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 خدمات املركز
GF

إدارة مركز اإلرشاد املهني و الدعم الوظيفي      
 مركز يستهدف الطالبات و الخريجات للتهيئة لسوق العمل من خالل خدمة 

 االستشارات املهنية و الفردية و التنسيق مع الجهات لتنظيم الفعاليات واملعارض املهنية

وتقديم عدد من الورش التدريبية

صالة سف�ات العا�
 صالة تنظم فيها فعاليات تهدف اىل تأصيل التعايش بسالم , وتعميق التبادل الثقايف و

اللغوي ب� جامعة األم�ة نورة و املجتمع املحيل و العاملي

 مكتب السف�ات
 مكتب يضم مجموعة من الطالبات املتميزات الستقبال وفود الجامعة ولتمثيلها يف

 املناسبات و املحافل الداخلية والدولية وذلك ضمن برنامج سف�ات جامعة األم�ة نورة

املجلس األستشاري الطال�
 مجلس يضم مجموعة من الطالبات املنتخبات و املمثالت لطالبات جامعة األم�ة نورة

 بنت عبد الرحمن , والتي يساهمن يف تطوير البيئة الجامعية ويلتزم املجلس بتحقيق

أهدافه وفقاً للوائح و األحكام والقوانيناملعمول بها يف الجامعة

صالة افان�

الصالة العاملية
صالة تهدف اىل تعليم اللغات املتعددة و االنفتاح عىل ثقافات الشعوب اآلخرى

 املركز الطبي
مركز يقدم خدمات طبية مجانية لطالبات جامعة األم�ة نورة

مكتبة
لبيع القرطاسية واملكتبية

موقع اعاشة / مطاعم وكوفيات

 بنك الرياض

صيدلية

خزائن طالبية

 

1
ادارة املركز

 مركز مسؤول عن االدارة واالرشاف عىل املبنى يضم عدد من الوحدات املكتبية التي

 تخدم العمل

 منطقة اللعب

موقع اعاشة / مطاعم وكوفيات

غرف دائرية
 غرف مهيئة لالستذكار و القراءة و مزودة بشاشة عرض الكرتونية

مركز للعناية بالبرشة

مكتب اإلرشاد النفيس واألجت�عي
 مكتب يهدف اىل مساعدة الطالبة الجامعية يف مواجهة وتخطي أي صعوبات

تتعرض مس�تها التعليمية

مكتب املفقودات
 مكتب يقدم خدمة متابعة مفقودات منسوبات الجامعة من أعضاء هيئة تعليمية

وادارية وطالبات

 مقر األندية الطالبية
 مجموعة من األندية الطالبية تهدف اىل بناء خربة تعليمية وحياتية لدى طالبات

  الجامعة عن طريق تنظيم األنشطة

 مصىل

2
مركز دعم وتنمية مهارات الطالبات - نجاح

 مركز تدريبي يقدم دورات وبرامج تدريبية لطالبات جامعة األم�ة نورة بهدف تنمية

  مهارات الطالبات

مكتب التوجيه امليدا¬
 مكتب يوفر بيئة اخالقية مناسبة من خالل ضبط سلوكيات الطالبات Ôا يتناسب مع

أنظمة الجامعة

مقر نادي نزاهة

  نادي تحت مظلة ع�دة شؤون الطالبات

مكتب ادارة النقل
 مكتب يقدم خدمات النقل الجامعي لطالبات الجامعة وتوف� وسائل نقل أعضاء

الهيئة التعليمية واألدارية داخل الجامعة

 بنك الرياض
 مصىل

 القاعة الكربى
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