h�p://okaz.com.sa/ar1cle/1530926/%D8%A3%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3/%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9 

h�p://www.gg.org.sa/donor/newsar1cle?newsAr1cleId=486112&newsTitle=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%

AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D9%85%

D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%8A%D8%B3%D8%

AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%

D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%

D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86

%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9&1tle=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%

D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A%20%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D8%

A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9%20%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6%20%

D8%A5%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%

A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%

D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%88%D9%8A%D8%A9 

http://www.al-madina.com/ar1cle/511711 

h�p://www.dawriyah.com/newsdetails.aspx?id=5920171 

h�p://a3lam-ksa.net.sa/?p=17873 

h�p://www.altamauz.net/index.php/news/show/?id=32461 

http://bth-ksa.com/new/s/58319/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1-

%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%86-

%D9%8A%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-

%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-



  

 

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AE%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A9 

http://shown-sa.com/archives/75963 

  

 

  سرية؟ا القيم تعزيز تستهدف أطفال حاضنة تؤسس األسرية للتنمية المودة جمعية
h�p://www.bethpress.com/index.php/beth_press/indetails/26050/ 

h�p://a3lam-ksa.net.sa/?p=18332 

h�ps://www.alazd.net/news.php?ac1on=show&id=85843 

http://bth-ksa.com/new/s/58511 

http://www.makkah-now.com/309590.html 

h�p://www.faifaonline.net/portal/2017/03/04/334797.html 

h�p://www.altamauz.net/index.php/news/show/?id=32597 

h�p://www.brgnews.com/110635 

h�ps://alazd.net/news.php?ac1on=show&id=85947 

h�p://www.faifaonline.net/portal/2017/03/04/334797.html 

http://www.makkah-now.com/309808.html 

http://bth-ksa.com/new/s/58557 

h�ps://kabrday.com/49397/ 

h�p://www.oassf.net/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%D9%8A%D8%B3-%D8%A3%D9%88%D9%84-

%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-

%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-

%D8%A7%D9%84%D9%82 

http://bth-ksa.com/new/s/58634 

  

 

  المودة لجمعية المؤسسي بالعمل يشيد للتنمية مكة منطقة امارة وكيل
http://www.makkah-now.com/310786.html 

h�ps://www.qidoh.com/?p=638 

h�p://masoaliaty.com/?p=2892 

http://bth-ksa.com/new/s/58771 

http://www.makkah-now.com/310786.html 

h�ps://www.qidoh.com/?p=638 

  

  

  

  

  



  

 

 

  الوالدية التربية مشروع في ومدربة مدرباً  ٥٠ وتطوير وتأهيل لتدريب شراكة اتفاقية
http://bth-ksa.com/new/s/58919 

h�ps://alazd.net/news.php?ac1on=show&id=86527 

h�p://masoaliaty.com/?p=2885 

h�p://www.oassf.net/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-

%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-

%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-

50-%D9%85 

http://bth-ksa.com/new/s/58804 

h�p://mufakarah.com/main/Content/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-

%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-

%D9%88%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-

50-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%8B-

%D9%88%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D9%81%D9%8A-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

h�ps://www.qidoh.com/?p=631 

h�p://jeddah2day.com/?p=3331 

h�p://www.faifaonline.net/portal/2017/03/18/337973.html 

  

 

  سعودية أسرة ٦٤٠٠ ألرباب الوالدية التربوية المهارات مستوى لرفع تدريبية برامج
h�p://a3lam-ksa.net.sa/?p=19322 

h�p://www.oassf.net/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

http://al-ryadh.com/29063.html 

http://bth-ksa.com/new/s/59078 

h�p://freeswcc.com/ar/?p=89074 

h�p://www.alhayat.com/Ar1cles/20799669/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-

%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%806400-

%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

http://www.al-madina.com/ar1cle/514911 

h�p://nabdapp.com/jump.php?id=40117287 

h�p://www.oassf.net/%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-



  

 

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9 

http://www.makkah-now.com/312541.html 

h�p://www.sayidaty.net/node/544276/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-

%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-

%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-

%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%B1%D9%81%D8%B9-

%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-

%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A8-6400-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9 

h�p://www.jeddah.ch/new/s/1566 

http://www.altamauz.net/index.php/news/show/?id=32835 

h�p://jeddah2day.com/?p=3331 

  

 

   األسر استقرار وزيادة لضمان وزوجة زوج ٢٥٦٩ وتثقف تؤهل" المودة"
h�ps://kabrday.com/52424/ 

http://www.makkah-now.com/313413.html 

h�p://msader.news/58923732 

http://bth-ksa.com/new/s/59305 

h�ps://www.sauress.com/alhayat/20919299 

h�p://www.alhayat.com/Ar1cles/20919299 

h�p://www.oassf.net/%D8%A3%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%86-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AE 

http://www.makkah-now.com/313907.html 

http://bth-ksa.com/new/s/59432 

h�p://www.faifaonline.net/portal/2017/03/27/339814.html 

h�ps://alazd.net/news.php?ac1on=show&id=87374 

http://bth-ksa.com/new/s/59541 

  


