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 فهرس احملتويات:      
 الصفحة الــخـــبر

 )وكالة األنباء السعودية )واس 

 10 جامعة األميرة نورة تستضيف السجل الوطني للمتبرعين بالخاليا الجذعية  -

مديرة جامعة األميرة نورة: المجالس الطالبية فرصة لمشاركة الطالبات في حل مشاكلهن وتطوير  -
 الخدمات 

11 

 12 جامعة األميرة نورة تدشن خدمات الحقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي الجامعة  -

 13 فائزة في المؤتمر العلمي الطالبي السابع  43جامعة األميرة نورة تكرم  -

 14 برنامجاً تدريبياً في جامعة األميرة نورة لقياداتها وأكاديمياتها وإدارياتها  85-

 15 ميرة نورة تشارك في المؤتمر الخليجي األول لحقوق المريضجمعية الحسنى بجامعة األ -

 16 طالبات طب أسنان بجامعة األميرة نورة يتدربن في مدينة الملك سعود الطبية -

 17 جامعة األميرة نورة تفتتح مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي -

 18 والجودة في مرحلتها الثانيةجامعة األميرة نورة تطلق مبادرة سفيرات التميّز  -

 19 "بدء فعاليات الندوة النسائية حول "تعزيز الوعي نحو حقوق المريض -

 20 جامعة األميرة نورة تتبنى برنامًجا لقائدات التعلم اإللكتروني -

 21 كلية العلوم بجامعة األميرة نورة تدرب طالباتها على )التسوق اإللكتروني( -

 22 جامعة األميرة نورة تطلق حملة ) بيدك التغيير ( -

 23 مديرة جامعة األميرة نورة تدشن مقهى حواري غداً  -

 25 جامعة نورة تبحث مستقبل الدراسات العليا في مؤتمر دولي العام المقبل -

 26 مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تدشن المقهى الحواري بكلية الخدمة االجتماعية -

 صحيفة الرياض 

 28 أكاديميات وباحثات يطالبن بتعزيز دور األسرة للحد من االنحراف والتطرف- -

 31 تخصيص ندوة نسائية في المؤتمر الخليجي لحقوق المريض- -

 32 جامعة الخليج تستضيف اجتماع رؤساء تسع جامعات من دول التعاون- -

 33 طالبات جامعة نورة مجموعة د. سليمان الحبيب توقع اتفاقية تعاون لتدريب -

 35 بنك الرياض يرعى فعالية المؤتمر الطالبي السابع بجامعة األميرة نورة -

 37 جامعة نورة تفتح مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي -

 38 جامعة نورة تستضيف وفود جامعات محلية -

 39 حرم أمير الرياض: البد من تضافر الجهود لتعزيز ثقافة حقوق المرضى -

م الفائزين بجوائز األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي.. غداً  -  40 وزير التعليم يكّرِّ

 42 د. أبوعباة: حقوق المرضى يجب أن تشبع التطلعات وال تقف عند االحتياجات -

 43 «بجامعة نورة» Fix Tagوزير العمل اطلع على تجربة  -

 44 ومشاكل المواصالت خلف غياب الموظفاتدراسة أكاديمية: المسؤوليات العائلية والصحية  -

 45 طالباً وطالبة بجوائز األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي 30العيسى يتوج  -

 47 تهيئ طالباتها نفسياً قبل االختبارات« جامعة نورة» -



 

 
2 

 48 «الجوال»يفتح نافذة لشابة سعودية في تجارة وصيانة الحاسب و« بروجكتر»إصالح  -

 صحيفة الجزيرة  

 49 إجماع على أهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى النشء وتنمية قِّيَم االنتماء- -

مديرة جامعة األميرة نورة: المجالس الطالبية فرصة لمشاركة الطالبات في حل مشاكلهن وتطوير  - -
 الخدمات 

51 

 52 جامعة األميرة نورة تستضيف السجل الوطني للمتبرعين بالخاليا الجذعية - -

 53 الفالح يشهد المؤتمر الخليجي األول لحقوق المريض بطبية الملك فهدم. - -

 54  -«هدي القرآن الكريم والسنة النبوية في حماية أمن الوطن»افتتاح مشروع - -

 59   جامعة األميرة نورة تدشن خدمات الحقيبة الذكية للطالبات- -

 60 م 2016طالبًا وطالبة من تعليم الرياض يتأهلون للتصفية النهائية ألولمبياد إبداع  24- -

 61   جمعية )الحسنى( بجامعة األميرة نورة.. تشارك في المؤتمر الخليجي األول لحقوق المريض- -

 62 إطالق برنامج تدريبي لتطوير مشاريع الطالب المتأهلين ألولمبياد إبداع - -

 63 بالعربية الفصحى عمود التعليم العراللغة - -

 66 - وحصة بنت سلمان« الحسنى»!- -

 68 فائزة في المؤتمر العلمي الطالبي السابع  43جامعة األميرة نورة تكرم - -

 69 من منسوبي ومنسوبات جامعة األميرة نورة  67ترقية - -

 70 جامعة األميرة نورة تطلق أول تطبيق للتواصل الجامعي )فيفا(- -

 71 توقِّّع اتفاقية لتدريب طالبات جامعة األميرة نورة« الحبيب الطبية»- -

 73 مبتعثة من جامعة األميرة نورة توصي بتدابير أمنية للهواتف الذكية- -

 74 جامعة األميرة نورة تفتح مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي- -

 75 نورةفتح باب التقديم على طلبات التحويل الخارجي بجامعة - -

 76 جامعة األميرة نورة تطلق مبادرة سفيرات التميّز والجودة.. في مرحلتها الثانية- -

 77 2015وزير العمل يتّوِّج محمد الشريف بلقب األكثر إصراًرا في المملكة لعام - -

 79 «تعزيز الوعي نحو حقوق المريض»حرم أمير منطقة الرياض تفتتح ندوة - -

 80 تتبنى برنامًجا لقائدات التعلم اإللكترونيجامعة األميرة نورة  -

 81 جامعة األميرة نورة تعزز األواصر والتبادل الثقافي لطالباتها في )القرية العالمية( -

 83 أبوعباة : حقوق المرضى يجب أن تشبع التطلعات وال تقف عند حدود احتياجاتهم -

 84 )التسوق اإللكتروني( دورة في جامعة األميرة نورة -

 84 تطلقان نهائيات األولمبياد الوطني لإلبداع العلمي.. اليوم« موهبة»التعليم و -

 86 «مقهى حواري»مديرة جامعة األميرة نورة تدشن اليوم  -

 86 جامعة نورة تبحث مستقبل الدراسات العليا في مؤتمر دولي العام المقبل -

 صحيفة عكاظ 
 87 وجنسية أبنائها حق«.. وزيرا»عضو شورى: المرأة تنتظر أن تكون  -

 صحيفة اليوم 
 89 يستقبل زواره غدا« أولمبياد إبداع» -

 89 «الجوال»و يفتح نافذة لشابة سعودية في تجارة صيانة الحاسب« بروجكتر»إصالح  -

 صحيفة البالد 
 91 مدينة الملك فهد الطبية تنظم المؤتمر الخليجي لحقوق المريض -
 93 جامعة األميرة نورة تدشن خدمات الحقيبة الذكية- -
 94 بنك الرياض يرعى فعالية المؤتمر الطالبي السابع بجامعة األميرة نورة -
 صحيفة الحياة 
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 96 وجاذبية اإلرهاب تراجعت خليجياالقرآن.. أكاديميتان: التطرف لم يرد في - -

 99 -برنامجاً تدريبياً في جامعة األميرة نورة85-   -

 100 «التواصل الجامعي»لـ« فيفا»تطلق « جامعة نورة»- -

 101 إصراراً  األكثر بلقب الشريف محمد يتّوج العمل وزير- -

 102 %73عبدهللا بلغت نسبة العاملين السعوديين في مستشفى الملك « : جامعة نورة» -

 105 «األميرة نورة»يرعى المؤتمر الطالبي السابع في جامعة « الرياض»بنك  -

 106 شخصيته وينمي الطفل يعالج اللعب: أكاديميون -

 108 توثيق للتواصل النسائي«... مقهى حواري» -

 109 «ضعيفة»المرأة تنتظر إقرار حزمة استحقاقات.. وحمايتنا «: شورى»عضو  -

 صحيفة الشرق 
 112 متحدثاً يشاركون في مؤتمر عالمي بالرياض عن الطب اإلشعاعي  -160 -

 113 برنامجاً تدريبياً في جامعة األميرة نورة  -85 -

ب طالبات جامعة األميرة نورة« مجموعة د. سليمان الحبيب»- -  114 تدّرِّ

 116 جائزة 30مشروعاً علمياً على  120تنافُس «: إبداع»أولمبياد  -

 117 جائزة دولية في االبتكار والبحث العلمي 134طالب المملكة يحصدون  -

 117 لتمثيل المملكة في المحافل الدولية« إبداع»فائزاً وفائزة في  30تأهل  -

 صحيفة الوطن 
 118 طالبة بجامعة نورة ينافسن في المؤتمر الطالبي بالمدينة المنورة - 43 -

 119 ألولمبياد اإلبداع العلمي غداانطالق التصفيات النهائية  -

 صحيفة المدينة 
 120 جامعة األميرة نورة تستضيف السجل الوطني للمتبرعين بالخاليا الجذعية - -

 121 ندوة حقوقية بجامعة األميرة نورة تطالب بلوائح لحماية العاملين مع حاالت العنف - -
 122 جامعة نورة تتبنى مبادرة تدريب وتوظيف مع مستشفيات ومؤسسات متخصصة - -
 123 جمعية "الحسنى" بجامعة األميرة نورة تشارك بالمؤتمر الخليجي األول لحقوق المريض - -
 124 حلقة نقاش بجامعة األميرة نورة تقدم حلوال للحد من ارتفاع استهالك األسر السعودية - -
 125 جامعة نورة تشارك في المؤتمر الخليجي لحقوق المريض - -
 126 برنامجاً تدريبياً لقيادات وأكاديميات وإداريات جامعة نورة 85- -
 127 طالبة بجامعة نورة يتأهلن للمؤتمر الطالبي السابع للجامعات السعودية  43- -
 129 جامعة نورة تستعد لتدشين تطبيق ذكي للتواصل بين منسوبيها - -
 130 عضو تعليمي وإداري من منسوبات ومنسوبي جامعة األميرة نورة  67ترقية - -
 131 مبتعثة من جامعة نورة توصي بتدابير أمنية للهواتف الذكية- -
 132 جامعة نورة تفتح مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي- -
 134 جامعة األميرة نورة تتبنى برنامًجا لقائدات التعلم اإللكتروني  -
 136 جامعة األميرة نورة تعزز األواصر والتبادل الثقافي لطالباتها السعوديات -
 137 العيسى: تصدّر مخصصات قطاع التعليم الميزانية يُجسد اهتمام القيادة ببناء اإلنسان -
 137 الجة القضايا الطالبيةجامعة نورة تدشن "مقهى حواري" لمع -
 138 جامعة نورة تبحث مستقبل الدراسات العليا في مؤتمر دولي -
 139 تدشين المقهى الحواري بكلية الخدمة االجتماعية بجامعة نورة -
 صحيفة االقتصادية 
 141  «بنك التسليف»تعرض أحدث خدماتها اإللكترونية أمام « جامعة نورة»- -

 143 حلقة نقاش تقدم حلوال للحد من ارتفاع استهالك األسر - -

 144 طالبة يتأهلن للمؤتمر الطالبي لجامعات السعودية  43«.. جامعة نورة- -

 145 عضوا تعليميا وإداريا من منسوبي ومنسوبات جامعة األميرة نورة  67ترقية - -

 146 مجموعة د. سليمان الحبيب توقع اتفاقية تعاون لتدريب طالبات جامعة األميرة نورة - -

 148 «جامعة نورة للتواصل بين منسوبيها»تطبيق تطلقه « .. فيفا»- -

 149 توصي بتدابير أمنية للهواتف الذكية« جامعة نورة»مبتعثة من - -

 151 تطلق مبادرة سفيرات التميز والجودة« جامعة نورة»- -

 152 تستضيف وفود جامعات محلية لتبادل الخبرات الطالبية« جامعة نورة» -
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 154 تتبنى برنامجا لقائدات التعلم اإللكتروني« جامعة نورة» -

 155 «التسوق اإللكتروني»يتدربن على « جامعة نورة»طالبات في  -

 156 أعوام 5جائزة دولية خالل  134موهوبو السعودية يحصدون  -

  الشرق األوسطصحيفة  

 157 أكاديميون يحذرون من خطورة تفكك الدولة الوطنية العربية- -
 159 «وعد بالمساواة»يوم المرأة العالمي.. بين االحتفاالت والتوعية تحت شعار  -
 صحيفة مكة 
 163 دعوة للحد من االنحراف بتوعية األسرة  -

 164 األربش تحذر من الطائفية  -

 165 لجامعة نورةتدشين الحقيبة الذكية  -

 صحيفة عين اليوم اإللكترونية 
 166 -جامعة األميرة نورة تدّشن خدمات الحقيبة الذكية  -

 168 طالباً لألولمبياد الوطنية 120تأهل  -

 صحيفة عين اإللكترونية 
 169 د. العميل: المجالس الطالبية فرصة لمشاركة الطالبات في حل مشاكلهن وتطوير الخدمات  -
 171 ..إجماع على أهمية تعزيز الهوية الوطنية وقِّيَم االنتماء 30لفعاليات الجنادرية  2خالل ندوات اليوم  -

 173  (كلية الصحة وعلوم التأهيل بجامعة األميرة نورة تنظم ورشة )التحليل الرباعي -

 174 الحقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي الجامعة  وتدشن خدمات -

 175 جامعة األميرة نورة: تتبنى مبادرة تدريب وتوظيف مع مستشفيات ومؤسسات متخصصة  -

 176 حلقة نقاش بجامعة األميرة نورة تقدم حلوال للحد من ارتفاع استهالك األسر السعودية  -
 177 جامعة األميرة نورة تفتح مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي -
 178 تستضيف وفود جامعات محلية لتبادل الخبرات الطالبيةجامعة األميرة نورة  -
 180 طالبة في جامعة األميرة نورة تفوز ببحث )تقنيات هندسة تلوث الهواء الخارجي( -
وزير التعليم يرعى الحفل الختامي للتصفيات النهائية لألولمبياد الوطني لإلبداع العلمي إبداع  -

 م2016
181 

 182 لطالبات جامعة األميرة نورةدورة أساسيات التصوير  -

 183 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تعقد اللقاء التعريفي لبرنامج قائدات التعلم اإللكتروني -

( في تقنية التخزين  ASRSالثالث عالمياً .. جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تعتمد نظام ) -
 اآللي

184 

 صحيفة سبق اإللكترونية 
 185 نورة: المجالس االستشارية تساعد الطالبات على حل مشاكلهن مديرة جامعة -

 186 طالبات جامعة األميرة نورة يشاركن في المؤتمر الطالبي السابع  -

 187 برنامجاً تدريبياً لقيادات وأعضاء هيئة تدريس جامعة األميرة نورة   85 -

 188  فيفا".. أول تطبيق للتواصل االجتماعي بجامعة األميرة نورة-" -

 189 نورة" تتبنى برنامجاً لقائدات التعلم اإللكتروني "جامعة  -

 190 جنسية بجامعة نورة 85"القرية العالمية".. برنامج للتبادل الثقافي بين  -

 191 تهاني الدايل تحصل على الدكتوراه من جامعة "سري البريطانية" -

 صحيفة صدى اإللكترونية  
 192 نورة تشارك في المؤتمر الخليجي األول لحقوق المريضجمعية الحسنى بجامعة األميرة  -

 193 طالبات طب أسنان بجامعة األميرة نورة يتدربن في مدينة الملك سعود الطبية -
 194 مشروع علمي يتنافسون في نهائية لألولمبياد الوطني لإلبداع العلمي السادس يوم غداً الخميس 120 -

 صحيفة العرب اليوم الكترونية  
 196 جامعة األميرة نورة تطلق الحقيبة الذكية بالتعاون مع مايكروسوفت -
 197 مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تدشن المقهى الحواري -
 صحيفة إنماء  
 198 جامعة األميرة نورة تتبنى مبادرة تدريب وتوظيف مع مستشفيات ومؤسسات متخصصة  -
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 199 جامعة األميرة نورة تُدشن خدمات الحقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي الجامعة  -
 200  (اتفاق بين جامعة نورة والتعليم على دراسة متطلبات البيانات المتبادلة مع منظومة )جامعة -

 201 يختتم فعالياته بعدة توصيات للتطوير والتعاون والتطوع واالعالم ” وقولوا للناس حسنا“ُملتقى  -

 202 مبادرة في جامعة األميرة نورة لتوظيف الطالبات في مؤسسات متخصصة  -

 203 جامعة األميرة نورة تطلق أول تطبيق للتواصل الجامعي )فيفا( -

 204 ألول مرة تدريب طالبات )طب أسنان( جامعة األميرة نورة في مدينة الملك سعود الطبية -

 205 جامعات محلية لتبادل الخبرات الطالبيةجامعة األميرة نورة تستضيف وفود  -

 207 دورة أساسيات التصوير لطالبات جامعة األميرة نورة -

 208 تُهيئ طالباتها نفسياً قبل االختبارات” جامعة نورة“ -

 صحيفة وطني الحبيب اإللكترونية  
مديرة جامعة األميرة نورة: المجالس الطالبية فرصة لمشاركة الطالبات في حل مشاكلهن وتطوير  -

 الخدمات 
209 

 211 تدشين مشروع الحقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي جامعة األميرة نورة  -
 212 جامعة األميرة نورة تعرض أحدث خدماتها اإللكترونية أمام وفد من بنك التسليف - -
 213 برنامجاً تدريبياً في جامعة األميرة نورة  85 -

 214 جامعة األميرة نورة تطلق مبادرة سفيرات التميز والجودة -
 215 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تتبنى برنامجاً لقائدات التعلم اإللكتروني -
 216 طالبات في جامعة األميرة نورة يتدربن على )التسوق اإللكتروني( -
 217 األميرة نورة تطلق حملة )بيدك التغيير( حول الشيخوخةجامعة  -
 217 مديرة جامعة األميرة نورة تدشن مقهى حواري غداً  -
 217 مديرة جامعة األميرة نورة تدشن مقهى حواري اليوم -
 217 طالبات في جامعة األميرة نورة يتدربن على )التسوق اإللكتروني( -
 صحيفة فيفاء  
 218 نورة تُدشن خدمات #الحقيبة_الذكية للطالبات ومنسوباتهاجامعة األميرة  -
 219 فعالياته بعدة توصيات“وقولوا للناس حسنا “أختتام ملتقى  -

 صحيفة صراحة  

 221 تدشين خدمات الحقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي جامعة األميرة نورة  -

 برنامجاً تدريبياً في جامعة األميرة نورة لقياداتها وأكاديمياتها وإدارياتها  85-
 

222 

 223 جامعة األميرة نورة تفتح مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي -

 224 ةجامعة األميرة نورة تطلق مبادرة سفيرات التميّز والجودة في مرحلتها الثاني -

 225 جامعة األميرة نورة تتبنى برنامًجا لقائدات التعلم اإللكتروني -

 226 كلية العلوم بجامعة األميرة نورة تدرب طالباتها على )التسوق اإللكتروني( -

 227 للوعي المالي” ريالي“جامعة االميرة نورة تنظم دورة عن برنامج  -

 صحيفة عاجل  
م فائزي "أولمبياد اإلبداع العلمي".. السبت -  228 الوزير "العيسى" يُكّرِّ

 صحيفة أنحاء  
 230 جامعة األميرة نورة تسابق العصر وتطلق الحقيبة الذكية بالتعاون مع مايكروسوفت  -
 231 حقوق المرضى يجب أن تشبع التطلعات وال تقف عند حدود احتياجاتهم أبوعباة : -
 صحيفة رؤى الخبر  
خالل ندوات اليوم الثاني للفعاليات الثقافية للمهرجان الوطني للتراث والثقافية إجماع على أهمية  -

 تعزيز الهوية الوطنية لدى النشء 
232 

 234 كلية المجتمع تعقد شراكات مع جامعات أميركية للتميز في البرامج والمخرجات األكاديمية  -

 235 جامعة األميرة نورة تتبنى مبادرة تدريب وتوظيف مع مستشفيات ومؤسسات متخصصة  -

 236 برنامجاً تدريبياً في جامعة األميرة نورة.. لقياداتها وأكاديمياتها وإدارياتها  85 -

 237 عضو تعليمي وإداري من منسوبات ومنسوبي جامعة األميرة نورة  67 ترقية -

http://www.sra7h.com/?p=238301
http://www.sra7h.com/?p=239075


 

 
6 

 238 مبتعثة من جامعة األميرة نورة توصي بتدابير أمنية للهواتف الذكية -

 239 دورة أساسيات التصوير لطالبات جامعة األميرة نورة -

 240 بجامعة نورة في السوق المفتوح مشاركة 400يحمل شعار حكاية فكرة  -

 صحيفة الزمن  
خالل ندوات اليوم الثاني للفعاليات الثقافية للمهرجان الوطني للتراث والثقافية إجماع على أهمية  -

 تعزيز الهوية الوطنية لدى النشء 
241 

 244 كلية المجتمع تعقد شراكات مع جامعات أميركية للتميز في البرامج والمخرجات األكاديمية  -

 246 نورة توصي بتدابير أمنية للهواتف الذكيةمبتعثة من جامعة األميرة  -

 248 جامعة األميرة نورة تطلق مبادرة سفيرات التميّز والجودة.. في مرحلتها الثانية -

 249 ( في تقنية التخزين اآللي ASRSجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تعتمد نظام ) -

 أخبار المرأة  

 250 أهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى النشء، وتنمية قِّيَم االنتماء  -

 252 كلية المجتمع تعقد شراكات مع جامعات أميركية  -

 253 جامعة األميرة نورة تفتح التقديم على التحويل الخارجي -
 صحيفة عناية  
 254 جامعة األميرة نورة تستضيف السجل الوطني للمتبرعين بالخاليا الجذعية -
 صحيفة الخليج  

 255 جامعة نورة تبحث مستقبل الدراسات العليا في مؤتمر دولي -

  صحيفة غرب اإلخبارية  
 256 كلية المجتمع تعقد شراكات مع جامعات أميركية للتميز في البرامج والمخرجات األكاديمية -
 257 ندوات اليوم الثاني للفعاليات الثقافية للمهرجان الوطني للتراث والثقافية -
 259 جامعةمنظومة  اتفاق بين جامعة األميرة نورة والتعليم على دراسة متطلبات البيانات المتبادلة مع -
 260 دورة أساسيات التصوير لطالبات جامعة األميرة نورة -
 261 في تقنية التخزين اآللي ( ASRS) ن تعتمد نظامجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحم -
 صحيفة تم  

 262 هللاعبد#جامعة_األميرة_نورة تفنّد مغالطات الكاتب المزيني في شأن #مستشفى_الملك_ -

 رواد األعمال  
 264 يفوز بلقب األكثر إصراًرا في السعودية” محمد الشريف“ -
 المواطن  

 265 الحقيبة الذكية للطالبات ومنسوباتهاجامعة األميرة نورة تُدشن خدمات  -

 266 وفد بنك التسليف: قفزة نوعية إلكترونية بجامعة األميرة نورة -

 267 عضواً تعليمياً وإدارياً بجامعة األميرة نورة 67ترقية  -

 268 أكاديميون من جامعة نورة يُجمعون على دور اللعب في عالج الطفل ونمو شخصيته -

 269 معرض التعريف بمعاهد تحفيظ #الرياض بجامعة نورةإقبال كثيف على  -

 المناطق  
 270 حلقة نقاش بجامعة األميرة نورة تقدم حلوال للحد من ارتفاع استهالك األسر السعودية -

 271 مبادرة في جامعة األميرة نورة لتوظيف الطالبات في مؤسسات متخصصة -

 272 لقياداتها وأكاديمياتها وإدارياتها برنامجاً تدريبياً في جامعة األميرة نورة.. 85 -

 273 جامعة األميرة نورة تطلق أول تطبيق للتواصل الجامعي )فيفا( -

 274 توصي بتدابير أمنية للهواتف الذكية” جامعة نورة“مبتعثة من  -

 275 جامعة األميرة نورة في مدينة الملك سعود الطبية” طب أسنان“ألول مرة.. تدريب طالبات  -

 276 األميرة نورة تطلق مبادرة سفيرات التميّز والجودة.. في مرحلتها الثانيةجامعة  -

 277جنسية في )القرية  85جامعة األميرة نورة تعزز األواصر والتبادل الثقافي لطالباتها السعوديات و -

http://www.almaraah.org/news.php?action=show&id=880
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 العالمية(

 278 طالبات في جامعة األميرة نورة يتدربن على )التسوق اإللكتروني( -

 279 جامعة األميرة نورة تفوز ببحث )تقنيات هندسة تلوث الهواء الخارجي(طالبة في  -

 280 مقهى حواري في جامعة األميرة نورة.. لتوثيق التواصل وبناء العالقات اإلنسانية -
 282 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تعقد اللقاء التعريفي لبرنامج قائدات التعلم اإللكتروني -
 284 منتج 150تشارك في معرض الكتاب بأكثر من جامعة نورة  -
 285 جامعة األميرة نورة تعقد اللقاء التعريفي لبرنامج قائدات التعلم اإللكتروني -
 صحيفة التعليم  
 287 جامعة نورة تشارك في المؤتمر الخليجي لحقوق المريض -
 288 وأكاديمياتها وإدارياتهابرنامجاً تدريبياً في جامعة األميرة نورة لقياداتها  85 -
 289 فائزة في المؤتمر العلمي الطالبي السابع 43جامعة األميرة نورة تكرم  -
 290 مجموعة د. سليمان الحبيب توقع اتفاقية تعاون لتدريب طالبات جامعة نورة -
 292 طالبات طب أسنان بجامعة األميرة نورة يتدربن في مدينة الملك سعود الطبية -
 293 تطلق مبادرة سفيرات التميز والجودة« نورةجامعة » -
 294 تستضيف وفود جامعات محلية لتبادل الخبرات الطالبية« جامعة نورة» -

 296 %73نسبة العاملين السعوديين في مستشفى الملك عبدهللا بلغت « : جامعة نورة» -
 299 «التسوق اإللكتروني»يتدربن على « جامعة نورة»طالبات في  -
  لمح االلكترونيةصحيفة  
 300 مديرة جامعة نورة: المجالس االستشارية تساعد الطالبات على حل مشاكلهن -
 301 جامعة األميرة نورة تُدشن خدمات الحقيبة الذكية للطالبات ومنسوباتها -
 302 برنامجاً تدريبياً لقيادات وأعضاء هيئة تدريس جامعة األميرة نورة  85-

 النهار  
 303 جامعة األميرة نورة أكبر صرح تعليمي في العالم -
 صحيفة سفراء االكترونية  
 f 305«بنك التسليف»تعرض أحدث خدماتها اإللكترونية أمام « جامعة نورة» -
 306 جامعة نورة تشارك في المؤتمر الخليجي لحقوق المريض -
 307 الذكيةتوصي بتدابير أمنية للهواتف « جامعة نورة»مبتعثة من  -
 308 )التسوق اإللكتروني( دورة في جامعة األميرة نورة -
 308 «مقهى حواري»مديرة جامعة األميرة نورة تدشن اليوم  -
 المملكة اليوم  
 309 ندوة حقوقية بـ #جامعة_األميرة_نورة تطالب بلوائح لحماية العاملين مع حاالت #العنف -
 310 مبادرة في جامعة األميرة نورة لتوظيف الطالبات في مؤسسات متخصصة -
 311 مبتعثة من جامعة نورة توصي بتدابير أمنية للهواتف الذكية -
 مبتعث  
 312 جامعة األميرة نورة تقيم ورش تدريبية للتوعية بأضرار المخدرات -
 313 لتبادل الخبراتجامعة األميرة نورة تستضيف وفود جامعتين محليتين  -
 غاية  
 314 جامعة األميرة نورة تدشن خدمات الحقيبة الذكية للطالبات -
 315 تعلن عن بدء التقديم على طلبات التحويل الخارجي”جامعة األميرة نورة“ -
 316 كلية التربية بجامعة األميرة نورة تستضيف فريق مبادرة سيماء -
 317 يتأهلن للتنافس في المؤتمر الطالبي لجامعات السعودية طالبة بجامعة األميرة نورة 43 -

 319 طالبات جامعة األميرة نورة يشاركن في أول مسابقة سعودية للحاسب اآللي -
 321 حنين عبدالهادي بجامعة األميرة نورة تحصد المركز الثاني في مجال األبحاث العلمية -
 322 ”صناعة الدمى“بعنوان جامعة األميرة نورة تنظم ورشة عمل  -
 نون  
 323 جامعة األميرة نورة تدشن خدمات الحقيبة الذكية للطالبات -
 صراحة  
 324 تدشين خدمات الحقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي جامعة األميرة نورة -
 325 جامعة األميرة نورة تتبنى برنامًجا لقائدات التعلم اإللكتروني -
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 326 للوعي المالي” ريالي“نورة تنظم دورة عن برنامج جامعة االميرة  -
 مدارسنا.نت  
 327 جامعة األميرة نورة تطلق الحقيبة الذكية بالتعاون مع مايكروسوفت -
 تواصل  
 328 يختتم فعالياته بعدة توصيات« وقولوا للناس حسنا»ملتقى  -
 329   «خمائل النور»خاتمات بتحفيظ الرياض في حفل  403تخريج  -
 332 غداً.. انطالق التصفيات النهائية لألولمبياد الوطني لإلبداع العلمي -
  24مصر  
 334 طالبات جامعة األميرة نورة يشاركن في المؤتمر الطالبي السابع -
 المتحدة نيوز  
 335 طالبات جامعة األميرة نورة يشاركن في المؤتمر الطالبي السابع -
 336 األميرة نورة تفوز ببحث )تقنيات هندسة تلوث الهواء الخارجي(طالبة في جامعة  -
 337 د. أبوعباة: حقوق المرضى يجب أن تشبع التطلعات وال تقف عند االحتياجات -
 فضاء  
 338 برنامجاً تدريبياً لقيادات وأعضاء هيئة تدريس جامعة األميرة نورة 85-

 Qnews  
 339 وأعضاء هيئة تدريس جامعة األميرة نورةبرنامجاً تدريبياً لقيادات  85-
 االشراق االلكترونية  
 340 برنامجاً تدريبياً في جامعة األميرة نورة 85-
 هام  
 341 برنامجاً تدريبياً لقيادات وأعضاء هيئة تدريس جامعة األميرة نورة 85-
 أخبار السعودية  
 342 األول لحقوق المريض في المؤتمر الخليجي« نظرة شرعية»تقدم « الُحسنى »-

 المغرب اليوم  
 343 فائزة في المؤتمر العلمي الطالبي السابع 43جامعة األميرة نورة تكرم  -
 344 جامعة األميرة نورة تتبنى برنامًجا لقائدات التعلم اإللكتروني -
 صحيفة ناس االلكترونية  
 345 عضوا تعليميا وإداريا بجامعة األميرة نورة 67ترقية  -
 مصر اليوم  
 346 جامعة األميرة نورة تطلق الحقيبة الذكية بالتعاون مع مايكروسوفت -
 347 جامعة األميرة نورة تتبنى برنامًجا لقائدات التعلم اإللكتروني -
 صحيفة وتين االلكترونية  
 348 فائزة في المؤتمر العلمي الطالبي السابع 43جامعة األميرة نورة تكرم  -
 349 جامعة األميرة نورة تفتتح مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي -
 صحيفة فجر  
 350 طالبات جامعة األميرة نوره يثقفن المرضى بمستشفى الملك سلمان -
 351 باحثة سعودية تحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة سري البريطانية -
 صحيفة وعد الشمال  

 352 «التواصل الجامعي»لـ« فيفا»تطلق « جامعة نورة»- 
  صحيفة البيان  

 353 مجموعة د. سليمان الحبيب توقع اتفاقية تعاون لتدريب طالبات جامعة نورة- 

 السعودية اليوم  
 355 #جامعة_نورة تطلق تطبيق فيفا" للتواصل الجامعي بين منسوبي الجامعة-
 صحيفة رصد نيوز االلكترونية  
 356 نورة تطلق أول تطبيق للتواصل الجامعي )فيفا(جامعة األميرة  -
 356 جامعة نورة تبحث مستقبل الدراسات العليا في مؤتمر دولي العام المقبل -
 صحيفة مال االقتصادية  
 357  األميرة نورة بنك الرياض يرعى فعالية المؤتمر الطالبي السابع بجامعة -

 أول سعودي  
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 359 للتواصل االجتماعي” الفيفا“برنامج أول جامعة سعودية تطبق - 
 االخبارية  
 360 جامعة نورة تفتتح التقديم على طلبات التحويل الخارجي -
 عناوين  
 361 جامعة نورة تفتح مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي -
 وزارة الصحة  
 363 األميرة نوره يثقفن المرضى بمستشفى الملك سلمان طالبات جامعة -
 الخرج اون الين  
 364 جامعة نورة تفتح مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي -
  اللواء  

 365 تأسيس أول جمعية نسائية سعودية للدراسات اإلسالمية- 
 صحيفة صوت اإلمارات  

 366  ""أهمية تعزيز الهوية الوطنيةندوات في جامعة األميرة نورة عن  -

 mbc  

 367 2015قصة الشاب األكثر إصرارا في السعودية عام  -

 369 تنافس عقلي بين الطالب السعوديين .."2016إبداع "أولمبياد  -
 مجلة سيدتي 

 370 جامعة نورة تطلق "الحقيبة الذكية "لطالباتها  -

 371 للتواصل االجتماعيأول جامعة سعودية تطبق برنامج "الفيفا" - 
 372 مبتعثة سعودية تكشف ثغرات سرية في الهواتف الذكية -
 373 جامعة األميرة نورة تطلق مبادرة سفيرات التميّز والجودة -
 374 جامعة نورة تقيم دورة تدريبية للطالبات على التسوق اإللكتروني -
 مجلة لها  

 375 التربوي لألسرة لحماية األبناء من االنحرافباحثات سعوديات يطالبن بتفعيل الدور - 
 مجلة هي 

 378 جامعة األميرة نورة تطلق الحقيبة الذكية بالتعاون مع مايكروسوفت  -

 380 جامعة نورة تطلق تطبيقا حديثا للتواصل اإلجتماعي- 

 381 جامعة نورة تطلق مبادرة جديدة، تعرفوا عليها -

 مجلة روج 

 382 أكاديميات يدعون لتعزيز الهوية الوطنية لدى الشباب  -

 384 ”حقوق المريض“حرم أمير الرياض: واثقة من نتائج إيجابية لمؤتمر  -

 387 بيدك التغيير: حملة تغير بعض المفاهيم حول الشيخوخة -

 388 دراسة سعودية توضح اسباب غياب الموظفات -

 390 العالقات اإلنسانية مقهى حواري يوثق التواصل ويبني -

  إحصائية النشر في الصحف  

 

 

http://www.anaween.com/?p=88934
http://www.anaween.com/?p=88934
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 م 2016 فبراير 10-هـ 1437جمادى األول  1 االربعاء

 جامعة األمرية نورة تستضيف السجل الوطني للمتربعني باخلاليا اجلذعية

 

كلية الصيدلة ممثلة في وحدة خدمة املجتمع اليوم السجل الوطني للمتبرعين )السجل السعودي للتبرع استضافت 

بالخاليا الجذعية بمركز امللك عبدهللا العالمي لألبحاث الطبية في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني( وسط 

  برع.حضور كثيف من الطالبات والهيئة اإلدارية والتعليمية للمشاركة والت

ووصفت رئيسة وحدة خدمة املجتمع الدكتورة حنان حفيله هذه املبادرة بأنها خطوة لتشجيع التبرع بالخاليا 

 
ً
 نبيال

ً
 إنسانيا

ً
  املرض ى. ينقذ آالف الجذعية باعتباره عمال

فيما أوضحت أخصائية أبحاث علم األمراض واألنسجة ومنسقة أبحاث السجل السعودي للمتبرعين بالخاليا 

جذعية دكتورة نهى طشقند أهمية التبرع بالخاليا الجذعية واألمور التي يجب أن يعرفه املتبرع بالخاليا الجذعية , ال

الفتة إلى الحاالت التي تتطلب زراعة الخاليا الجذعية , حيث شرحت عملية التبرع بأخذ عينة من الدم من املتبرع 

بعد مرحلة تناسب أحد املتبرعين لحالة أحد  -لجينات  وإرسالها إلى مختبر تطابق األنسجة حيث يتم الفحص

ملعرفة مدى تطابق املتبرع مع املريض, وعند التطابق ُيطلع املتبرع على اإلجراءات املتبعة في عملية التبرع  -املرض ى 

 ح
ً
يث إن عبر جلسة تثقيفية مع إجراء الفحوصات الطبية الالزمة, مؤكدة أن عملية التبرع لن تكلف املتبرع شيئا

)السجل السعودي للمتبرعين بالخاليا الجذعية( يغطي تكاليف السفر داخل اململكة من وإلى الرياض مع تقديم 

 . املساعدة إذا لزم األمر
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 م 2016 فبراير 11-هـ 1437جمادى األول  2 خميسال

مديرة جامعة األمرية نورة: اجملالس الطالبية فرصة ملشاركة الطالبات يف حل 
 مشاكلهن وتطويراخلدمات

جالس أكدت معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل أن نجاح امل

االستشارية الطالبية يأتي بسبب التشارك في العمل واإلبداع بين إدارة الجامعة والطالبات , وأن الهدف منها هو 

إعطاء الطالبات فرصة للمشاركة في حل مشاكلهم وإدارة شؤونهم وتطوير الخدمات املقدمة لهم , مع إطالق العنان 

يب اإلدارية التي تدار فيها شؤونهم أو من خالل تبني بعض املشاريع ألفكارهم االبتكارية واإلبداعية من خالل األسال

  البناءة التي يقدمونها.

وأشارت إلى أن عمل املجلس الطالبي مستمر ويتم كل سنة ويتم تأهيل الطالبات املشاركات من خالل برامج تدريبية 

املجالس الطالبية هو محاولة بذل قصارى من عمادة شؤون الطالبات بالجامعة , موضحة أن أول مهمة من مهام 

جهدهم لتبني وسائل تواصل مع الطالبات تضمن أن تكون جميع طالبات الجامعة على وعي ومعرفة بمقر املجلس 

الطالبي وبكل وسائل التواصل في املجلس الطالبي وسياسات املجلس الطالبي , مؤكدة أن الجامعة حريصة على 

  تطمح له . سماع صوت الطالبة لتحقيق ما

كان ذلك خالل ترأسها مللتقى )املجالس االستشارية الطالبية للجامعات( أمس األول الذي استضافته عمادة شؤون 

لتطوير البيئة الجامعية الداعمة اآلمنة  الطالبات ضمن تبني جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن مبادرات 

جامعات في  7طالبة من املجالس االستشارية الطالبية من  37 واالرتقاء بالخدمات الطالبية بحضور ومشاركة 

, جامعة الفيصل , جامعة امللك سعود بن  الرياض, هي: جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية , جامعة اليمامة 

مثلن طالبة ي 15جامعة دار العلوم , جامعة امللك سعود إضافة إلى  , كلية املعرفة ,  عبد العزيز للعلوم الصحية 

  )صديقات املجلس( .

  ووصفت مديرة الجامعة املجالس الطالبية بالعمل الجماعي املميز قدوة بالقرآن الكرم "وأمرهم شورى بينهم" .

بعدها تحدثت رئيسة املجلس بجامعة األميرة نورة الطالبة أريج الحصان عن تجربتها في رئاسة املجلس بالبدء من 

ولها منصب الرئاسة , ثم شاهد الجميع عرضا لفيلم عن املجلس وإنجازاته وحمالته الترشيح باالنتخاب وانتهاء بوص

  تمرين مع وكيلة التوجيه واإلرشاد في عمادة شؤون الطالبات الدكتورة عائشة . , تبعها

ثم عقدت الجلسة الحوارية ) واقع وتطلعات املجلس ( بين الجامعات حيث تضمن الحوار على عدة أسئلة منها واقع 

  املجالس, وآلية الترشيح في كل الجامعات, و كيف كان إقبال الطالبات ,ومدى فعالية املجلس في كل جامعة .

من مركز امللك سلمان  وفي الختام ناقش الجميع في الجلسة التدريبية بعنوان ) تأهيل اللجان الشبابية ( قدمتها

جان الشبابية إلى تزويد املشاركات باملعلومات يهدف برنامج تأهيل الل للشباب الدكتورة عائشة باوزير حيث

واملهارات الالزمة لبناء اتصال فعال,والقيام ببناء وإدارة فرق العمل بجدارة عند تأسيس وإدارة املشروعات , ثم قام 

 املكتبة املركزية والنادي الرياض ي. الجميع بجولة في أبرز معالم الجامعة 
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 م 2016 فبراير 13-هـ 1437جمادى األول  4 السبت

جامعة األمرية نورة تدشن خدمات احلقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي 
 اجلامعة

عبدالرحمن مشروع الحقيبة الذكية دشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بجامعة األميرة نورة بنت 

للطالبات ومنسوبي الجامعة, وتعد الحقيبة الذكية هي أحد الخدمات السحابية التي تقدمها الجامعة بالشراكة مع 

شركة مايكروسوفت العاملية, والتي تتيح إمكانية التواصل وتشارك املعلومات والبيانات بكل سهولة بين طالبات 

  فعال  وكفاءة  عالية. الجامعة ومنسوبيها بشكل  

واشتملت الحقيبة الذكية على العديد من الخدمات التقنية املتميزة ومنها خدمة البريد اإللكتروني للطالبات 

جيجا بايت( وخدمة استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون الحاجة لتحميل  50بمساحات عالية تصل إلى) 

حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية "ون درايف" والتي  البرنامج على الجهاز املستخدم, مع إمكانية

  تيرا بايت لكل مستخدم. 1توفر مساحة تخزين تصل لـ 

وأوضح املشرف العام على إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت الدكتور عبدالعزيز السدحان بأن هذا املشروع يعد 

ن شركة مايكروسوفت العاملية لخدمة الطالبات ومنسوبي من املشاريع الرائدة التي توفر أحدث التقنيات م

الجامعة, وأن املشروع سوف يتم تفعيله للطالبات على مراحل وتستطيع الطالبات االستعالم عن الخدمات 

املقدمة وتاريخ تفعيل الخدمات من خالل موقع املشروع كما يستطيع جميع منسوبي الجامعة من خالل املوقع 

  وخدمات الحقيبة الذكية.طلب تراخيص برامج 

وبين الدكتور السدحان أنه تم تدشين موقع خاص باملشروع باللغتين العربية واإلنجليزية, ويشمل تعريف باملشروع 

 .sc.pnu.edu.saوالخدمات املقدمة وأدلة االستخدام ووسائل الدعم الفني للمستخدمين من خالل الرابط 

 
ً
بحد ذاته وإنما الهدف االستفادة من هذه التقنيات وتوظيفها لتحقيق  وأكد أن توفير أحدث التقنيات ليس هدفا

 إلى أنه تم تشكيل لجنة ملتابعة سير العمل والتأكد من 
ً
الكفاءة العالية وتحسين أسلوب تقديم الخدمات, مشيرا

 تحقيق أعلى مردود للخدمات التي يشتمل عليها املشروع وتذليل ما قد يعترض ذلك من عقبات.
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 م 2016 فبراير 18-هـ 1437جمادى األول  9 الخميس

 فائزة يف املؤمتر العلمي الطالبي السابع 43جامعة األمرية نورة تكرم 

 

فائزة خالل الحفل الختامي للملتقى الطالبي طالبة  43كرمت معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

للمؤتمر العلمي السابع لطالبات الجامعة أمس الذي نظمته وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية 

بحضور وكيالت الجامعة وعميدات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطالبات وأولياء أمورهن وذلك في قاعة 

  الجامعية.املؤتمرات باملدينة 

وهنأت منسقة املؤتمر الطالبي رئيسة اللجان املنظمة الدكتورة نورة القحيص في كلمتها الطالبات الفائزات وحثت 

من لم يحالفها الحظ بتكرار املشاركة للسنوات القادمة , موضحة أنه بدأ اإلعداد لهذا املؤتمر مع نهاية الفصل 

 على املشاركة إذ بلغ عددهن ) هـ ا143٦الدراس ي الثاني من العام املاض ي 
ً
( مشاركات , من 1٦0٩لتي نالت إقباال

املحاور ) محور األبحاث , االبتكاروصناعة األعمال , الخدمة املجتمعية , اإللقاء , األفالم الوثائقية ( واختير 

يداملراكز ( محكما من داخل وخارج الجامعة لتحد 7٩منهابعد عرضها على لجان التحكيم الذين بلغ عددهم ) 

  الثالثة األولى من كل محور , متمنية للجميع بالتوفيق والسداد .

بعدها استمع الحضور لقصيدة ) حينما تبدع املرأة ( تخلله عرض لفيلم ) فاسكلي ( استعرض مسيرة حصول 

  الجامعة على جوائز محلية خالل السنوات املاضية .

ة وحدة البحث واالبتكار الدكتورة عفاف الجبير في كلمتها أن من جانبها أكدت مستشارة املؤتمر الطالبي رئيس

املؤتمر هدف إلى بثروح املنافسة بين طالبات الكليات وقطف ثمار جهود عام كامل أبدعت فيها الطالبات بكإلصرار 

وعزيمة وصبر ألنهن يملكن عقول وقدرة فاقت التصورات من أجل تحقيق طموحاتالقيادة الرشيدة في أن تكون 

امعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن منارة العلم للمرأة السعودية واملساهمة في نهضة الوطن , موجها شكرها ملعالي ج

مديرة الجامعة والقائمات على امللتقى إلرساء التميز والنهضة التعليمية وإقرار املؤتمرات الطالبية على مستوىالوطن 

 و 
ً
 وعلما

ً
 وخلقا

ً
 .لتصدر شبابنا العالم دينا

ً
  إبداعا

وفي الختام قامت معالي مديرة الجامعة بافتتاح املعرض املصاحب الذي ضم على أعمال الطالبات املشاركات في 

 .امللتقى
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 م 2016 فبراير 18-هـ 1437جمادى األول 9 الخميس

برناجمًا تدريبيًا يف جامعة األمرية نورة لقياداتها وأكادميياتها   85
 وإدارياتها

, يستفيد منها  85أعدت عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
ً
 تدريبيا

ً
برنامجا

الفصل الدراس ي  أشهر ضمن خطة الجامعة لبرامجها التدريبية خالل 3منسوبات ومنسوبي الجامعة ,على مدى 

  الثاني لهذا العام .

وتستهدف عمادةالتطوير بهذه لخطة التدريبية تنمية الكفاءة املهنية للقيادات والهيئة األكاديمية واإلدارية بما 

برنامجا للهيئة 2٦برنامجا لقيادات الجامعة و 21يتوافق مع االقتصاد املعرفي , إذ شملت هذه الخطة ما يقارب 

 موجا إلى الهيئة 24افة إلى حوالي األكاديمية, إض
ً
 اإلدارية, وخمسة برامج أخرى للهيئة اإلدارية من الرجال. برنامجا

 وهي مجوعة من البرامج التي تخدم  مما يذكر أن برامج اللغة اإلنجليزية
ً
 كبيرا

ً
على وجه الخصوص القت إقباال

, برامج مهارات  PD-ARE  ابة البحوث األكاديميوالعامة وتساعد في تطوير القدرات اللغويةكبرنامج كت املتخصصين

, برنامج تطوير مهارات كتابة  PEDAL  , برنامج تطوير القيادات األكاديمية PD –BCOM  التواصل في بيئةالعمل

باإلضافة إلى برنامج  STUDY SKILLS , برنامج مهارات الدراسة البحثية PD-BMW  الرسائلوالتقارير

 لتحديد مستوىاملتقدمات وتوجيههن بعد ذلك إلى ما يتناسب EAP الشامل  اللغةاإلنجليزية
ً
  , وقد تم إجراء اختبارا

 وقدراتهن اللغوية.
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 م 2016 فبراير 22-هـ 1437جمادى األول 13 االثنين

جبامعة األمرية نورة تشارك يف املؤمتر اخلليجي األول حلقوق مجعية احلسىن 
 املريض

تشارك الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية "الحسنى" بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن, بدور 

على هامش  فاعل في اإلعداد والتنظيم لعقد الندوة النسائية يوم السبت القادم بفندق االنتركونتننتال بالرياض

فاعل في تحقيق مفهوم حقوق املؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض بعنوان : " تمكين املرأة من القيام بدور 

  " .املريض

وتهدف الندوة إلى تقديم نظرة شرعية لحقوق املريض وإلقاء الضوء على أهمية تطبيق املفهوم في املنشآت الصحية, 

  حية في املنشآت الصحية.وتمكين املرأة من أعمال حقوقها الص

أوضحت رئيسة جمعية "الحسنى" املشرفة على برنامج الندوة النسائية الدكتورة رقية نصرهللا نياز , أن مشاركة 

 لدور الجمعية في املحافل الوطنية 
ً
الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية في هذه الندوة يأتي تعزيزا

  هام في الدور الوطني والحقوقي للفرد واملجتمع .والخليجية واإلقليمية , واإلس

وأبانت الدكتورة نياز أن الندوة تتضمن محاضرة علمية لصاحبة السمو األميرة الجوهرة بنت متعب , وأخرى 

  لألستاذة الدكتورة نوال العيد , وتدير الجلسة عضو مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط .

لحقوق املريض تنظمه مدينة امللك فهد الطبية بالتعاون مع املكتب التنفيذي  يذكر أن املؤتمر الخليجي األول 

ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ووزارة الصحة باململكة وهيئة حقوق اإلنسان واملجلس الصحي 

السعودي واملنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ومجلس الضمان الصحي التعاون والهيئة السعودية للتخصصات 

 هـ .1437/  5/  20ـ  1٩الصحية وذلك خالل الفترة من 
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 م 2016 فبراير 23-هـ 1437جمادى األول 14 الثالثاء

طالبات طب أسنان جبامعة األمرية نورة يتدربن يف مدينة امللك سعود  
 الطبية

وقعت كلية طب األسنان بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن اتفاقية تدريبية مع مدينة امللك سعود الطبية, 

  بهدف االستفادة من الخبرة الطويلة املتعارف عليها باملدينة الطبية في مجال طب األسنان .

وتهدف االتفاقية إلى توفير مستوى عالي من التعليم والتدريب يضمن تأهيل طبيبات أسنان بمعايير عالية من 

الكفاءة, وتطوير املناهج واملقررات بما يضمن إشراك الطالبة في عملية التعليم الذاتي وتنمية التعليم املستمر بما 

واألسنان ألفراد املجتمع من خالل عيادات األسنان  يلبي معايير الجودة واالعتماد, وتقديم خدمة صحة الفم

بالكلية, وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ملواكبة التطورات في وسائل وطرق التعليم والتعلم, والتحديث 

املستمر للبنية التحتية من أجل توفير البيئة املناسبة للعملية التعليمية والتدريسية, االهتمام بمجاالت البحث 

مي وتحفيز أعضاء هيئة التدريس إلجراء بحوث العلمية ونشرها وتنظيم املؤتمرات والندوات العلمية, والعمل العل

 ,
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
على تفعيل الشراكات وتطوير العالقات مع كليات طب األسنان ومؤسسات البحث العلمي محليا

 ملهنية والبحثية.التواصل مع الخريجات وربطهم بالقسم من أجل تطوير خبراتهن ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1470420
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1470420


 

 
17 

 م 2016 فبراير 24-هـ 1437جمادى األول 15 ءاالربعا

 جامعة األمرية نورة تفتتح جمال التقديم على طلبات التحويل اخلارجي 
افتتحت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي للفصل الدراس ي االول 

 12هـ, حيث بدأت عمادة القبول والتسجيل استقبال طلبات التحويل الخارجي يوم 1438-1437للعام الجامعي 

  هـ. 1437جمادى األولى من العام الجامعي  23جمادى األولى حتى يوم 

وأكدت العمادة أن تقديم الطلب ال يعني القبول خاصة إذا لم تتحقق الشروط الخاصة بالتخصص واملعلنة على 

صفحة عمادة القبول والتسجيل , موضحة أن اإلجراءات املطلوبة من الطالبة عند التقدم بطلب التحويل إلى 

طلوبة في عمادة القبول والتسجيل في املبنى جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, تتمثل في : تقديم الوثائق امل

-Darاألكاديمي للجامعة بحي النرجس, ويمكن للطالبة التواصل واالستفسار على البريد االلكتروني: 

eq@pnu.edu.sa  متابعة ما يستجد على الطلب, وملزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع الجامعة

www.pnu.edu.sa.? 
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 م 2016 فبراير 25-هـ 1437جمادى األول 16 الخميس 

ز واجلودة يف مرحلتها  
ّ
جامعة األمرية نورة تطلق مبادرة سفريات التمي

 الثانية

بنت عبدالرحمن مبادرة " سفيرات التميز والجودة " أطلقت عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة 

  وذلك في مركز التميز للتعليم والتعلم.

ويتم من خالل تلك املبادرة تقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات األعضاء املهنية واألكاديمية من ِقبل عمادة التطوير 

د املبادرة على نشر ثقافة التميز والجودة وتنمية املهارات تحت مظلة وكالة الجامعة للتطوير والجودة, وتعتم

بواسطة نخبة مؤهلة من أعضاء الهيئة التعليمية, بتوفير فرص متكافئة لتدريب وتطوير أعضاء الهيئة التعليمية 

من خالل تأهيل سفيرات للتميز والجودة ليعملن وسطاء لنقل املعرفة والخبرة والتواصل وبناء مجتمع معرفي 

  ُمستدام .

بادرة سفيرات التميز والجودة إلى اختيار نخبة من عضوات الهيئة التعليمية بناًء على معايير مدروسة وتهدف م

وتدريبهن وتأهيلهن كمدربات لنقل وإثراء الخبرات واملعارف لزميالتهن من عضوات الهيئة التعليمية, كما تقوم على 

فريق إلعداد الحقائب التدريبية, باإلضافة إلى  تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التعليمية وتكوين

م في الجامعة وتطبيقها لبناء مجتمع معرفي, إلى جانب املشاركة في 
ُ
املشاركة في بناء استراتيجية التعليم والتعل

 مجتمعات التعلم األكاديمية ونشر ثقافتها واملشاركة املستمرة والفاعلة في أنشطة مركز التميز في التعليم والتعلم

  وفق منهجيات محددة مما ينتج عنه تحقيق معايير التميز والجودة في ضوء توجه الجامعة.

عّد مبادرة سفيرات التميز والجودة واحدة من مجموعة مبادرات يضمها مركز التميز في التعليم والتعلم الذي 
ُ
وت

ريس والطالبات في جوانب يعمل على االرتقاء بجودة التعليم الجامعي, حيث يقدم خدمات ألعضاء هيئة التد

مختلفة في التعليم والتعلم, وتتألف برامجه من مجموعة واسعة من الدورات التدريبية, وورش العمل, والحلقات 

الدراسية, والسيمينارات, وأركان النقاش, والجلسات الحوارية واالستشارية الالزمة لتطوير األداء بجامعة األميرة 

 نورة بنت عبد الرحمن.
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 م 2016 فبراير 28-هـ 1437جمادى األول 19 األحد

 "بدء فعاليات الندوة النسائية حول "تعزيز الوعي حنو حقوق املريض
املريض", التي تنظمها الجمعية العلمية بدأت مساء اليوم فعاليات الندوة النسائية حول "تعزيز الوعي نحو حقوق 

السعودية للدراسات اإلسالمية "الحسنى" على هامش فعاليات املؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض, برعاية 

صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد حرم أمير منطقة الرياض, وذلك في قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق 

  االنتركونتننتال بالرياض .

وتهدف الندوة إلى تقديم نظرة شرعية لحقوق املريض وإلقاء الضوء على أهمية تطبيق املفهوم في املنشآت الصحية, 

  وتمكين املرأة من إعمال حقوقها الصحية في املنشآت الصحية كافة .

ت عبدالرحمن, وأوضحت رئيسة الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية "الحسنى" بجامعة األميرة نورة بن

 لدورها في 
ً
املشرفة على عقد وتنظيم هذه الندوة, الدكتورة رقية نصرهللا نياز, أن مشاركة الجمعية يأتي تعزيزا

  املحافل الوطنية والخليجية واإلقليمية, واإلسهام في الدور الوطني والحقوقي للفرد واملجتمع .

لصحي لم يعد فضال يوهب لهن, بل واجب تتحمل املرأة وأضافت إن خروج النساء للعمل بشكل عام وفي املجال ا

لذا كان من الواجب تمكين املرأة في كثيًرا من تبعاته وتضحية تستحق عليها املساندة من كل أطياف املجتمع, 

الخدمات الصحية أوال بإيجاد الكوادر املؤهلة لهن وزيادة املرافق الصحية املتخصصة في أمراض النساء والوالدة, 

حتى يتسنى لها لك االلتفات للدراسات واألبحاث املتخصصة في أمراض النساء , والعمل على تعزيز دور املرأة وكذ

املرأة على أداء دورها بكل العطاء بصورة أكثر نشاطا وفعالية, وكذلك إيجاد األنظمة الصحية واإلدارية التي تساعد 

  خصوصية بعيدة عن العوائق التي تحد من عطائها.

انت الدكتورة نياز أن الندوة تتضمن محاضرة علمية لصاحبة السمو األميرة الجوهرة بنت متعب, والدكتورة وأب

نوال العيد , وتدير الجلسة الدكتورة منى آل مشيط عضو مجلس الشورى , وسيشارك في فعالياتها مجموعة من 

 ألوبريت الوطني .أستاذات و طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في التقديم وا
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 م 2016 فبراير 28-هـ 1437جمادى األول 19 األحد

ا لقائدات التعلم اإللكرتوني
ً
 جامعة األمرية نورة تتبىن برناجم

التعلم اإللكتروني, من خالل )عمادة التعلم اإللكتروني تبنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا لقائدات 

والتعليم عن بعد( حيث تستهدف العمادة بهذا البرنامج تعزيز الكفاءات األكاديمية وبناء القدرة املؤسسية للكليات 

لتعلم مع خلق قصص نجاح مميزة وتدريب النظراء في مجال التعلم اإللكتروني, لتحقيق الريادة والتميز للمرأة في ا

  اإللكتروني والتعليم عن بعد.

وأوضحت عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد الدكتورة عهود بنت عبد هللا الفارس في بيان رسمي أصدرته 

جامعة األميرة نورة أمس, أن الجامعة تسعى إلى االستخدام األمثل لتقنيات التعليم اإللكتروني في دعم وتفعيل 

م والتعلم املختلفة لتطوير وتجويد العملية التعليمية واألكاديمية وخلق بيئة تعلم تفاعلية استراتيجيات التعلي

نشطة متطورة تعزز مهارات البحث والتعلم والتفكير والتحليل بما يتناسب مع املادة العلمية املطروحة , وفيما 

  مية يتم ترشيحهن من قبل كلياتهن.يستهدف برنامج )قائدات التعلم اإللكتروني( عددا من عضوات الهيئة التعلي

وأفادت الفارس أن خطة سير البرنامج تتضمن تدريب عدد من عضوات الهيئة التعليمية ويتم ترشيحهن من قبل 

لحضور حزمة من الدورات التدريبية وورش العمل التي من أبرزها: تعزيز التعليم  -وفق معايير محددة  -كلياتهن 

م اإللكتروني , وورشة عمل الفصول االفتراضية , ودورة التصميم النموذجي للمقررات باستخدام نظام إدارة التعل

اإللكترونية , حيث تهدف هذه الدورات والورش إلى إكساب املشاركات املفاهيم واملهارات األساسية لتحقيق الريادة 

علم اإللكتروني وملفاهيم في مجال التعلم اإللكتروني, وتشمل تلك املهارات الفهم الدقيق لنظام إدارة الت

ومصطلحات التعلم اإللكتروني وتكنولوجيا التعليم, واإلملام بأبرز أدوات وتطبيقات التعلم اإللكتروني, والتمكن 

من استخدام أدوات ومستحدثات التقنية والتوظيف املناسب لها, ولعل أبرز ما يسعى إليه البرنامج هو تكوين 

تغيير في مجال التعلم اإللكتروني, تدعم تقديم االستشارات والتدريب للنظراء من قاعدة من شركاء النجاح وقادة ال

أعضاء الهيئة التعليمية بالكليات التي ينتمين إليها بما يحقق االكتفاء الداخلي بالكليات ويسهم في بلوغ أهداف 

 وغايات الجامعة املنشودة.
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 م 2016 فبراير 29-هـ 1437جمادى األول 20 اإلثنين

  كلية العلوم جبامعة األمرية نورة تدرب طالباتها على )التسوق اإللكرتوني(
ي ( أقامت كلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم دورة تدريبية بعنوان ) التسوق اإللكترون

  للطالبات نظمتها وحدة النشاط الطالبي بكلية العلوم .

وأكدت املدربة طالبة نظم املعلومات بكلية علوم الحاسب واملعلومات مها الروقي أن املجتمع اآلن يتجه بشكل 

ملحوظ إلى التسوق اإللكتروني فمن هنا جاءت فكرة إعداد الدورة التي تركز على أهمية التدريب على التسوق 

لكتروني في ظل عدم معرفة الكثير ألساسيات التسوق عبر اإلنترنت أو كيفية الدفع وطريقة الشراء , مشيرة إلى اإل

أن الدورة طرحت نصائح التسوق اإللكتروني اآلمن بعيدا عن الغش والخداع, ليكون لدى املستهلك الوعي الكافي 

  يدا عن الوقوع ضحية لخداع املستثمرين اإللكترونيين.للمواقع املصرح بها إضافة إلى طريقة الدفع عند الشراء بع

كما أوضحت الروقي أن للتسوق اإللكتروني فوائد من خالل توفيره للكثير من الوقت, حيث توفر مواقع التسوق 

عن  عبر اإلنترنت الشراء من كافة أنحاء العالم, فال يحتاج األمر إلى مغادرة املنزل, مما يوفر الكثير من املال, فضال

الحصول على أفضل سعر مقارنة بين السعر املطلوب وبين األسعار املوجودة في املحالت التجارية , مستعرضة 

 تاريخ التسوق عبر اإلنترنت وبداياته ومفهوم هذا النوع من التسوق .
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 م 2016 مارس 2-هـ 1437جمادى األول  22 األربعاء
 التغيري( )بيدكجامعة األمرية نورة تطلق محلة 

أطلق نادي العالج الطبيعي بكلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة األميرة نورة أمس, حملة )بيدك التغيير(, 

الصحية, وركن لعرض مرئي لبعض األمراض الشائعة في واشتملت على جلسات للتثقيف الصحي وركن األغذية 

مرحلة الشيخوخة, وركن يوغا, واختبار العضالت الذي يبّين أهمية االسترخاء, واالبتعاد عن التوتر, والقلق, 

  وكذلك ركن لتسجيل عضوية في نادي العالج الطبيعي .

فن على النمط الحياتي الصحي والسليم, وشهدت الحملة الكثير من الحضور من داخل وخارج الجامعة, حيث تعر 

بهدف الحد من انتشار األمراض واملشاكل الصحية الشائعة خالل فترة الشيخوخة واملحافظة على عطاء كبار 

  السن خالل هذه املرحلة والتعرف على احتياجاتهم .

ن تغيرات جسمانية واطلعت الطالبات على املعلومات الكاملة حول سن اليأس بالنسبة للمرأة وما يصحبه م

( الذي يقوم بتتبع نشاط الجسم, وعدد خطوات املش ي, ومعدل الحرق, S Healthونفسية, وتعرفوا على تطبيق )

 ونبضات القلب, املتوفر في الهواتف الذكية.
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 م 2016 مارس 7-هـ 1437جمادى األول  27 اإلثنين

 مديرة جامعة األمرية نورة تدشن مقهى حواري غداً 
تدشن معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل غدا ) مقهى حواري (, 

سيدا لتوجهات قيادة الجامعة في بناء جسور العالقات اإلنسانية مع الذي أنشأته كلية الخدمة االجتماعية, تج

الطالبات, وتعزيز ثقافة الحوار البناء وسلوكياته بين الطالبات ليصبح أسلوبا للحياة ومنهاجا للتعامل مع مختلف 

نمية املتكاملة القضايا السيما وأن معطيات العصر الحديث تتجه إلى تفعيل قيم املواطنة واالنتماء والحوار والت

  للطالبات من جميع الجوانب العلمية واالجتماعية والشخصية والنفسية واملهنية .

وأوضحت عميدة كلية خدمة املجتمع الدكتورة جميلة اللعبون أن الكلية بتخصصها ورؤية الجامعة تسعى ملثل 

ي في تهيئة بيئة وحياة جامعية هذه املشاريع التي تخدم الطالبات لصالح املجتمع, مؤكدة هدف املقهى الحوار 

متنوعة وثرية للطالبات تتوفر فيها الفرص التعليمية والنمو النفس ي واالجتماعي والعالقات الشخصية وإتاحة 

الفرصة لهن للتعبير عن ذواتهن, وكذلك من منطلق تخصص الخدمة االجتماعية لتطوير الطالبات أكاديميا 

مشاركة في األنشطة داخل الحرم الجامعي واالستفادة منها في حياتهن واجتماعيا وشخصيا ومهنيا وتشجيعهن لل

خارج الحرم الجامعي إلى جانب تطوير قدراتهن في اتخاذ القرارات ودعم الحوارات البناءة من خالل املجالس 

  الطالبية ووحدة حقوق الطالبات إلى غير ذلك من الفرص التي يتم استثمارها لصالح الطالبات.

لعبون أن املقهى الحواري عبارة عن برنامج حواري سيتم تفعيله وفق خطة تشغيلية مبرمجة من خالل وأفادت ال

إنشاء وحدة ) املقهى الحواري ( التي تعمل على إكساب الطالبات املهارات املتنوعة التي تساعدهن على التعامل مع 

جاءت فكرة إنشاء وحدة املقهى الحواري الذي الصعوبات التي تواجههن أثناء الدراسة أو في حياتهن االجتماعية, و 

يتضمن توفير مناخ جامعي حواري متكامل للطالبة باستثمار طاقاتها وقدراتها وميولها بما يحقق لها شخصية واثقة 

بنفسها وباآلخرين واعية بواجباتها وحقوقها ودورها في خدمة مجتمعها بإبداع ووالء وانتماء ويسعى املقهى لتحقيق 

هداف باستخدام أساليب علمية وفنية من خالل جلسات حوارية تقدم عن طريق متخصصين في الخدمة هذه األ 

  االجتماعية والعلوم االجتماعية والنفسية.

وأكدت املسؤوالت عن تشغيل املقهى الحواري أن املقهى سيعمل على تعزيز وتقوية الشراكات املجتمعية مع بعض 

عبدالعزيز للحوار الوطني حيث أن هذا املركز له دور بارز وواضح في تفعيل قيم الجهات الخارجية مثل مركز امللك 

املواطنة واالنتماء والحوار, مع فتح باب املشاركة في الجلسات الحوارية من قبل أعضاء هيئة التدريس واملهتمين 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1475025
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  بهذا املجال من مختلف الكليات والجامعات .

مثل في إسهام املقهى الحواري في تحقيق األهداف التعليمية والتربوية وتوقعن تحقيق املقهى الحواري لنتائج تت

لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وكلية الخدمة االجتماعية واملرتبطة بإعداد وتخريج جيل متميز من 

املتخصصات املؤهالت لتحمل املسؤولية وخدمة املجتمع, باإلضافة لتوفير بيئة اجتماعية ونفسية وتربوية 

 تعليمية متميزة .و 
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 م 2016 مارس 8-هـ 1437جمادى األول  28 الثالثاء

 جامعة نورة تبحث مستقبل الدراسات العليا يف مؤمتر دويل العام املقبل
الشراكات  إقامة مؤتمر بعنوان )مستقبل الدراسات العليا في ضوءتعتزم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

م, حيث 201٦/ 10/ 27-2٦هـ املوافق للفترة من 1438/ 1/ 2٦- 25الدولية .. "ممارسات دولية"( خالل الفترة من 

, كما أن  تعّد برامج الشراكات الدولية في برامج الدراسات العليا ضمن استراتيجيات الجامعات ورؤيتها املستقبلية

وتجربة متميزة أصبح ضرورة ملحة  بناء وتطوير شراكة دولية فعالة في مجال الدراسات العليا وتقديمه بجودة عالية

لكثير من الجامعات العاملية, بل أصبح ضمن أولويات برامجها, فقد أصبحت البرامج املشتركة واملزدوجة في برامج 

  معات التي تسعى إلى تعزيز قيمها الدولية.الدراسات العليا ظاهرة في العديد من الجا

ويعّد موضوع املؤتمر من املوضوعات الحديثة واملهمة على الصعيد العلمي والعملي , مما يعكس الواجهة املشرقة 

لتطوير برامج الدراسات العليا بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في ضوء التوجهات العاملية تأكيدا لالرتقاء 

مستوى وفي هذا املؤتمر يلتقي العلماء  العليا ودعما للتواصل العلمي واملنهي على أعلى امج الدراساتبمختلف بر 

من بلدان مختلفة تحت سقف واحد بهدف تبادل التجارب وزيادة املعارف والخبرات املهنية والبحثية  واملمارسون 

  للباحثين والعاملين في مجال الدراسات العليا.

الجامعات  الفرصة للوقوف على التجارب واملمارسات الناجحة لبعض الشراكات الدولية بين ويتيح هذا املؤتمر

,وبرامج التوأمة العلمية العاملية ومجاالت االستفادة منها في نقل الخبرات وتطوير املجتمع العلمي واألكاديمي ومن 

رسات العاملية املبتكرة لبرامج الدراسات املتوقع أن يثمر املؤتمر عن عدد من النتائج مثل التعرف على أفضل املما

الدولية ومجاالت االستفادة منها, وإلقاء  العليا, والوقوف على التجارب واملمارسات الناجحة لبعض الشراكات

الضوء على برامج التوأمة العلمية العاملية بين الجامعات, وبالتالي الخروج بتوصيات عملية يمكن أن تسهم في 

  اسات العليا لتحقيق التنمية املستدامة.تطوير برامج الدر 

يذكر أنه من بين تلك الجامعات هي : جامعة محمد الخامس باملغرب برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها , 

وجامعة مدينة دبلند بإيرلندا برنامج املاجستير العلوم في إدارة االعمال وبكالوريوس ادارة االعمال , وجامعة جنوب 

جامعة ايرامسوس بهولندا بكالوريوس علوم الصحة , جامعة موناش بأستراليا برنامج بكالوريوس علوم  الدنمارك و

  التأهيل .

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1475450
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 م 2016 مارس 9-هـ 1437جمادى األول  29 األربعاء

تدشن املقهى احلواري بكلية  نعبد الرمحمديرة جامعة األمرية نورة بنت 
 اخلدمة االجتماعية

دشنت معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل أمس املقهى الحواري 

العالقة اإلنسانية مع الطالبات من بكلية الخدمة االجتماعية , الذي يأتي ذلك ضمن توجه الجامعة لبناء جسور 

منطلق تخصص الخدمة االجتماعية على تشجيع وتعزيز ثقافة الحوار البناء وسلوكياته بين الطالبات بحضور 

  وكيالت الجامعة وعميدات الكليات والطالبات .

املقهى تم تدشينه تزامنا وأفادت عميدة كلية الخدمة االجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون في كلمتها االفتتاحية بأن 

مع اليوم العالمي للمرأة حيث يقدم املقهى جلسات حوارية تخدم املرأة وتساعدها في اتخاذ القرارات ودعم 

 لسعي الكلية لعمل شراكة 
ً
الحوارات البناءة التي تسعى لتطوير املرأة أكاديميا واجتماعيا وشخصيا ومهنيا , مشيرة

يز للحوار الوطني ليتسنى للطالبة الجامعية املشاركة في أنشطة املركز املحلية تعاونية مع مركز امللك عبدالعز 

  واإلقليمية والعاملية .

ثم شاهد الجميع فيلما عن أهمية الحوار حيث يعّد من وسائل االتصال والتأثير في اآلخرين ووسيلة دعوية ناجحة 

في التفاوض في جميع املستويات كافة , وتم عرض للحقائق والرد على الشبهات بأسلوب حضاري واألداة الرئيسية 

طالبة خالل الفترة التجريبية السابقة التي 1385فيلم عن نشأة املقهى الحواري موضحا أن عدد املستفيدات 

  امتدت لشهرين.

ك بعدها أشارت املشرفة على إدارة املقهى االخصائية النفسية ريم الغامدي إلى الخطط املستقبلية للمقهى بإشرا

الطالبات في األنشطة الخاصة بمركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني وإقامة جلسات حوارية بّناءة , باإلضافة إلى 

تزويد جميع الطالبات املتوقع تخرجهن بدورة "مهارات االتصال والحوار الفعال " لتمكنهن مستقبال من االنخراط في 

شخصيات من جنسيات مختلفة من منسوبات الجامعة وعرض  الحياة العملية بفاعلية عالية , وسيتم استضافة

ثقافتهن وتعريفهن بثقافة املجتمع السعودي لتحقيق املزيد من األلفة والتعايش املجتمعي , مفيدة أنه سيتم 

التعاون مع مركز امللك عبدهللا لحوار األديان باستضافة عدد من أعضائه لعرض تجاربهم واهم االيجابيات 

ي تحققت لهم عن طريق الحوار , وأهمية إشراك الطالبة الجامعية في إقامة وإدارة جلسات حوارية واملكاسب الت

  لعرض نجاحها وتجاربها وتشجعها لتحقيق أهدافها والعمل على الوصول إليها.

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1475885
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1475885
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وقدمت عضو مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ليلى الخريف ورقة عمل بعنوان )الحوار مع الشباب( وضحت 

يها أن رسالة املركز نشر وتنمية مهارات الحوار بين فئات الشباب لتفعيل مشاركتهم املجتمعية ولتمكينهم من ف

تحقيق تطلعاتهم مشيرة إلى العديد من البرامج املقدمة مثل برنامج سفير حيث يهدف إلى تحقيق التفاهم بين 

م الثقافات االخرى وتقبلها , وبرنامج ج    سور وتمكين وحوارنا فن ومقهى الحوار .الشعوب, من خالل تفهُّ

وفي الختام كرمت معالي مديرة الجامعة املبادرات في املقهى الحواري من أعضاء هيئة تدريسية وإدارية وطالبات 

شاكرة الكلية على مبادرة " املقهى الحواري" والتي تؤكد إدراك الكلية لدورها في خدمة الجامعة واملجتمع , مكدة على 

  تدريب الطالبات على مهارة الحوار التي تحتاجها الطالبة كمهارة أساسية للنجاح في حياتها العامة والخاصة .أهمية 
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 خالل مشاركتهن بالربنامج الثقايف لـ"اجلنادرية"

 أكادمييات وباحثات يطالنب بتعزيز دور األسرة للحد من االحنراف والتطرف

 

طالبت أكاديميات وباحثات تعزيز دور األسرة في الحد من االنحراف والتطرف, وذلك ضمن مشاركة جامعة األميرة  

(, 30في استضافة ندوات ثقافية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة بالتعاون )الجنادرية  نورة بنت عبدالرحمن

خالل ندوة )دور األسرة في الحد من االنحراف والتطرف( التي أدارتها د.عائشة حجازي, ضمن دور الجامعة 

 ومسؤوليتها الوطنية والثقافية واالجتماعية في اإلسهام بحركة التنمية. 

حيث اقترحت برنامجين ملكافحة التطرف,  -أستاذة السنة في جامعة األميرة نورة-بدأت الجلسة بورقة د.نوال العيد 

األول علمي والثاني عملي, موضحة في البرنامج العلمي أّن العلم الشرعي قائم على الكتاب والسنة, داعية إلى تدبر 

 شبهات على يد العلماء الربانيين. القرآن الكريم, ومساندته بمشروع علمي ملكافحة ال

)من يختطف األبناء ودور  -أستاذة الجغرافيا االقتصادية بجامعة األميرة نورة-فيما جاءت ورقة د. نورة العجالن 

دة أن 
ّ
األسرة واملجتمع(, مطالبة بالتركيز على تعزيز الهوية في سن املراهقة, بفهمه وقبوله نفسيا ومجتمعيا, مؤك

 ه املرحلة هو "فقد الهوية لدى الشباب". أصعب ما في هذ

 أن التغيرات االجتماعية واالقتصادية املتالحقة 
ً
من جانبها, حذرت د. بنيه الرشيد من عوامل تطرف الشباب, مبّينة

التي يمر بها مجتمعنا تفرز الكثير من الظواهر واملشكالت, وأوصت بإنشاء مراكز أبحاث على مستوى عال من 

استشراف املستقبل من خالل املعطيات الحالية ودراسة التغيرات التي يمر بها املجتمع ووضع رؤى  الكفاءة مهمتها

http://www.alriyadh.com/1127597
http://www.alriyadh.com/1127597
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واضحة لصناع القرار لتفعيلها, مطالبة وسائل اإلعالم بالبرامج الدينية والثقافية, وتنظيم برامج إعالمية مخصصة 

 واملحاضرات لتصحيح املفاهيم الخاطئة.  لتوعية الشباب وتدريبهم على مواجهة األفكار الضالة, وعقد الندوات

ونبهت الكاتبة سكينة املشيخص من فجوة الحوار األسري وتأثيرها في تشكيل الشخصية السلبية للناشئة, موصية 

بضرورة امتالك األسر للوعي االجتماعي والسلوكي التربوي عبر استخدام الحوار ملعالجة مشاكل األبناء, وإطالق 

ية تستهدف التركيز على الحوار كوسيلة لحماية الناشئة من عوامل االختراق الفكري والعقلي منظومة عمل اجتماع

في ظل دخولهم إلى العالم االفتراض ي من خالل املواقع االجتماعية وتعرفهم على أصدقاء يستهدفون اصطيادهم 

هج التربوي لألسر ومساعدتها في حل واستقطابهم إلى أفكار سلبية, مع تأسيس مراكز أسرية داخل األحياء ملتابعة املن

 مشكالتها, وترقية دور اإلشراف التربوي في املدارس وفتح قنوات اتصال دائمة مع األسر. 

 تعزيز الهوية الوطنية 

فيما جاءت الندوات الخاصة بتوحيد الدعوات من األكاديميات والباحثات إلى أهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى 

 االنتماء والوالء لدى أفرادها.  النشء, وتنمية ِقَيم

على أهمية  -أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر املساعد بجامعة طيبة-فقد أكدت د. عزة بنت عبدالرحيم بن شاهين 

دور األسرة في تنمية روح الوطنية واملواطنة في نفوس أطفالها, من خالل غرس السلوكيات واملمارسات العملية 

 من الدالة على حب الوطن, وا
ً
 مهما

ً
شبع حاجات الطفل, تعد عامال

ُ
النتماء له, مؤكدة أن األسرة املستقرة التي ت

ه ال 
ّ
 إلى أن

ً
مَّ قدرته على التفاعل بشكل إيجابي مع املجتمع, الفتة

َ
زانه وتكامل شخصيته, وِمن ث ِ

ّ
عوامل سعادته وات

 تعارض بين مفهوم االنتماء الوطني, وبين الشريعة اإلسالمية. 

ها, دعت الكاتبة كوثر األربش الشباب إلى معرفة كيف تكونت وحدة الوطن املبنية على العقيدة اإلسالمية ومن جهت

 والوحدة العربية 

 اإلسالمية, الفتة إلى أن "الوطنية ال تعني تجرد الشخص من صفاته وأصالته ألن الوطن مظلة أعلى". 

حول تعزيز شعور الشباب  -ستاذ املشارك بجامعة سلماناأل -وفي السياق ذاته, تحدثت د. نوف بنت ناصر التميمي 

باالنتماء الى أسرهم, وذواتهم والشعور بشرف االنتماء للوطن واالعتزاز به, داعية إلى ضرورة إعداد الشباب للعمل 

ده واملشاركة الفاعلة في خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية, إلى جانب تهذيب سلوكه وأخالقه وتعوي

 على التحلي بأخالقيات املواطن الواعي. 

 تحديات التقنية 

وفي الندوة التي عقدت بعنوان )األسرة وتحديات ثقافة التقنية, دعت د.ريم بنت عبداملحسن بن محمد العبيكان 

ي املحاضر بجامعة امللك سعود إلى ضرورة توّجه الجيل الجديد نحو إنتاج املحتوى الرقمي وأهمية دور األسرة ف

 التعامل اإليجابي مع ثقافة التقنية. 

على أهمية زيادة وبناء  -كلية االقتصاد واإلدارة جامعة امللك عبدالعزيز-من جانبها, شددت د. وفاء عبدالبديع اليافي 

العديد من املؤسسات الثقافية واالقتصادية والرياضية واالجتماعية والعلمية الستيعاب طاقات الشباب وتوجههم 

الوعي واملسؤولية, إلى جانب تطوير دور األسرة بوصفها املدرسة األولى في حياة الفرد, واستغالل وسائل  في إطار
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وأدوات العصر الرقمي املرئية واملقروءة واملسموعة لبث البرامج الثقافية, وتشديد املراقبة من قبل الجهات 

 الرسمية بشكل مركزي وعلى مقاهي اإلنترنت خاصة. 

ستاذة أمل الطعيمي حول األسرة وتحديات ثقافة التقنية, وتناولت بالتفصيل تحديات االستخدام كما تحدثت األ 

  االستهالكي السلبي, واالستسالم للتلقي والتخلي عن دور الفاعل, إلى جانب ضعف املسؤولية الفردية والجماعية.
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 م 2016فبراير  13-هـ 1437جمادى األولى  4السبت 

 ختصيص ندوة نسائية يف املؤمتر اخلليجي حلقوق املريض

أعلن د. توفيق بن أحمد خوجة, املدير العام للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون, رئيس  

جلسة نسائية تعقد ضمن أنشطة ما قبل  اللجنة العلمية للمؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض عن تخصيص

 املؤتمر بعنوان "تمكين املرأة من القيام بدور فاعل في تحقيق مفهوم حقوق املريض". 

وقال: إن الجلسة تهدف إلى تقديم نظرة شرعية لحقوق املريض وإلقاء الضوء على أهمية تطبيق املفهوم في املنشآت 

لصحية في كافة املنشآت الصحية. ويعقد املؤتمر برعاية وزير الصحة, الصحية, وتمكين املرأة من إعمال حقوقها ا

ه في قاعة امللك فيصل للمؤتمر بفندق االنتركونتننتال 20/5/1437-1٩م. خالد بن عبدالعزيز الفالح, خالل الفترة 

 إلى أن املؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد )
ً
عليم طبي ( ساعات ت10بالرياض, مشيرا

 مستمر. 

وأضاف د. خوجة: إن برنامج الجلسة النسائية يتضمن محاضرات لصاحبة السمو األميرة الجوهرة بنت متعب آل 

سعود, وصاحبة السمو األميرة هيفاء الفيصل, ود. نوال العيد, وتقدم الحفل د. منى آل مشيط عضو مجلس 

كلية اآلداب جامعة األميرة نورة بنت  -دراسات اإلسالمية الشورى, وتدير الجلسة د. رقية نياز األستاذة بقسم ال

 عبدالرحمن بالرياض. 

يشار إلى أن املؤتمر تنظمه مدينة امللك فهد الطبية بالتعاون مع املكتب التنفيذي ملجلس وزارة الصحة, وهيئة 

مجلس الضمان الصحي حقوق اإلنسان بالرياض, واملجلس الصحي السعودي, واملنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية, و 

التعاوني, والهيئة السعودية للتخصصات الصحية, والعديد من املنظمات الصحية اإلقليمية والدولية وبعض 

 الجامعات السعودية واألجنبية.
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 م 2016فبراير  17 -هـ  1437جمادى األولى  8األربعاء 

 خبراء التخطيط اإلستراتيجي بمشاركة

 جامعة اخلليج تستضيف اجتماع رؤساء تسع جامعات من دول التعاون

تستضيف جامعة الخليج العربي االجتماع األول لفريق عمل إعداد الخطة اإلستراتيجية للجنة رؤساء ومديري 

اليوم الخميس, وذلك ملناقشة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

مشروع إعداد الخطة اإلستراتيجية للجنة بالتنسيق مع األمانة العامة, وبمشاركة ممثلين عن تسع جامعات من 

الجامعات الخليجية من متخذي القرار, وعدد من الخبراء املختصين في مجال التخطيط االستراتيجي. ورحب رئيس 

بدالرحمن العوهلي باستضافة الجامعة لالجتماع األول, التي لطاملا جسدت روح جامعة الخليج العربي د. خالد بن ع

االتحاد الخليجي, معربا بذات الوقت عن اعتزاز الجامعة بدعم مسيرة العمل التعليمي والتربوي املشترك لتحقيق 

ل أن يناقش االجتماع مجاالت التكامل والتعاون بين مؤسسات التعليم العالي في دول املجلس, موضحا أنه من املؤم

عدة أوراق منها ورقة األمانة العامة وورقة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية, حول مقترح إعداد الخطة 

اإلستراتيجية للجنة رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج 

د الخطة اإلستراتيجية قد اتخذ في االجتماع الحادي والعشرين للجنة العربية. هذا, وقد كان قرار تشكيل فريق إعدا

رؤساء ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول املجلس الذي استضافته جامعة اإلمام محمد بن سعود 

ن رؤساء اإلسالمية في أكتوبر املاض ي بمقترح إلعداد الخطة اإلستراتيجية للجان الوزارية, وتقرر بعد مناقشتها م

ومديري الجامعات ومؤسسات التعليم العالي, إيجاد خطة إستراتيجية للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث 

العلمي بدول املجلس, وإنشاء فريق عمل برئاسة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية, وعضوية كل من جامعة 

امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, وجامعة حفر الباطن, اإلمارات, وجامعة البحرين, وجامعة الخليج العربي, وج

 وجامعة السلطان قابوس, وجامعة قطر, وجامعة الكويت.
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 م 2016 فبراير 22-هـ 1437جمادى األول 13 االثنين

 في إطار برامج المسؤولية االجتماعية بها

سليمان احلبيب توقع اتفاقية تعاون لتدريب طالبات جامعة جمموعة د. 
 نورة

وقعت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية اتفاقية تعاون مع جامعة األميرة نورة لتدريب طالبات كلية التمريض 

فاقية كل وطالبات العالج الطبيعي كمرحلة أولى من برنامج التعاون املشترك بين املجموعة والجامعة, حيث وقع االت

من إبراهيم بن محمد العامر نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة د. سليمان الحبيب, ود. سمر بنت 

محمد السقاف وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون الصحية. من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 

 على االضطالع بمسؤولياتها بمجموعة د. سليمان الحبيب األستاذ إبراهيم بن م
ً
حمد العامر: تعمل املجموعة جدّيا

االجتماعية في تدريب وتأهيل أبناء الوطن ومساعدتهم على االنخراط في بيئات العمل االحترافية, وإكسابهم 

 الخلفيات العلمية والتطبيقية التي تمكنهم من أداء مهاهم الوظيفية فيما بعد بكل كفاءة وإتقان. 

اعتزاز املجموعة بالتعاون مع جامعة األميرة نورة واستقبال طالبات سنوات االمتياز في كليات التمريض وأعرب عن 

 في 
ً
 أن املجموعة والجامعة سيمضيان قدما

ً
والعالج الطبيعي كخطوة أولية من برنامج التعاون بين الجانبين, مؤكدا

 على إيجاد منظومة  إقرار مزيد من برامج التدريب في الكليات الصحية األخرى مثل
ً
الصيدلة واألشعة للعمل سوّيا

تعليمية وتطبيقية داعمة ومحفزة ألبناء اململكة تسهم في تحقيق التنمية املستدامة التي تقوم على توطين الوظائف 

 من الفرص لتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم العملية. وأكد نائب الرئيس التنفيذي للموار 
ً
د ومنح الشباب السعودي مزيدا

 ثقته 
ً
البشرية أن مجموعة د. سليمان الحبيب ستعمل على توفير كافة املتطلبات الالزمة إلنجاح هذا البرنامج, مبدّيا

في أن تجد الطالبات املتدربات ما يتطلعن إليه من إمكانات تقنية وإدارية وطبية تساعد على إكسابهن املهارات 

 عن أن املجموعة ست
ّ
عمل على استقطاب الطالبات بعد انتهاء فترة تدريبهن وتخرجهن الالزمة لسوق العمل. منوها

 بمشيئة هللا. 

وأشار إبراهيم العامر الى أن مجموعة د. سليمان الحبيب تعد أول مؤسسة طبية خاصة في اململكة توقع اتفاقيات 

 على أن املجموعة ستعم
ً
ل خالل الفترة املقبلة التعاون في مجال تدريب طالبات االمتياز في الكليات الصحية, مشددا

 من االتفاقيات مع الجامعات والهيئات األكاديمية السعودية لتفعيل مثل هذا البرامج املشتركة 
ً
على إبرام مزيدا

 على دورها االجتماعي في تأهيل ودعم شباب الوطن. من جانبها, أعربت د. سمر السقاف عن أملها في أن 
ً
تأكيدا

ء باملستويات العلمية واملهنية لطالبات كليات جامعة األميرة نورة, من خالل العمل تساعد هذه االتفاقية في االرتقا

على إدماجهم في مثل تلك البرامج التطبيقية املتميزة, السيما وأنها تأتي بالتعاون مع واحدة من أهم منشآت الرعاية 

الجودة في خدماتها وتجهيزاتها في كافة الصحية في اململكة, إذ إن مجموعة د. سليمان الحبيب تتميز بارتفاع معدالت 

التخصصات السيما األشعة واملختبرات والعالج الطبيعي وكذلك التمريض. معربة عن شكرها وامتنانها ملجموعة د. 

سليمان الحبيب على إتاحة تلك الفرصة املتميزة أمام طالبات الجامعة. وأكدت أن هذا االتفاق يأتي ضمن خطة 

ي تقوم بها وكالة الجامعة للشؤون الصحية بالتعاون مع الجهات الطبية الحكومية والخاصة التدريب الشاملة الت

لتعزيز جودة البرامج األكاديمية الحالية باالعتماد على البحوث العلمية واملمارسات املهنية الحديثة في مختلف 

http://www.alriyadh.com/1130861
http://www.alriyadh.com/1130861
http://www.alriyadh.com/1130861


 

 
34 

. كما أنه يأتي
ً
 وعامليا

ً
ضمن استراتيجية جامعة األميرة نورة  التخصصات, وتعزيز حضور جامعة األميرة نورة محليا

الرامية إلى تحقيق الشراكة املجتمعية مع الجهات واملؤسسات الوطنية املختلفة, وتحقيق تعاون مثمر وصقل 

مهارات وخبرات خريجات مختلف كليات الجامعة, وتعزيز إدراكهن للجانب النظري والعملي إلعدادهن لسوق 

 العمل. 
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 م 2016 فبراير 24-هـ 1437جمادى األول 15 األربعاء

 بنك الرياض يرعى فعالية املؤمتر الطالبي السابع جبامعة األمرية نورة

 

في إطار سعيه لتحفيز ونشر ثقافة اإلبداع بين مجتمع الطالب والطالبات في اململكة, وفي ظل حرصه على إثراء  

بيئتهم املعرفية في شتى املجاالت, رعى بنك الرياض فعاليات املؤتمر الطالبي السابع بجامعة االميرة نورة بنت 

 في حرم الجامعة, ضمن أنشطت
ً
 ها السنوية للعام الدراس الحالي. عبدالرحمن, الذي أقيم مؤخرا

وتأتي رعاية بنك الرياض لهذا املؤتمر عبر تكفله بتقديم الجوائز التكريمية واملكافآت املالية التشجيعية للطالبات 

الفائزات, وذلك كجزء من شراكته الدائمة مع الجامعة إضافة إلى حرصه على االستثمار في الطاقات الشابة 

 جتمع, وسعيه لتحفيزها على مزيد من العطاء. الوطنية للنهوض بامل

, فإن حرص بنك الرياض على مشاركة جامعة األميرة نورة -مديرة خدمة املجتمع ببنك الرياض -وبحسب مها املعمر

بنت عبد الرحمن, في هذه الفعالية ورعايتها كل عام, ينبع من عمق إحساس البنك بمسؤوليته تجاه الطاقات 

 من البنك الوطنية اإلبداعية 
ً
لدى املرأة السعودية, وسعيه الدائم لتكريمها, وتقديم الدعم الالزم لها؛ إيمانا

بقدراتها وبدورها الريادي في تنمية املجتمع على مختلف األصعدة؛ وتلفت املعمر إلى أن رعاية بنك الرياض السنوية 

 في اطار سعي البنك لتحفيز الطالبات السعودي
ً
ات الرائدات, على املزيد من التفوق واالنجاز لهذا املؤتمر, هي أيضا

واإلبداع في مجاالتهن األكاديمية, حتى يتسنى لهن تقديم ما هن قادرات على تحقيقه من ابحاث نوعية, ونتاجات 

 معرفية مميزة. 

تويج ويعد حفل التكريم الذي تقيمه جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن, للسنة السابعة على التوالي, بمثابة ت

لجهود وإبداعات, الطالبات الرائدات, اللواتي حققن العديد من اإلنجازات واالبتكارات العلمية واإلنسانية 

الراعي -املعاصرة في مختلف القضايا الحيوية, وتنافسن على الفوز بالجوائز القيمة التي يقدمها بنك الرياض 

االبتكار, واملشروعات الريادية, وبحوث طالبات الدراسات  لألعمال املتميزة في مجاالت: -الرسمي لفعاليات املؤتمر

العليا والبكالوريوس في العلوم اإلنسانية والخدمة االجتماعية والعلوم العلمية والهندسية والعلوم الصحية, إلى 

يلي, الفن جانب ريادة األعمال, اإللقاء العربي, األفالم الوثائقية, الخط العربي, الرسم التشكيلي, التصوير التشك

 الرقمي, الرسم الكاريكاتوري, التصوير الضوئي. 
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وتأتي رعاية بنك الرياض لهذا املؤتمر, ضمن جهوده املتواصلة, لتعزيز شراكته االستراتيجية مع منظومة 

 املؤسسات األكاديمية والجامعات في اململكة, والتي يسعى البنك من خاللها إلى املشاركة في تحقيق التنمية الشاملة

املستدامة, عبر تفعيل دور البنك الريادي والثقافي في املسؤولية االجتماعية, والذي يشمل إضافة إلى هذه 

النشاطات, وعلى سبيل املثال ال الحصر: رعايته لحفل تخرج طالب وطالبات جامعة دار العلوم, ومشاركته 

األمير سلطان, ورعايته أوملبياد الرياضيات باملعرض املنهي املصاحب له, ورعايته ملعرض "بحثي ملجتمعي" بجامعة 

 بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن.
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 م 2016 فبراير 25-هـ 1437جمادى األول 16 الخميس

 جامعة نورة تفتح جمال التقديم على طلبات التحويل اخلارجي

فتحت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي للفصل الدراس ي االول  

 12ه, حيث بدأت عمادة القبول والتسجيل استقبال طلبات التحويل الخارجي يوم 1438-1437للعام الجامعي 

 ه. 1437جمادى األولى  23ه, وتستمر حتى يوم 1437جمادى األولى للعام الجاري 

وأكدت عميدة القبول والتسجيل د. نورة السديس تقديم الدعم األكاديمي للمستفيدات بأعلى جودة وبأقصر وقت 

وأقل إجراءات, أوضحت أن التحويل الخارجي حركة أكاديمية تقوم بها الطالبة لتحويل دراستها من جامعتها املقيدة 

 قل ولي األمر إلى منطقة أخرى. بها إلى جامعة أخرى خارج منطقتها لظروف تعرضت لها؛ مثل ن

وأوضحت العمادة االجراءات املطلوبة من الطالبة عند التقدم بطلب التحويل إلى جامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن, من خالل: تقديم الوثائق املطلوبة في عمادة القبول والتسجيل في املبنى األكاديمي للجامعة بحي 

( ملتابعة ما Dar-eq@pnu.edu.saالتواصل واالستفسار على البريد االلكتروني ) النرجس. وبينت العمادة أنه يمكن

 (.www.pnu.edu.saيستجد على الطلب, وملزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع الجامعة )
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 م 2016 فبراير 28-هـ 1437جمادى األول 19 األحد

 جامعة نورة تستضيف وفود جامعات حملية
وفدين من جامعتين محليتين؛ لتحقيق تبادل الخبرات في مجال  استضافت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

األنشطة واألندية الطالبية؛ حيث استقبلت عمادة شؤون الطالبات منسوبات جامعة امللك سعود فرع عليشة 

 وجامعة شقراء خالل هذا الشهر. 

ارجية تسهم في تطوير وأوضحت د. ليلى املطبقاني عميدة شؤون الطالبات أن استضافة الجامعة للزيارات الخ

شخصية طالباتها وتنمية روح القيادة من خالل األنشطة املختلفة التي تقدمها وتفعيل األندية والجمعيات 

 الطالبية, مما يعكس الرعاية واالهتمام الذي توليه جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. 

 ألهدافها في توفير بيئة ولفتت املطبقاني إلى استهداف الجامعة لتحقيق إستراتيجية الج
ً
امعة بتبادل الخبرات تنفيذا

جامعية لألنشطة غير املنهجية تعزز مهارات الطالبات بهدف الوصول إلى التميز كمنارة للمعرفة من خالل الشرح 

 عن اإلنجازات التي حققتها الجامعة في مجال األنشطة الطالبية. 

عة شقراء برنامجا شمل جولة لنادي نزاهة بجامعة األميرة ونفذت عمادة شؤون الطالبات لوفد طالبات من جام

نورة بنت عبدالرحمن لالطالع على تجربة نادي نزاهة وخططه وأنشطته عن قرب لالستفادة منها, وتم خالل اللقاء 

التعرف على هيكلة النادي ومناقشة )سيكيولوجية( إدارته, مع استعراض مراحل تطور النادي, واالطالع على أهم 

نجازات التي حققها النادي من دورات وحمالت ومشاركات, خاصة وأن نادي نزاهة يعد النادي النسائي األول على اإل 

 مما جعل عدد 
ً
 كبيرا

ً
مستوى اململكة في مجاله, فمنذ انطالقته كان له دور بارز وصدى قوي جذب حضورا

 ربعة فصول دراسية.امللتحقين به يفوق الثالثة آالف طالبة رغم عمره الذي لم يتجاوز أ
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 م 2016 فبراير 29-هـ 1437جمادى األول 20 اإلثنين

 حرم أمري الرياض: البد من تضافر اجلهود لتعزيز ثقافة حقوق املرضى
تحت رعاية صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد آل سعود حرم أمير منطقة الرياض افتتحت أول من أمس     

والتي تأتي على هامش فعاليات املؤتمر الخليجي « تعزيز الوعي نحو حقوق املريض»الندوة النسائية تحت شعار 

املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة األول لحقوق املريض الذي تنظمه مدينة امللك فهد الطبية بالتعاون مع 

 لدول مجلس التعاون, وذلك في فندق االنتركونتننتال بالرياض . 

إنني على ثقة من الخروج بنتائج إيجابية تصب في النهاية في صالح املريض »وقالت األميرة نورة بنت محمد في كلمتها 

ملريض ونشر وتعزيز ثقافة حقوق املريض في كافة الذي هو محور االهتمام, وطالبت بتضافر الجهود لتحقيق رضا ا

األوساط بين األفراد في املجتمع ككل وفي مؤسسات الرعاية الصحية سواء الحكومية أو القطاع الخاص ضمن آلية 

 «. علمية ومنهجية مدروسة تحقق الهدف املأمول بمشيئة هللا

ية السعودية للدراسات اإلسالمية )الحسنى( بجامعة من جانبها, تحدثت د. رقية نصرهللا نياز رئيسة الجمعية العلم

األميرة نورة بنت عبدالرحمن واملشرف على عقد وتنظيم هذه الندوة عن أهمية أن يكون هنالك حلول ملشاكل املرأة 

 الصحية. 

بعد ذلك بدأت اعمال الجلسة العلمية برئاسة د. منى آل مشيط عضو مجلس الشورى حيث قدمت صاحبة 

يرة جواهر بنت متعب آل سعود مديرة ادارة شؤون املرض ى في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات السمو األم

 االنسانية ورقة حول كيف تعزز مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات اإلنسانية مفهوم حقوق املرض ى. 

 
ً
 إنسانيا

ً
, وإنما هو تكليف إلهي وأكدت د. نوال العيد في ورقتها على الحق في العالج وأنه ليس فقط واجبا

ً
أو مجتمعيا

فمن املقاصد األساسية للشريعة حفظ النفس وحفظ العقل. وأوصت بتوفير العدالة في الفرص املتساوية لعالج 

املرض ى والدقة في التشخيص والحماية من األخطاء الطبية ونشر الثقافة الحقوقية, وكذلك األنظمة املتعلقة 

 ريس مادة أخالقيات املهنة في التخصصات الطبية.باألخطاء الطبية إضافة إلى تد
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 م 2016 مارس 4-هـ 1437جمادى األول 24 الجمعة

م الفائزين جبوائز األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي.. غداً 
ِّ
 وزير التعليم يكر

يرعى وزير التعليم د. أحمد العيس ي, ظهر غد, الحفل الختامي للتصفيات النهائية لألوملبياد الوطني لإلبداع العلمي 

", الذي انطلق الخميس املاض ي في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة 201٦"إبداع 

 ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة".  الرياض, وتنظمه وزارة التعليم ومؤسسة امللك عبدالعزيز

 توزعت على  120ويكّرِم وزير التعليم الفائزين والفائزات بجوائز األوملبياد من بين 
ً
 علميا

ً
عت  20مشروعا , تنوَّ

ً
مجاال

ما بين األنظمة املدمجة, والبرمجيات, والروبوت, واألجهزة الذكية, والرياضيات, والطاقة الكيميائية, والطب 

والعلوم الصحية, والعلوم االجتماعية والسلوكية, والفيزياء, والفلك, والكيمياء, والهندسة البيئية  الحيوي,

 وامليكانيكية, وعلوم األحياء الخلوية والجزيئية والدقيقة, وعلوم الحيوان, واملواد, واألرض, والبيئة, والنبات. 

ني لإلبداع العلمي في "موهبة", أن املشروعات الفائزة وأوضح د. حمدان املحمد؛ املشرف العام على األوملبياد الوط

 مناصفة بين الطالب والطالبات, تخضع لعملية تحكيم دقيقة  30بجوائز األوملبياد هذا العام, وعددها 
ً
مشروعا

من قبل نخبة من املحكمين واألكاديميين في تخصصات مختلفة ذات عالقة بمجاالت األوملبياد, وفق عدد من 

لعلمية املعتمدة, من حيث ضوابط األخالقيات العلمية, وأهمية املشروعات وجدواها ومقومات اإلبداع املعايير ا

 واالبتكار فيها. 

 من الجوائز الخاصة ستقدمها جهات وطنية رائدة ملشروعات متميزة في 
ً
وقال د. حمدان املحمد: إن هناك عددا

 في تطويرها.  مجاالت عمل هذه الجهات, لدعم هذه املشروعات واإلسهام

 222.04٦م, بلغ 201٦وأشار املشرف العام على أوملبياد إبداع إلى أن عدد الطالب الذين سجلوا للمشاركة في إبداع 

 وطالبة, من 
ً
, بينما بلغ عدد  ٩.741طالبات, و 12.305مدرسة متوسطة وثانوية, من بينهم  3.٩42طالبا

ً
طالبا

, خضعت لعملية تحكيم إ 2.٩81املشروعات املسجلة 
ً
 ومحكمة في  40لكتروني, شارك فيها مشروعا

ً
محكما

 فقط, للمشاركة في مرحلة التصفيات النهائية.  120التخصصات كافة, الختيار 
ً
 مشروعا

http://www.alriyadh.com/1134307
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 ألكثر من 201٦وأضاف د. املحمد أن "إبداع 
ً
 إلكترونيا

ً
طالب وطالبة من أوائل املسجلين, على  1000", شهد تدريبا

ل فصول افتراضية, إضافة إلى تدريب جميع الطالب والطالبات الذين منهجية البحث العلمي ومهاراته من خال

تأهلوا للتصفيات النهائية على منهجية البحث العلمي وضوابط األخالقيات العلمية ومعايير التحكيم للمشروعات, 

 ومهارات عرض وتقديم املشروعات, من خالل برنامج تدريبي تم تنفيذه في كل من الرياض وجدة والخبر. 

أيام,  3", أن املشروعات الفائزة سيتم تأهيلها من خالل ورشة عمل تقام ملدة 201٦وبّين املشرف العام على "إبداع 

لرفع مستوى جودتها وجاهزيتها الختيار األفضل منها للمشاركة في املعارض واملنافسات الدولية, إلى جانب دعم 

امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية, للحصول على براءات  املشروعات الفائزة وتحويلها للفحص املبدئي في مدينة

اختراع, وتوجيه الفائزين والفائزات لعدد من الجامعات واملراكز البحثية, لتسهيل دخولهم إلى املعامل واملختبرات, 

 ومتابعة تجاربهم وتطوير العمل في كل مشروع. 
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 م 2016 مارس 5-هـ 1437جمادى األول 25 السبت

 د. أبوعباة: حقوق املرضى جيب أن تشبع التطلعات وال تقف عند االحتياجات
بن عبدالعزيز الجامعي, في  أكد د. أحمد بن محمد ابوعباة, املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا    

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, أن حقوق املريض يجب أال تقف عند احتياجات املرض ى بل تتعداها لتحقق 

 تطلعاتهم. 

وقال في ورقة العمل التي قدمها إلى "املؤتمر الخليجي األول لحقوق املرض ى" بعنوان البناء والريادة للتميز في تطلعات 

ن مستشفى امللك عبدهللا يعمل لتحقيق هذا املفهوم من خالل استخدام وسائل إبداعية تعتمد على املرض ى, "إ

 البحوث والدراسات والجهود املشتركة, والتعاون مع مراكز عاملية مع تسخير التقنية في بيئة محفزة للشفاء". 

ملرض ى من خالل البيئة املحفزة للشفاء, وأشار أبوعباة إلى أن املباني واملرافق من أهم العوامل لتحقيق تطلعات ا

والتي تحقق للمريض واملرافقين الراحة أثناء رحلتهم العالجية في املستشفى, من خالل توفير االستراحات والخدمات 

وأماكن الترفية لألطفال, ومن خالل االعتناء بغرفة املريض وإعطائه الخصوصية, إلى جانب االستثمار والتركيز على 

بشري من خالل اختيار القيادات التي تؤمن بهذه الرؤية, والتركيز على تدريب وتطوير العاملين في املنظمة العنصر ال

 وإشراك الجميع. 

 حثيثة في مجال حقوق املرض ى من منطلق رؤية علمية,  ولفت في ورقته إلى أن مستشفى امللك عبدهللا
ً
يبذل جهودا

 يحتذى به بين املستشفيات.
ً
 إلى أن يصبح نهجه نموذجا

ً
 متطلعا
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 م 2016 مارس 5-هـ 1437جمادى األول 25 السبت

 «جبامعة نورة» Fix Tagوزير العمل اطلع على جتربة 
أحد املشروعات املحتضنة في مركز دعم  Fix Tagاطلع وزير العمل د. مفرج الحقباني على تجربة مشروع     

وتطوير األعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, خالل استقبال الجامعة لوزير العمل في واحة بالجامعة 

 .
ً
 مؤخرا

ية متخصصة في صيانة الحاسب اآللي وأجهزة الجواالت, تحت أيدي مؤسسة تقنية نسائ Fix Tagوُيعد مشروع 

 بتنظيم العديد من 
ً
فريق نسائي لضمان وحفظ سرّية معلومات جواالت النساء, وكذلك يقوم املشروع أيضا

الدورات التدريبية املتخصصة للسيدات, وتوفير احتياجات الطالبات, ومنسوبات الجامعة من الكماليات الخاصة 

 الجوال والحاسب اآللي.  بأجهزة

عبرت عن امتنانها لزيارة الوزير ملتجرها وشكرها البالغ  Fix Tagرائدة االعمال الجوهرة القحطاني صاحبة مشروع 

لدعمه للمشروعات الصغيرة منوهة بالرعاية والدعم الكريمين, من مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد 

 ديمي والخدمات الطالبية, د. نائلة بنت عبدالرحمن الديحان. العميل ووكيلة الجامعة للدعم االكا

من جانبه أثنى وزير العمل على املشروع والخدمة املميزة التي يقدمها واالنجازات التي وصل لها الشباب السعودي 

 لشكره لهذا اإلنجاز وفخره باملواهب 
ً
 الزيارة بالتوقيع على حائط املتجر تعبيرا

ً
من بنات من الجنسين, مختتما

 أن الزيارة تأتي من أجل االستعداد لسعودة قطاع االتصاالت وملحقاتها وقصرها على السعوديين.
ً
 الوطن, مبينا
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 م 2016 مارس 6-هـ 1437جمادى األول  26 األحد

املواصالت خلف دراسة أكادميية: املسؤوليات العائلية والصحية ومشاكل 
 غياب املوظفات

أظهرت دراسة قام بها مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن, أن املسؤوليات العائلية واملشكالت الصحية واملواصالت خلف غياب املوظفات, في حين تتفوق 

لنفس ي في مجال العمل على نظيراتهن في القطاع الخاص, وهدفت هذه موظفات القطاع الحكومي في التكيف ا

الدراسة إلى تقص ي أسباب الغياب بين املوظفات السعوديات بالقطاعين الحكومي والخاص في مدينة الرياض, 

 ومعرفة العوامل املؤثرة في هذا الغياب, حيث تم جمع البيانات من املوظفات السعوديات في مجاالت مختلفة. 

, بينما % ٩1.2بين من نتائج البحث أن غالبية موظفات القطاعين الحكومي والخاص مرؤوسات بنسبة بلغت وت

, وأن أكثرية موظفات القطاعين الحكومي والخاص يشعرن بالراحة النفسية في مجال % 8.8بلغت نسبة الرئيسات 

ت القطاع الخاص من حيث الراحة , كما تتفوق موظفات القطاع الحكومي على موظفا%38.٩العمل بنسبة بلغت 

الصحية في مجال العمل, كما أظهرت النتائج أن ما يقارب من نصف موظفات القطاعين الحكومي والخاص يشعرن 

, حيث تتفوق موظفات القطاع % ٦4.3أن عملهن يحرمهن من االستمتاع بالعالقات االجتماعية بنسبة بلغت 

 الحكومي. الخاص في هذا الجانب على موظفات القطاع 

وبَينت الدراسة أن غالبية موظفات القطاعين الحكومي والخاص ال يشعرن بالرضا عن الحوافز في العمل بنسبة 

 أن % 70.8بلغت 
ً
يقعن في الفئة  % 50.1من إجمالي املوظفات يعملن في القطاع الحكومي, وأن  %5٩.٦, كاشفة

 منهن متزوجات.  %48.7سنة فأكثر( وأن  30العمرية )

ا أظهرت نتائج البحث أن األسباب الرئيسية لغياب املوظفات السعوديات تكمن في املسؤوليات العائلية كم

واملشكالت الصحية للموظفة أو ألحد أفراد األسرة, باإلضافة إلى مشاكل تتعلق باملواصالت, كذلك تبين من نتائج 

 ثير كبير على غياب املوظفات. الدراسة أن هناك بعض املتغيرات ذات الطبيعة النفسية كان لها تأ

وأوصت الدراسة باتخاذ اجراءات صارمة ضد عدم االنتظام في الدوام الرسمي في القطاعين الحكومي والخاص, 

 حيث تبين أن أنماط عدم االنتظام بالدوام الرسمي تنتشر بصورة أكبر بين موظفات القطاع الحكومي.

http://www.alriyadh.com/1134937
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 م 2016 مارس 6-هـ 1437جمادى األول  26 األحد

 لدعم األجيال« موهبة»أشاد بالشراكة بين الوزارة و

 طالبًا وطالبة جبوائز األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي 30العيسى يتوج 
لوطني لإلبداع العلمي تّوج وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيس ى أمس, الفائزين والفائزات بجوائز األوملبياد ا    

" في الحفل الختامي, بحضور د. خالد بن عبدهللا السبتي األمين العام ملؤسسة امللك عبدالعزيز 201٦"إبداع 

ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة", وكبار مسؤولي وزارة التعليم و"موهبة", وأولياء أمور الطالب والطالبات 

 واملهتمين. 

 وطالبة )( 30وكّرم وزير التعليم )
ً
 و 15طالبا

ً
طالبة(, حصدوا جوائز األوملبياد الذي تنظمه وزارة التعليم  15طالبا

, ونافس عليه 
ً
؛ ) 120و"موهبة" سنويا

ً
 علميا

ً
 للطالب ومثلها للطالبات(, في  ٦0مشروعا

ً
  1٩مشروعا

ً
 علميا

ً
مجاال

, إضافة إلى تسليم 
ً
وبرنامج بادر لحاضنات التقنية, وشركة  جائزة خاصة قدمتها مؤسسة تكافل الخيرية, 28متنوعا

أكسون موبيل, وشركة إنتل السعودية, وشركة وادي الظهران, ومدينة امللك عبدهللا للطاقة الذرية واملتجددة 

 )معرض مشكاة(. 

 وأكد د. العيس ى أن العناية باملوهوبين ترتكز على الثقة بأبناء الوطن بوصفهم عماد نهضته, وحاملي رايته, وممهدي

طريقه إلى املسيرة التنموية الشاملة واملستدامة, بل هم الركيزة األساس للتنمية والنهوض بالوطن وإعالء شأنه, 

 إلى املكانة املستحقة وإلى املنافسة  -بإذن هللا وتوفيقه-وهم 
ً
رواد قاطرة التحول الوطني التي نأمل أن تقلنا جميعا

 .
ً
 الدولية معرفة وإنتاجا

اآلباء واألمهات واملعلمين واملعلمات وقادة التعليم الستنهاض العقول وتحرير الطاقات الكامنة  وحث وزير التعليم

 في كل املجاالت 
ً
وإعداد السواعد املنتجة, واستحضار املكانة الحضارية للمملكة, وأهمية رفع اسمها وعلمها عاليا

 , ثم بحب هذا الوطن وقادته والتشرف بخدمته. وامليادين باألفعال واإلبداع وبالسواعد والقلوب املليئة بحب هللا

وشدد العيس ى على أن األمانة واملسؤولية الوطنية, تحتم على الجميع تجديد العهد ببذل كل جهد ممكن لالرتقاء 

باملهام التعليمية والتربوية, واالنفتاح الواعي على العصر ومعطياته التطويرية, واالنتفاع بها فيما يحقق الخير 

 أن الشراكة املميزة والفاعلة بين و 
ً
زارة التعليم ومؤسسة "موهبة", لخدمة املوهوبين واملوهوبات, والنماء, مؤكدا

http://www.alriyadh.com/1134966
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تجسد أحد الجهود املباركة للدولة في االرتقاء بمجتمع املوهبة واإلبداع في الوطن الغالي ودعم اقتصاده املعرفي, 

 إلى أن هذه الشراكة وصلت إلى مراحل متقدمة, وهو ما يعك
ً
سه األوملبياد وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة لإلبداع, الفتا

" الذي تنظمه الوزارة و"موهبة" كل عام, ويضم نخبة من أبناء الوطن 201٦الوطني لإلبداع العلمي "إبداع 

وذخيرته, تقدم مشروعات مبدعة ومتميزة, تعكس ثراء الوطن من رأس املال البشري, وقدرة أبنائه على التألق 

 والتميز. 

على أهدافهم بطريقتهم, والتسلح بالعزيمة الصادقة لتحقيق الهدف,  ودعا العيس ى املبدعين واملبدعات للتركيز

 201٦وقّدم التهنئة للفائزين والفائزات في إبداع 
ً
, وملدارسهم ومعلميهم, كما حّيا أسرهم الداعمة واملحفزة, مؤكدا

 نجاحهم وإبداعهم. 
ً
 أن الجميع فائز, ويظل الفائز األكبر هو الوطن الذي يسعده كثيرا

األوملبياد الفائزين والفائزات لتمثيل اململكة في معارض ومسابقات عدة رائدة على املستويين الدولي ويؤهل 

واإلقليمي, وانطلقت تصفياته النهائية الخميس املاض ي في مركز املؤتمرات في جامعة األميرة نورة ملدة ثالثة أيام, 

 وطالبة ) 148بمشاركة 
ً
, ومثلهم من الطالبا 74طالبا

ً
 ت( تحت رعاية معالي وزير التعليم.طالبا
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 م 2016 مارس 8-هـ 1437جمادى األول  28 الثالثاء

 تهيئ طالباتها نفسيًا قبل االختبارات« جامعة نورة»
, ممثلة بوكالة التوجيه واإلرشاد )وحدة نظمت عمادة شؤون الطالبات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

اإلرشاد النفس ي واالجتماعي(, ورشتي عمل حول قلق االختبارات من تقديم املدربة د. نجالء العمري, وحول الصحة 

 النفسية من تقديم املدربة د. عائشة حجازي. 

الورشتين, مشيرة إلى أنها ملست  من جانبها, أشادت عميدة شؤون الطالبات د. ليلى املطبقاني بإقبال الطالبات على

استفادتهن من الورشتين, مشددة على أهمية تأهيل الطلبة من الجنسين التأهيل املناسب لالختبارات, واالعتناء 

 الكامل بالصحة النفسية للمتعلمين, وذلك في كل املؤسسات التعليمية. 

 
ً
باهتمام وكيلة الدعم األكاديمي والخدمات الطالبية د. وقدرت د. املطبقاني جهود املدربتين في الورشتين, منوها

نائلة الديحان, ومتابعة مديرة الجامعة د. هدى العميل بكل ما من شأنه الرقي بطالبات الجامعة وتأهيلهن التأهيل 

 املناسب.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1135455
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 م 2016 مارس 9-هـ 1437جمادى األول  29 األربعاء

يفتح نافذة لشابة سعودية يف جتارة وصيانة احلاسب « بروجكرت»إصالح 
 «اجلوال»و

استطاعت الجوهرة القحطاني وهي خريجة شبكات وأنظمة اتصاالت من جامعة األميرة نورة انتزاع موافقة أعضاء 

لجنة دعم وتطوير األعمال املعنية باختيار املشروعات الرائدة في جامعة األميرة نورة, وذلك بعد إصالحها جهاز 

شروعها الخاص في مجال االتصاالت وتقنية الذي كان متعطال منذ فترة, لتنطلق في تأسيس م« البروجكتر»

 املعلومات بالشراكة مع شقيقتها مضاوي خريجة كلية اللغات والترجمة في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية. 

وبدأت الجوهرة نشاطها في وقت مبكر كهواية, حيث تقوم من فترة ألخرى بإصالح أجهزة صديقاتها وأهل بيتها, 

ة الطالبات كونها مشاركة في قسم نشاط الطالبات بالكلية, قررت على إثرها نقل هذه الهواية وكذلك إصالح أجهز 

 إلى عمل جاد بتأسيس مشروعها الخاص. 

استقبلت طلبات طالبات الجامعة من  , إذ«تويتر»وكانت انطالقة املشروع عبر حسابها في موقع التواصل االجتماعي 

 خالله. 

تمكنت القحطاني من استقطاب كوادر سعودية ملشاركتها في إدارة العمل وانجازها بكل  وتلبية للرغبات املتزايدة,

 كفاءة واقتدار. 

خدمة ما بين إصالح  2000في حين احتفلت الجوهرة وفريقها بمرور عام على افتتاح الفرع األول, حيث قدمت 

 أجهزة الحاسب اآللي والهواتف النقالة. 

, كما شارك 2015لعام « get in the ring»بة الثانية للمشروعات الصغيرة بمسابقة يذكر أن فريق العمل نال املرت

, وقام الفريق بتدريب «أفضل املشروعات املقامة بداخل الجامعة»الفريق في مؤتمر تمايز النجاح وحصل على لقب 

بأنظمة تشغيل  ريفطالبات الجامعة على كيفية صيانة األجهزة والشبكات وذلك ملدة أسبوعين وذلك بهدف التع

 الحاسبات ومكوناته وكيفية الكشف عن املشكالت وحلها وغيرها من املهارات. 

 

http://www.alriyadh.com/1135916
http://www.alriyadh.com/1135916
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 م 2016 فبراير 10-هـ 1437جمادى األول  1 االربعاء

م االنتماء إمجاع على أهمية تعزيز اهلوية الوطنية لدى النشء وتنمية
َ
  قِي

توحدت دعوات األكاديميات والباحثات خالل ندوات اليوم الثاني للفعاليات الثقافية للمهرجان الوطني للتراث 

( التي استضافتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى أهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى 30والثقافة )الجنادرية

 النشء, وتنمية ِقَيم االنتماء والوالء لدى أفرادها. 

وأكدت الدكتورة عزة بنت عبد الرحيم بن شاهين, أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر املساعد بجامعة طيبة في 

ألسرة في تنمية روح الوطنية واملواطنة في نفوس أطفالها من خالل غرس السلوكيات دراستها على أهمية دور ا

شبع حاجات الطفل, 
ُ
واملمارسات العملية الدالة على حب الوطن, واالنتماء له, مؤكدة أن األسرة املستقرة التي ت

مَّ قدرته على
َ
زانه وتكامل شخصيته, وِمن ث ِ

ّ
 من عوامل سعادته وات

ً
 مهما

ً
التفاعل بشكل إيجابي مع  تعد عامال

 املجتمع. 

ولفتت إلى أنه ال تعارض بين مفهوم االنتماء الوطني, وبين الشريعة اإلسالمية, وتابعت: االنتماء الوطني مثله مثل 

باقي أشكال االنتماء األخرى, يجب أن ينظر إليه باعتباره أحد مكونات دائرة االنتماء األكبر, االنتماء إلى اإلسالم ديًنا 

ا. ودعت الدكتورة عزة في توصياتها املعنيين إلى االستفادة من التجارب الناجحة في  وثقافة, ومشروًعا حضاريًّ

البلدان األخرى من أجل وضع مناهج تثقف الطالب بمفاهيم حقوق اإلنسان بصورة صحيحة وواضحة ومتكاملة, 

ض املفاهيم واملعارف املتعلقة إضافة إلى عقد دروس نموذجية وطرق تدريسية, متنوعة ومميزة في عر 

 بالديموقراطية والحريات العامة وسيادة القانون, وتقديمها للطلبة بصورة مشوقة ومتنوعة. 

كما أوصت بضرورة إشباع حاجات الشباب املادية واملعنوية؛ بما يسهم في قوة ارتباط الفرد بوطنه وَسعيه إلى 

مه واستقراره, ومنها الحاجة إلى  األمن والحماية, والحاجة إلى إشباع املطالب االقتصادية.  استمرار تقدُّ

وشددت الدراسة على ضرورة وجود قاعدة معلوماتية حول التربية في حقوق اإلنسان وتوثيقها وفق قنوات محددة 

ة في النظام التربوي, مع تنظيم الندوات وحلقات البحث والحوار والنقاش التي تتيح فيها مشاركة الهيئة التدريسي

, بما يكسب الطلبة مهارات الحوار والنقاش والتعبير واإلصغاء وحل املشكالت. 
ً
 وأولياء األمور والطلبة جميعا

 إلى ضرورة تعزيز الثقافة اإلسالمية كأساس لبناء الهوية واالنتماء الوطني, وتابعت: 
ً
ودعت الدكتورة عزة أيضا

ة محاوالت العوملة لتحويل جميع الثقافات إلى نمط عالمي فاملحافظة على الذاتية الثقافية اإلسالمية في مواجه

 ضرورة ملحة لتحصين الهوية الثقافية وبناء االنتماء الوطني.  -موحد 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160210/ln84.htm
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ومن جهتها, دعت الكاتبة اإلعالمية كوثر األربش الشباب إلى معرفة كيف تكونت وحدة الوطن املبنية على العقيدة 

الوطنية ال تعني تجرد الشخص من صفاته وأصالته ألن الوطن », الفتة إلى أن اإلسالمية والوحدة العربية اإلسالمية

 «. مظلة أعلى

واستعرضت الكاتبة اإلعالمية نماذج لشباب وبنات سعوديين برزوا ونجحوا في ميادين مختلفة ووحدهم اسم 

ا بأنها أكبر مهدد لألمن الوطن, مؤكدة أن حب الوطن ال يحتاج إلثبات, في الوقت الذي حذرت من الطائفية ووصفته

 الوطني, كما حدث في العراق وسوريا واليمن ولبنان. 

وفي السياق ذاته, تحدثت الدكتورة نوف بنت ناصر التميمي, األستاذ املشارك بجامعة سلمان حول تعزيز شعور 

لى ضرورة إعداد الشباب الشباب باالنتماء الى أسرهم, وذواتهم والشعور بشرف االنتماء للوطن واالعتزاز به, داعية إ

للعمل واملشاركة الفاعلة في خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية, إلى جانب تهذيب سلوكه وأخالقه 

 وتعويده على التحلي بأخالقيات املواطن الواعي. 

لوعي فيه بتاريخ وأشارت الدكتورة نوف إلى ضرورة تعزيز الثقافة الوطنية بنقل املفاهيم الوطنية للطفل, وبث ا

وطنه وإنجازاته, وتثقيفه باألهمية الجغرافية واالقتصادية للوطن إلى جانب العمل على بناء وعي ابنها بتنمية مهارات 

التفكير الناقد, وغرس روح املبادرة, وتعويده على العمل املشترك, وحب التفاهم والتعاون والتكافل واأللفة, 

 اللسان والسالح. واالستعداد للدفاع عنه بالقلم و 

وفي الندوة الثانية التي عقدت بعنوان األسرة وتحديات ثقافة التقنية, دعت الدكتورة ريم بنت عبداملحسن بن 

محمد العبيكان املحاضر بجامعة امللك سعود إلى ضرورة توّجه الجيل الجديد نحو إنتاج املحتوى الرقمي وأهمية 

 ة التقنية. دور األسرة في التعامل اإليجابي مع ثقاف

من جانبها, رأت الدكتورة وفاء عبد البديع اليافي من كلية االقتصاد واإلدارة جامعة امللك عبد العزيز, أن الوسائل 

التقنية الحديثة لها انعكاسات سلبية, وكذلك آثار إيجابية, الفتة إلى عدد من الخطوات التي تعزز االستفادة منها, 

ه ابنائهم وارشادهم لالستخدام االمثل لوسائل التقنية الحديثة, ونشر ثقافة أبرزها ضرورة قيام االسر بتوجي

 على اتجاهاتهم وسلوكهم في وتعاملهم مع اآلخرين في املجتمع. 
ً
 الحوار في نفوسهم, مما سينعكس إيجابا

ية والعلمية كما شددت على أهمية زيادة وبناء العديد من املؤسسات الثقافية واالقتصادية والرياضية واالجتماع

الستيعاب طاقات الشباب وتوجههم في إطار الوعي واملسؤولية, إلى جانب تطوير دور األسرة بوصفها املدرسة األولى 

في حياة الفرد, واستغالل وسائل وأدوات العصر الرقمي املرئية واملقروءة واملسموعة لبث البرامج الثقافية, وتشديد 

 كل مركزي وعلى مقاهي االنترنت خاصة. املراقبة من قبل الجهات الرسمية بش

كما تحدثت األستاذة أمل الطعيمي حول األسرة وتحديات ثقافة التقنية, وتناولت بالتفصيل تحديات االستخدام 

 االستهالكي السلبي, واالستسالم للتلقي والتخلي عن دور الفاعل, إلى جانب ضعف املسؤولية الفردية والجماعية. 
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 م 2016 فبراير 11-هـ 1437األول جمادى  2 خميسال

مديرة جامعة األمرية نورة: اجملالس الطالبية فرصة ملشاركة الطالبات يف حل 
 مشاكلهن وتطوير اخلدمات

العميل أن نجاح املجالس االستشارية أكدت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد 

الهدف من املجالس »الطالبية يأتي بسبب التشارك في العمل واإلبداع بين إدارة الجامعة والطالبات. الفتة إلى أن 

الطالبية هو إعطاء الطالبات فرصة للمشاركة في حل مشاكلهم وإدارة شؤونهم وتطوير الخدمات املقدمة لهم, مع 

ارهم االبتكارية واإلبداعية من خالل األساليب اإلدارية التي تدار فيها شؤونهم أو من خالل تبني إطالق العنان ألفك

 بعض املشاريع البناءة التي يقدمونها. 

عمل املجلس الطالبي مستمر ويتم كل سنة, ويتم تأهيل الطالبات املشاركات من »وتشير مديرة الجامعة إلى أن 

أول مهمة من مهام املجالس الطالبية هو », موضحة أن «خالل برامج تدريبية من عمادة شؤون الطالبات بالجامعة

ن أن تكون جميع طالبات الجامعة على وعي محاولة بذل قصارى جهدهم لتبيان وسائل تواصل مع الطالبات تضم

, وأكدت «ومعرفة بمقر املجلس الطالبي وبكل وسائل التواصل في املجلس الطالبي وسياسات املجلس الطالبي

 «. الجامعة حريصة على سماع صوت الطالبة لتحقيق ما يطمح له الجميع»مديرة الجامعة أن 

يأتي ذلك, خالل رعاية مديرة الجامعة مللتقى )املجالس االستشارية الطالبية للجامعات(, الذي استضافته عمادة 

شؤون الطالبات هذا األسبوع, ضمن تبني جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن مبادرات لتطوير البيئة الجامعية 

 7مشاركة من املجالس االستشارية الطالبية من  37اركة الداعمة اآلمنة واالرتقاء بالخدمات الطالبية. بحضور ومش

جامعات في الرياض, هي: جامعة اإلمام محمد بن سعود, جامعة اليمامة, جامعة الفيصل, جامعة امللك سعود بن 

عبد العزيز للعلوم الصحية, كلية املعرفة, جامعة دار العلوم, جامعة امللك سعود إضافة إلى طالبات املجلس 

 طالبة يمثلن )صديقات املجلس(.  15طالبة و 32ي الطالبي بجامعة األميرة نورة, البالغ عددهن االستشار 

وكانت الجامعة قد بدأت باستقبال وفود طالبات املجلس الطالبي, وأبدت مديرة الجامعة خالل استعراض برنامج 

لطالبات والحرص على حله, حيث امللتقى حرصها على االهتمام بدور ممثالت مجالس الطالبات في رؤية مشكالت ا

صوت الطالبة هدف تسعى الجامعة لتحقيقه, موضحة أن املجلس عمل جماعي يهتدي بالقرآن »أكدت حينها أن 

, فيما شاركت رئيسة املجلس الطالبة أريج الحصان حيث تجربتها في رئاسة املجلس بالبدء «وأمرهم شورى بينهم»

ا منصب الرئاسة, بعد ذلك عرض فيلم عن املجلس وإنجازاته وحمالته, من الترشيح باالنتخاب وانتهاء بوصوله

تبعها تمرين مع الدكتورة عائشة حجازي وكيلة التوجيه واإلرشاد في عمادة شؤون الطالبات, وذلك لكسر الروتين 

وارية لدى الحضور, ولتبادل الخبرات والتطورات ولتوضيح التساؤالت بين الجامعات املشاركة عقدت الجلسة الح

)واقع وتطلعات املجلس(, حيث تضمن الحوار على عدة أسئلة منها واقع املجالس, وآلية الترشيح في كل الجامعات, 

وكيف كان إقبال الطالبات, ومدى فعالية املجلس في كل جامعة, وللرفع من مستوى حماس الحضور أقيمت 

عائشة باوزير من مركز امللك سلمان للشباب, حيث الجلسة التدريبية بعنوان )تأهيل اللجان الشبابية( للدكتورة 

يهدف برنامج تأهيل اللجان الشبابية إلى تزويد املشاركات باملعلومات واملهارات الالزمة لبناء اتصال فعال, والقيام 
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ببناء وإدارة فرق العمل بجدارة عند تأسيس وإدارة املشروعات. واختتم امللتقى بجولة في أبرز معالم الجامعة 

 ملكتبة, والنادي الرياض ي. ا

وإلى ذلك, يشار إلى أن الجامعة عقدت سلسلة من امللتقيات الخاصة باملجالس الطالبية االستشارية لتحقيق 

 للوائح واألحكام والقوانين املعمول بها في الجامعة. 
ً
 أهداف وفقا

 

 

 

 م 2016 فبراير12-هـ 1437جمادى األول  3 الجمعة

 جامعة األمرية نورة تستضيف السجل الوطني للمتربعني باخلاليا اجلذعية
استضافت كلية الصيدلة ممثلة في وحدة خدمة املجتمع أمس السجل الوطني للمتبرعين )السجل السعودي للتبرع 

العالمي لألبحاث الطبية في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني( وسط  بالخاليا الجذعية بمركز امللك عبدهللا

حضوركثيف من الطالبات والهيئة اإلدارية والتعليمية للمشاركة والتبرع. ووصفت رئيسة وحدة خدمة املجتمع 

 إنس
ً
 ينقذ الدكتورة حنان حفيله هذه املبادرة بأنها خطوة لتشجيع التبرع بالخاليا الجذعية باعتباره عمال

ً
 نبيال

ً
انيا

آالف املرض ى. فيما أوضحت أخصائية أبحاث علم األمراض واألنسجة ومنسقة أبحاث السجل السعودي للمتبرعين 

بالخاليا الجذعية دكتورة نهى طشقند أهمية التبرع بالخاليا الجذعية واألمور التي يجب أن يعرفه املتبرع بالخاليا 

لب زراعة الخاليا الجذعية, حيث شرحت عملية التبرع بأخذ عينة من الدم الجذعية, الفتة إلى الحاالت التي تتط

بعد مرحلة تناسب أحد املتبرعين لحالة  -من املتبرع وإرسالها إلى مختبر تطابق األنسجة حيث يتم الفحص لجينات 

ات املتبعة في عملية ملعرفة مدى تطابق املتبرع مع املريض, وعند التطابق ُيطلع املتبرع على اإلجراء -أحد املرض ى 

 حيث 
ً
التبرع عبر جلسة تثقيفية مع إجراء الفحوصات الطبية الالزمة, مؤكدة أن عملية التبرع لن تكلف املتبرع شيئا

إن )السجل السعودي للمتبرعين بالخاليا الجذعية( يغطي تكاليف السفر داخل اململكة من وإلى الرياض مع تقديم 

 .املساعدة إذا لزم األمر
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 م 2016 فبراير 13-هـ 1437جمادى األول  4 السبت

 م. الفاحل يشهد املؤمتر اخلليجي األول حلقوق املريض بطبية امللك فهد
الطبية بالتعاون مع املكتب التنفيذي تحت رعاية معالي وزير الصحة املهندس خالد الفالح تنظم مدينة امللك فهد 

ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ووزارة الصحة وهيئة حقوق اإِلنسان بالرياض واملجلس الصحي 

السعودي واملنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ومجلس الضمان الصحي التعاون والهيئة السعودية للتخصصات 

قليمية والدولية وبعض الجامعات السعودية والغربية, تنظم مؤتمر الصحية والعديد من املنظمات الصحية اإل

فبراير الحالي وذلك بقاعة امللك فيصل للمؤتمر بفندق  2٩ - 28الخليجي األول لحقوق املريض خالل الفترة من 

  .االنتركونتننتال بالرياض

هذه الجلسة تحت عنوان ويشهد املؤتمر عقد جلسة نسائية خاصة ضمن أنشطة ما قبل املؤتمر حيث تعقد 

وتهدف هذه الجلسة إلى تقديم نظرة شرعية « . تمكين املرأة من لعب دور فاعل في تحقيق مفهوم حقوق املريض»

لحقوق املريض وإلقاء الضوء على أهمية تطبيق هذا املفهوم في املنشآت الصحية وتمكين املرأة من أعمال حقوقها 

  .الصحية في كافة املنشآت الصحية

ضح املدير العام للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وأو 

الخليجي األول لحقوق املريض الدكتور توفيق خوجة أن برنامج الجلسة النسائية ستتضمن محاضرات لكل من 

هيفاء الفيصل, وكذلك محاضرة صاحبة السمو األميرة الجوهرة بنت متعب آل سعود وصاحبة السمو األميرة 

للدكتورة نوال العيد وستقدم الحفل الدكتورة منى آل مشيط عضو مجلس الشورى, وستكون إدارة الجلسة 

لسعادة األستاذة الدكتورة رقية نياز األستاذة بقسم الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب جامعة األميرة نورة بنت عبد 

  .الرحمن بالرياض
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 م 2016 فبراير 13-هـ 1437جمادى األول  4 السبت

 وتشريف سماحة مفتي عام المملكة وسمو األمير فيصل بن سلمان بفندق الرتزكارلتون برعاية

 نهدي القرآن الكريم والسنة النبوية يف محاية أمن الوط»افتتاح مشروع 

 

برعاية وتشريف سماحة مفتي عام اململكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية واالفتاء 

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا آل الشيخ, وبحضور وبرعاية صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن سلمان 

املنورة يفتتح مشروع هدي القرآن الكريم والسنة النبوية في حماية بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة املدينة 

  .أمن الوطن مساء يوم الثالثاء بقاعة االحتفاالت بفندق الريتزكارلتون 

 
ً
أوضح ذلك الدكتور عماد بن زهير حافظ, املدير العام لوقف تعظيم الوحيين املشرف العام على املشروع, مؤكدا

 هللا أن يحفظ أن هذه الرعاية تجسد حرص وا
ً
هتمام وعناية القيادة الرشيدة بكتاب هللا الكريم وسنة نبيه, سائال

  .هذه البالد ويديم عزها ومجدها

وقال د. زهير في كلمة له: هذه الدولة املباركة اململكة العربية السعودية قامت على كتاب هللا تعالى وسنة رسوله 

على يد املؤسس العظيم امللك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل  املصطفى )صلى هللا عليه وسلم(, منذ تأسيسها

, ومن ثم سار أبناؤه البررة امللوك: سعود 
ً
 ال تحيد عنه أبدا

ً
 ودستورا

ً
سعود رحمه هللا تعالى, فكان ذلك لها منهجا

انه, واستتب وفيصل وخالد وفهد وعبد هللا, رحمهم هللا تعالى, على هذا الطريق, فتنامى الوطن العزيز وتوطدت أرك

األمن بما كتب هللا تعالى من سنته في التمكين ملن قام بشرعه, والتزم بأمره, واليوم يواصل خادم الحرمين الشريفين 

امللك سلمان رعاه هللا تعالى هذه املسيرة بكل اقتدار وتفوق, وعزم وحزم, مع مراعاة مصالح األمة وتلمس مقاصد 

  .الشريعة العليا

 إذ قال: )إن تمسكنا بكتاب هللا  -رعاه هللا تعالى-الحرمين الشريفين وقد أعلنها خادم 
ً
 ملموسا

ً
حقيقة شرعية, وواقعا

  .تبارك وتعالى وسنة النبي صلى هللا عليه وسلم هو سبب أمننا واستقرارنا

 من توجيهاته الكريمة 
ً
 لحق الدين و  -حفظه هللا  -وانطالقا

ً
الوطن, ووفاء واستجابة لنداء الحزم واألمل, وتعظيما

بالواجب تجاه بالد الحرمين الشريفين وقادتها من حق البيعة والطاعة, من أجل ذلك كله انبرى وقف تعظيم 

الوحيين ليسهم في املنظومة األمنية بالتأصيل الشرعي مع العمل والتطبيق لحماية أمن الوطن, فكان هذا املشروع 

في حماية أمن الوطن(, فتتعانق بذلك الجهود الرسمية مع الجهود  درة أعماله )هدي القرآن الكريم والسنة النبوية

الشعبية والعلمية, في وقت أمّس ما تكون فيه الحاجة ملثل هذا املشروع وأمثاله ملا تعيشه بالدنا الغالية خاصة, 
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خالل واملنطقة بصورة عامة من تحديات فكرية, وأمنية وجماعات متطرفة إرهابية, تساندها طائفيات تسعى لإل 

بأمن بالدنا والعبث بمقوماتها وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد, وفك عرى اللحمة بين هذا الوطن األغر, ووفق 

هللا تعالى خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وولي عهده صاحب السمو امللكي األمير 

ي ولي عهده صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبد محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود, وول

العزيز آل سعود ملا فيه خير البالد والعباد, وحفظ هللا جنودنا البواسل في ثغور بالد الحرمين الشريفين وأيدهم 

 وأتم بالعافية على جرحانا
ً
  .بنصره وتوفيقه ورحم هللا شهداءنا وأخلفهم خيرا

.. أقدم جزيل شك
ً
ري وعظيم تقديري لصاحب السمو امللكي األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ختاما

على رعايته الكريمة لهذا املشروع, وعلى اهتمامه ودعمه املتواصل  -حفظه هللا تعالى -أمير منطقة املدينة املنورة 

  .لبرامج ومشاريع الوقف

ة رؤساء الفرق العلمية وأعضائها والباحثين الكرام على كما أتقدم بالشكر والتقدير ألصحاب الفضيلة والسعاد

جهودهم الحثيثة في تأصيل الشرعي للمشروع, والشكر موصول لزمالئي أعضاء اللجنة العلمية والتنفيذية ولشركة 

 املولى سبحانه أن يجزي الجميع خير الجزاء
ً
  .السالم املتكاملة املحدودة املنفذ للمشروع سائال

 عي مشروع وطني وشر 

إن مشروع شرعي وطني من مشروعات وقف تعظيم الوحيين, يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو امللكي األمير 

فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة املدينة املنورة, ويهدف إلى ترسيخ الثوابت األمنية اإلسالمية لحماية 

وص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وتدور أمن الوطن, وذلك بالتأصيل العلمي الشرعي املبني على نص

  .أعمال املشروع وبرامجه على أنواع األمن الثالثة: األمن الفكري, األمن االجتماعي, األمن اإلعالمي

 في ترسيخ الثوابت األمنية اإلسالمية على هدي القرآن الكريم 
ً
والرؤية: أن تكون اململكة العربية السعودية أنموذجا

  .النبوية الشريفةوالسنة 

والرسالة: ترسيخ هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في حماية أمن الوطن على أسس علمية وتطبيقات 

  .عملية وبناء مبادرات إستراتيجية

ويهدف املشروع إلى ترسيخ هدي القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لدعم منظومة حماية أمن الوطن وتحقيق 

جمع الكلمة بالوالء والوفاء وبث روح األمل والتفاؤل بواقع ومستقبل األمة, وإيجاد مضادات للحرب النفسية معالم 

التي تبث من منصة اإلشاعة وابتكار الدروع املعنوية لحماية أمن الوطن من الفتن والوهن, والتوعية والتحذير من 

  .عنوية اإليجابية في حماية أمن الوطناملخاطر التي تهدد أمن الوطن وبناء القواعد النفسية وامل

وتشمل أركان املشروع: الدراسة النظرية والدراسة امليدانية والدراسة االستراتيجية وشراكات مجتمعية ومحاضرات 

  .وندوات ودورات تدريبية

 اللجنة العلمية والتنفيذية 

 
ً
 وتضم كال من: أ.د. عماد بن زهير حافظ رئيسا
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 للرئيس أ.د. حكمت بن بشير يا
ً
 سين نائبا

 
ً
 د. أحمد بن عبد هللا سليماني عضوا

 
ً
 أ.د. سعيد بن فالح املغامس ي عضوا

 
ً
 أ.د. غازي بن غزاي املطيري عضوا

 
ً
 د. عيس ى بن محمد القايدي عضوا

 
ً
 أ.د. محمد بن هادي مباركي عضوا

 
ً
 د. مسعد بن مساعد الحسيني عضوا

 
ً
 د. حامد بن راض ي الروقي عضوا

 
ً
 د. إبراهيم بن مرس ي الحمامص ي عضوا

 
ً
 د. ماهر بن مروان مهرات عضوا

 
ً
 أ. عبد هللا بن إبراهيم بن عبد الرحمن عضوا

 
ً
 أ. أحمد بن سيدي محمد األمين عضوا

  :فريق األمن الفكري 

املعروف والنهي رئيس الفريق: أ.د. غازي بن غزاي املطيري, أستاذ كرس ي األمير نايف بن عبد العزيز لدراسات األمر ب

  .عن املنكر بالجامعة اإلسالمية وأستاذ الدعوة والثقافة اإلسالمية بكلية الدعوة وأصول الدين

  :وأعضاء الفريق والباحثون هم

  .معالي الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري, نائب وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واالرشاد

  .اني, أستاذ كرس ي مؤسسة السبيعي لتنمية مهارات طالب املنح بالجامعة اإلسالميةأ.د. علي بن إبراهيم الزهر 

  .أ.د. عبد هللا بن إبراهيم الطريقي, أستاذ السياسة الشرعية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

  .خليةد. عبد العزيز بن عبد الرحمن الهليل, الباحث بالقضايا الوطنية واألمن الفكري, وزارة الدا

  .د. سعد بن مطر العتيبي, أستاذ مساعد بقسم السياسة الشرعية باملعهد العالي

  .د. معلوي بن عبد هللا بن حسين, أستاذ مشارك بتخصص علم اجتماع الجريمة جامعة نايف للعلوم األمنية

  .د. نورة بنت عبد هللا الحساوي, أستاذ مشارك بقسم الحديث وعلومه بجامعة األميرة نورة

  .د. خولة بنت يوسف املقبل, أستاذ مشارك بقسم الدعوة جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

  .أ. بّينة بنت فهد امللحم, محاضرة بقسم اإلدارة والتخطيط بجامعة امللك سعود ومستشارة وزير التعليم
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  :فريق األمن االجتماعي

لتربية بكلية الدعوة وأصول الدين ووكيل الجامعة اإلسالمية رئيس الفريق أ.د. سعيد بن فالح املغامس ي, أستاذ ا

 
ً
  .سابقا

  :أعضاء الفريق والباحثون هم

 أ.د. سليمان بن عبد هللا العقيل, أستاذ علم االجتماع بجامعة امللك سعود 

 أ.د. عبد العزيز بن حمود الشثري, أستاذ علم االجتماع بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 صالح بن إبراهيم الصنيع, أستاذ علم النفس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية  أ.د.

 أ.د. عبد العزيز بن عبد الرحمن املحيميد, أستاذ علم النفس بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

 أ.د. إبراهيم بن مبارك الجوير, أستاذ علم االجتماع بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

  .أ.د. غادة بنت عبد الرحمن الطريف, وكيلة عمادة الدراسات العليا للتطوير والجودة بجامعة األميرة نورة

  .ام محمد بن سعود اإلسالميةد. علي بن عبد الرحمن الرومي, أستاذ مشارك بقسم علم االجتماع بجامعة اإلم

  .د. حميد بن خليل الشايجي, وكيل كلية اآلداب بجامعة امللك سعود

  .د. منصور بن عبد الرحمن عسكر, أستاذ مشارك بقسم علم االجتماع بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

 فريق األمن اإلعالمي 

اآلداب والعلوم اإلنسانية للشؤون التعليمية ورئيس قسم  رئيس الفريق: د. عيس ى بن محمد القايدي, وكيل كلية

  .االتصال واإلعالم بجامعة طيبة

  :أعضاء الفريق والباحثون هم

د. محمد بن سعود البشر, عضو هيئة التدريس بكلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية 

  .رئيس مركز الفكر العالمي عن السعودية

  . رك بن واصل الحازمي, عضو هيئة التدريس بكلية اإلعالم واالتصال بجامعة امللك عبد العزيزد. مبا

  .د. علي بن شويل القرني رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية لإلعالم واالتصال

  .د. حمزة بن أحمد أمين بيت املال, أستاذ اإلذاعة والتلفزيون بكلية اآلداب بجامعة امللك سعود

مد بن عبد العزيز الحيزان, عضو هيئة التدريس بكلية اإلعالم واالتصال بجامعة اإلمام محمد بن سعود د. مح

  .اإلسالمية

  .د. عثمان بن محمد االخضر العربي, عضو هيئة التدريس بقسم اإلعالم بكلية اآلداب بجامعة امللك سعود
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  .تصال بجامعة امللك عبد العزيزد. حنان بنت أحمد آش ي, عضو هيئة التدريس بكلية اإلعالم واال

  .د. خلود بنت عبد هللا ملياني, عضو هيئة التدريس بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة امللك عبد العزيز

 الوقف في سطور 

م تحت إشراف الجمعية العلمية السعودية «تعظيم القرآن الكري »هـ باسم مشروع 1428كانت البداية في عام 

  .يم وعلومه )تبيان( فرع املدينة املنورةللقرآن الكر 

 لتوسع أعمال املشروع, صدرت موافقة صاحب السمو امللكي األمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير 
ً
ونظرا

 ضمن مراكز مؤسسة املدينة املنورة لتنمية 
ً
منطقة املدينة املنورة حفظه هللا تعالى ورعاه, ليصبح املشروع مركزا

  .هـ1434تحت اسم )مركز تعظيم القرآن الكريم( وذلك في عام املجتمع 

هـ صدرت موافقة صاحب السمو امللكي األمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمير 143٦وفي عام 

منطقة املدينة املنورة حفظه هللا تعالى ورعاه, على تطوير مركز تعظيم القرآن الكريم واستقالله, وبناء على هذه 

وافقة الكريمة من لدنه, تم و هل الحمد إنشاء وقف تعظيم الوحيين ليرتقي ملركز ببرامجه وأعماله بتوفيق من هللا امل

تعالى, وفي ظل توجيهات والة أمرنا رعاهم هللا وحفظهم قائمين على خدمة كتاب هللا تعالى وسنة رسوله صلى هللا عيه 

 لتطلعاتهم املباركة
ً
  .وسلم, ومحققا
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 م 2016 فبراير 13-هـ 1437جمادى األول  4 السبت

 جامعة األمرية نورة تدشن خدمات احلقيبة الذكية للطالبات

 

دشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مشروع الحقيبة الذكية 

للطالبات ومنسوبي الجامعة, وتعد الحقيبة الذكية هي أحد الخدمات السحابية التي تقدمها الجامعة بالشراكة مع 

ل وتشارك املعلومات والبيانات بكل سهولة بين طالبات شركة مايكروسوفت العاملية, والتي تتيح إمكانية التواص

الجامعة ومنسوبيها بشكل  فعال  وكفاءة  عالية.واشتملت الحقيبة الذكية على العديد من الخدمات التقنية املتميزة 

جيجا بايت( وخدمة استخدام حزمة  50ومنها خدمة البريد اإللكتروني للطالبات بمساحات عالية تصل إلى) 

سوفت أوفيس بدون الحاجة لتحميل البرنامج على الجهاز املستخدم, مع إمكانية حفظ امللفات من خالل مايكرو 

تيرا بايت لكل مستخدم.وأوضح املشرف  1خدمة التخزين السحابية "ون درايف" والتي توفر مساحة تخزين تصل لـ 

ان بأن هذا املشروع يعد من املشاريع العام على إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت الدكتور عبدالعزيز السدح

الرائدة التي توفر أحدث التقنيات من شركة مايكروسوفت العاملية لخدمة الطالبات ومنسوبي الجامعة, وأن 

املشروع سوف يتم تفعيله للطالبات على مراحل وتستطيع الطالبات االستعالم عن الخدمات املقدمة وتاريخ تفعيل 

شروع كما يستطيع جميع منسوبي الجامعة من خالل املوقع طلب تراخيص برامج الخدمات من خالل موقع امل

وخدمات الحقيبة الذكية. وبين الدكتور السدحان أنه تم تدشين موقع خاص باملشروع باللغتين العربية 

من  واإلنجليزية, ويشمل تعريف باملشروع والخدمات املقدمة وأدلة االستخدام ووسائل الدعم الفني للمستخدمين

 بحد ذاته وإنما الهدف االستفادة من هذه sc.pnu.edu.saخالل الرابط 
ً
.وأكد أن توفير أحدث التقنيات ليس هدفا

 إلى أنه تم تشكيل لجنة 
ً
التقنيات وتوظيفها لتحقيق الكفاءة العالية وتحسين أسلوب تقديم الخدمات, مشيرا

ت التي يشتمل عليها املشروع وتذليل ما قد يعترض ذلك ملتابعة سير العمل والتأكد من تحقيق أعلى مردود للخدما

 من عقبات. 
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 م 2016 فبراير 15-هـ 1437جمادى األول 6 االثنين

ا وطالبة من تعليم الرياض يتأهلون للتصفية النهائية ألوملبياد  24  
ً
طالب

 م2016إبداع 
 

طالًبا وطالبة من مدارس منطقة الرياض التعليمية للمنافسة في التصفية النهائية لألوملبياد الوطني  24تأهل 

 5-3هـ املوافق 25/5/1437-23لإلبداع العلمي والتي ستقام في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة في الفترة ما بين 

لرياض محمد بن عبدهللا املرشد تهنئته للطالب والطالبات م . وقدم املدير العام للتعليم بمنطقة ا3/201٦/

 الفائزين متمنيا لهم التوفيق في املنافسة النهائية لألوملبياد 

هذا وقد تم إعالن أسماء الطلبة املتأهلين للتصفية النهائية في مساري االبتكار والبحث العلمي من مدارس تعليم 

هللا املعيرفي, منصور علي عيس ى الدباغ, خالد وليد سعيد باجوده, الرياض بنين وهم الطالب أحمد مصلح دخيل 

سليمان ناصر سليمان الجبيلي, ياسر فهد محمد الداود, خالد عبدالعليم عبدالكريم الزيد, فيصل أحمد محمد 

السالم, عمر عبدالرحمن سليمان الهزاع, هشام عبدالرحمن عبدالكريم املنيف, فيصل فهد محمد السيف, 

دهللا عبدالرحمن الهالل, أحمد مازن فؤاد الخياط, إبراهيم مازن فؤاد الخياط, عبدهللا معتز مكي نواف عب

  .الدخيل, أحمد معتز مكي الدخيل, محمد سعد عبدالرحمن الحيدر, عبدهللا سعد عبدالرحمن الحيدر

منصور الجهضمي الشهري, كما جاءت املتأهالت إلى التصفية النهائية من طالبات تعليم الرياض كاآلتي منى سعد 

لجين عبدهللا محمد عزيز الرحمن, شعاع نزار حسن خضري, ريم يحيى محمد محمد, منيرة فهد إبراهيم العمرو, 

 العنود حسين إبراهيم املهنا, طيف خالد صنهات الدغيلبي العتيبي
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 م 2016 فبراير 15-هـ 1437جمادى األول  6االثنين 

 تشارك يف املؤمتر اخلليجي األول حلقوق املريض« احلسىن»مجعية 

 

تشارك الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية )الحسنى( بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في تنظيم 

تمكين املرأة من القيام » املقامة على هامش املؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض تحت عنوان الندوة النسائية 

هـ في قاعة 18/5/1437وتهدف الندوة التي تقام مساء يوم السبت « بدور فاعل في تحقيق مفهوم حقوق املريض

لحقوق املريض وإلقاء الضوء على امللك فيصل للمؤتمرات بفندق االنتركونتننتال بالرياض, إلى تقديم نظرة شرعية 

أهمية تطبيق املفهوم في املنشآت الصحية, وتمكين املرأة من إعمال حقوقها الصحية في كافة املنشآت الصحية, 

حيث تبدأ فعاليات الندوة, وأوضحت االستاذة الدكتورة رقية نصرهللا نياز رئيسة جمعية )الحسنى( واملشرف على 

 لدور الجمعية في املحافل الوطنية والخليجية واإلقليمية,  برنامج الندوة النسائية أن
ً
مشاركة الجمعية يأتي تعزيزا

وإسهامها الوطني والحقوقي للفرد واملجتمع, وأشارت نياز الى أن الندوة ستحظى بمشاركة صاحبة السمو األميرة 

ة منى آل مشيط عضو مجلس الجوهرة بنت متعب آل سعود, واألستاذة الدكتورة نوال العيد, وتديرها الدكتور 

الشورى , وأضافت بأن من بين الفعاليات التي تقام خالل الندوة أوبريت وطني تقدمه طالبات جامعة األميرة نورة 

 .بنت عبد الرحمن
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 م 2016 فبراير 16-هـ 1437جمادى األول  7 الثالثاء

 إطالق برنامج تدريبي لتطوير مشاريع الطالب املتأهلني ألوملبياد إبداع
أطلقت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ممثلة في إدارة املوهوبين هذا األسبوع برنامجا تدريبيا لتطوير 

 – 143٦للعام الدراس ي »  201٦إبداع »مشاريع الطالب املتأهلين للتصفية النهائية لألوملبياد الوطني لإلبداع العلمي 

 حتى الساعة 8:00هـ وذلك من الساعة 1437
ً
  .ظهرا بفندق مداريم كراون  12:00 صباحا

وقال الدكتور محمد العقيل مدير إدارة املوهوبين أن التدريب سيكون مدة يومين أربع ساعات يوميا بهدف تطوير 

»  201٦إبداع »مشروعا وتأهيلها بشكل مناسب للمشاركة في التصفية النهائية ألوملبياد  14هذه املشاريع وعددها 

  .هـ بمركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة1437جمادى األولى  25-23الرياض خالل الفترة من ستقام بمدينة والتي 
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 م 2016 فبراير 17-هـ 1437جمادى األول  8 االربعاء

 العربياللغة العربية الفصحى عمود التعليم 
يقول الباحثون من ذوي االختصاص في التعليم: )إن اإلنسان ال يمكن له أن يبدع بغير لغته األم التي نطق أول ما 

ا بها حتى تترسخ في ذاكرته ووجدرانه وعقله وحتى يتكون لديه 
ً
 إليها ومتحدث

ً
نطق بها ونشأ منذ حداثته عليها مستمعا

ذا فإن األمة العربية إذا أرادت ألجيالها أن يتفوقوا في دراستهم وأن إحساس عميق بها, وشعور مرهف لها وعلى ه

يبدعوا في تخصصاتهم فعليها أن تعلمهم بلغتهم العربية الفصحى ألن الطالب العربي الذي يتعلم العلم بغير العربية 

للغة األجنبية كمضمون, يواجه صعوبات في فهم اللغة األجنبية كلغة, وفي استيعاب املادة العلمية التي تعبر عنها ا

  ألن كل لغة من اللغات لها أصولها وقواعدها وضوابطها واشتقاقاتها وروابطها الجذرية مع عدد من اللغات األخرى.

وإذا علمنا أن الغربيين اتفقوا على نحت مصطلحات لغاتهم من جذور اللغة الالتينية ومن جذور اللغة اليونانية بعد 

ومنهم العرب إلى اللغات الغربية خاصة اللغتين الالتينية واليونانية وإذا أدركنا أيضا جهل أن نقلوا تراث املسلمين 

الطالب العرب بهاتين اللغتين بل جهل غالبية املدرسين العرب واملتخصصين العرب بتلك اللغتين وقواعدها 

واملتخصص العربي حينما يفرض وضوابط االشتقاق منها أدركنا الصعوبة واملشقة التي نضعها أمام الطالب العربي 

عليهم أن يتعلموا العلم بلغات أجنبية الخ( ما ذكره الباحث انظر تقديم كتاب الدكتور زهير أحمد السباعي بعنوان: 

)تجربتي في تعليم الطب باللغة العربية(. ويقول الدكتور أحمد بن محمد الضبيب )كل لغات العالم مرشحة ألن 

: )لعل من أهم القضايا التي تقود أهلها إلى التقدم إذ
ً
ا ما تهيأ لها من نشاط أهلها ما يدفعها إلى ذلك(... ويضيف قائال

لم تجد مكانها في البحث الجاد لدينا دراسة أهمية اللغة في حياتنا بوصفها أداة للتنمية والتقدم وهي قضية لم تأخذ 

لعربية ولم يلتفت إليها الساسة وأصحاب الشأن عند حيًزا واضحا في فكر القائمين على التخطيط للتنمية في البالد ا

وضع املشروعات املستقبلية فعلى الرغم من أن خططنا التنموية الشاملة تعنى باإلنسان بالدرجة األولى إال أنها 

تهمل بدرجة كبيرة كيفية الوصول بهذا اإلنسان إلى األهداف املرجوة من خالل اللغة التي هي بال شك من أهم 

إلحداث تنمية حقيقية وذلك بكونها الوسيلة الناجعة للتواصل ونقل املعرفة بين األجيال ونشرها بين أفراد  األدوات

املجتمع لم يسأل أحد من هؤالء املخططين نفسه عن اللغة التي نحتاجها لتخطي هوت التخلف واللحاق باألمم 

 غريبا متعمد أو غير متعمد ل
ً
تجارب األمم املتقدمة في هذا الشأن لقد طرح الناهضة( ويواصل قوله) نجد تجاهال

سؤال عدة مرات منذ القرن التاسع عشر في مقال نشر في الجزء السادس من السنة السادسة ملجلة املقتطف عام 

م عنوانه )اللغة العربية والنجاح( وتساءل عن قدرة الوضع اللغوي في ذلك الوقت إليصال العرب إلى طريق 1881

الشعور بقوة الصلة بين اللغة واللحاق بركب الحضارة كان قويا بين مفكرينا وال يزال يتردد في النجاح. لقد كان 

أنحاء الوطن العربي تارة في صورة نداءات فردية وأخرى في صورة مؤتمرات وندوات هنا وهناك كلها تشير إلى أهمية 

من الدرجة األولى ومن تلك املؤتمرات ما الحفاظ على اللغة العربية الفصيحة باعتبارها رابطة اجتماعية فكرية 

أقامته األمة العربية ضمن املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم(. إلى أن قال: )ما أكثر ماقيل عن أهمية تعريب 

العلوم وما أكثر ما كتب من كتب وأبحاث تثبت بأن التعريب هو الخطوة الضرورية املهمة التي سوف تنتشل األمة 

من التخلف إلى التقدم( وختم مقاله: بأن األمة العربية تستطيع أن تحقق الكثير علميا واقتصاديا وأن  العربية

تدخل ساحة اإلبداع واإلنتاج ومايتبعها من ساحات الرخاء والرفاه حينما ترسخ األمة اتصالها بلغتها األم )اللغة 
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ية ودفاًعا عن الشخصية الوطنية وحرًصا على الكرامة العربية( الفصحى وتمكينها من الحضور الكامل اهتماًما بالهو 

العربية وحرصا على السير في االتجاه الصحيح( انظر مقال الدكتور أحمد الضبيب املنشور في جريدة الجزيرة 

 .هـ1431ربيع األول عام  ٦بتاريخ 

ة املختص في معالجة اللغات وفي السياق نفسه يقول محمد مراياتي كبير املستشارين للعلم والتكنلوجيا في التنمي

الطبيعية )إن القول بعدم قدرة اللغة العربية على استيعاب املجاالت الحديثة غير مقبول علمًيا ألن اللغة هي أداة 

ووسيلة النتقال وتوثيق املعلومات في أي مجتمع ويشبه االقتصاديون اللغة بالنقد وهو موقف علمي فالنقد وسيلة 

بادل السلع أو األصول املادية واللغة هي أداة ووسيلة لتبادل األصول غير املادية ونعني بها تستعملها املجتمعات لت

 
ً
املعرفة فهذه هي قيمة اللغة في االقتصاد وفي املجتمع فإذا كانت هذه األداة غير مهتم بها يدفع املجتمع ثمنا

 وهذا هو الواقع القائم في العلم العربي فنحن الع
ً
 ومعرفيا

ً
 ألن القوى العاملة في اقتصاديا

ً
 جدا

ً
 غاليا

ً
رب ندفع ثمنا

املجتمع العربي تفتقر لهذه األداة لتبادل املعرفة نحن نتكلم عن مجتمع املعرفة وال توجد معرفة بلغة هذا املجتمع 

القوى ألننا ندرس املعرفة بلغة أخرى هي اإلنجليزية وهذه اللغة التي نتعلم بها مختصة بنخب من املجتمع العربي أما 

العاملة الكبرى التي نحتاج لتبادل املعرفة لكي تنجح فال يعطيها العرب املعرفة بلغتها وهذا خطأ كبير جدا يقترفه 

أساتذة الجامعات ومتخذي القرار ويخلطون ما بين مسألتين أساسيتين األولى إتقان اللغة اإلنجليزية وهو ضرورة 

ثانية التعليم باللغة اإلنجليزية فهاتان مسألتان مختلفتان منفصلتان والبد منها ويجب أن نصرف عليها, املسألة ال

يقول البعض بالدمج بينهما وهذا خطأ كبير وال يقترفه في العالم إال أمتنا العربية فكل أمم العالم حتى الصغير منها 

اس ي يصحح هذا الخطأ الذين ال يتجاوز عددهم خمسة ماليين لم يقترفوا هذا الخطأ( إلى أن قال: )مطلوب قرار سي

اإلستراتيجي ويصحح مفهوم النخبة املثقفة واالقتصاديين إلى مجتمع املعرفة بأن تكون هناك معرفة باللغة العربية 

: )إن تعليم العلوم باللغة اإلنجليزية قرار اتخذ بشكل 
ً
تستفيد منها أكبر فئة منتجة في املجتمع العربي(, وأضاف قائال

أبعاده االقتصادية والخسائر املترتبة عليه يقولون ما دام العلم باإلنجليزية ندرسه  غير مدروس لم يدرس أحد

باإلنجليزية وهو أمر غير مبني على أسس منطقية نحن بحاجة ألخذ األمور بحسابات ومؤشرات رقمية وباألبعاد 

حلقة نقاش حول )آفاق الريادة( واملبادئ التخطيطية( انتهى انظر املقال املنشور في جريدة الجزيرة بمناسبة انعقاد 

  .ملركز امللك عبدهللا لخدمة اللغة العربية

وفي السياق أيضا يمكن الرجوع إلى )ملتقى اللغة العربية والطفل( الذي عقد في جامعة األميرة نورة رحمها هللا 

ء فيه إن اللغة العربية هـ وجا143٦جمادى األولى عام  2برعاية كرس ي الجزيرة ونشر عنه في جريدة الجزيرة بتاريخ 

ا من الشعور باملسؤولية تجاه 
ً
لغة ديننا ولغة الثقافة والتراث والهوية وأداة التواصل بين أبناء األمة العربية وانطالق

دعم اللغة العربية وتعزيز وجودها والعمل على مساندتها وخصوًصا أنها تخوض اآلن تنافًسا حاًدا مع اللغات األخرى 

امللتقى إن اهتمام امللتقى باللغة العربية يتمثل في جانبين أحدهما أن جامعة األميرة نورة تضع من  املعاصرة. يقول 

أهدافها تعزيز اللغة العربية بكل قوة لتكون لغة منتجة كما هو حال اللغات األخرى فالجامعة تحرص على االرتقاء 

ة في املجاالت العلمية أما الجانب اآلخر الذي بجودة ما تنتجه الجامعة من دراسات وابحاث باللغة العربية خاص

تهتم به الجامعة فهو االهتمام بدعم لغة األطفال العربية فمن أساسيات الحفاظ على اللغة تعليمها لألجيال 

املتعاقبة بما يضمن أن يتقن األطفال لغتهم األم وأن يقبلوا على تعلمها بحب واعتزاز باعتبارها لغتهم األولى الجديرة 

هم بالتقدير واالحترام فأطفال اليوم هم بذور اليوم الذي نتطلع فيه إلى ثمارها في الغد وهم الذين يعول عليهم في من

أن يحملوا مسئولية الحفاظ على اللغة العربية لتبقى مزدهرة إلى األبد(. هذا التوجه لجامعة األميرة نورة يستحق 



 

 
65 

درجاته. وفي السياق أيضا يقول الدكتور عبدهللا العثيمين )لغة أي  اإلشادة والتقدير والثناء إنه اإلخالص في أسمى

أمة موضوع مهم تحدث عن أهميته الكثيرون وأن من املسلم بصحته لدى الباحثين في تاريخ املجتمعات 

والحضارات اإلنسانية أن اللغة من أهم دعائم األمة إن لم تكن أهمها وهذا األمر املسلم بصحته هو الذي جعل 

ا تحرص كل الحرص على املحافظة على كيان لغاتها والتمسك باستعمالها وحدها تحدثا األ 
ً
مم الراقية قديًما وحديث

 والدفاع عنها ونشرها بين أمم أخرى( إلى آخر ما أورده انظر مقاله املنشور في جريدة الجزيرة بتاريخ 
ً
محرم  1٩وكتابة

إن من حق اللغة العربية أن يصدر بشأنها ضوابط تحدد ماهو هـ. وإذا كان الحال كما وصف أال يمكن القول 1434

واجب إزاءها من حماية ورعاية وسيادة في التعليم وأن يحدد مجال اللغات األجنبية بحيث يكون مقتصًرا على 

اد تعلمها فقط باعتبارها درًسا من الدروس في نطاق املناهج املقررة ويكون التعليم باللغة العربية فقط لجميع املو 

وبخاصة مايدرس اآلنغير العربية. وأليس من حقها أن تترجم إليها جميع املقررات واملاراجع للعلوم التي تدرس حاليا 

بغير اللغة العربية في اقرب وقت وأن يتبع ذلك اثراء اللغة العربية بترجمة جميع العلوم إليها ومتابعة ترجمة 

يس من األهمية بمكان أن يقتصر في تعليم الطفل على لغته املستجدات باستقصاء وشمولية ملا هو نافع. وأل

العربية فقط وبعد إتقانها يمكن أن يتعلم اللغة األخرى التي تدعو الحاجة إليها, والحاجة تقدر بقدرها وألهمية 

توجه  اللغة أوص ى بعض الباحثين الغربيين بأنه إذا أريد التأثير على مستقبل أمة من األمم دون مواجهة فينبغي أن

 .الجهود إلى لغة تلك األمة وسيتم املراد انظر )ملتقى اللغة العربية والطفل
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 م 2016 فبراير 17-هـ 1437جمادى األول  8 االربعاء

 !وحصة بنت سلمان« احلسىن»
 أن ترعى القيادة 

ً
الحكيمة في مملكتنا الحبيبة الجهود التي تسعى إلى اإلسهام في خدمة املجتمع والعناية ليس جديدا

  .بتوظيف طاقاته وفق ما ينمي الشعور باملسؤولية الشرعية والوطنية

هـ في الحفل التعريفي للجمعية العلمية 1437 - 4- 17ذلك ما اكتحلت به أعين املجتمع يوم األربعاء املوافق 

راسات اإلسالمية الحسنى في رحاب جامعتنا الرائدة بأصالتها وتمّيزها على مستوى العالم جامعة السعودية للد

  .األميرة نورة بنت عبدالرحمن

ممثلة في تشريف راعية الحفل وقلب خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو امللكي األميرة حصة بنت سلمان بن 

ي املشاركة اإليجابية الداعمة ملثل هذا الحراك العلمي الرائد. وليس عبدالعزيز التي كان لحضورها األثر األكبر ف

  .بغريب على سموها هذا التفاعل الجميل الذي تسعد به كل الجهود املعطاءة على ثرى مملكتنا الحبيبة

وجمعية الحسنى أول جمعية علمية سعودية نسائية للدراسات اإلسالمية. وتهدف إلى: التعريف بسماحة الدين 

سالمي ووسطيته, إبراز دور اململكة العربية السعودية الريادي في خدمة الدراسات اإلسالمية, إعداد البحوث اإل 

العلمية في مختلف املجاالت الشرعية ونشرها, رصد املستجدات العلمية والفكرية في الدراسات اإلسالمية 

برامج العلمية, ربط املتخصصات في الدراسات ودراستها, خدمة املؤسسات الحكومية واألهلية بتقديم املشاريع وال

  .اإلسالمية واملهتمات بها في أنحاء العالم وتأهيل الطاقات الشبابية وتفعيلها لخدمة الدين اإلسالمي

وكلنا يقين أن هذه الجمعية تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة فيها خير عبق األريج فواح الشذى بعونه سبحانه 

  .ساعيها في تحقيق أهدافها وفق التطلعات الطموحةنسأل هللا أن يسدد م

جزيل الشكر واالمتنان لخادم الحرمين الشريفين على دعمه ومساندته لكل املشروعات التنموية والتطويرية التي 

  .تتحلى بالعقيدة الصحيحة والريادة الفكرية واإلسهامات الوطنية واألصالة املجتمعية والنهضة الحضارية

  .والعرفان وحدائق الود واالمتنان لصاحبة السمو امللكي األميرة حصة بنت سلمان وصادق الشكر

ووافر التقدير وعاطر الثناء إلدارة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ومديرة ووكيالت ومنسوبات, وأطيب 

دارة وعضوات الدعوات بالتوفيق والسداد ملا يحقق الخير للبالد والعباد لجمعية الحسنى رئيسة ومجلس إ

 ومتعاونات وداعمات تقبل هللا عملكم ورزق الجميع اإلخالص والقبول 

 .أنتم عدة للخير والحق والبناء والنماء

 .فبارك هللا مساعيكم وسدد على سبيل الهدى والرشاد جهودكم

 :وكأني بلسان الحال تغرد معه عنادل الود وتشدو في رحابه بالبل التقدير قائلة

 تحييكم« الحسنى«يا قلب سلمان و

 ..ومن عطور املعاني الغر تهديكم

http://www.al-jazirah.com/2016/20160217/rj2.htm
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 يا حصة املجد يختال اللقاُء بكم

 قلوبنا في رحاب العلم تحويكم

 العلم نهج الخير يجمعنا« نورة»في 

 يوافيكم« الحسنى»والدين في راية 

 فرحتنا
ُ
 بكم ما غردْت أطياف

ً
 أهال

 ما أشرقْت شمُس حّب  في مرافيكم

 بها في موطن العز آفاق تفيض

 أرواحنا, والرياض الشّم ترويكم

 دامت بكم أسٌس َعزَّ البناُء بها

 وطّيب هللا في األخرى مغانيكم

 
ً
 أبدا

ً
 دائما

ً
 يرعاكم هللا نورا

 سلمان رب الكون يحميكم« عين»يا 

. 
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 م 2016 فبراير 19-هـ 1437جمادى األول  10الجمعة 

 فائزة يف املؤمتر العلمي الطالبي السابع 43جامعة األمرية نورة تكرم 
طالبة فائزة خالل الحفل الختامي للملتقى الطالبي للمؤتمر  43كرمت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

الجامعة أمس االول الذي نظمته وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية العلمي السابع لطالبات 

بحضور وكيالت الجامعة وعميدات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطالبات وأولياء أمورهن وذلك في قاعة 

رة نورة القحيص في املؤتمرات باملدينة الجامعية, وهنأت منسقة املؤتمر الطالبي رئيسة اللجان املنظمة الدكتو 

كلمتها الطالبات الفائزات وحثت من لم يحالفها الحظ بتكرار املشاركة للسنوات القادمة, موضحة أنه بدأ اإلعداد 

 على املشاركة إذ بلغ عددهن 143٦لهذا املؤتمر مع نهاية الفصل الدراس ي الثاني من العام املاض ي 
ً
هـ التي نالت إقباال

اور ) محور األبحاث,االبتكار وصناعة األعمال, الخدمة املجتمعية, اإللقاء, األفالم ( مشاركات, من املح1٦0٩) 

( محكما من داخل وخارج الجامعة 7٩الوثائقية( واختير منهابعد عرضها على لجان التحكيم الذين بلغ عددهم )

استمع الحضور لقصيدة لتحديد املراكز الثالثة األولى من كل محور, متمنية للجميع التوفيق والسداد. بعدها 

)حينما تبدع املرأة( تخلله عرض لفيلم )فاسكلي( استعرض مسيرة حصول الجامعة على جوائز محلية خالل 

السنوات املاضية. من جانبها أكدت مستشارة املؤتمر الطالبي رئيسة وحدة البحث واالبتكار الدكتورة عفاف الجبير 

افسة بين طالبات الكليات وقطف ثمار جهود عام كامل أبدعت فيها في كلمتها أن املؤتمر هدف إلى بث روح املن

الطالبات بكل إصرار وعزيمة وصبر ألنهن يملكن عقوال وقدرة فاقت التصورات من أجل تحقيق طموحات القيادة 

لوطن, الرشيدة في أن تكون جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن منارة العلم للمرأة السعودية واملساهمة في نهضة ا

 وفي الختام قامت مديرة الجامعة بافتتاح املعرض املصاحب الذي ضم أعمال الطالبات املشاركات في امللتقى.
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 م 2016 فبراير 21-هـ 1437جمادى األول 12 االحد

 ومنسوبات جامعة األمرية نورةمن منسوبي  67ترقية 
اعتمدت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل ترقيات منسوبي ومنسوبات الهيئة 

 و 37هـ, والتي شملت 143٦التعليمية واإلدارية لعام 
ً
 تعليميا

ً
 من مختلف اإلدارات والكليات  30عضوا

ً
 إداريا

ً
عضوا

  .بالجامعة

الوقت الذي تستند فيه الجامعة في اعتماد ترقياتها على دليل خاص بالترقيات تتبعه الجامعة في يأتي ذلك في 

سياسة ترقيات موظفيها وموظفاتها استنادا على الئحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية, فيما 

, والترقية عن طريق الترشيح. وتختص تنقسم الترقية )وفقا لنظام الخدمة املدنية( إلى نوعين: الترقية باملفاضلة

من نظام الخدمة املدنية بالترقيات, حيث تنص على أن ترقية ونقل املوظف إلى الوظائف الشاغرة تتم  10املادة 

وفق األحكام التي تحددها قواعد التصنيف )بما في ذلك مؤهالت وشروط شغل الوظيفة(, كما أن الترقية ال تكون 

  .بها نافذة قبل صدور القرار

من جانب آخر, يتضمن دليل الترقيات الخاص بالجامعة تعريفا ملفهوم الترقية, وأنواع الترقية, وعددا من املواد 

املتعلقة بالترقية, مع توضيح شروط ترقية املوظف, مع تحديد اإلجراءات املتبعة للترقية, وعناصر املفاضلة من 

الوظيفي إلى جانب قواعد إضافية, جدول احتساب نقاط التدريب  مؤهل تعليمي واألقدمية والتدريب وتقويم األداء

باأليام, وجدول آخر الحتساب نقاط األقدمية, مع إيضاح كيفية احتساب النقاط من خالل )احتساب نقاط 

التعليم الزائد, واحتساب نقاط األقدمية(, وإيضاح الهدف من صدور الئحة الترقيات وفقا للتعاميم الصادرة على 

 الترقيات الئحة

.  

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

.  
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 م 2016 فبراير 22-هـ 1437جمادى األول  13 االثنين

 جامعة األمرية نورة تطلق أول تطبيق للتواصل اجلامعي )فيفا(
عت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من خالل اإلدارة 

ّ
العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت, اتفاقية لتوفير وق

أحد تطبيقات التواصل االجتماعي بمسّمى )فيفا(, كنظام رائد للتواصل بين منسوبي الجامعة بشكل آمن ومباشر, 

(, وتسعى SMSمن خالل شبكة اإلنترنت عبر أجهزة الجوال الذكية, دون الحاجة للتواصل عبر الرسائل النصية )

َعد جامعة إدارة ت
ُ
قنية املعلومات بالجامعة لتقديم أحدث األنظمة والتقنيات في مجال تقنية املعلومات. وبذلك ت

األميرة نورة بنت عبد الرحمن أولى الجامعات السعودية التي تستخدم هذا النظام لتوفير خدمة التواصل بين 

صل بين منسوبي الجامعة وعلى جميع منسوبيها. حيث يتميز نظام فيفا بالعديد من الخصائص ومنها: التوا

املستويات, من خالل املجموعات التي يتم إنشاؤها, حيث يتم التواصل عبر مشرف أو مشرفة املجموعة وبشكل 

(, و ال يوجد حد أقص ى لعدد أعضاء كل مجموعة, كما WhatsAppمباشر وفي أي وقت كما هو مطبق بخدمة )

, الكليات, أخرى, واملساعدة والتواصل واإلرشاد واإلعالن عن أي يمكن إنشاء مجموعات على مستوى الوكاالت

حدث, بشكل مباشر بين مشرفة املجموعة واألعضاء, وتوفير املعلومات الالزمة عن الجامعة ومرافقها وخرائط 

توضيحية لتسهيل التنقل داخل الجامعة, وإرسال الصور واملقاطع املرئية لكل مجموعة على حدة, والعديد من 

 بعد االستفادة واالعتماد على النظام من ِقبل منسوبي الجامعة. امل
ً
 ميزات األخرى التي سيتم توفيرها الحقا

إلى ذلك سيتم تدشين )فيفا( عبر مرحلتين األولى على مستوى الطالبات, بحيث يتم تدشين الخدمة لدى الكليات 

 من األحد القادم 
ً
ثم املرحلة الثانية تشمل تدشين الحملة لدى هـ, ومن 1437 - 5- 1٦إلى الخميس  5/12بدءا

أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية . وسوف يتم إرسال بريد إلكتروني لجميع الطالبات يشمل التعريف بالخدمة 

 ودليل إرشادي آللية تحميل البرنامج وآلية الدعم الفني. 
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 م 2016 فبراير 22-هـ 1437جمادى األول  13 االثنين

ع اتفاقية لتدريب طالبات جامعة األمرية نورة« احلبيب الطبية»
ِّ
 توق

 

عت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية اتفاقية تعاون مع جامعة األميرة نورة لتدريب طالبات كلية التمريض 
َّ
وق

ع االتفاقية 
َّ
وطالبات العالج الطبيعي كمرحلة أولى من برنامج التعاون املشترك بين املجموعة والجامعة. وقد وق

البشرية بمجموعة د. سليمان الحبيب, والدكتورة سمر  إبراهيم بن محمد العامر نائب الرئيس التنفيذي للموارد

 بنت محمد السقاف وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون الصحية. 

وقال نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة د. سليمان الحبيب إبراهيم بن محمد العامر: تعمل 

ا على االضطالع بمسؤولياتها االجتماعية في تدريب وتأهيل أبناء الوطن ومساعدتهم على االنخراط في  املجموعة جديًّ

طبيقية التي تمكنهم من أداء مهامهم الوظيفية فيما بعد بيئات العمل االحترافية, وإكسابهم الخلفيات العلمية والت

 بكل كفاءة وإتقان. 

 عن اعتزاز املجموعة بالتعاون مع جامعة األميرة نورة, واستقبال طالبات سنوات االمتياز في كليات التمريض 
ً
معربا

 أن املجموعة 
ً
 في والعالج الطبيعي كخطوة أولية من برنامج التعاون بين الجانبين. مؤكدا

ً
والجامعة ستمضيان قدما

ا على إيجاد منظومة  إقرار مزيد من برامج التدريب في الكليات الصحية األخرى, مثل الصيدلة واألشعة للعمل سويًّ

تعليمية وتطبيقية داعمة ومحفزة ألبناء اململكة, تسهم في تحقيق التنمية املستدامة التي تقوم على توطين الوظائف 

 من الفرص لتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم العملية. ومنح الشباب السعودي 
ً
 مزيدا

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية أن مجموعة د. سليمان الحبيب ستعمل على توفير املتطلبات الالزمة 

 ثقته بأن تجد الطالبات املتدربات ما يتطلعن إليه من إمكانات تقنية وإد
ً
ارية وطبية كافة إلنجاح هذا البرنامج, مبديا

 بأن املجموعة ستعمل على استقطاب الطالبات بعد 
ً
تساعد على إكسابهن املهارات الالزمة لسوق العمل. مفيدا

 انتهاء فترة تدريبهن وتخرجهن. 

وأشار العامر إلى أن مجموعة د. سليمان الحبيب تعد أول مؤسسة طبية خاصة في اململكة توقع اتفاقيات التعاون 

 على أن املجموعة ستعمل خالل الفترة املقبلة على في مجال تدريب طا
ً
لبات االمتياز في الكليات الصحية, مشددا

 
ً
إبرام مزيد من االتفاقيات مع الجامعات والهيئات األكاديمية السعودية لتفعيل مثل هذه البرامج املشتركة تأكيدا

 لدورها االجتماعي في تأهيل ودعم شباب الوطن. 

عن أملها بأن تساعد هذه االتفاقية في االرتقاء باملستويات العلمية واملهنية لطالبات  وأعربت د. سمر السقاف

كليات جامعة األميرة نورة, من خالل العمل على إدماجهن في مثل تلك البرامج التطبيقية املتميزة, والسيما أنها تأتي 
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جموعة د. سليمان الحبيب تتميز بارتفاع بالتعاون مع واحدة من أهم منشآت الرعاية الصحية في اململكة؛ إذ إن م

معدالت الجودة في خدماتها وتجهيزاتها في التخصصات كافة, والسيما األشعة واملختبرات والعالج الطبيعي, وكذلك 

التمريض. معربة عن شكرها وامتنانها ملجموعة د. سليمان الحبيب على إتاحة تلك الفرصة املتميزة لطالبات 

 الجامعة. 

هذا االتفاق يأتي ضمن خطة التدريب الشاملة التي تقوم بها وكالة الجامعة للشؤون الصحية بالتعاون وأكدت أن 

مع الجهات الطبية الحكومية والخاصة لتعزيز جودة البرامج األكاديمية الحالية باالعتماد على البحوث العلمية 

. كما أنه يأتي واملمارسات املهنية الحديثة في مختلف التخصصات, وتعزيز حضور جامع
ً
 وعامليا

ً
ة األميرة نورة محليا

ضمن استراتيجية الجامعة الرامية إلى تحقيق الشراكة املجتمعية مع الجهات واملؤسسات الوطنية املختلفة, 

وتحقيق تعاون مثمر وصقل مهارات وخبرات خريجات مختلف كليات الجامعة, وتعزيز إدراكهن للجانب النظري 

  ق العمل.والعملي إلعدادهن لسو 
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 م 2016 فبراير 23-هـ 1437جمادى األول  14 الثالثاء

 مبتعثة من جامعة األمرية نورة توصي بتدابري أمنية للهواتف الذكية
أوصت دراسة للباحثة السعودية بشرى سليمان العريني, املبتعثة من كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة 

( األميركية, بوضع تدابير أمنية مضادة ضد RITاألميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى جامعة روتشستر للتكنلوجيا )

وسائل إعالم ومؤسسات علمية وأمنية أمريكية انتهاكات ثغرات أمنية في الهواتف الذكية. في الوقت الذي احتفت 

وبريطانية بدراسة العريني؛ حيث تم نشر البحث في مكتبة جامعة كورنيل األمريكية مع إجراء مقابلة مع العريني 

(. وذلك بعد اكتشافها ثغرات أمنية جديدة في أجهزة الهواتف الذكية THE MAGAZINEبخصوص البحث في مجلة )

ن من فتح اال
ّ
مك

ُ
ستقبل دون علمه ودون ظهور أي عالمة اتصال في هاتفه, حيث يمكن هنا ت

ُ
تصال في هاتف امل

استخدام قنوات الصوت الخلوية )التي تستخدم عادة في إجراء املكاملات الصوتية( كقنوات سرية لنشر البرمجيات 

 الخبيثة أو لتسريب البيانات الرقمية أو التحكم عن بعد. 

ستخدم من قبل لهذا الغرض, أثبت إمكانية جميع السينايوهات وفيما يشير بحث العرين
ُ
ي إلى أن هذه القنوات لم ت

( يستغل هذه الثغرات Rootkitبنجاح )إلثبات خطورة مثل هذا النوع من الهجوم(, بعدما تم تصميم جذر خفي )

 قم محدد. األمنية ويعمل في جهاز الضحية دون علمه ليفتح قناة االتصال عند قدوم االتصال من ر 

قام هذا البحث »وتوضح العريني اإلجراءات التي اتبعتها خلف كواليس بحثها أثناء عملها على دراسته تحليليا, وقالت 

بدراسة تحليلية للبحث عن قنوات لم تكن معهودة من قبل في الهواتف الذكية, وأثبت إمكانية استخدام قنوات 

يانات وتسريبها بين الهواتف خالل الشبكات الخلوية, للتحقق من الصوت في الهواتف الذكية لتضمين وإخفاء الب

صحة هذه النظرية, تالها تطوير مودم برمجي صوتي في نظام االند رويد لتحويل البيانات إلى موجات صوتية عند 

سة اإلرسال وتحويل املوجات الصوتية إلى بيانات مجددا عند االستقبال الذي تم تمثيله واختباره بنجاح, لدرا

سيناريوهات أخرى مثل: )تسريب املعلومات دون علم أحد الطرفين, أو إمكانية استخدام هذه لقنوات لنشر 

البرمجيات الخبيثة, أو إرسال أوامر للتحكم بالهاتف عن بعد(, حيث تمت دراسة نظام االند رويد بعمق وتم 

مكن من فتح قناة االتصال في هاتف املستقبل 
ُ
دون علمه ودون ظهور أي عالمة اتصال في اكتشاف ثغرات أمنية ت

 هاتفه. 

إلى ذلك, تعود فكرة بحث العريني بعدما الحظت أهمية دراسة وتحليل القنوات السرية في الهواتف الذكية بعدما 

عرف القنوات السرية بأنها نوع من الهجوم األمني 
ُ
استبدلت الهواتف الذكية دور أجهزة الحاسب التقليدية, حيث ت

نش ئ قنوات قادرة على نقل البيانات لكنها لم تكن مصممة أصال لذلك, وتتعرض الهواتف الذكية أيضا الذي يُ 

لنفس التقنيات من )تضمين وإخفاء البيانات داخل بروتوكوالت اإلنترنت لنقلها بشكل سري خالل شبكة 

أجهزة الحاسب اآللي  )اإلنترنت(, كما أن لدى الهواتف الذكية قدرات وتقنيات إضافية لم تكن معهودة في

التقليدية, مما قد يعرضها ملجموعة جديدة من هذه القنوات السرية, وطاملا القى هذا املجال اهتمام الباحثين في 

األمن اإللكتروني في األجهزة التقليدية, لكن العريني الحظت أنه لم يتم دراسة األمر بعمق في أجهزة الهواتف الذكية 

 تزايد. مع أهميتها وانتشارها امل
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 م 2016 فبراير 24-هـ 1437جمادى األول 15 األربعاء

  جامعة األمرية نورة تفتح جمال التقديم على طلبات التحويل اخلارجي

 

طلبات التحويل الخارجي للفصل الدراس ي األول فتحت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مجال التقديم على 

جمادى  12هـ.وبدأت عمادة القبول والتسجيل استقبال طلبات التحويل الخارجي يوم 1438-1437للعام الجامعي 

 3هـ, املوافق 1437جمادى األولى  23م, وتستمر حتى يوم 201٦فبراير  21هـ, املوافق 1437األولى للعام الجاري 

 201٦مارس 
ّ
دت عميدة القبول والتسجيل الدكتورة نورة السديس على تقديم الدعم األكاديمي للمستفيدات م.وأك

بأعلى جودة وبأقصر وقت وأقل إجراءات, مشيرة إلى أن التحويل الخارجي حركة أكاديمية تقوم بها الطالبة لتحويل 

لها؛ مثل نقل ولي األمر إلى منطقة  دراستها من جامعتها املقيدة بها إلى جامعة أخرى خارج منطقتها لظروف تعرضت

أخرى.واعتمدت عمادة القبول والتسجيل سياسة التحويل الخارجي إلى جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, من 

خالل تحقيق عدة شروط منها: أن يتم تقديم الطلب خالل الفترة املحددة لتقديم طلبات التحويل واملعلنة في 

الطالبة سعودية أو ألم سعودية, أن يكون التحويل من جامعة حكومية أو جامعة التقويم الجامعي, وأن تكون 

معترف بها في وزارة التعليم , أن يوجد سبب مقبول للتحويل, أن تكون نسبتها املركبة ضمن مؤشر القبول في جامعة 

عدلها التراكمي عن األميرة نورة بنت عبدالرحمن في نفس العام الذي تقدمت فيه للتحويل للجامعة, أال يقل م

(, أن يكون طلب التحويل على نفس التخصص املقيدة به في جامعتها, ويكون متاح 4( من )2.75( أو )5( من )3.75)

في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, أن تكون الطالبة قد درست ما ال يقل عن عام دراس ي في جامعتها, أن تكون 

س فقط )ال يقبل التحويل من مرحلة الدبلوم(, اجتياز االختبار واملقابالت الطالبة مقيده في مرحلة البكالوريو 

الشخصية للكليات التي تشترط ذلك, و االلتزام بأية شروط أخرى تضعها الجامعة, أما في حال عدم قبول الطلب 

ال يعني القبول فال يحق للطالبة املطالبة بأية أوراق سلمتها للجامعة, كما أكدت العمادة على أن تقديم الطلب 

خاصة إذا لم تحقق الشروط الخاصة بالتخصص واملعلنة على صفحة عمادة القبول والتسجيل.وأوضحت العمادة 

اإلجراءات املطلوبة من الطالبة عند التقدم بطلب التحويل إلى جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, من خالل: 

ل في املبنى األكاديمي للجامعة بحي النرجس.ويمكن للطالبة تقديم الوثائق املطلوبة في عمادة القبول والتسجي

 ملتابعة ما يستجد على الطلب. Dar-eq@pnu.edu.saالتواصل واالستفسار على البريد االلكتروني
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 م 2016 فبراير 25-هـ 1437جمادى األول 16 الخميس 

 فتح باب التقديم على طلبات التحويل اخلارجي جبامعة نورة
افتتحت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي للفصل الدراس ي االول 

 12هـ, حيث بدأت عمادة القبول والتسجيل استقبال طلبات التحويل الخارجي يوم 1438-1437للعام الجامعي 

هـ. وأكدت العمادة أن تقديم الطلب ال يعني 1437جمادى األولى من العام الجامعي  23ولى حتى يوم جمادى األ 

القبول خاصة إذا لم تتحقق الشروط الخاصة بالتخصص واملعلنة على صفحة عمادة القبول والتسجيل, موضحة 

يرة نورة بنت عبدالرحمن, تتمثل في: أن اإلجراءات املطلوبة من الطالبة عند التقدم بطلب التحويل إلى جامعة األم

تقديم الوثائق املطلوبة في عمادة القبول والتسجيل في املبنى األكاديمي للجامعة بحي النرجس, ويمكن للطالبة 

ومتابعة ما يستجد على الطلب, وملزيد من  Dar-eq@pnu.edu.saالتواصل واالستفسار على البريد اإللكتروني: 

 ?.www.pnu.edu.saالتفاصيل يمكن زيارة موقع الجامعة 
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 م 2016 فبراير 26-هـ 1437جمادى األول  17 الجمعة

ز واجلودة.. يف مرحلتها 
ّ
جامعة األمرية نورة تطلق مبادرة سفريات التمي

 الثانية
أطلقت عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادرة سفيرات التميز والجودة في 

مركز التميز للتعليم والتعلم, حيث يتم من خالل املبادرة تقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات األعضاء املهنية 

تحت مظلة وكالة الجامعة للتطوير والجودة, حيث تعتمد واألكاديمية من ِقبل عمادة التطوير وتنمية املهارات 

املبادرة على نشر ثقافة التميز والجودة بواسطة نخبة مؤهلة من أعضاء الهيئة التعليمية, بتوفير فرص متكافئة 

لتدريب وتطوير أعضاء الهيئة التعليمية من خالل تأهيل سفيرات للتميز والجودة ليعملن وسيطات لنقل املعرفة 

 لبيان صحافي أصدرته جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, والخ
ً
برة والتواصل وبناء مجتمع معرفي ُمستدام. ووفقا

فإن العمادة أعلنت بدء مرحلة تفعيل مهام السفيرات ونقل البرامج التدريبية املتنّوعة إلى أعضاء الهيئة التعليمية 

هـ في مرحلتها الثانية, متخذة عضو هيئة 1437األولى بمختلف كليات الجامعة؛ وذلك ابتداًء من شهر جمادى 

ال في النهوض بالعملية التعليمية.   التدريس كركيزة أساسية لتحقيق األهداف األكاديمية للجامعة لدورها الفعَّ

 فيما تهدف مبادرة سفيرات التميز والجودة إلى اختيار نخبة من عضوات الهيئة التعليمية بناًء على معايير مدروسة

وتدريبهن وتأهيلهن كمدربات لنقل وإثراء الخبرات واملعارف لزميالتهن من عضوات الهيئة التعليمية. كما تقوم على 

تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التعليمية وتكوين فريق إلعداد الحقائب التدريبية باإلضافة إلى 

م في ا
ّ
لجامعة وتطبيقها لبناء مجتمع معرفي. إلى جانب املشاركة في املشاركة في بناء إستراتيجية التعليم والتعل

م 
ّ
مجتمعات التعلم األكاديمية ونشر ثقافتها واملشاركة املستمرة والفاعلة في أنشطة مركز التميز في التعليم والتعل

ع
ُ
ّد مبادرة وفق منهجيات محددة مما ينتج عنه تحقيق معايير التميز والجودة في ضوء توجه الجامعة. إلى ذلك, ت

م والذي يعمل على 
ّ
سفيرات التميز والجودة واحدة من مجموعة مبادرات يضمها مركز التميز في التعليم والتعل

االرتقاء بجودة التعليم الجامعي, حيث يقّدم خدمات ألعضاء هيئة التدريس والطالبات في جوانب مختلفة في 

م. وتتألف برامجه من مجموعة واسعة من
ّ
الدورات التدريبية, وورش العمل, والحلقات الدراسية,  التعليم والتعل

والسيمينارات, وأركان النقاش, والجلسات الحوارية واالستشارية الالزمة لتطوير األداء بجامعة األميرة نورة بنت 

 عبد الرحمن. 
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 م 2016 فبراير 27-هـ 1437جمادى األول 18 السبت

ا يف اململكة لعام
ً
ج حممد الشريف بلقب األكثر إصرار

ِّ
2015 وزير العمل يتو  

 
ً
تّوج معالي وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني, مساء أمس, املتسابق محمد الشريف بلقب األكثر إصرارا

الدكتور عبد الكريم بن حمد « هدف»م, بحضور مدير عام صندوق تنمية املوارد البشرية 2015في اململكة لعام 

 النجيدي, ومستشار معالي وزير الخارجية إبراهيم بن فهد آل معيقل. 

« هدف»وحصل الشريف على لقب جائزة اإلصرار في موسمها الثالث, التي ينظمها صندوق تنمية املوارد البشرية 

ة األعلى من أصوات الجمهور الحاضر في الحفل الذي احتضنته جامعة األميرة نورة بنت عبد بعد أن حقق النسب

 الرحمن بمدينة الرياض, إلى جانب أصوات لجنة التحكيم. 

 وحل املتسابق علي القحطاني ثانًيا, فيما حققت شدى عبد الحليم املركز الثالث. 

ن تأهلوا ملرحلة التصويت إلى جانب الشركات الداعمة للجائزة. وكّرم معالي وزير العمل املتسابقين الثمانية الذي

وعّبر معاليه في الكلمة التي ألقاها خالل الحفل, عن سعادته وفخره واعتزازه بالقصص التي شاركت في املسابقة 

صرار والتي قدمت نماذج مشرفة ألبناء وبنات الوطن, مؤكًدا أن أحد أهداف هذه الجائزة هي أن تعكس الروح واإل 

على النجاح لدى الشباب من كال الجنسين على سوق العمل, ليسهموا في دفع مسيرة التنمية للمملكة, داعًيا 

 .
ً
 أبدا

ً
الشركات واملؤسسات في القطاع إلى االستثمار في الطاقات الوطنية وخوض هذا الرهان الذي لن يكون خاسرا

تكن بالش يء الجديد على شباب وشابات اململكة, وأوضح معاليه أن قصص اإلصرار التي شاهدها الجميع لم 

 . -إن شاء هللا  -وبالتالي فإن اإلصرار هو أساس هذا الوطن وأحد أسسه وقيمه التي ستستمر دائًما 

الدكتور عبد الكريم النجيدي من جهته, أن املبدأ الذي « هدف»وأوضح مدير عام صندوق تنمية املوارد البشرية 

ار في عامها الثالث ال يقتصر على عملية تشجيع وتحفيز أصحاب القصص امللهمة واألكثر تسير عليه جائزة اإلصر 

 يض يء معالم الطريق للمجتمع 
ً
 إلى أن تكون هذه النماذج نبراسا

ً
 في البحث عن عمل فحسب, بل يهدف أيضا

ً
إصرارا

التضحيات التي تجلت في رحلة السعودي, وذلك عبر االستفادة من نتائجها الالفتة واإليجابية, وإبراز املواقف و 

اإلصرار والعزيمة والكفاح, واالستنارة بكيفية تجاوز املصاعب والتحديات والعقبات التي يمكن أن تعترض طريق 

 أي باحث عن العمل. 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160227/ln39.htm


 

 
78 

مما ُيذكر أن املوسم الثالث من جائزة اإلصرار شهد نجاًحا كبيًرا ومنافسة قوية بين شباب وفتيات اململكة, الذين 

عد 11300ت قصصهم في هذه النسخة عن )زاد
ُ
( قصة من مختلف مناطق اململكة, حيث تهدف الجائزة التي ت

إلى تسليط الضوء على النماذج املشرفة من شباب وفتيات « هدف»إحدى مبادرات صندوق تنمية املوارد البشرية 

شباب, إلى جانب خلق بيئة تنافسية الوطن, وإلهام الجيل الناش ئ, وتحفيز الشركات واملجتمع كافة لدعم إصرار ال

قة وملهمة للشباب من كال الجنسين سواء الباحثين عن عمل أو أولئك الذين يسعون ألن يكونوا من رواد 
ّ
خال

األعمال عبر مشاريعهم, وتشجيعهم على تجربة الفرص املتاحة في ميدان العمل ومواجهة الصعوبات التي تواجههم 

 تعترضهم.  والتغلب على العقبات التي قد
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 م 2016 فبراير 28-هـ 1437جمادى األول 19 األحد

«تعزيز الوعي حنو حقوق املريض»حرم أمري منطقة الرياض تفتتح ندوة   
رعت صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد حرم أمير منطقة الرياض, افتتاح فعاليات الندوة النسائية تحت 

, املقامة على هامش فعاليات املؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض في «تعزيز الوعي نحو حقوق املريض»شعار 

تهدف الندوة إلى تقديم نظرة شرعية لحقوق قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق اإلنتركونتننتال بالرياض, حيث 

املريض وإلقاء الضوء على أهمية تطبيق املفهوم في املنشآت الصحية, وتمكين املرأة من إعمال حقوقها الصحية في 

املنشآت الصحية كافة, وبهذه املناسبة فقد أوضحت الدكتورة رقية نصرهللا نياز رئيسة الجمعية العلمية 

إلسالمية )الحسنى( بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن واملشرف على عقد وتنظيم هذه السعودية للدراسات ا

 لدورها في املحافل الوطنية والخليجية واإلقليمية, وهذا األمر يلتقي مع 
ً
الندوة, أن مشاركة الجمعية يأتي تعزيزا

ع, وأضافت أن خروج النساء للعمل أهداف جمعية )الحسنى( في اإلسهام في الدور الوطني والحقوقي للفرد واملجتم

بشكل عام وللعمل في املجال الصحي لم يعد فضال يوهب لهن, بل واجب تتحمل املرأة كثيرا من تبعاته وتضحية 

لذا كان من الواجب تمكين املرأة في الخدمات الصحية أوال بإيجاد تستحق عليها املساندة من كل أطياف املجتمع, 

ادة املرافق الصحية املتخصصة في أمراض النساء والوالدة, وكذلك االلتفات للدراسات الكوادر املؤهلة لهن وزي

حتى يتسنى لها العطاء بصورة أكثر نشاطا واألبحاث املتخصصة في أمراض النساء, والعمل على تعزيز دور املرأة 

املرأة على أداء دورها بكل وفعالية ملا يخص بنات جنسها, وكذلك إيجاد األنظمة الصحية واإلدارية التي تساعد 

 خصوصية بعيدة عن العوائق التي تحد من عطائها. 
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 م 2016 فبراير 28-هـ 1437جمادى األول 19 األحد

ا لقائدات التعلم اإللكرتوني
ً
 جامعة األمرية نورة تتبىن برناجم

تبنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا لقائدات التعلم اإللكتروني, من خالل )عمادة التعلم اإللكتروني 

والتعليم عن بعد(, وتستهدف العمادة بهذا البرنامج تعزيز الكفاءات األكاديمية وبناء القدرة املؤسسية للكليات مع 

لتعلم اإللكتروني, لتحقيق الريادة والتميز للمرأة في التعلم خلق قصص نجاح مميزة وتدريب النظراء في مجال ا

اإللكتروني والتعليم عن بعد.وأوضحت عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد الدكتورة عهود بنت عبد هللا 

لتعليم الفارس في بيان رسمي أصدرته جامعة األميرة نورة أمس, أن الجامعة تسعى إلى االستخدام األمثل لتقنيات ا

اإللكتروني في دعم وتفعيل استراتيجيات التعليم والتعلم املختلفة لتطوير وتجويد العملية التعليمية واألكاديمية 

وخلق بيئة تعلم تفاعلية نشطة متطورة تعزز مهارات البحث والتعلم والتفكير والتحليل بما يتناسب مع املادة 

دات التعلم اإللكتروني( عددا من عضوات الهيئة التعليمية يتم العلمية املطروحة , وفيما يستهدف برنامج )قائ

ترشيحهن من قبل كلياتهن.وأفادت الفارس أن خطة سير البرنامج تتضمن تدريب عدد من عضوات الهيئة 

لحضور حزمة من الدورات التدريبية وورش  -وفق معايير محددة  -التعليمية ويتم ترشيحهن من قبل كلياتهن 

أبرزها: تعزيز التعليم باستخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني. وورشة عمل الفصول االفتراضية,  العمل التي من

ودورة التصميم النموذجي للمقررات اإللكترونية, وتهدف هذه الدورات والورش إلى إكساب املشاركات املفاهيم 

  –واملهارات األساسية لتحقيق الريادة في مجال التعلم اإللكتروني. 
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 م 2016 فبراير 29-هـ 1437جمادى األول 20 اإلثنين

جامعة األمرية نورة تعزز األواصر والتبادل الثقايف لطالباتها يف )القرية 
 العاملية(

تعزز جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أواصر األخوة والصداقة وتبادل الثقافات والتقاليد بين الطالبات 

الوافدات من مختلف الدول اإلسالمية والعربية والعاملية من جهة وبين الطالبات السعوديات من جهة أخرى, من 

  10م من الساعة 201٦-2-2٩هـ املوافق 1437-5-20خالل إقامتها لـ)القرية العاملية( صباح اليوم االثنين 
ً
صباحا

 في مركز املؤتمرات بالجامعة, برعاية مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل. يأتي ذلك في  12وحتى 
ً
ظهرا

جنسية مختلفة, حيث تجسد )القرية العاملية( التنوع والثراء  85الوقت الذي تحتضن جامعة األميرة نورة أكثر من 

 ثقافي ملختلف الدول اإلسالمية والعربية والعاملية. ال

وتنفذ فعاليات )القرية العاملية( عمادة شؤون الطالبات ممثلة بوكالة األنشطة الطالبية, بمشاركة طالبات الجامعة 

ار من مختلف الكليات, التي استوحت فكرة القرية العاملية لهذا العام من قصة الرحالة الشهير ابن بطوطة الذي ز 

 من البلدان اإلسالمية 
ً
 بتونس والجزائر ومصر  -أثناء رحلته للحج-عددا

ً
ابتداء من طنجة مسقط رأسه مرورا

 والسودان وبالد الشام ثم الحجاز حج حجته األولى ومن ثم البحرين وبالد التتر وأواسط افريقيا. 

 للدول التي زارها ابن بطوطة وهي: املغرب العربي ويشمل 
ً
وفيما يتعلق بفعاليات القرية العاملية, فتشمل عروضا

املغرب وتونس والجزائر )كلية العلوم(, مصر والبحرين )عمادة السنة التحضيرية(, بالد الشام وتشمل فلسطين 

الخدمة االجتماعية(, تركيا )كلية اللغات والترجمة(, واألردن وسوريا )كلية التصاميم والفنون(, منطقة الحجاز )

بلغاريا )كلية الصيدلة(, السودان )كلية الحاسب اآللي(. وسيصاحب الفعالية معرض تشارك فيه الكليات املختلفة 

بالجامعة للتعريف بثقافات وعادات وتقاليد لكل دولة حيث ستقوم الكليات بتجهيز أركان للدول التي زارها ابن 

طة, وهي املغرب العربي كلية التمريض, بلغاريا كلية الطب البشري, تركيا كلية املجتمع, كلية اإلدارة واألعمال بطو 

بالد الشام, كلية الحاسب اآللي السودان, كلية الصيدلة مصر, كلية اآلداب البحرين, عمادة السنة التأسيسية 

 للكليات الصحية الحجاز. 

 روني برنامج لقائدات التعلم اإللكت
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من جهة أخرى تبنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا لقائدات التعلم اإللكتروني, من خالل )عمادة 

التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد( حيث تستهدف العمادة بهذا البرنامج تعزيز الكفاءات األكاديمية وبناء القدرة 

يب النظراء في مجال التعلم اإللكتروني, لتحقيق الريادة املؤسسية للكليات مع خلق قصص نجاح مميزة وتدر 

 والتميز للمرأة في التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد. 

وقالت عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد الدكتورة عهود بنت عبد هللا الفارس في بيان رسمي أصدرته 

خدام األمثل لتقنيات التعليم اإللكتروني في دعم وتفعيل جامعة األميرة نورة أمس, إن الجامعة تسعى إلى االست

استراتيجيات التعليم والتعلم املختلفة لتطوير وتجويد العملية التعليمية واألكاديمية وخلق بيئة تعلم تفاعلية 

 نشطة متطورة تعزز مهارات البحث والتعلم و التفكير والتحليل بما يتناسب مع املادة العلمية املطروحة. 

 من عضوات الهيئة التعليمية يتم ترشيحهن من قبل وف
ً
يما يستهدف برنامج )قائدات التعلم اإللكتروني( عددا

 -كلياتهن, ستتضمن خطة سير البرنامج تدريب عدد من عضوات الهيئة التعليمية يتم ترشيحهن من قبل كلياتهن 

التي من أبرزها: تعزيز التعليم باستخدام لحضور حزمة من الدورات التدريبية وورش العمل  -وفق معايير محددة 

 نظام إدارة التعلم اإللكتروني, وورشة عمل الفصول االفتراضية, ودورة التصميم النموذجي للمقررات اإللكترونية. 

حيث تهدف هذه الدورات والورش إلى إكساب املشاركات املفاهيم واملهارات األساسية لتحقيق الريادة في مجال 

اإللكتروني, وتشمل تلك املهارات الفهم الدقيق لنظام إدارة التعلم اإللكتروني وملفاهيم ومصطلحات التعلم التعلم 

اإللكتروني وتكنولوجيا التعليم, واإلملام بأبرز أدوات وتطبيقات التعلم اإللكتروني, والتمكن من استخدام أدوات 

يسعى إليه البرنامج هو تكوين قاعدة من شركاء النجاح  ومستحدثات التقنية والتوظيف املناسب لها, ولعل أبرز ما

وقادة التغيير في مجال التعلم اإللكتروني, تدعم تقديم االستشارات والتدريب للنظراء من أعضاء الهيئة التعليمية 

 ملنشودة.بالكليات التي ينتمين إليها بما يحقق االكتفاء الداخلي بالكليات ويساهم في بلوغ أهداف وغايات الجامعة ا
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 م 2016 فبراير 29-هـ 1437جمادى األول 20 اإلثنين

أبوعباة : حقوق املرضى جيب أن تشبع التطلعات وال تقف عند حدود 
 احتياجاتهم

أكد املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة, أن تصميم حقوق املريض يجب أن ال تقف عند احتياجات املرض ى بل تتعداها 

ملؤتمر الخليجي األول لحقوق املرض ى" بعنوان: البناء لتحقق تطلعاتهم.وقال في ورقة العمل التي قدمها أمس في "ا

والريادة للتميز في تطلعات املرض ى, إن مستشفى امللك عبدهللا يعمل لتحقيق هذا املفهوم من خالل استخدام 

وسائل إبداعيه تعتمد على البحوث والدراسات والجهود املشتركة والتعاون مع مراكز عامليه مع تسخير التقنية في 

محاور يرتكز عليها برنامج املستشفى في تعزيز حقوق املرض ى وتطلعاتهم ,  4ُمحفزة للشفاء.وعرض "أبوعباة" بيئة 

 ضرورة أن يكون تطوير تجربة املريض أولوية إستراتجية حتى نضمن استمرارها وعدم تغيرها مع تغير 
ً
مؤكدا

 يتم االلتزام به ال بد
ً
من بناء النظام الداخلي الذي يحقق مفهوم تطوير  اإلدارات. والستدامة املفهوم ليصبح توجها

عوامل تشمل: التزام القيادة العليا, بناء اإلدارة املختصة ودعمها, إشراك  ٦تجربة املريض, وهو بالتالي يرتكز على 

املرض ى وعوائلهم ووضع آليات لدعم هذه املشاركة, االستفادة من رجع الصدى الذي يصلنا من املرض ى وذويهم, 

الثقافة التي تدعم العاملين لتطوير أساليب العمل بما يطور الخدمات املقدمة, واالستخدام األمثل للتقنية  بناء

وقنوات التواصل االجتماعي.وأشار "أبوعباة" أن من أهم العوامل لتطوير املباني واملرافق بما ٌيحقق تطلعات املرض ى 

املرافقين الراحة أثناء رحلتهم العالجية في املستشفى من من خالل البيئة املحفزة للشفاء والتي تحقق للمريض و 

خالل توفير االستراحات والخدمات وأماكن الترفية لألطفال ومن خالل االعتناء بغرفة املريض وإعطائه 

الخصوصية في غرفة مفرده, إلى جانب االستثمار والتركيز على العنصر البشري من خالل اختيار القيادات التي 

الرؤية والتركيز على تدريب وتطوير العاملين في املنظمة وإشراك الجميع.ولفت "أبوعباة" في ورقته إلى أن تؤمن بهذه 

 إلى 
ً
 حثيثة في مجال حقوق املرض ى وتطلعاتهم من منطلق رؤية علمية , متطلعا

ً
مستشفى امللك عبدهللا يبذل جهودا

خرى . 
ُ
 يحتذى بين املستشفيات األ

ً
  –أن يصبح نهجه نموذجا

 

 

http://www.al-jazirahonline.com/news/2016/20160229/75971
http://www.al-jazirahonline.com/news/2016/20160229/75971
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 م 2016 مارس 1-هـ 1437جمادى األول 21 الثالثاء

 )التسوق اإللكرتوني( دورة يف جامعة األمرية نورة
jazirah.com/2016/20160301/ln77.htm-http://www.al 

 

 

 

 م 2016 مارس 3-هـ 1437جمادى األول  23 الخميس
تطلقان نهائيات األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي.. « موهبة»التعليم و

 اليوم
تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيس ى تنطلق التصفية النهائية لألوملبياد الوطني لإلبداع 

م( والذي تنظمه وزارة التعليم, ومؤسسة امللك عبد العزيز ورجاله للموهبة واإلبداع  201٦العلمي )إبداع 

نورة بنت عبد الرحمن, اليوم الخميس ويستمر ملدة  , والذي سيقام في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة«موهبة»

 من 
ً
 م. 201٦مارس  5 - 3هـ املوافق 1437جمادى األولى  25 -23ثالثة أيام اعتبارا

وبهذه املناسبة, أوضح األستاذ الدكتور حمدان املحمد املشرف العام على األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي في 

, « موهبة«وملبياد الذي تنظمه وزارة التعليم ويتنافس على جوائز األ «: موهبة»
ً
؛ ) 120سنويا

ً
 علميا

ً
 ٦0مشروعا

 للطالب ومثلها للطالبات(, في 
ً
, تتنوع ما بين األنظمة املدمجة ونظم البرمجيات, والروبوت  20مشروعا

ً
 علميا

ً
مجاال

حية, والعلوم االجتماعية واألجهزة الذكية, والرياضيات, والطاقة الكيميائية, والطب الحيوي, والعلوم الص

والسلوكية, والفيزياء, والفلك, والكيمياء, والهندسة البيئية وامليكانيكية, وعلوم األحياء الخلوية والجزيئية 

 والدقيقة, وعلوم الحيوان واملواد واألرض والبيئة والنبات. 

ماد اللجنة العلمية للمشروعات من وتابع: سيتم اليوم الخميس, أول أيام األوملبياد تركيب لوحات املشاريع واعت

حيث ضوابط األخالقيات العلمية, إلى جانب جولة تمهيدية للمحكمين, وفي اليوم الثاني سيبدأ املحكمون عمليات 

, وفي الفترة املسائية سيفتح األوملبياد أبوابه للجمهور, وسيشهد صباح اليوم األخير من األوملبياد 
ً
التحكيم صباحا

 الحفل الختامي وإعالن النتائج وأسماء املشروعات الفائزة استمرار زيارات 
ً
الجمهور, فيما سيقام في الواحدة ظهرا

 بين الطالب والطالبات وذلك تحت رعاية معالي وزير التعليم.  30بالجوائز, وعددها 
ً
 مناصفة

ً
 مشروعا

http://www.al-jazirah.com/2016/20160301/ln77.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160301/ln77.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160303/fe16.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160303/fe16.htm
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 ب 201٦وأشار األستاذ الدكتور حمدان املحمد إلى أن إبداع 
ً
 جديدا

ً
دمج مسمى مساري البحث العلمي شهد تطورا

واالبتكار تحت مسمى واحد, هو املشروع العلمي, وتقوم فكرته على أساس التنافس من خالل تقديم مشروعات 

م ثالث مراحل, هي مرحلة التسجيل التي شملت 201٦عبر املشاركة الفردية أو الجماعية, حيث تضمن إبداع 

ومات املشروع املشارك, ومرحلة التحكيم اإللكتروني من خالل املوقع التسجيل األولي وطلب املشاركة وتسجيل معل

 وإعالن املشروعات املتأهلة للتصفية النهائية, ثم املرحلة الثالثة وهي مرحلة التصفية النهائية. 

أحد ُيشار إلى أن األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي, عبارة عن مسابقة علمية سنوية, تقوم على أساس التنافس في 

 للمعايير والضوابط الخاصة 
ً
املجاالت العلمية, من خالل تقديم مشروعات علمية فردية أو جماعية؛ وفقا

باملشروع, يجري تحكيمها من ِقبل نخبة من األكاديميين واملختصين, وفق معايير علمية محددة؛ ويهدف إلى صياغة 

وير مواهب الطلبة عن طريق حثهم على التعلم عقل الباحث العلمي املفكر وتنمية روح اإلبداع للمشارك, وتط

 والتطوير الذاتي عبر التنافس الشريف, والتمثيل املشّرف لبلدهم في املحافل الدولية بمشاركات متميزة. 
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 م 2016 مارس 8-هـ 1437جمادى األول  28 الثالثاء

 «مقهى حواري»مديرة جامعة األمرية نورة تدشن اليوم 

jazirah.com/2016/20160308/ln57.htm-http://www.al 

 

 

 م 2016 مارس 9-هـ 1437جمادى األول  29 األربعاء

 جامعة نورة تبحث مستقبل الدراسات العليا يف مؤمتر دويل العام املقبل
jazirah.com/2016/20160309/ln56.htm-http://www.al 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160308/ln57.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160308/ln57.htm
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 م 2016 مارس 9-هـ 1437جمادى األول  29 األربعاء

 وجنسية أبنائها حق«.. وزيرا»شورى: املرأة تنتظر أن تكون  عضو
وصفت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعالن املطالبين برواتب لربات البيوت بمن يبيع الوهم للنساء 

مؤكدة استحالة تحقيق ذلك اقتصاديا. وأكدت أن من يطلق هذه املقوالت يخدر «. الشعبوية»من أجل كسب 

وأكدت في محاضرة لها أمس «. طالبت أنا بهذا الش يء الرتفع عدد متابعيني في تويتر خمسة أضعاف ولو»املرأة, 

)الثالثاء( عن حقوق املرأة في املجتمع السعودي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في جامعة األميرة نورة, أهمية دور 

عدة نسوية منظمة ونشيطة أو جمعيات نسوية كتاب الرأي ووسائل اإلعالم للمطالبة بحقوق املرأة في ظل غياب قا

للمرأة للمطالبة بحقوقها. الفتة إلى أن جميع املطالبات تنطلق من ثوابت القرآن والسنة والنظام األساس ي للحكم 

أغلب األنظمة في أساسها ال تميز بين النساء والرجال, لكن بعض األعراف »الذي يعتبر دستور البالد, إذ إن 

ائدة هي التي فعليا تتحكم في الواقع واملمارسات التنفيذية وتفرض تمييزا ضد النساء في الواقع واملوروثات الس

وتحدثت الشعالن عن استحقاقات تأمل فيها املرأة كأن تكون وزيرة, ومنح أبنائها حقا «. العملي على أكثر من صعيد

تفاقية السيداو, إضافة إلى رفع مساهمة املرأة في الجنسية برفع التحفظ عن الفقرة الثانية من املادة التاسعة من ا

في قوة العمل في القطاعين الخاص والحكومي, وإقرار مدونة األحوال الشخصية ومنع زواج القاصرات وتحديد سن 

 أدنى للزواج.

وتناولت الشعالن تقسيما تاريخيا لواقع املرأة السعودية شمل خمس مراحل. معتبرة فترة الستينات والسبعينات 

مرحلة خروج املرأة من قمقم الجهل, وفترة الثمانينات مرحلة إقصاء وتهميش للمرأة ولم تختلف عنها في 

مفصلية بالتوقيع على اتفاقية السيداو  2000التسعينات, فيما املرحلة األخيرة والحالية التي بدأت منذ عام 

 وكيل األمين العام لألمم املتحدة.)مساواة املرأة بالرجل( وبفوز املرشحة السعودية ثريا عبيد بمنصب 

واستبعدت أي عالقة لتحسين أوضاع حقوق املرأة بضغوط خارجية مرتبطة بأحداث سبتمبر كما يدعي البعض, 

واعتبرت دخول النساء إلى مجلس الشورى يحمل أيضا «. بل كانت إرادة واستحقاقا داخليا ال دخل لألحداث فيها»

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20160309/Con20160309828221.htm
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نه ساهم في وصول املرأة إلى مراكز صنع القرار كما كسر الصور النمطية والحواجز مضامين وداللة تاريخية كبيرة وأ

سيدة فاجأ  21ونجاحها في االنتخابات البلدية بفوز »النفسية في ذهنية املجتمع عن مشاركة املرأة في الشأن العام, 

لتي أثيرت حول بطاقة الهوية واستعرضت املعارك ا«. أشد املتفائلين وأوضح إلى أي حد املجتمع يتغير باستمرار

وهي اليوم أصبحت وثيقة رسمية تحملها غالبية النساء حتى اللواتي كن يرفضنها »الشخصية للمرأة قبل سنوات 

كسر الذهنية املتحجرة »وأكدت أن قصر العمل في بيع املستلزمات النسائية على املرأة السعودية «. بحجج واهية

وعددت الصعوبات التي واجهت القرار كالنظرة الدونية ومقاومة بعض التجار  «.وغياب املرأة عن الفضاء العام

لوال املمانعة والتعطيل من بعض القوى »ورجال األعمال وضعف الرواتب وغياب قانون للتحرش, وقالت: 

 «.واألطياف ملا احتاج مثل هذا القرار إلى أمر ملكي

لعقوبات املنصوص عليها, كما أن الالئحة التنفيذية التي واعتبرت نظام الحماية من اإليذاء ضعيفا من خالل ا

 أصدرتها وزارة الشؤون االجتماعية زادت من إضعافه. 
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 م 2016 مارس 3-هـ 1437جمادى األول  23 الخميس
 يستقبل زواره غدا« أوملبياد إبداع»

http://www.alyaum.com/article/4123454 

 

 

 
 م 2016 مارس 9-هـ 1437جمادى األول  29 األربعاء

يفتح نافذة لشابة سعودية يف جتارة صيانة احلاسب « بروجكرت»إصالح 
 «اجلوال»و

استطاعت الجوهرة القحطاني ـ خريجة شبكات وأنظمة اتصاالت من جامعة األميرة نورة ـ انتزاع موافقة أعضاء 

 جهاز إصالحها بعد وذلك ,نورة األميرةلجنة دعم وتطوير األعمال املعنية باختيار املشاريع الرائدة في جامعة 

شروعها الخاص في مجال االتصاالت وتقنية م تأسيس في لتنطلق فترة, منذ متعطال كان الذي" البروجكتر"

املعلومات, بالشراكة مع شقيقتها مضاوي خريجة كلية اللغات والترجمة في جامعة اإلمام محمد بن سعود 

 اإلسالمية. 

وبدأت الجوهرة نشاطها في وقت مبكر كهواية, حيث تقوم من فترة ألخرى بإصالح أجهزة صديقاتها وأهل بيتها, 

زة الطالبات كونها مشاركة في قسم نشاط الطالبات بالكلية, قررت على إثرها نقل هذه الهواية وكذلك إصالح أجه

 إلى عمل جاد بتأسيس مشروعها الخاص. 

 الجامعة طالبات طلبات استقبلت إذوكانت انطالقة املشروع, عبر حسابها في موقع التواصل االجتماعي "توتير", 

 . خالله من

ة, تمكنت ـ القحطاني ـ من استقطاب كوادر سعودية ملشاركتها في إدارة العمل وانجازه بكل وتلبية للرغبات املتزايد

 كفاءة واقتدار. 

http://www.alyaum.com/article/4123454
http://www.alyaum.com/article/4123454
http://www.alyaum.com/article/4124520
http://www.alyaum.com/article/4124520
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Alyom.gif
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 إصالح بين ما خدمة 2000 قدمتفي حين احتفلت الجوهرة وفريقها بمرور عام على افتتاح الفرع األول, حيث 

   . النقالة والهواتف اآللي الحاسب أجهزة

, كما شارك 2015( لعام get in the ringنال املرتبة الثانية للمشاريع الصغيرة بمسابقة )يذكر أن فريق العمل 

املشاريع املقامة بداخل الجامعة" وقام الفريق بتدريب  أفضللفريق في مؤتمر تمايز النجاح وحصل على لقب "

 تشغيل بأنظمة طالبات الجامعة على كيفية صيانة األجهزة والشبكات, وذلك ملدة اسبوعين, وذلك بهدف التعريف

 .املهارات من وغيرها وحلها املشكالت عن الكشف وكيفية ومكوناتها الحاسبات
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 م 2016 فبراير12-هـ 1437جمادى األول  3 الجمعة

 مدينة امللك فهد الطبية تنظم املؤمتر اخلليجي حلقوق املريض

 

تنظم مدينة امللك فهد الطبية بالتعاون مع املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون, ووزارة 

واملنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية, ومجلس الصحة, وهيئة حقوق اإلنسان بالرياض, واملجلس الصحي السعودي, 

الضمان الصحي التعاون, والهيئة السعودية للتخصصات الصحية, والعديد من املنظمات الصحية اإلقليمية 

 5/ 20-1٩والدولية, وبعض الجامعات السعودية والغربية, املؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض خالل الفترة من 

لي وزير الصحة املهندس خالد بن عبد العزيز الفالح, وذلك في قاعة امللك فيصل للمؤتمر هـ , برعاية معا1437/ 

  بفندق االنتركونتننتال بالرياض .

تمكين املرأة من لعب دور فاعل “وسيشهد املؤتمر, عقد جلسة نسائية خاصة ضمن أنشطة ما قبل املؤتمر بعنوان 

ة إلى تقديم نظرة شرعية لحقوق املريض وإلقاء الضوء على حيث تهدف الجلس”, في تحقيق مفهوم حقوق املريض

أهمية تطبيق هذا املفهوم في املنشآت الصحية وتمكين املرأة من إعمال حقوقها الصحية في جميع املنشآت الصحية 

.  

أوضح ذلك املدير العام للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون رئيس اللجنة العلمية 

 أن برنامج الجلسة النسائية للمؤ 
ً
تمر الخليجي األول لحقوق املريض الدكتور توفيق بن أحمد خوجة, مبينا

سيتضمن محاضرات لصاحبة السمو األميرة الجوهرة بنت متعب, وصاحبة السمو األميرة هيفاء الفيصل, وكذلك 

  محاضرة للدكتورة نوال العيد .

رى الدكتورة منى آل مشيط, وستدير الجلسة األستاذة بقسم وأشار إلى أن الحفل ستقدمه عضو مجلس الشو 

 إلى أن 
ً
الدراسات اإلسالمية كلية اآلداب جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض الدكتورة رقية نياز, منوها

  ساعات تعليم طبي مستمر. 10هذا املؤتمر معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعدد 

http://www.albiladdaily.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9/
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ر خوجة عن شكره ملعالي وزير الصحة لرعايته هذا امللتقى العلمي املهم, مؤكدا أن رعاية معاليه لهذا وأعرب الدكتو 

املؤتمر ستساعد على أهمية تفعيل لجان حقوق وعالقات املرض ى في املنشآت الصحية واالستفادة من تجارب 

املجال في الدول املتقدمة, وتباين  املستشفيات العاملية واملنظمات واملكاتب الصحية وأفضل املمارسات في هذا

حقوق املرض ى في مختلف الدول اعتمادا على الثقافات السائدة واألعراف الخاصة, كما أعرب عن شكره ملدينة 

امللك فهد الطبية على الجهود التي يقومون بها في سبيل عقد هذا امللتقى العلمي وجميع اللجان العاملة والجهات 

  ؤتمر .القائمة على تنظيم امل

يذكر بأن الهدف من هذا املؤتمر هو تسليط الضوء على الوضع الراهن لحقوق املريض واملمارسات املرتبطة بها في 

املنشآت الصحية وتحسين الوعي بحقوق املريض من جهة املرض ى وكذلك موظف املنشآت الصحية , وتحقيق 

والعملية, ووضع إطار خليجي موحد من خالل إصدار باملنشآت الصحية في النواحي التشريعية ” املريض أوال“شعار 

 , ومناقشة ما يحتاجه املريض صحيا ونفسيا واجتماعيا.”وثيقة الرياض لحقوق املريض“
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 م 2016 فبراير 15-هـ 1437جمادى األول  6 االثنين

 جامعة األمرية نورة تدشن خدمات احلقيبة الذكية

دشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مشروع الحقيبة الذكية 

وتعد الحقيبة الذكية هي أحد الخدمات السحابية التي تقدمها الجامعة بالشراكة مع  للطالبات ومنسوبي الجامعة,

شركة مايكروسوفت العاملية, والتي تتيح إمكانية التواصل وتشارك املعلومات والبيانات بكل سهولة بين طالبات 

  الجامعة ومنسوبيها بشكل  فعال  وكفاءة  عالية.

العديد من الخدمات التقنية املتميزة ومنها خدمة البريد اإللكتروني للطالبات واشتملت الحقيبة الذكية على 

جيجا بايت( وخدمة استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون الحاجة لتحميل  50بمساحات عالية تصل إلى) 

والتي ” فون دراي“البرنامج على الجهاز املستخدم, مع إمكانية حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية 

  تيرا بايت لكل مستخدم. 1توفر مساحة تخزين تصل لـ 

وأوضح املشرف العام على إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت الدكتور عبدالعزيز السدحان بأن هذا املشروع يعد 

من املشاريع الرائدة التي توفر أحدث التقنيات من شركة مايكروسوفت العاملية لخدمة الطالبات ومنسوبي 

لجامعة, وأن املشروع سوف يتم تفعيله للطالبات على مراحل وتستطيع الطالبات االستعالم عن الخدمات ا

املقدمة وتاريخ تفعيل الخدمات من خالل موقع املشروع كما يستطيع جميع منسوبي الجامعة من خالل املوقع 

  طلب تراخيص برامج وخدمات الحقيبة الذكية.

تدشين موقع خاص باملشروع باللغتين العربية واإلنجليزية, ويشمل تعريف باملشروع  وبين الدكتور السدحان أنه تم

 .sc.pnu.edu.saوالخدمات املقدمة وأدلة االستخدام ووسائل الدعم الفني للمستخدمين من خالل الرابط 

 بحد ذاته وإنما الهدف االستفادة من هذه التقنيات وت
ً
وظيفها لتحقيق وأكد أن توفير أحدث التقنيات ليس هدفا

 إلى أنه تم تشكيل لجنة ملتابعة سير العمل والتأكد من 
ً
الكفاءة العالية وتحسين أسلوب تقديم الخدمات, مشيرا

 تحقيق أعلى مردود للخدمات التي يشتمل عليها املشروع وتذليل ما قد يعترض ذلك من عقبات.
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 م 2016 فبراير 25-هـ 1437جمادى األول  16 الخميس

 عى فعالية املؤمتر الطالبي السابع جبامعة األمرية نورةبنك الرياض ير

 

في إطار سعيه لتحفيز ونشر ثقافة اإلبداع بين مجتمع الطالب والطالبات في اململكة, وفي ظل حرصه على إثراء 

بيئتهم املعرفية في شتى املجاالت, رعى بنك الرياض فعاليات املؤتمر الطالبي السابع بجامعة األميرة نورة بنت عبد 

 في حرم 
ً
تها السنوية للعام الدراس الحالي .. وتأتي رعاية بنك ضمن أنشط الجامعة,الرحمن, الذي أقيم مؤخرا

الرياض لهذا املؤتمر عبر تكفله بتقديم الجوائز التكريمية واملكافآت املالية التشجيعية للطالبات الفائزات, وذلك 

كجزء من شراكته الدائمة مع الجامعة إضافة إلى حرصه على االستثمار في الطاقات الشابة الوطنية للنهوض 

, فإن  -مديرة خدمة املجتمع ببنك الرياض -وبحسب مها املعمر…ملجتمع, وسعيه لتحفيزها على مزيد من العطاءبا

حرص بنك الرياض على مشاركة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن, في هذه الفعالية ورعايتها كل عام, ينبع من 

لدى املرأة السعودية, وسعيه الدائم لتكريمها,  عمق إحساس البنك بمسؤوليته تجاه الطاقات الوطنية اإلبداعية

 من البنك بقدراتها وبدورها الريادي في تنمية املجتمع على مختلف األصعدة.ولفتت 
ً
وتقديم الدعم الالزم لها؛ إيمانا

 في اطار سعي البنك لتحفيز الطالبات السعودي
ً
ات املعمر إلى أن رعاية بنك الرياض السنوية لهذا املؤتمر, هي أيضا

الرائدات, على املزيد من التفوق واالنجاز واإلبداع في مجاالتهن األكاديمية, حتى يتسنى لهن تقديم ماهن قادرات 

ويعد حفل التكريم الذي تقيمه جامعة االميرة نورة بنت …على تحقيقه من ابحاث نوعية, ونتاجات معرفية مميزة

يج لجهود وإبداعات, الطالبات الرائدات, اللواتي حققن عبد الرحمن, للسنة السابعة على التوالي, بمثابة تتو 

العديد من اإلنجازات واالبتكارات العلمية واإلنسانية املعاصرة في مختلف القضايا الحيوية, وتنافسن على الفوز 

االبتكار, لألعمال املتميزة في مجاالت:  -الراعي الرسمي لفعاليات املؤتمر –بالجوائز القيمة التي يقدمها بنك الرياض 

واملشروعات الريادية, وبحوث طالبات الدراسات العليا والبكالوريوس في العلوم اإلنسانية والخدمة االجتماعية 

والعلوم العلمية والهندسية والعلوم الصحية, إلى جانب ريادة األعمال, اإللقاء العربي, األفالم الوثائقية, الخط 

الجدير …لي, الفن الرقمي, الرسم الكاريكاتوري, التصوير الضوئيالعربي, الرسم التشكيلي, التصوير التشكي

بالذكر أن بنك الرياض يرعى هذا املؤتمر ضمن جهوده املتواصلة, لتعزيز شراكته االستراتيجية مع منظومة 

شاملة املؤسسات األكاديمية والجامعات في اململكة, والتي يسعى البنك من خاللها إلى املشاركة في تحقيق التنمية ال

املستدامة, عبر تفعيل دور البنك الريادي والثقافي في املسؤولية االجتماعية, والذي يشمل إضافة إلى هذه 

https://www.albiladdaily.com/%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%8A%D8%B1%D8%B9%D9%89-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8/


 

 
95 

النشاطات, وعلى سبيل املثال ال الحصر: رعايته لحفل تخرج طالب وطالبات جامعة دار العلوم, ومشاركته 

امعة األمير سلطان, ورعايته أوملبياد الرياضيات بج” بحثي ملجتمعي“باملعرض املنهي املصاحب له, ورعايته ملعرض 

 بجامعة امللك فهد للبترول واملعادن.
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 م 2016 فبراير 10-هـ 1437جمادى األول  1 االربعاء

 وجاذبية اإلرهاب تراجعت خليجيا أكادمييتان: التطرف مل يرد يف القرآن ..
 إذا كان عن 

ً
, وعن «نساء التطرف والقاعدة»عندما تتحدث النساء عن اإلرهاب فال بد من جديد, خصوصا

املراهقين والشبان الذين ال تزال جدران البيوت تضمهم وتحتويهم. وإذا كانت الحلول التي يقدمها الرجال قد تتجه 

ن أصولها, فإن للنساء األكاديميات كلمتهن في جانب القوة الناعمة واالحتواء, وفي إلى الحسم وقطع دابر الشرور م

 .النأي عن فلسفة املواجهة في كل حين

, في مقر جامعة األميرة نورة أول 30ذلك ما حدث, في ندوة أقيمت ضمن فعاليات مهرجان الجنادرية, في دورته الـ

التطرف لم يرد في القرآن وال في »أن مصطلح « جامعة نورة»من أمس )اإلثنين(, عندما أكدت عضو تدريس في 

قت على امتناع الداعيات عن استنكار انضمام بعض السعوديات إلى أعمال إرهابية بأن «السنة
ّ
طريقة », وعل

 فيما ذكرت زميلة لها أخرى أن«.. القرآن في الرد على املخالف ترتكز على مناقشة األفكار والشبهات, وليست األسماء

 على وعي « اإلرهاب»العام املاض ي لم يسجل انضمام أي شاب خليجي إلى 
ً
في سورية والعراق, وعدت ذلك مؤشرا

املجتمع, ورأت أن أفضل وسيلة لتحقيق الذات عند الشبان هي تزويجهم.. وقالت أكاديمية ثالثة إن التنفيس عن 

 .ول التي تواجه التطرفالشبان وإنشاء مراكز لهم في األحياء من شأنه أن يكون من الحل

مصطلح التطرف لم يرد في »نوال العيد في مشاركتها في الندوة أن « جامعة نورة»وأوضحت عضو هيئة التدريس في 

 في », وأن «القرآن, وال في السنة
ً
 عن معنى التطرف, ألنه أكثر ورودا

ً
مصطلح الغلو هو أكثر تلك املصطلحات تعبيرا

 في ال
ً
, سواء أكان »وأضافت: «. سنة النبويةالنصوص الشرعية, خصوصا

ً
كل من حاد عن الوسطية كان متطرفا

 
ً
 أم يساريا

ً
 أن «تطرفه يمينيا

ً
, وتحويل املستقبل الوطني مقامرة تهدف إلى », معتبرة

ً
املتاجرة بمستقبل الوطن جرما

 .«اقتناص املكاسب خطيئة

, بأن من «ر األسر في الحد من االنحراف والتطرفدو »وأفادت العيد في سياق حديثها, في الندوة التي حملت عنوان 

التشكيك في السنة والعلماء, وإسقاط الرموز بحجة حرية النقد والتعبير, وأخذ الفتوى من غير »أسباب التطرف 

 إلى أن الِفرق املتطرفة قائمة على املنهج الَحْرفي في فهم النصوص الشرعية, وإلى أن «أهلها
ً
االختالف من », مشيرة

 .«نن الكونية التي ال يمكن إزالتها مثل قضية سني وشيعي, وحنبلي وشافعيالس

التفريق بين الخالف املقبول الذي ال يتعدى على اآلخر, والخالف املرفوض وهو ما يؤدي إلى »ولفتت إلى أهمية 

توعية الشباب  منوهة إلى ضرورة« البذاءة والفرقة, والتمزق والتفريق وبين املطالبة بالحقوق, وإثارة الفتنة

 .وتوجيههم لتدبر القرآن والسنة ومحاربة االختالف

http://www.alhayat.com/Articles/13886576
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التحرر من ذهنية املأزق وإعطاء الحجم الحقيقي للتطرف بناء على لغة األرقام واإلحصاءات ال »وأكدت ضرورة 

ة لها عن وفي إجاب«. األفالم باعتدال وموضوعية, والبعد عن الذاتية من دون تقليل من شأن املشكلة وال تضخيم لها

استفسار حول أسباب امتناع الداعيات عن استنكار انضمام بعض السعوديات إلى أعمال إرهابية, قالت العيد: 

عندما »إن طريقة القرآن في الرد على املخالف ترتكز على مناقشة األفكار, والشبهات وليست األسماء. واستطردت: »

 .«, فهذا يعني حصر قضية التطرف الواسعة في أفراد معينيننحارب ونستنكر أسماء معينة قامت بعمليات إرهابية

عدد السعوديين املنضمين إلى »نورة العجالن إلى أن « جامعة نورة»من جهتها, أشارت عضو هيئة التدريس في 

 بعدد سكان اململكة, فيما لم يسجل العام املاض ي أي  2500اإلرهاب 
ً
شخص فقط, وهي نسبة ال تكاد تذكر قياسا

 على زيادة وعي », واعتبرت ذلك «شاب من دول الخليج باملنظمات اإلرهابية في العراق وسورية التحاق
ً
مؤشرا

 في ورقتها العلمية من خالل نظرية النمو النفس االجتماعي لدى «. املجتمع
ً
« إلريكسون »وقدمت العجالن مقترحا

التركيز على تعزيز الهوية في سن املراهقة. الذي نظر إلى النمو النفس ي في سياق اجتماعي, أشارت فيه إلى أهمية 

كي تتحقق لهم املودة »ورأت أن أفضل طريقة لتحقيق الذات لدى الشباب في سن الرشد هي املبادرة إلى تزويجهم, 

 عن العزلة
ً
, إضافة إلى توفير فرص العمل والعدالة االجتماعية واملساواة القانونية, ووضع خطة «عوضا

جتمع من االنحراف والقضاء على أسبابه. أما املحاضرة بنّية الرشيد فنبهت إلى جملة من استراتيجية لحماية امل

تغيير طرق الواعظين واملربين »العوامل املؤدية إلى تطرف الشباب, مقترحة بعض الحلول والتوصيات, مثل: 

اء مراكز في األحياء لتشغل وتعديلها في تربية النشء, وجعلها أقرب إلى عقلياتهم ونمط تفكيرهم, واالهتمام بإنش

وقت الشباب, والتنفيس عن طاقاتهم, وكذلك تركيز وسائل اإلعالم على البرامج الدينية والثقافية, وأن يفّعل الدين 

في الحياة اليومية, بحيث يظهر في السلوك والتواصل واألخالق, وخلق حوارات مفتوحة بين الشباب والعلماء 

 .«واملختصين في املجاالت كافة

 «الحوار»وسيط ال بد منه مع آباء ال يحبون « األم»  

شددت الكاتبة الصحافية سكينة املشيخص على استخدام الحوار كأداة تربوية, باعتبار أن الحوار أفضل  

 أنه يعزز دعم القضايا 
ً
أساليب التنشئة االجتماعية, ودوره في تطوير فكر الناشئة وفتح مساراتهم الفكرية. مضيفة

 .«ة واالجتماعية, وهو وسيلة للوصول إلى املعاني والقيم اإلنسانية النبيلةالديني

وأهابت املشيخص بالعمل على امتالك األسر الوعي االجتماعي والسلوكي التربوي, وباتخاذ الحوار وسيلة مختصرة 

ن االجتماعيين, ملعالجة مشكالت األبناء وحمايتهم من عوامل االختراق الفكري, من خالل تكثيف جهود املشرفي

في املئة  57وتنظيم دورات مكثفة وفعاليات في األحياء. وعن واقع الحوار وتفاعليته في األسرة السعودية, كشفت أن 

في املئة من عينة الدراسة أن األب يخصص  74يرحبون بالتحاور مع األب, فيما يرى « األبناء»من عينة دراستها 

اآلخر, في الوقت الذي ترى فيه نصف العينة ظهور آثار الغضب على  املشورة مع بعض األبناء ويترك بعضهم

 .شخصية األب أثناء حواره مع أبنائه عندما يحتدم النقاش

 إلى صعوبة التحاور « األبناء»في املئة من عينة دراستها من  ٦4ويرى 
ً
 بينهم وبين آبائهم, نظرا

ً
أن تكون األم وسيطا

 .«نة الدراسة من األبناء يرون أن األم تهتم بهم أكثر من والدهمأكثر من نصف عي»والتفاهم مع األب, 
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وأجمعت املشاركات على أهمية دور األسرة في الحد من االنحراف, والتطرف, مشددات على دور اآلباء واألمهات في 

حياتهم, أو االعتناء بأبنائهم, والتحاور معهم, حتى ال يكونوا عرضة ألساليب االنحراف التي قد يتعرضون لها في 

 .يقعوا ضحايا تطرف, كما أكدن أهمية توجيه طاقات الشباب إلى ما ينفعهم, وينفع مجتمعاتهم وأوطانهم ودينهم
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 م 2016 فبراير 18-هـ 1437جمادى األول  9 الخميس

 يف جامعة األمرية نورةبرناجمًا تدريبيًا   85

 

, تستفيد منها  85 أعدت عمادة التطوير وتنمية املهارات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
ً
 تدريبيا

ً
برنامجا

منسوبات ومنسوبي الجامعة من قيادات وأعضاء هيئة تدريس وكادر إداري, على مدى ثالثة أشهر ضمن خطة 

 .الجامعة لبرامجها التدريبية خالل الفصل الدراس ي الثاني لهذا العام

 لتقرير حديث أصدرته عمادة التطوير فقد شملت هذه الخطة ما يق
ً
 لقيادات الجامعة و 21ارب ووفقا

ً
 2٦برنامجا

 إلى الهيئة اإلدارية, وخمسة برامج أخرى للهيئة  24برنامجا للهيئة األكاديمية, إضافة إلى حوالى 
ً
 موجها

ً
برنامجا

 .اإلدارية من الرجال

ج اللغة وبدأت مكاتب التنسيق في عمادة التطوير باستقبال املتقدمات إلى البرامج التدريبة عامة, وشهدت برام

 وهي مجوعة من البرامج التي تخدم املختصين والعامة, وتساعد في تطوير 
ً
 كبيرا

ً
اإلنكليزية على وجه الخصوص إقباال

– PD) , برنامج مهارات التواصل في بيئة العمل(PD-ARE) القدرات اللغوية كبرنامج كتابة البحوث األكاديمي

BCOM)برنامج تطوير القيادات األكاديمية , (PEDAL)برنامج تطوير مهارات كتابة الرسائل والتقارير , (PD-

BMW)برنامج مهارات الدراسة البحثية , (STUDY SKILLS) باإلضافة إلى برنامج اللغة اإلنكليزية الشامل (EAP). 
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 م 2016 فبراير 22-هـ 1437جمادى األول  13 االثنين

 «التواصل اجلامعي»لـ« فيفا»تطلق « جامعة نورة»
 لتوفير أحد تطبيقات التواصل االجتماعي بمسمى  وقعت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

ً
« فيفا»اتفاقا

للتواصل بين منسوبي الجامعة بشكل آمن ومباشر من خالل شبكة اإلنترنت عبر أجهزة الجوال الذكية من دون 

 .(SMS) الحاجة إلى التواصل عبر الرسائل النصية

ودية, التي تستخدم هذا النظام لتوفير خدمة وتعد جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أولى الجامعات السع

بعدد من الخصائص, ومنها: التواصل بين منسوبي الجامعة وعلى « فيفا»التواصل بين منسوبيها, إذ يتميز نظام 

جميع املستويات من خالل املجموعات, التي يتم إنشاؤها, فيتم التواصل عبر مشرف أو مشرفة املجموعة مباشرة 

, وال يوجد حد أقص ى لعدد أعضاء كل مجموعة, كما يمكن إنشاء «واتساب»مطبق في خدمة  في أي وقت, كما هو

مجموعات على مستوى الوكاالت, والكليات, واملساعدة والتواصل واإلرشاد وإعالن أية حادثة مباشرة بين مشرفة 

لتسهيل التنقل داخلها,  املجموعة واألعضاء. وتوفير املعلومات الالزمة عن الجامعة ومرافقها وخرائط توضيحية

 بعد 
ً
وإرسال الصور واملقاطع املرئية لكل مجموعة بمفردها, وعدد من املميزات األخرى التي سيتم توفيرها الحقا

 .االستفادة واالعتماد على النظام من جانب منسوبي الجامعة

 من عبر مرحلتين األولى على مستوى الطالبات بأن يتم تدشين الخد« فيفا»وسيتم تدشين 
ً
مة لدى الكليات بدءا

هـ(, ومن ثم املرحلة الثانية تشمل أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية. وسيتم 1437-5-1٦إلى  12األحد املقبل )

 آللية تحميل البرنامج وآلية الدعم 
ً
 إرشاديا

ً
إرسال بريد إلكتروني إلى جميع الطالبات يشمل التعريف بالخدمة ودليال

 .الفني
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 م 2016 فبراير 27-هـ 1437جمادى األول 18 السبت

ج العمل وزير
ّ
 إصراراً  األكثر بلقب الشريف حممد يتو

وأوضح وزير العمل أن أحد أهداف هذه الجائزة أن تنعكس الروح واإلصرار على النجاح لدى الشباب, من كال 

 الشركات واملؤسسات إلى االستثمار في 
ً
الجنسين, على سوق العمل, ليسهموا في دفع مسيرة التنمية للمملكة, داعيا

  .الطاقات الوطنية

إن قصص اإلصرار التي شاهدها الجميع لم تكن بالش يء الجديد على شباب وشابات اململكة, وبالتالي فإن »وقال: 

  اإلصرار هو أحد أسس هذا الوطن وقيمه
ً
من جهته أوضح املدير العام لصندوق تنمية املوارد «. التي ستستمر دائما

الدكتور عبدالكريم النجيدي, أن املبدأ الذي تسير عليه جائزة اإلصرار في عامها الثالث ال يقتصر « هدف»البشرية 

 في البحث عن عمل فحسب, ب
ً
 إلى على عملية تشجيع وتحفيز أصحاب القصص امللهمة واألكثر إصرارا

ً
ل يهدف أيضا

 يض يء معالم الطريق للمجتمع السعودي, وذلك عبر االستفادة من نتائجها, وإبراز 
ً
أن تكون هذه النماذج نبراسا

املواقف والتضحيات التي تجلت في رحلة اإلصرار والعزيمة والكفاح, واالستنارة بكيفية تجاوز املصاعب والتحديات 

 .ي باحث عن العملوالعقبات التي يمكن أن تعترض طريق أ

يذكر أن املوسم الثالث من جائزة اإلصرار شهد منافسة قوية بين شبان وشابات اململكة, الذين زادت قصصهم في 

قصة من مختلف مناطق اململكة, إذ تهدف الجائزة, التي تعد إحدى مبادرات صندوق  11300هذه النسخة على 

على النماذج املمتازة من شبان وشابات الوطن, وإلهام الجيل , إلى تسليط الضوء «هدف»تنمية املوارد البشرية 

الناش ئ, وحفز الشركات واملجتمع كافة لدعم إصرار الشباب, إلى جانب إيجاد بيئة تنافسية ملهمة للشباب من كال 

الجنسين, سواء الباحثون عن عمل أم أولئك الذين يسعون ليكونوا من رواد األعمال عبر مشاريعهم, وتشجيعهم 

على تجربة الفرص املتاحة في ميدان العمل, ومواجهة الصعوبات التي تواجههم, والتغلب على العقبات التي قد 

 .تعترضهم
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 م 2016 فبراير 28-هـ 1437جمادى األول 19 األحد

نسبة العاملني السعوديني يف مستشفى امللك عبداهلل  « :جامعة نورة»
 %73بلغت 

 من املشرفة العامة على إدارة اإلعالم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الجوهرة الصقية « الحياة»تلقت 
ً
تعقيبا

دهللا أين مستشفى امللك عب»على مقالة الزميل محمد املزيني املنشورة في شباط )فبراير( الجاري بعنوان: 

 :?... وفي ما يأتي نص التعقيب«الجامعي

 ..حفظه هللا« الحياة»سعادة رئيس تحرير صحيفة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 على مقالة األستاذ محمد املزيني, التي حملت عنوان: 
ً
? املنشورة في «أين مستشفى امللك عبدهللا الجامعي»عطفا

 ملستشفى امللك عبدهللا 201٦ -شباط )فبراير(  - 24 صحيفتكم الغراء يوم األربعاء املاض ي
ً
, والتي تضمنت انتقادا

 على معلومات مغلوطة ومشوهة تس يء إلى املستشفى والعاملين فيه, وإلى جامعة األميرة نورة بنت 
ً
الجامعي مبنيا

 .عبدالرحمن

ى. كنا نود لو أن الكاتب الكريم, إضافة إلى ما فيها من تضليل للقراء وتنفير لهم من االستعانة بخدمات املستشف

 بالقواعد املهنية السليمة, قام بزيارة املستشفى والتواصل مع إدارته 
ً
مراعاة ملسؤولية الكلمة وأمانة القلم وتقيدا

ولقاء العاملين فيه, ليتحقق بنفسه من واقع العمل هناك, وذلك قبل أن يتورط في كتابة مقالة مبنية على 

 .اندها حقائقمعلومات زائفة ال تس

وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, إذ تشكر الصحيفة على اهتمامها وحرصها على فتح صفحاتها لنقد 

 على حسن نيته ورغبته في لفت النظر إلى 
ً
مؤسسات املجتمع ذات العالقة بخدمة الجمهور, وتشكر الكاتب أيضا

من نواحي القصور, لتود أن تصحح للجمهور وللكاتب مستشفى امللك عبدهللا الجامعي, ملعالجة ما قد يكون فيه 

 :نفسه ما ورد في مقالته من معلومات غير صحيحة عن املستشفى. وذلك مثل النقاط اآلتية

 
ً
 .تدني نسبة السعودة وتسرب العاملين في املستشفى, لعجز اإلدارة عن دفع الرواتب -أوال

http://www.alhayat.com/Edition/Print/14205767
http://www.alhayat.com/Edition/Print/14205767
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 نود طمأنة الكاتب إلى أن نسبة العاملين في 
ً
 عاليا

ً
 علميا

ً
املستشفى من القيادات السعودية الشابة واملؤهلة تأهيال

 تبلغ نحو  73تبلغ 
ً
في املئة. أما نسبة التسرب  50في املئة من اإلناث والذكور. وأن نسبة السعودة في املستشفى عموما

  .في املئة ٦من املستشفى منذ تجهيزه حتى اليوم فإنها ال تبلغ 

 
ً
األطباء من غير », و«العيادات تعمل مرة واحدة في األسبوع», و2012املستشفى منذ إنشائه عام عدم تشغيل  -ثانيا

  .«املؤهلين

هنا نقطة مهمة قد تكون معرفتها غابت عن الكاتب الكريم, وهي أن الجامعة ال يمكن أن تتسلم املستشفى من 

وتحقيق مفهوم الجودة الشاملة يتطلب منها الشركة املنفذة وتقوم بتشغيله مباشرة, فالحرص على سالمة املرض ى 

 من مطابقة املبنى وتجهيزاته ألعلى معايير الجودة املتبعة في مباني املستشفيات العاملية املتطورة 
ً
أن تتأكد أوال

وتجهيزاتها, وذلك قبل تسلمه وتشغيله, لهذا حرصت الجامعة وإدارة املستشفى على التعاون مع جهات علمية 

, وطلبت «املجلس املشترك العتماد املستشفيات»العاملية, و« فاميد»في هذا املجال, مثل شركة  عاملية متخصصة

 لحصوله على االعتماد املؤسس ي 
ً
منهما زيارة املستشفى وتطبيق املعايير العلمية عليه وفق مراحل مختلفة, تمهيدا

 .للجودة

باء والكوادر الصحية املؤهلة من ذوي الكفاءات إضافة إلى ذلك, كانت إدارة املستشفى حريصة على استقطاب األط

  .العالية واملشهود لها بالجودة واملهارة, للعمل في عيادات املستشفى التي تغطي جميع التخصصات

 عيادة طب األسرة وعيادة التأهيل الطبي, تعمل كل منهما 
ً
بالنسبة إلى عمل العيادات, هي تعمل بتكرار منتظم, مثال

, خمسة أيام في األ 
ً
سبوع, وعيادة طب األطفال وعيادة طب النساء والوالدة وعيادة التغذية, تعمل جميعها يوميا

 .ماعدا الخميس. وعيادة طب الباطنة تعمل ثالثة أيام في األسبوع, وهكذا

ويسر مستشفى امللك عبدهللا الجامعي أن يدعو الكاتب لزيارته واالطالع عن كثب على طبيعة العمل في املستشفى, 

 .التقاء بعض كوادره والعاملين فيهو 

 
ً
 .«مقارنة مستشفى امللك عبدهللا بعدد من املستشفيات الجامعية الكبرى » -ثالثا

 من 
ً
هذه املقارنة غير صحيحة, لفارق العمر الزمني بين مستشفى امللك عبدهللا ومستشفيات الجامعات األكبر سنا

بها جميعها, لم تنضج بين يوم وليلة, وإنما مرت بخطط مرحلية جامعة األميرة نورة, فهذه املستشفيات, التي نفخر 
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للتشغيل املتدرج, وبدأت بعيادات خارجية فقط في مراحلها األولى, ثم تدرجت إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه 

  .اليوم

 
ً
  .«وزير الصحة أمر بتشغيل املستشفى خالل ستة أشهر»القول إن  -رابعا

ن الكاتب الكريم أن املستشفيات الجامعية ترتبط بوزارة التعليم وليس بوزارة لعل من الحقائق التي غابت ع

  .الصحة

 
ً
 .«خضوع تدريب الطلبة للمحسوبية والواسطة» -خامسا

تدريب الطالبات ال يخضع ألية محسوبيات, هو يخضع للمعايير األكاديمية املطبقة في الكليات الصحية في 

في ذلك على اإلطالق. كما أن املستشفى في مرحلته الحالية يتيح التدريب  الجامعة, وإدارة املستشفى ال تتدخل

 وفق ما يتماش ى مع وضعه التشغيلي, فهو ال يستقبل املتدربات في كل املجاالت, 
ً
للطالبات في حدود ضيقة نسبيا

لسالمة ا»ومركز « معلومات األدوية والسموم»وإنما يقتصر التدريب على بعض مراكز املستشفى, مثل مركز 

 « الدوائية
ً
  .وغيرهما. ونأمل بإفساح املجال للتدريب بصورة أوسع تدريجيا

 
ً
 .«تجهيزات املستشفى تعرضت للتلف والسرقة, وما بقي منها وضع في املمرات للتخلص منه»القول إن  -سادسا

العالية, هي ملك لعل الكاتب يطمئن إذا عرف أن جميع موجودات املستشفى وتجهيزاته ذات الضخامة والكلفة 

, ولو حدث 
ً
 بسيطا

ً
للدولة, وتخضع للجرد الدوري. وسرقة التجهيزات أو تلفها جراء التفريط أو اإلهمال ليس أمرا

 .لكان موضوع عملية صارمة من التدقيق واملحاسبة, وسجالت الجامعة, بحمد هللا, خلو من أي ش يء من ذلك

 نقدر لصحيفة 
ً
يح في املوقع واملساحة نفسها التي أتيحت لكاتب املقالة. ونؤكد نشرها هذا التوض« الحياة»ختاما

 .ثقتنا الكبيرة بالصحيفة وحرصها على تحري الدقة والصدقية خدمة للمصلحة العامة

 د. الجوهرة الصقيه

 املشرفة العامة على إدارة اإلعالم

 بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
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 م 2016 رايرفب 29-هـ 1437جمادى األول 20 اإلثنين

 «األمرية نورة»يرعى املؤمتر الطالبي السابع يف جامعة « الرياض»بنك 
التعلم اإللكتروني  عمادة خاللتبنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامًجا لقائدات التعلم اإللكتروني, من 

والتعليم عن بعد, حيث تستهدف العمادة بهذا البرنامج تعزيز الكفاءات األكاديمية, وبناء القدرة املؤسسية للكليات 

مع خلق قصص نجاح مميزة وتدريب النظراء في مجال التعلم اإللكتروني, لتحقيق الريادة والتميز للمرأة في التعلم 

 .اإللكتروني والتعليم عن بعد

وقالت عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد, الدكتورة عهود بنت عبدهللا الفارس, في بيان رسمي أصدرته 

جامعة األميرة نورة, أمس, أن الجامعة تسعى إلى االستخدام األمثل لتقنيات التعليم اإللكتروني في دعم وتفعيل 

د العملية التعليمية واألكاديمية وخلق بيئة تعلم تفاعلية استراتيجيات التعليم والتعلم املختلفة لتطوير, وتجوي

 املطروحة.نشطة متطورة, تعزز مهارات البحث والتعلم والتفكير والتحليل بما يتناسب مع املادة العلمية 

 من عضوات الهيئة التعليمية يتم ترشيحهن من قبل كلياتهن,  
ً
ويستهدف برنامج "قائدات التعلم اإللكتروني" عددا

وفق معايير -تضمن خطة سير البرنامج تدريب عدد من عضوات الهيئة التعليمية يتم ترشيحهن من قبل كلياتهن ست

لحضور حزمة من الدورات التدريبية وورش العمل التي من أبرزها: تعزيز التعليم باستخدام نظام إدارة  -محددة

 يم النموذجي للمقررات اإللكترونية.التعلم اإللكتروني, وورشة عمل الفصول االفتراضية, ودورة التصم

وتهدف هذه الدورات والورش إلى إكساب املشاركات املفاهيم واملهارات األساسية لتحقيق الريادة في مجال التعلم  

اإللكتروني, وتشمل تلك املهارات الفهم الدقيق لنظام إدارة التعلم اإللكتروني وملفاهيم ومصطلحات التعلم 

يا التعليم, واإلملام بأبرز أدوات وتطبيقات التعلم اإللكتروني, والتمكن من استخدام أدوات اإللكتروني وتكنولوج

ومستحدثات التقنية والتوظيف املناسب لها, ولعل أبرز ما يسعى إليه البرنامج هو تكوين قاعدة من شركاء النجاح 

دريب للنظراء من أعضاء الهيئة التعليمية وقادة التغيير في مجال التعلم اإللكتروني, تدعم تقديم االستشارات والت

 بالكليات التي ينتمين إليها بما يحقق االكتفاء الداخلي بالكليات ويساهم في بلوغ أهداف وغايات الجامعة املنشودة.
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 م 2016 مارس 2-هـ 1437جمادى األول  22 األربعاء

 شخصيته وينمي الطفل يعاجل اللعب: أكادمييون
أجمع أكاديميون في جامعة األميرة نورة على دور اللعب في عالج الطفل وتعلمه وتنمية شخصيته, وذلك خالل تنظيم 

األطفال بين األلعاب اإللكترونية والتقليدية, رؤية تربوية »مؤتمر اللعب األول في الشرق األوسط املنعقد بعنوان: 

هـ(, ضمن اتجاه يقض ي 1437من جمادى األولى  23لى الـإ 21, وتنظمه جامعة امللك سعود )من الـ«مستقبلية

 .بضرورة مراقبة ألعاب األطفال في اململكة لحماية املجتمع من أخطارها

ونصحت االستشارية في اللعب سهام الصويغ بالدخول إلى عالم الطفل عن طريق العالج النفس ي باللعب, مستهدفة 

التركيز على اللعب بصفته وسيلة للدخول  -تتاح املؤتمر أمس )الثلثاء( التي قدمتها في يوم اف -من خالل ورقة عملها 

إلى عالم الطفل ومساعدته في التخلص من االضطرابات النفسية التي قد يتعرض لها األطفال, في فترة نموهم, من 

 .18سن الثالثة إلى الـ

إلى مكان آمن يعبر فيه الطفل عن وأوضحت الصويغ دور املعالج النفس ي مع كيفية تحويل غرفة العالج باللعب 

مشاعره ويطور قدراته في التغلب على مشكالته النفسية واالجتماعية, واستعرضت أنواع العالج النفس ي باللعب, 

 .وأهم األلعاب التي يتم توفيرها في غرفة اللعب, واالضطرابات النفسية التي يمكن عالجها من خالل جلسات اللعب

ة للعب من خالل حال لطفلة تعاني من اضطراب الصمت االختياري, ومن خالل عرض واستعرضت القوة العالجي

الحالة وخطة العالج واملراحل التي مرت بها طفلة )نموذج( في جلسات العالج النفس ي باللعب, كما ناقشت أهمية 

التي قد تصيب  اللعب بصفته وسيلة ناجعة في مساعدة األطفال في التغلب على املشكالت النفسية واالجتماعية

 .بعض األطفال خالل مراحل نموهم املختلفة

وُينتظر أن يدلي أستاذ علم النفس أحمد حمزة اليوم )األربعاء( بتوصية بمزيد من الدورات التدريبية وورش عمل في 

 .اإلرشاد باللعب للمرشدين الطالبيين باملرحلة االبتدائية

يه واإلرشاد والجامعات السعودية, ملزيد من تطوير املنظومة ولفت حمزة إلى أهمية التنسيق بين إدارة التوج

اإلرشادية باملدارس بمستوياتها كافة, وضخ دماء جديدة من الخريجين في تخصص علم النفس, مع اإلملام بتقنيات 
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بية اإلرشاد باللعب, واعتماد برنامج اإلرشاد باللعب في املدارس الحكومية والخاصة كافة في ربوع اململكة العر 

, ملواجهة الفكر املتطرف «سيكودراما»السعودية, وتطوير برنامج اإلرشاد باللعب باملدارس االبتدائية إلى برنامج 

 في املدارس الثانوية, وتشجيع الخبرات امليدانية املميزة في مجال اإلرشاد باللعب, ونقل تجربة 
ً
واإلرهاب, خصوصا

البنات, وحصر األقسام التي تدرس مقرر علم نفس اللعب مع دراسة اإلرشاد باللعب من مدارس البنين إلى مدارس 

 .آلية تفعيله بالجامعات

لتعريف املرشدين على كيفية « سيكودراما»وسينفذ أستاذ علم النفس ورشة عمل عن تعديل السلوك باللعب و

في تعديل السلوك  ذلك, إذ يرى حمزة أن املرشدين سيتمكنون عبر هذه الورشة من التعرف على استخدام اللعب

العدواني, وفي تعديل سلوكيات القلق والخوف, والتأخر الصباحى الدراس ي, وفي تشكيل سلوك تقدير الذات, وفي 

 .العالقات االجتماعية, كما سيقدم نماذج لأللعاب املختصة بكل أنواع السلوك املراد عالجه

أهمية اللعب للجوانب النمائية لألطفال في »ول إلى ذلك, ستعرض أستاذة علم النفس الجوهرة الصقيه دراستها ح

سهم دراستها في مجال علم نفس النمو «. مرحلة الطفولة املبكرة والطفولة املتأخر
ُ
وقالت الصقيه إنها تتوقع أن ت

, من خالل ما ستقدمه من توصيات, إذ تهدف الدراسة إلى التعرف 
ً
بعامة, وفي مجال علم نفس الطفل خصوصا

 .األطفال في مرحلتي الطفولة املبكرة واملتأخرة لكال الجنسين, وعلى الفروق بينهما في املرحلتينعلى نوعية لعب 

وترى الباحثة أن بروز ألعاب الفيديو )بالي ستيشن( وألعاب الكمبيوتر, واأللعاب اإللكترونية خالل األعوام 

 بعد أن اتضحت اآلثار السلبية لها األخيرة, جعلها تصبح ظاهرة تثير االنتباه وتستحق البحث والدراسة, خص
ً
وصا

  .من مشكالت صحية جسمية, ومشكالت تتعلق بالجوانب النمائية لألطفال

وتوص ي الصقيه في دراستها بنشر الوعي بين األهالي بأهمية اللعب ودوره في نمو األطفال املتكامل, وأهمية مشاركتهم 

 .ط اللعب بين الذكور واإلناثاألطفال في اللعب, كما تشير نتائجها إلى اختالف نم

وتقترح الصقيه إجراء مزيد من البحوث ملتغيرات مختلفة, ومزيد من البحوث التي تتناول خطورة ألعاب الفيديو 

)باليستيشن( واأللعاب اإللكترونية, ونشر الوعي من خالل وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة, وتكثيف الجهود 

ديو )باليستيشن( واأللعاب اإللكترونية, مؤكدة أهمية عمل املهتمين بقضايا بالتحذير من خطورة ألعاب الفي

 .الطفولة, على مشاريع بحثية مكونة من أطباء األطفال, والباحثين في مجال علم نفس الطفل, والتربويين
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 م 2016 مارس 7-هـ 1437جمادى األول  27 اإلثنين

 توثيق للتواصل النسائي«... مقهى حواري»
( 
ً
, والذي أنشأته كلية الخدمة «مقهى حواري ( »ءالثالثاتدشن مديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة هدى العميل غدا

اإلنسانية مع الطالبات, وتعزيز ثقافة الحوار البناء االجتماعية, وتبحث من خالله عن بناء جسور العالقات 

 .وسلوكياته بين الطالبات

الكلية بتخصصها ورؤية الجامعة »وقالت عميدة كلية خدمة املجتمع الدكتورة جميلة اللعبون في بيان صحافي إن 

ة وحياة جامعية متنوعة تسعى إلى بناء مثل هذه املشاريع التي تخدم الطالبات. هدف املقهى الحواري هو تهيئة بيئ

وثرية للطالبات تتوفر فيها الفرص التعليمية لتدعم النمو النفس ي واالجتماعي والعالقات الشخصية وتتيح الفرصة 

 
ً
 وشخصيا

ً
 واجتماعيا

ً
لهن للتعبير عن ذواتهن, وكذلك تخصيص الخدمة االجتماعية لتطوير الطالبات أكاديميا

, وتشجيعهن على املشاركة في
ً
األنشطة داخل الحرم الجامعي واالستفادة منها في حياتهن خارج الحرم  ومهنيا

 .«الجامعي

املقهى عبارة عن برنامج حواري سيتم تفعيله وفق خطة تشغيلية مبرمجة من خالل إنشاء »وأوضحت اللعبون أن 

التعامل مع الصعوبات  وحدة )املقهى الحواري( التي تعمل على إكساب الطالبات املهارات املتنوعة التي تساعدهن في

التي تواجههن أثناء الدراسة أو في حياتهن االجتماعية, ومن هنا جاءت فكره إنشاء الوحدة التي تضمن توفير مناخ 

جامعي حواري متكامل للطالبة باستثمار طاقاتها وقدراتها وميولها, بما يعزز ثقتها بنفسها وباآلخرين ويزيد من وعيها 

مجتمعها, ويسعى املقهى إلى تحقيق هذه األهداف باستخدام أساليب علمية وفنية, من  بحقوقها ودورها في خدمة

 .«خالل جلسات حواريه تقدم عن طريق متخصصين في الخدمة االجتماعية والعلوم االجتماعية والنفسية

جتمعية مع املقهى سيعمل على تعزيز وتقوية الشراكات امل»فيما أكدت املسؤوالت عن تشغيل املقهى الحواري أن 

 في 
ً
 وواضحا

ً
 بارزا

ً
بعض الجهات الخارجية, مثل مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني, إذ يلعب هذا املركز دورا

تفعيل قيم املواطنة واالنتماء والحوار, مع فتح باب املشاركة في الجلسات الحوارية من أعضاء هيئة التدريس 

أركان, هي ركن الجلسات  4ويتكون املقهى الحواري من «. لجامعاتواملهتمين بهذا املجال من مختلف الكليات وا

 .الحوارية, وركن القراءة الصامتة, وركن البحث واملذاكرة, وركن القهوة
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 م 2016 مارس 9-هـ 1437جمادى األول  29 األربعاء

 «ضعيفة»املرأة تنتظر إقرار حزمة استحقاقات.. ومحايتنا «: شورى»عضو 
 »اعتبرت عضو في مجلس الشورى مطالب إعطاء رواتب لربات املنازل  

ً
وقالت الدكتورة «. مستحيلة اقتصاديا

اليوم »ة لطيفة الشعالن في ردها على استفسارات تلقتها, خالل محاضرة ألقتها أمس في جامعة األميرة نورة, ملناسب

, ويريد البعض من «: »العالمي للمرأة
ً
إن من يطلق املطالبة برواتب لربات البيوت يعرف أنها مستحيلة اقتصاديا

خمسة أضعاف, وسأكون « تويتر»ترديدها كسب الشعبوية, ولو ذكرت أنني سأطالب بذلك الرتفع عدد متابعّي في 

, ومخ
ً
 للمرأةبذلك مثل من يبيع وْهَم غير املمكن اقتصاديا

ً
 .«درا

تمثيل املرأة في مجلس الوزراء, ورفع »وتحدثت الشعالن عن حزمة من االستحقاقات التي تنتظر املرأة إقرارها, ومنها 

إسهام املرأة في قوة العمل في القطاعين الخاص والحكومي, وإقرار مدونة األحوال الشخصية, ومنع زواج 

 .«عض مواد نظام الجنسيةالقاصرات, وتحديد سن أدنى للزواج, وتعديل ب

وأّملت عضو مجلس الشورى بأن يأتي اليوم الذي ترفع فيه اململكة تحفظها عن الفقرة الثانية من املادة التاسعة 

 للرجل في منح جنسيتها ألوالدها, معتبرة نظام التحرش «سيداو»من اتفاق 
ً
 مساويا

ً
أحد », ملنح املرأة السعودية حقا

 .فتة إلى ما يترتب على ذلك من مضار, ال «االستحقاقات املعطلة

 »وعدت لطيفة الشعالن نظام الحماية من اإليذاء 
ً
من خالل العقوبات املنصوص عليها, والالئحة « ضعيفا

التنفيذية التي أصدرتها وزارة الشؤون االجتماعية زادت في إضعافه. واستهلت الشعالن محاضرتها مؤكدة أن جميع 

تنطلق من ثوابت القرآن والسنة, والنظام األساس ي للحكم الذي يعتبر بمثابة »ملكة مطالبات حقوق املرأة في امل

 .«دستور البالد

, مستشهدة بالنظام األساس ي للحكم والئحة «إن غالبية األنظمة ال تميز بين النساء والرجال في أساسها»وقالت: 

واملوروثات السائدة هي التي تتحكم في  بعض األعراف»الخدمة املدنية ونظام العمل, ولكنها استدركت بالقول: 

 ضد النساء في الواقع العملي على أكثر من صعيد
ً
, وتفرض تمييزا

ً
 .«الواقع واملمارسات التنفيذية فعليا

وذكرت أنه ال توجد قاعدة نسوية منظمة ونشيطة أو جمعيات نسوية للمرأة للمطالبة بحقوقها, وكان املوضوع 

 باإلرادة السياسية 
ً
التي كانت مطلوبة ومهمة في إقرار الحقوق, مثل حق املرأة في التعليم, ودخول مجلس مرهونا

 .«الشورى, واملشاركة في االنتخابات البلدية
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ونوهت الشعالن بالدور الكبير الذي يلعبه املثقفون وكتاب الرأي في وسائل اإلعالم, في ظل غياب الجمعيات 

رتهم حقوق املرأة واملطالبة بها, والتمهيد للقرارات التي تصب في إصالح النسوية, وأنهم عرفوا طوال تاريخهم بمناص

 .أوضاع املرأة املواطنة وتأييدها

 من خمس مراحل, بدأت من 
ً
 لواقع املرأة السعودية, مكونا

ً
 تاريخيا

ً
ووضعت عضو مجلس الشورى تقسيما

 في الستينات والسبعينات, التي  ,«مرحلة ما قبل التعليم النظامي»األربعينات والخمسينات التي أسمتها 
ً
مرورا

, وتوقفت عند مرحلة الثمانينات, التي قالت «مرحلة بدايات التعليم وخروج املرأة من قمقم الجهل»وصفتها بأنها 

 في « إقصاء وتهميش», وأنها مرحلة «تغول فكر الصحوة»بأنها شهدت 
ً
للمرأة, ولم تختلف التسعينات عنها كثيرا

, بتوقيع ولي العهد آنذاك األمير 2000, واملرحلة األخيرة الحالية بدأت عام اإلقصاء والتهميش
ً
, الذي كان مفصليا

, وبفوز املرشحة السعودية ثريا عبيد بمنصب وكيل األمين العام لألمم «سيداو»عبدهللا, نيابة عن امللك فهد على 

 .املتحدة

ما يؤكد أن رؤية صانع القرار لتحسين أوضاع حقوق  من أيلول )سبتمبر(, 11إن ذلك حدث قبل أحداث الـ»وقالت: 

, ال دخل فيها للضغوط الخارجية املرتبطة بأحداث سبتمبر, كما يدعي 
ً
 داخليا

ً
املرأة كانت إرادة واستحقاقا

 مضامين », معتبرة قرار التعليم في الستينات «بعضهم
ً
, وأن دخول النساء مجلس الشورى يحمل أيضا

ً
 كبيرا

ً
تاريخيا

تاريخية كبيرة, إذ أسهم في وصول املرأة إلى مراكز صنع القرار, كما كسر الصور النمطية والحواجز النفسية  وداللة

 21واعتبرت الشعالن نجاح املرأة في االنتخابات البلدية, بفوز «. في ذهنية املجتمع عن مشاركة املرأة في الشأن العام

 فاجأ أشد املتفائلين, وأنه أوضح إل»سيدة, 
ً
 .«ى أي حد يتغير املجتمع باستمرارحدثا

 «األمر امللكي»معارضو بطاقة الهوية والتأنيث اختفوا بعد  

استذكرت عضو مجلس الشورى الدكتورة لطيفة الشعالن املعارك التي أثيرت حول بطاقة الهوية الشخصية  

لنها, حتى من كن يرفضنها للمرأة قبل سنوات قليلة, وأصبحت البطاقة اليوم وثيقة رسمية, غالبية النساء يحم

 .«بحجج واهية

ولم تغفل الشعالن ذكر موضوع سجل األسرة لألم, الذي بدأت وكالة األحوال املدنية في استخراجه, وهو الذي كان 

من ضمن مشروع لتعديل األحوال املدنية, قامت هي وزمالئها الدكتورة هيا املنيع, واألميرة سارة الفيصل, والدكتور 

 .بالعمل عليه ناصر الداود
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محطة »واستعرضت الشعالن قصة قصر العمل في بيع املستلزمات النسائية على املرأة السعودية, موضحة أنه 

ينبغي التوقف عندها, ليس فقط ألنها رفعت قوة العمل النسائية في القطاع الخاص, وخفضت معدالت البطالة, 

 كسرت الذهنية املتحجرة وغياب 
ً
وعددت الصعوبات التي واجهت قرار «. املرأة عن الفضاء العامولكن ألنها أيضا

التأنيث, ومنها النظرة الدونية, ومقاومة بعض التجار ورجال األعمال, وضعف الرواتب, وغياب قانون التحرش. 

وأشار إلى صدور أمر ملكي قامت على أساسه وزارة العمل بإطالق مرحلة التحول التدريجي إلى التأنيث, من خالل 

لوال املمانعة والتعطيل من بعض القوى واألطياف ملا احتاج مثل هذا القرار إلى »ثالث مراحل متتابعة, الفتة إلى أنه 

 .«أمر ملكي
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 م 2016 فبراير 17-هـ 1437جمادى األول  8 االربعاء

 يشاركون يف مؤمتر عاملي بالرياض عن الطب اإلشعاعي متحدثاً  160

 من صباح اإلثنين املقبل, وعلى مدى 
ً
م املؤسسة العامة ملستشفى امللك فيصل التخصص ي ومركز  5بدءا ِ

ّ
أيام؛ تنظ

 .بالرياض« إنتركونتيننتال»األبحاث املؤتمَر العالمي الرابع للطب اإلشعاعي في قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق 

, كما ستشارك أبرز الجهات املحلية والدولية املتخصصة في  1٦0ويصل عدد املشاركين إلى 
ً
 وأجنبيا

ً
 سعوديا

ً
متحدثا

  .الطب اإلشعاعي

ويفتتح املشرف العام التنفيذي في املؤسسة العامة ملستشفى امللك فيصل, الدكتور قاسم القصبي, فعاليات 

 .املؤتمر

م بالتعاون مع جهات دولية  وذكر رئيس مركز األورام املكلف
َّ
في املستشفى, الدكتور محمد الشبانة, أن املؤتمر ُينظ

كالوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الصحة العاملية وجهات محلية ذات عالقة بالطب اإلشعاعي كوزارة الصحة 

 إلى الهيئة العامة ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ومدينة امللك عبدهللا للطاقة الذرية و 
ً
املتجددة, إضافة

عدُّ الرابعة ضمن سلسلة من «و .للغذاء والدواء وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
ُ
هذه الدورة من املؤتمر ت

  ., بحسب الشبانة«2010املؤتمرات املتخصصة التي ينظمها املستشفى كل عامين ابتداًء من عام 

  ٦0زياء الطبية في املستشفى, الدكتور بالل مفتاح, إلى مشاركة في الوقت نفسه؛ أشار رئيس قسم الفي
ً
 دوليا

ً
متحدثا

ينتمون إلى مؤسسات مرموقة في الواليات املتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا 

 إلى 
ً
  .متحدث إقليمي ومحلي من ذوي الخبرة في املجال 100وسويسرا, إضافة

ن رئي جلسة علمية  14س قسم األشعة في املستشفى, الدكتور عبدالعزيز الصقير, أن املؤتمر سيطرح من خالل وبيَّ

ورشة عمل مختلف املواضيع املتعلقة بالطب اإلشعاعي؛ كاألشعة التشخيصية ألمراض الجهاز الهضمي,  55و

 على مستجدات الع
ً
الج اإلشعاعي لألورام, والتطورات والكبد, والقلب, والرئة, واألورام, واملخ واألعصاب, عالوة

 
ً
الحديثة في الفيزياء الطبية, وسبل الحماية من اإلشعاع, وأهم التطورات التقنية في املجال اإلشعاعي. ووفقا

  .للصقير؛ يستبق املستشفى املؤتمَر بإقامة عدد  من ورش العمل األحد املقبل في قاعة الدراسات العليا فيها

م معرض مصاحب تشارك فيه مختلف الجهات والشركات املتخصصة في الطب وعلى هامش املؤتمر؛ ين
َّ
ظ

ستعَرض ملصقات لنحو 
ُ
 في هذا املجال ٦0اإلشعاعي, كما ت

ً
 علميا

ً
 .بحثا
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 م 2016 فبراير 18-هـ 1437جمادى األول  9 الخميس

 تدريبيًا يف جامعة األمرية نورةبرناجمًا   85

 

 

, يستفيد منها  85أعدت عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
ً
 تدريبيا

ً
برنامجا

أشهر ضمن خطة الجامعة لبرامجها التدريبية خالل الفصل الدراس ي  3منسوبات ومنسوبي الجامعة, على مدى 

 .الثاني لهذا العام

وتستهدف عمادة التطوير بهذه لخطة التدريبية تنمية الكفاءة املهنية للقيادات والهيئة األكاديمية واإلدارية بما 

برنامجا للهيئة  2٦برنامجا لقيادات الجامعة و  21يتوافق مع االقتصاد املعرفي, إذ شملت هذه الخطة ما يقارب 

 للهيئة ا 24األكاديمية, إضافة إلى حوالي 
ً
 إلدارية, وخمسة برامج أخرى للهيئة اإلدارية من الرجالبرنامجا

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alsharq.net.sa/2016/02/18/1481804


 

 
114 

 م 2016 فبراير 22-هـ 1437جمادى األول  13 االثنين

ب طالبات جامعة األمرية نورة« جمموعة د. سليمان احلبيب»
ِّ
 تدر

 
الحبيب الطبية اتفاقية تعاون مع جامعة األميرة نورة لتدريب طالبات كلية التمريض وقعت مجموعة د. سليمان 

وطالبات العالج الطبيعي كمرحلة أولى من برنامج التعاون املشترك بين املجموعة والجامعة, حيث وقع االتفاقية كل 

موعة د. سليمان الحبيب, من األستاذ إبراهيم بن محمد العامر نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمج

  .والدكتورة سمر بنت محمد السقاف وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون الصحية

من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة د.سليمان الحبيب إبراهيم بن محمد العامر: تعمل 

 على االضطالع بمسؤولياتها االجتماعية في تدريب
ً
وتأهيل أبناء الوطن ومساعدتهم على االنخراط في  املجموعة جدّيا

بيئات العمل االحترافية, وإكسابهم الخلفيات العلمية والتطبيقية التي تمكنهم من أداء مهاهم الوظيفية فيما بعد 

  .بكل كفاءة وإتقان

 عن اعتزاز املجموعة بالتعاون مع جامعة األميرة نورة واستقبال طالبات سنوات االمتيا
ً
ز في كليات التمريض معربا

 في 
ً
 أن املجموعة والجامعة سيمضيان قدما

ً
والعالج الطبيعي كخطوة أولية من برنامج التعاون بين الجانبين, مؤكدا

 على إيجاد منظومة 
ً
إقرار مزيد من برامج التدريب في الكليات الصحية األخرى مثل الصيدلة واألشعة للعمل سوّيا

ألبناء اململكة تسهم في تحقيق التنمية املستدامة التي تقوم على توطين الوظائف  تعليمية وتطبيقية داعمة ومحفزة

 من الفرص لتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم العملية
ً
  .ومنح الشباب السعودي مزيدا

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية أن مجموعة د. سليمان الحبيب ستعمل على توفير كافة املتطلبات 

 ثقته في أن تجد الطالبات املتدربات ما يتطلعن إليه من إمكانات تقنية وإدارية  الالزمة
ً
إلنجاح هذا البرنامج, مبدّيا

 عن أن املجموعة ستعمل على استقطاب 
ّ
وطبية تساعد على إكسابهن املهارات الالزمة لسوق العمل. منوها

  .الطالبات بعد انتهاء فترة تدريبهن وتخرجهن بمشيئة هللا

ر إبراهيم العامر أن مجموعة د.سليمان الحبيب تعد أول مؤسسة طبية خاصة في اململكة توقع اتفاقيات وأشا

 على أن املجموعة ستعمل خالل الفترة املقبلة 
ً
التعاون في مجال تدريب طالبات االمتياز في الكليات الصحية, مشددا

ية السعودية لتفعيل مثل هذه البرامج املشتركة على إبرام مزيد من االتفاقيات مع الجامعات والهيئات األكاديم

 على دورها االجتماعي في تأهيل ودعم شباب الوطن
ً
  .تأكيدا

من جانبها أعربت د. سمر السقاف عن أملها في أن تساعد هذه االتفاقية في االرتقاء باملستويات العلمية واملهنية 

إدماجهم في مثل تلك البرامج التطبيقية املتميزة, السيما لطالبات كليات جامعة األميرة نورة, من خالل العمل على 

وأنها تأتي بالتعاون مع واحدة من أهم منشآت الرعاية الصحية في اململكة, إذ أن مجموعة د. سليمان الحبيب تتميز 

بيعي بارتفاع معدالت الجودة في خدماتها وتجهيزاتها في كافة التخصصات السيما األشعة واملختبرات والعالج الط

http://www.alsharq.net.sa/2016/02/22/1483184
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وكذلك التمريض. معربة عن شكرها وامتنانها ملجموعة د.سليمان الحبيب على إتاحة تلك الفرصة املتميزة أمام 

 .طالبات الجامعة
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 م 2016 مارس 2-هـ 1437جمادى األول  22 األربعاء
 «: إبداع»أوملبياد 

ُ
 جائزة 30مشروعًا علميًا على  120تنافس

 من يوم غد  الخميس, وعلى مدى 
ً
م وزارة التعليم, ومؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة  3بدءا ِ

ّ
أيام؛ تنظ

  .«201٦إبداع »التصفيات النهائية لألوملبياد الوطني لإلبداع العلمي « موهبة»واإلبداع 

 بين الطالب والطالبات, في  120املشاريع العلمية املتنافسة إلى فيما يصل عدد 
ً
مة مناصفة , مقسَّ

ً
 20مشروعا

 
ً
 علميا

ً
   .مجاال

, الدكتور حمدان املحمد, بارتباط مجاالت التنافس باألنظمة املدمجة, «201٦إبداع »وأفاد املشرف العام على 

ات, والطاقة الكيميائية, والطب الحيوي, والعلوم ونظم البرمجيات, والروبوت, واألجهزة الذكية, والرياضي

  .الصحية, والعلوم االجتماعية والسلوكية, والفيزياء, والفلك والكيمياء

ويشمل التنافس: الهندسة البيئية وامليكانيكية, وعلوم األحياء الخلوية والجزيئية والدقيقة, وعلوم الحيوان واملواد 

ركز املؤتمرات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الفعاليات, التي يرعاها واألرض والبيئة والنبات. ويستضيف م

  .وزير التعليم, الدكتور أحمد بن محمد العيس ى

مون جولة تمهيدية, على أن يبدأوا عمليات  ِ
ّ
ذ املحك وفي أول أيام األوملبياد؛ ستعتمد اللجنة العلمية املشاريع, وسينّفِ

  .ني, الذي سيشهد مساًء فتح األبواب للجمهور التحكيم في صبيحة اليوم الثا

, إذ 
ً
وستشهد صبيحة اليوم األخير استمرار زيارات الجمهور, فيما ينطلق الحفل الختامي في تمام الواحدة ظهرا

ن النتائج وأسماء املشاريع الفائزة بالجوائز
َ
  .سُتعل

 بين الطالب  30وسيصل عدد املشاريع الفائزة إلى 
ً
مة مناصفة  للدكتور حمدان املحمد؛ مقسَّ

ً
والطالبات. ووفقا

ى واحد, هو املشروع العلمي « 201٦إبداع »يشهد  , يتمثل في دمج مساري البحث العلمي واالبتكار تحت مسمَّ
ً
تطورا

وأشار  «. الذي تقوم فكرته على أساس التنافس من خالل تقديم مشاريع عبر املشاركة الفردية, أو الجماعية»

لي, وطلب املشاركة, وتسجيل  3« 201٦إبداع »ن املحمد إلى تضمُّ  مراحل هي: التسجيل, الذي شِمَل التسجيل األوَّ

معلومات املشروع املشارك, والتحكيم اإللكتروني من خالل املوقع, وإعالن املشاريع املتأهلة إلى التصفية النهائية, 

 سنوية, تعتمد على التنافس في أحد املجاالت ثم التصفية النهائية. واألوملبياد الوطني لإلبداع العلمي مسابق
ٌ
 علمية

ٌ
ة

العلمية. ويجري التحكيم من ِقَبل نخبة من األكاديميين واملختصين وفق معايير علمية محددة, ويستهدف األوملبياد 

هم على التعلم والتطو  ير صياغة عقل الباحث العلمي املفكر, وتنمية روح اإلبداع, وتطوير مواهب الطالب عبر حّثِ

 .الذاتي, والتمثيل املشّرِف للمملكة في املحافل الدولية
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 م 2016 مارس 5-هـ 1437جمادى األول  25 السبت

 جائزة دولية يف االبتكار والبحث العلمي 134طالب اململكة حيصدون 

التي تنظم األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي, « موهبة»عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع كشفت مؤسسة امللك 

بالتعاون مع وزارة التعليم, عن حصول طالب اململكة املوهوبين الذين سبق لهم الفوز بجوائز األوملبياد خالل 

في املعارض واملسابقات العاملية جائزة دولية عبر مشاركتهم  134م على 2015 –م 2011السنوات الخمس املاضية 

  .لإلبداع العلمي واالبتكار

 « م201٦إبداع »بمناسبة انطالق التصفيات النهائية لألوملبياد في دورته السادسة « موهبة»وأوضحت 
ً
املقامة حاليا

ي املعارض في جامعة األميرة نورة بالرياض, أن إجمالي عدد املوهوبين من طالب وطالبات اململكة الذين شاركوا ف

 وطالبة في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة 11٦٦الدولية خالل السنوات الخمس املاضية بلغ 
ً
 (ISOF) طالبا

ومسابقات إنتل للعلوم في العالم العربي, واملعرض الدولي  (ITEX) واملعرض الدولي لالختراعات واالبتكارات التقنية

 .وامللتقى العربي للنشء «INST» رض تايبيه للمخترعين, ومع«INNOVA» لالبتكار والبحث والتقنية

 

 م 2016 مارس 6-هـ 1437جمادى األول  26 األحد

 لتمثيل اململكة يف احملافل الدولية« إبداع»فائزًا وفائزة يف  30تأهل 
https://www.alsharq.net.sa/2016/03/06/1489175 
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 م 2016 فبراير 19-هـ 1437جمادى األول  10 الجمعة

 طالبة جبامعة نورة ينافسن يف املؤمتر الطالبي باملدينة املنورة 43
للمشاركة في املؤتمر الطالبي, الذي ينظم  1٦0٩من بين  نعبد الرحمطالبة في جامعة األميرة نورة بنت  43تأهلت 

. وأوضحت الجامعة في بيان 1438على مستوى الجامعات السعودية في املدينة املنورة خالل شهر صفر من العام 

صحفي أمس, أن ذلك يأتي بعد فوزهن في التصفيات األولية على مستوى اململكة في اختتام أعمال امللتقى السابع 

ن أمس, برعاية مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل. وشاركت طالبات جامعة األميرة نورة الفائزات في أول م

  املنافسة بمحاور املؤتمر ومجاالته وهي:

 املحور األول: صناعة األعمال في مسارين: الفكرة املتميزة في صناعة األعمال ومشاريع صناعة األعمال.  -

مسارات: حلول ورؤى ملعالجة قضايا مجتمعية, العلوم األساسية والهندسية, العلوم  4في املحور الثاني: األبحاث  -

  الصحية, العلوم اإلنسانية واالجتماعية. 

مسارات: حلول ورؤى تطبيقية, االبتكار, املشاريع  5املحور الثالث: االبتكار واملشاريع الصغيرة وخدمة املجتمع في  -

  األفالم التوعوية املتعلقة بقضايا املجتمع.الصغيرة, الخدمة املجتمعية, 

وتعد الجامعة طالباتها املتأهالت حاليا من خالل دورات تدريبية وورش عمل, للتنافس على مراكز متقدمة في 

  املؤتمر الذي سيعقد في املدينة املنورة.

طالبات الجامعة, وسعيهن وصاحب امللتقى السابع معرض روح اإلبداع, الذي يجسد مدى اإلصرار الذي تتمتع به 

  الدؤوب إلى النجاح وإيصال أعمالهن إلى املجتمع.

ويعد هذا امللتقى من أبرز امللتقيات األكاديمية, حيث يسعى إلى تحفيز الجانب اإلبداعي والفكري للطالبات 

م الوثائقية واألعمال املشاركات في مجاالت األبحاث العلمية واالبتكارات وصناعة األعمال والخدمة املجتمعية واألفال 

الفنية وغيرها. كما يستهدف نشر ثقافة اإلبداع بشتى املجاالت بين الطالبات ملا في ذلك من قيمة اقتصادية 

  واجتماعية تعود بالنفع على املجتمع ليواكب التطور العالمي.

لجامعة اعتمدت على طالباتها في من جانبها, قالت منسقة اللقاء, رئيسة اللجان املنظمة الدكتورة نورة القحيز: إن ا

أعمال تنظيم امللتقى الطالبي السابع, رغبة منها في اكتشاف قدرات الطالبات, الفتة إلى التفاعل امللموس لدى 

املشاركات منذ بدء اإلعالن عن املشاركة في املؤتمر, وتميز األعمال املعروضة واملحكمة, وفخر الجميع بإنتاج ابتكار 

ن في ذلك. وأشارت القحيز إلى تشكيل اللجنة التوجيهية العليا برئاسة وكيلة الجامعة للدعم الطالبات وتميزه

األكاديمي واألنشطة الطالبية الدكتورة نائلة الديحان, وعضوية بعض وكيالت الجامعة وأعضاء الهيئة التعليمية, 

وتحكيمية على مستوى الجامعة لجنة موزعة على لجان علمية وتدريبية وتنسيقية  ٦2فانبثق من هذه اللجنة 

  والكليات, إلى جانب إقبال الطالبات على املشاركة في املؤتمر.

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=253407&CategoryID=5
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 ألوملبياد اإلبداع العلمي غداانطالق التصفيات النهائية  
", برعاية وزير التعليم الدكتور أحمد 201٦تنطلق غدا التصفيات النهائية لألوملبياد الوطني لإلبداع العلمي "إبداع 

العيس ى, الذي تنظمه وزارة التعليم, ومؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة", وذلك في مركز 

  األميرة نورة بنت عبدالرحمن, ويستمر ثالثة أيام. املؤتمرات بجامعة

  مشروعا علميا 120 

وأوضح املشرف العام على األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي في "موهبة" الدكتور حمدان املحمد, أنه يتنافس على 

وع ما بين األنظمة مجاال علميا, تتن 20للطالب ومثلها للطالبات( في  ٦0مشروعا علميا ) 120جوائز األوملبياد 

املدمجة ونظم البرمجيات, والروبوت واألجهزة الذكية, والرياضيات, والطاقة الكيميائية, والطب الحيوي, والعلوم 

الصحية, والعلوم االجتماعية والسلوكية, والفيزياء, والفلك, والكيمياء, والهندسة البيئية وامليكانيكية, وعلوم 

  دقيقة, وعلوم الحيوان واملواد واألرض والبيئة والنبات.األحياء الخلوية والجزيئية وال

  فعاليات األوملبياد 

وبين أنه ستبدأ غدا أولى أيام األوملبياد بتركيب لوحات املشاريع واعتماد اللجنة العلمية للمشروعات من حيث 

أ املحكمون عمليات ضوابط األخالقيات العلمية, إلى جانب جولة تمهيدية للمحكمين, وفي اليوم الثاني سيبد

التحكيم صباحا, وفي الفترة املسائية سيفتح األوملبياد أبوابه للجمهور. وسيشهد صباح اليوم األخير من األوملبياد 

استمرار زيارات الجمهور, فيما سيقام في الواحدة ظهرا الحفل الختامي وإعالن النتائج وأسماء املشروعات الفائزة 

مناصفة بين الطالب والطالبات. يذكر أن األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي, مسابقة  مشروعا 30بالجوائز, وعددها 

علمية سنوية, تقوم على أساس التنافس في أحد املجاالت العلمية, من خالل تقديم مشروعات علمية فردية أو 

اديميين واملختصين, جماعية, وفقا للمعايير والضوابط الخاصة باملشروع, يجري تحكيمها من قبل نخبة من األك

وفق معايير علمية محددة. ويهدف إلى صياغة عقل الباحث العلمي املفكر وتنمية روح اإلبداع للمشارك, وتطوير 

مواهب الطلبة عن طريق حثهم على التعلم والتطوير الذاتي عبر التنافس الشريف, والتمثيل املشرف لبلدهم في 

 املحافل الدولية بمشاركات متميزة.

 

 

 

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=254774&CategoryID=5
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 جامعة األمرية نورة تستضيف السجل الوطني للمتربعني باخلاليا اجلذعية

 

للتبرع  استضافت كلية الصيدلة ممثلة في وحدة خدمة املجتمع السجل الوطني للمتبرعين )السجل السعودي

بالخاليا الجذعية بمركز امللك عبدهللا العالمي لألبحاث الطبية في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني(, وذلك 

برعاية معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل, وسط إقبال هائل من الطالبات 

  ع.للمشاركة والتبر   والهيئة االدارية والتعليمية

رئيسة وحدة خدمة املجتمع دكتورة حنان حفيله هذه املبادرة بأنها خطوة كريمة لتشجيع التبرع بالخاليا   ووصفت

 
ً
 نبيال

ً
 إنسانيا

ً
ينقذ آالف املرض ى. فيما أوضحت أخصائية أبحاث علم األمراض واألنسجة   الجذعية باعتباره عمال

الجذعية دكتورة نهى طشقند أهمية التبرع بالخاليا الجذعية ومنسقة أبحاث السجل السعودي للمتبرعين بالخاليا 

واألمور التي يجب أن يعرفه املتبرع بالخاليا الجذعية الفتة إلى الحاالت التي تتطلب زراعة الخاليا الجذعية, حيث 

الفحص شرحت طشقند عملية التبرع بأخذ عينة من الدم من املتبرع وإرسالها إلى مختبر تطابق األنسجة حيث يتم 

ملعرفة مدى تطابق املتبرع مع املريض, وعند التطابق  -بعد مرحلة تناسب أحد املتبرعين لحالة أحد املرض ى-لجينات 

ُيطلع املتبرع على اإلجراءات املتبعة في عملية التبرع عبر جلسة تثقيفية مع إجراء الفحوصات الطبية الالزمة, مؤكدة 

 
ً
حيث أن )السجل السعودي للمتبرعين بالخاليا الجذعية( يغطي تكاليف  أن عملية التبرع لن تكلف املتبرع شيئا

 السفر داخل اململكة من وإلى الرياض مع تقديم املساعدة إذا لزم األمر.

http://www.al-madina.com/node/659269/
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نورة تطالب بلوائح حلمايةالعاملني مع حاالت  ندوة حقوقية جبامعة األمرية
 العنف

أوصت ندوة حقوقية نظمتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنباملطالبة بلوائح تحمي العاملين مع حاالت العنف 

)أطباء, أخصائيين,معلمين, مرشدين, واملواطنين الذين ُيبلغ عن حاالت التعرض لألذى(,مع تكثيف التوعية 

لشرعية واملطالبة بها خاصة في املناهجاملدرسية, حيث طالبت الخبيرة في الحماية األسرية بوزارة بالحقوق ا

الشؤوناالجتماعية الدكتورة دالل العرجاني بعدم الوقوف والصمت أمام أي أذى يتم التعرض له أو نكتشف, 

  مطالبة بـ" السعي جاهدين للحفاظعلى حقوقنا وحقوق غيرنا". 

"آليات التدخل املنهي لحماية املرأة والطفل من وجهة نظر الخدمة   ار موضوع الندوة التي بحثتيأتي ذلك في إط

االجتماعية ", ضمنأنشطة وفعاليات نادي تكامل للطالبات في كلية الخدمةاالجتماعية.ضمن دورها في الخدمة 

األمان االجتماعيلتلك الفئات, االجتماعية لتقديم الدعم واملساندة لضحايا العنف واإليذاء بما يكفل تحقيق 

وتبصير وتوعية الطالبات بأساليب الحماية االجتماعيةورفع مستوى وعيهن في املشكالت املعاصرة وأساليب 

 مواجهته.

 -ضمن سياق ورقتها التي تناولت )دور وزارة الشؤون االجتماعية في الحماية االجتماعية(-من جانبها لفتت العرجاني 

العنف األسري   م الذي تجده برامج الحماية االجتماعية واتخاذ إجراءات جديدة للحد من مشكلةإلى االهتماموالدع

  املناطق واملحافظات وتوفير الكوادر املؤهلة لتلك الوحداتواعداد  واإلسراع في افتتاح وحدات للحمايةوفي جميع

الوزراء في   ا األسرية, وفقا لقرار مجلسالبرامج الوقائية الالزمة ومعالجة الصعوبات التي تواجه البتفي القضاي

  هـ.3/2/142٩

وفيما حددت العرجاني أشكال العنف األسري من خالل االستغالل أوإساءة املعاملة الجسدية أو النفسية أو 

واالقتصادية.  كافة املجتمعات بمختلف مستوياتها االجتماعية والثقافية  أن العنفيعاني منه  الجنسية, مبينة

إلى دور وزارة الشؤون االجتماعية في التعاملمع مشاكل العنف األسري, من خالل: إنشاء وحدات أشارت 

لإلرشاداالجتماعي لنشر الوعي بين أفراد املجتمع والعمل على تحقيق مناخآمن ملجتمع سليم مع التأكيد على تعزيز 

تشكيل لجان للحماية  د املجتمع, إلى جانبالطيبة والتراحم بين أفرا  الدين الحنيف ) الوسطية( واملعاملة  مبادئ

ذات الكثافة السكانية العالية بهدف اإلسراع   منطقة ومدينة في اململكةالعربية السعودية 17االجتماعية شملت 

سنة فما دون واملرأة كذلك أيا كان عمرها  18فياتخاذ االجراءات الالزمة.حيث تخدم لجان الحماية الطفل من عمر 

أنواعها إلى جانب الحاالت األخرى املستضعفة. كما أوضحتالعرجاني أن هنالك لجان  اإليذاء بشتىلحمايتها من 

لتحديد دور كل جهة حكومية في مواجهةالعنف األسري ومشكلة من )وزارة الداخلية, مديرية األمن العام, 

عليم العالي, وزارة اإلعالم, وزارة الت , وزارة الشؤون اإلسالمية, وزارةالعدل وزارةهيئةالتحقيق واالدعاء العام, 

هاتف مركز تلّقي  أهمية معرفة رقمى نبهت العرجاني إل ا(, فيموالنهي عن املنكر باملعروف األمر وهيئة الصحة

 مشيرة إلى تأنيث املركزحاليا لكون أغلب البالغات نسائية. الساعة, الذي يعمل على مدار 1٩1٩البالغات والعنف 

 

http://www.al-madina.com/node/659432
http://www.al-madina.com/node/659432
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جامعة نورة تتبىن مبادرة تدريب وتوظيف مع مستشفيات ومؤسسات 
 متخصصة

 

ذات  املتخصصة واملؤسسات( مع املستشفيات وأعملرة بنت عبدالرحمن مبادرة )تدرب تبنت جامعة األميرة نو 

العالقة في منطقة الرياض, من خالل وكالة الجامعة للشؤون الصحية. وكانت مجموعة مستشفيات الدكتور 

 سليمان الحبيب الطبية أول الجهات املبادرة, حيث وقعت اتفاقية ) تدرب واعمل ( مع الجامعة األسبوع املاض ي.

ة الجامعة للشؤون الصحية بالتعاون مع الجهات تأتي هذه املبادرة ضمن خطة التدريب الشاملة التي تنفذها وكال

 منها على إيجاد املنافذ التدريبة املناسبة لطالبات الكليات الصحية
ً
  الطبية الحكومية والخاصة باململكة, حرصا

على أحدث البحوث العلمية واملمارسات الحديثة في   وتعزيز جودة البرامج األكاديمية الحالية باعتمادها

 .التخصصات امل
ً
 وعامليا

ً
  تعددة ولتعزيز حضور الجامعة محليا

تحقيق املبادرة للشراكة العاملية واملجتمعية   وأشارت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف إلى

  مع الجهات ذات العالقة ضمن غايات الجامعة أهدافها االستراتيجية مع تطوير قدرات الطالبات ملوافقة وموائمة

املباشر في عندما تثبت الطالبة كفاءته,   ومتطلبات سوق العمل حتى تتهيأ للتدريب املنتهي بالتوظيفشروط 

متطلعة لتوسع دائرة املبادرة بشمول الكثير من املستشفيات واملراكز التدريبية, في الوقت الذي ستدرس الجامعة 

التي تواجه الطالبات أثناء   وبات والسلبياتالتغذية الراجعة من تدريب الطالبات والعمل على إيجاد حلول للصع

  التدريب مع تمكين نقاط القوة في مناهج الدراسية.

طالبة من التمريض, كما أنه جاري التدريب على  23إلى ذلك, بدأ فعلت الجامعة مبادرتها مع الحبيب بتدريب 

  اإلكلينيكي .طالبات الصيدلة واألشعة واإلشعاع النووي والطب وطب األسنان وعلم النفس 

من جانبها, تعمل وكالة الجامعة للشؤون الصحية على عقد اتفاقيات متعددة لضمان التدريب املتميز وتأهيل 

الطالبات لسوق العمل, خاصة بعدما أثبتت خريجات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من الكليات الصحية 

قبل التخرج من واقع التدريب العملي في   ى عروض عملعل  جدارتهن في العمل بالتجربة, وحصلت الكثير منهن

 ذات العالقة.  املستشفيات واملؤسسات

 

http://www.al-madina.com/node/659433?live
http://www.al-madina.com/node/659433?live
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 مجعية "احلسىن" جبامعة األمرية نورة تشارك باملؤمتر اخلليجي األول حلقوق
 املريض

 

( بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في إعداد  )الحسنىتشارك الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية 

تحت عنوان: "تمكين املرأة من   وتنظيم الندوة النسائية املقامة على هامش املؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض

الخليجي األول   ملريض" . حيث تنظم مدينة امللك فهد الطبية املؤتمرالقيام بدور فاعل في تحقيق مفهوم حقوق ا

لحقوق املريض بالتعاون مع املكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ووزارة الصحة باململكة 

لطبية العربية السعودية وهيئة حقوق اإلنسان بالرياض واملجلس الصحي السعودي واملنظمة اإلسالمية للعلوم ا

هـ 20/5/1437-1٩ومجلس الضمان الصحي التعاوني والهيئة السعودية للتخصصات الصحية, خالل الفترة من 

م تحت رعاية وزير الصحة باململكة العربية السعودية املهندس خالد بن عبد العزيز 2٩/3/201٦-28املوافق 

  الفالح.

وتهدف الندوة إلى تقديم نظرة شرعية لحقوق املريض وإلقاء الضوء على أهمية تطبيق املفهوم في املنشآت الصحية, 

مساء السبت   وتمكين املرأة من إعمال حقوقها الصحية في كافة املنشآت الصحية, حيث تبدأ فعاليات الندوة

    نتركونتننتال بالرياض.هـ في قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق اال 18/5/1437املقبل 

من جانبها, أوضحت رئيسة جمعية ) الحسنى ( واملشرف على برنامج الندوة النسائية الدكتورة رقية نصرهللا نياز أن 

 لدور الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية
ً
في املحافل الوطنية والخليجية   مشاركة الجمعية تأتي تعزيزا

في اإلسهام في الدور الوطني والحقوقي للفرد واملجتمع, وقالت   إلى تحقيق ذلك ألهداف ) الحسنى(واإلقليمية, مشيرة 

"أن هذه الندوة تتضمن محاضرات علمية لصاحبة السمو األميرة الجوهرة بنت متعب آل سعود, والدكتورة نوال 

في فعالياتها مجموعة من  حيث تدير الجلسة عضو مجلس الشورى دكتورة منى آل مشيط , وسيشارك  العيد ,

طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في التقديم واألوبريت الوطني للحفل الذي سيتم تقديمه   أستاذات و

 أثناء الندوة .
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جبامعة األمرية نورة تقدم حلوال للحد من ارتفاع استهالك األسر حلقة نقاش 
 السعودية

 

قدمت حلقة نقاش حول "واقع الثقافة االستهالكية لألسرة السعودية " بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, 

  حلوال للحد من ارتفاع استهالك األسر السعودية, وذلك خالل نهاية األسبوع املاض ي.

تلك الحلول في: تنمية وتدعيم قيمة االدخار لدى األسرة وفتح حسابات ادخارية, االستخدام السليم وتتمثل 

, زيادة البرامج التوعوية والتثقيفية لألسر, 
ً
لشبكات التواصل االجتماعي, إيجاد أماكن ترفيهية أقل استهالكا

سعار من قبل وزارة التجارة, تغيير بعض التخطيط السليم لالستهالك من خالل ترتيب األولويات لألسر, تحديد األ 

العادات والتقاليد في املناسبات االجتماعية, اختيار البدائل االستهالكية املناسبة, عمل البحوث وإجراء الدراسات 

حول االستهالك األسري, تضمين املناهج واملقررات الدراسية بالتوعية بالثقافة االستهالكية والتنشئة االجتماعية 

  ء على تقدير االمكانات املادية لألسرة.لألبنا

وتأتي هذه الحلقة النقاشية ضمن سلسلة حلقات نقاش يعقدها )مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية 

ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن(, لإلسهام في زيادة الوعي املجتمعي ومناقشة القضايا التي تهم 

  رة في املجتمع السعودي. املرأة واألس

حيث نوقشت خالل الحلقة النقاشية العوامل املؤدية إلى زيادة االستهالك, من: تأثير مواقع التواصل االجتماعي, 

غياب ثقافة االدخار لدى األسرة, تنوع السلع وسهولة الحصول عليها, التسويق والدعاية واإلعالن للسلع, التقليد 

(, تقدير ومحاكاة اآلخرين, زيادة د
ً
 أو اناثا

ً
خل األسرة الذي يؤدي إلى زيادة االستهالك, زيادة عدد أفراد األسرة )ذكورا

الذات من خالل االستهالك وكذلك العادات والتقاليد املشجعة على زيادة االستهالك. فيما استعرضت الحلقة أيضا 

للعجز في امليزانية , اإلسراف الزائد وتبذير اآلثار املترتبة على استهالك األسر السعودية, أبرزها: تعرض األسرة 

املوارد, ظهور جيل غير قادر على تحمل املسؤولية, التأثير السلبي على العالقات االجتماعية, كثرة القروض على 

.
ً
 األسرة, املشكالت األسرية والشعور باإلحباط والدونية بين األبناء أيضا
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 جامعة نورة تشارك يف املؤمتر اخلليجي حلقوق املريض
تشارك الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية )الحسنى( بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في إعداد 

تمكين املرأة من »ش املؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض تحت عنوان: وتنظيم الندوة النسائية املقامة على هام

  «. القيام بدور فاعل في تحقيق مفهوم حقوق املريض

وتهدف الندوة إلى تقديم نظرة شرعية لحقوق املريض وإلقاء الضوء على أهمية تطبيق املفهوم في املنشآت الصحية, 

كافة املنشآت الصحية, حيث تبدأ فعاليات الندوة مساء السبت املقبل وتمكين املرأة من إعمال حقوقها الصحية في 

  في قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق اإلنتركونتننتال بالرياض. 

من جانبها, أوضحت رئيسة الجمعية واملشرف على برنامج الندوة النسائية الدكتورة رقية نصرهللا نياز أن مشاركة 

جمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية في املحافل الوطنية والخليجية الجمعية تأتي تعزيًزا لدور ال

 واإلقليمية, مشيرة إلى تحقيق ذلك ألهداف )الحسنى( في اإلسهام في الدور الوطني والحقوقي للفرد واملجتمع.
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 برناجمًا تدريبيًا لقيادات وأكادمييات وإداريات جامعة نورة 85
برنامجا تدريبيا, يستفيد منها  85أعدت عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

أشهر ضمن خطة  3وكادر إداري, على مدى   ء هيئة التدريسمنسوبات ومنسوبي الجامعة من قيادات وأعضا

  هـ.1437-143٦الجامعة لبرامجها التدريبية خالل الفصل الدراس ي الثاني لهذا العام الدراس ي 

وتستهدف عمادة التطوير بهذه لخطة التدريبية تنمية الكفاءة املهنية للقيادات والهيئة األكاديمية واإلدارية بما 

  قتصاد املعرفي.يتوافق مع اال

 2٦برنامجا لقيادات الجامعة و 21ووفقا لتقرير حديث أصدرته عمادة التطوير فقد شملت هذه الخطة ما يقارب 

 موجا إلى الهيئة 24برنامجا للهيئة األكاديمية, إضافة إلى حوالي 
ً
اإلدارية, وخمسة برامج أخرى للهيئة   برامجا

  اإلدارية من الرجال.

كاتب التنسيق في عمادة التطوير باستقبال ترشيح املتقدمات للبرامج التدريبة عامة. الجدير إلى ذلك, بدأت م

 وهي مجوعة من البرامج التي تخدم  على اإلنجليزيةبالذكر أن برامج اللغة 
ً
 كبيرا

ً
وجه الخصوص القت إقباال

, برامج مهارات  PD-AREكاديمي في تطوي القدرات اللغوية كبرنامج كتابة البحوث األ وتساعد والعامة املتخصصين

, برنامج تطوير مهارات كتابة  PEDAL  , برنامج تطوير القيادات األكاديمية PD –BCOM  التواصل في بيئة العمل

باإلضافة إلى برنامج اللغة  STUDY SKILLS, برنامج مهارات الدراسة البحثية  PD-BMW  الرسائل والتقارير

 لتحديد مستوى املتقدمات وتوجيههن بعد ذلك إلى ما EAPالشامل   اإلنجليزية
ً
. هذا وقد تم إجراء اختبارا

 .اللغوية وقدراتهن يتناسب
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 الطالبي السابع للجامعات السعوديةطالبة جبامعة نورة يتأهلن للمؤمتر  43

 

إلى املؤتمر الطالبي الذي ينظم  -مشاركة 1٦0٩من بين -طالبة في جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن  43تأهلت 

  هـ.1438على مستوى الجامعات السعودية في اململكة في املدينة املنورة بعد ثمانية أشهر, خالل شهر صفر لعام 

ن في التصفيات األولية على مستوى اململكة في اختتام أعمال امللتقى السابع أمس األربعاء يأتي ذلك بعد فوزه

  برعاية مديرة جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل.

ناعة األعمال, وشاركت طالبات جامعة األميرة نورة الفائزات في املنافسة بمحاور املؤتمر ومجاالته: )املحور األول: ص

مسارات:  4في مسارين: الفكرة املتميزة في صناعة األعمال ومشاريع صناعة األعمال(, )املحور الثاني: األبحاث, في 

حلول ورؤى ملعالجة قضايا مجتمعية, العلوم األساسية والهندسية, العلوم الصحية, العلوم اإلنسانية 

مسارات: حلول ورؤى تطبيقية,  5اريع الصغيرة وخدمة املجتمع, في واالجتماعية(, )املحور الثالث: االبتكار واملش

  االبتكار, املشاريع الصغيرة, الخدمة املجتمعية, األفالم التوعوية املتعلقة بقضايا املجتمع (.

عد الجامعة طالباتها املتأهالت حاليا من خالل دورات تدريبية وورش العمل للتنافس على مراكز متقدمة 
ُ
باملقابل ت

بروح اإلبداع الذي يجسد مدى   في املؤتمر الذي سيعقد في املدينة املنورة, وإلى جانب ذلك صاحب امللتقى معرضا

  اإلصرار الذي تتمتع به طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وسعيهن الدؤوب إلى النجاح وايصال أعمالهن

  إلى املجتمع كافة.

امللتقيات األكاديمية, حيث يسعى إلى تحفيز الجانب اإلبداعي والفكري للطالبات وُيعد هذا امللتقى من أبرز 

املشاركات في مجاالت األبحاث العلمية , االبتكارات , صناعة األعمال , الخدمة املجتمعية واالفالم الوثائقية 

ملا في ذلك من قيمة اقتصادية واألعمال الفنية وغيرها كما يستهدف نشر ثقافة اإلبداع بشتى املجاالت بين الطالبات 

واجتماعية تعود بالنفع على املجتمع كافة ليواكب التطور العالمي ليقدم بيئة تنافسية تحفز الجانب اإلبداعي 

مما لدى اململكة العربية السعودية من طاقات و خبرات تساهم في نهوض هذا   واالبتكاري وإثراء املعرفة لالستفادة

  الجانب لدى املجتمع.

ن جانبها, صرحت منسقة اللقاء ورئيسة اللجان املنظمة الدكتورة نورة بنت محمد القحيز قائلة "حرصا من م

الجامعة على دعم املواهب و اإلبداعات في شتى املجاالت و خلق بيئة تنمي مدارك الطالبات وتوجه الجميع نحو 

يل واع  بصقل الخبرات العملية, فقد توجهت إلى التفكير االبداعي, وإيمانا من الجامعة بدورها الفاعل في إعداد ج

االعتماد على طالباتها في أعمال التنظيم للملتقى الطالبي السابع رغبة باكتشاف قدرات الطالبات", الفتة إلى 

مة وفخر 
ّ
التفاعل امللموس لدى املشاركات منذ بدء اإلعالن عن املشاركة في املؤتمر و تميز األعمال املعروضة و املحك
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  لجميع بإنتاج ابتكار الطالبات و تميزهن في ذلك.ا

وأشارت القحيز إلى تشكيل اللجنة التوجيهية العليا برئاسة وكيلة الجامعة للدعم األكاديمي واألنشطة الطالبية 

 ٦2الدكتورة نائلة الديحان , وعضوية بعض وكيالت الجامعة وأعضاء الهيئة التعليمية, فانبثق من هذه اللجنة 

وزعة على لجان علمية وتدريبية وتنسيقية وتحكيمية على مستوى الجامعة والكليات, إلى جانب إقبال لجنة م

 وحافال, حيث بلغ عدد املشاركات 
ً
مشاركة في محور  400مشاركة, 1٦0٩الطالبات على املشاركة في املؤتمر كبيرا

مشاركة في 20٩الخدمة املجتمعية, و في محور 130مشاركة في محور االبتكار وصناعة األعمال, و 300األبحاث, و

 7٩مشاركة في محور األفالم الوثائقية, فيما عرضت األعمال على لجان التحكيم التي ضمت 104محور اإللقاء, و

محكما من داخل وخارج الجامعة , ثم بعد ذلك تم عرضها على اللجنة العلمية العليا لتحديد املراكز الثالثة األولى 

  من كل محور .

ا قالت مستشارة املؤتمر ورئيسة وحدة البحث واالبتكار الطالبي الدكتورة عفاف بنت عبدهللا الجبير "بناتي فيم 

الطالبات سأستقبلكم في طيبة لنقض ي تجربة استثنائية وتعودوا محملين بإذن هللا برصيد أكبر من اإلنجازات والًء 

 لجامعة كنت في زمن مض ى إحدى طالباتها". مشيرة 
ً
إلى بدء العام كفريق عمل في املؤتمر الطالبي السابع وعرفانا

بعزيمة على إنجاز استثنائي مستعينين با هل من أجل هذه اللحظات, حتى تتوافق التصفيات مع مكانة الجامعة 

 ودورها.
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 جامعة نورة تستعد لتدشني تطبيق ذكي للتواصل بني منسوبيها

 

وقعت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت اتفاقية لتوفير 

نظام رائد للتواصل بين منسوبي الجامعة بشكل آمن ومباشر أحد تطبيقات التواصل االجتماعي بمسمى )فيفا( ك

( , وتسعى SMSمن خالل شبكة اإلنترنت عبر أجهزة الجوال الذكية دون الحاجة للتواصل عبر الرسائل النصية )

  إدارة تقنية املعلومات بالجامعة لتقديم أحدث األنظمة والتقنيات في مجال تقنية املعلومات. 

الميرة نورة بنت عبدالرحمن أولى الجامعات السعودية التي تستخدم هذا النظام لتوفير خدمة وبذلك تعد جامعة ا

التواصل بين منسوبيها. حيث يتميز نظام فيفا بالعديد من الخصائص ومنها: التواصل بين منسوبي الجامعة وعلى 

شرف أو مشرفة املجموعة جميع املستويات من خالل املجموعات التي يتم إنشائها, حيث يتم التواصل عبر م

(, و ال يوجد حد أقص ى لعدد أعضاء كل مجموعة,  WhatsAppوبشكل مباشر وفي أي وقت كما هو مطبق بخدمة ) 

كما يمكن إنشاء مجموعات على مستوى الوكاالت, الكليات, أخرى, واملساعدة والتواصل واإلرشاد واإلعالن عن أي 

عضاء., وتوفير املعلومات الالزمة عن الجامعة ومرافقها وخرائط حدث بشكل مباشر بين مشرفة املجموعة واأل 

توضيحية لتسهيل التنقل داخل الجامعة وإرسال الصور واملقاطع املرئية لكل مجموعة على حدى, والعديد من 

 بعد االستفادة واالعتماد على النظام من قبل منسوبي الجامعة.
ً
  املميزات األخرى التي سيتم توفيرها الحقا

لى ذلك سيتم تدشين )فيفا( عبر مرحلتين األولى على مستوى الطالبات بحيث يتم تدشين الخدمة لدى الكليات إ

 من األحد القادم
ً
هـــ , ومن ثم املرحلة الثانية تشمل تدشين الحملة لدى أعضاء 1437/5/1٦الى الخميس  5/12بدءا

وني لجميع الطالبات يشمل التعريف بالخدمة ودليل الهيئة التدريسية و اإلدارية . وسوف يتم ارسال بريد الكتر

 إرشادي آللية تحميل البرنامج وآلية الدعم الفني.
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األمرية عضو تعليمي وإداري من منسوبات ومنسوبي جامعة  67ترقية 
 نورة

 

اعتمدت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل ترقيات منسوبي ومنسوبات الهيئة 

 و  37هـ, الذي يتضمن ترقية 143٦التعليمية واإلدارية لعام 
ً
 تعليميا

ً
 من مختلف اإلدارات  30عضوا

ً
 إداريا

ً
عضوا

  والكليات بالجامعة.

الذي تستند فيه الجامعة في اعتماد ترقياتها على دليل خاص بالترقيات تتبعه الجامعة في يأتي ذلك في الوقت 

سياسة ترقيات موظفيها وموظفاتها استنادا على الئحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية, فيما 

رقية عن طريق الترشيح. وتختص تنقسم الترقية )وفقا لنظام الخدمة املدنية( إلى نوعين: الترقية باملفاضلة, والت

من نظام الخدمة املدنية بالترقيات, حيث تنص على أن ترقية ونقل املوظف إلى الوظائف الشاغرة تتم  10املادة 

وفق األحكام التي تحددها قواعد التصنيف )بما في ذلك مؤهالت وشروط شغل الوظيفة(, كما أن الترقية ال تكون 

  نافذة قبل صدور القرار بها.

من جانب آخر, يتضمن دليل الترقيات الخاص بالجامعة تعريف ملفهوم الترقية, وأنواع الترقية, وعدد من املواد 

املتعلقة بالترقية, مع توضيح شروط ترقية املوظف, مع تحديد اإلجراءات املتبعة للترقية, وعناصر املفاضلة من 

إلى جانب قواعد إضافية, جدول احتساب نقاط التدريب  مؤهل تعليمي واألقدمية والتدريب وتقويم األداء الوظيفي

باأليام, وجدول آخر الحتساب نقاط األقدمية, مع إيضاح كيفية احتساب النقاط من خالل )احتساب نقاط 

التعليم الزائد, واحتساب نقاط األقدمية(, وإيضاح الهدف من صدور الئحة الترقيات وفقا للتعاميم الصادرة على 

 ت.الئحة الترقيا
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 م 2016 فبراير 23-هـ 1437جمادى األول  14 الثالثاء

 مبتعثة من جامعة نورة توصي بتدابري أمنية للهواتف الذكية
أوصت دراسة للباحثة السعودية بشرى سليمان العريني املبتعثة من كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة األميرة 

( األميركية, بوضع تدابير أمنية مضادة ضد انتهاكات RITنورة بنت عبدالرحمن إلى جامعة روتشستر للتكنلوجيا )

سائل إعالم ومؤسسات علمية وأمنية أميركية وبريطانية ثغرات أمنية في الهواتف الذكية. في الوقت الذي احتفت و 

بدراسة العريني حيث تم نشر البحث في مكتبة جامعة كورنيل األمريكية مع إجراء مقابلة مع العريني بخصوص 

ن من THE MAGAZINEالبحث في مجلة )
ّ
مك

ُ
(. وذلك بعد اكتشافها ثغرات أمنية جديدة في أجهزة الهواتف الذكية ت

ستقبل دون علمه ودون ظهور أي عالمة اتصال في هاتفه, حيث يمكن هنا استخدام فتح االتص
ُ
ال في هاتف امل

قنوات الصوت الخلوية ) التي تستخدم عادة في إجراء املكاملات الصوتية ( كقنوات سرية لنشر البرمجيات الخبيثة 

  أو لتسريب البيانات الرقمية أو التحكم عن بعد.

ستخدم من قبل لهذا الغرض, أثبت إمكانية جميع السينايوهات وفيما يشير بحث العرين
ُ
ي إلى أن هذه القنوات لم ت

( يستغل هذه الثغرات Rootkitبنجاح )إلثبات خطورة مثل هذا النوع من الهجوم(, بعدما تم تصميم جذر خفي )

  قم محدد.األمنية ويعمل في جهاز الضحية دون علمه ليفتح قناة االتصال عند قدوم االتصال من ر 

وتوضح العريني اإلجراءات التي اتبعتها خلف كواليس بحثها أثناء عملها على دراسته تحليليا, وقالت "قام هذا البحث 

بدراسة تحليلية للبحث عن قنوات لم تكن معهودة من قبل في الهواتف الذكية وأثبت إمكانية استخدام قنوات 

انات وتسريبها بين الهواتف خالل الشبكات الخلوية, للتحقق من الصوت في الهواتف الذكية لتضمين وإخفاء البي

صحة هذه النظرية, تالها تطوير مودم برمجي صوتي في نظام االند رويد لتحويل البيانات إلى موجات صوتية عند 

ة اإلرسال وتحويل املوجات الصوتية إلى بيانات مجددا عند االستقبال الذي تم تمثيله واختباره بنجاح, لدراس

سيناريوهات أخرى مثل: )تسريب املعلومات دون علم أحد الطرفين, أو إمكانية استخدام هذه لقنوات لنشر 

البرمجيات الخبيثة, أو إرسال أوامر للتحكم بالهاتف عن بعد(, حيث تمت دراسة نظام االند رويد بعمق وتم 

مكن من فتح قناة االتصال في هاتف املستقبل د
ُ
ون علمه ودون ظهور أي عالمة اتصال في اكتشاف ثغرات أمنية ت

  هاتفه.

إلى ذلك, تعود فكرة بحث العريني بعدما الحظت أهمية دراسة وتحليل القنوات السرية في الهواتف الذكية بعدما 

عرف القنوات السرية بأنها نوع من الهجوم األمني 
ُ
استبدلت الهواتف الذكية دور أجهزة الحاسب التقليدية, حيث ت

ش ئ قنوات قادرة على نقل البيانات لكنها لم تكن مصممة أصال لذلك, وتتعرض الهواتف الذكية أيضا الذي ُين

لنفس التقنيات من )تضمين وإخفاء البيانات داخل بروتوكوالت اإلنترنت لنقلها بشكل سري خالل شبكة 

أجهزة الحاسب اآللي  )اإلنترنت((, كما أن لدى الهواتف الذكية قدرات وتقنيات إضافية لم تكن معهودة في

التقليدية, مما قد يعرضها ملجموعة جديدة من هذه لقنوات السرية, وطاملا القى هذا املجال اهتمام الباحثين في 

األمن اإللكتروني في األجهزة التقليدية, لكن العريني الحظت أنه لم يتم دراسة األمر بعمق في أجهزة الهواتف الذكية 

 تزايد.مع أهميتها وانتشارها امل
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 م 2016 فبراير 24-هـ 1437جمادى األول 15 األربعاء

 جامعة نورة تفتح جمال التقديم على طلبات التحويل اخلارجي

 

  الدراس ي االول للفصل   فتحت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي

 12استقبال طلبات التحويل الخارجي يوم   هـ, حيث بدأت عمادة القبول والتسجيل1438-1437للعام الجامعي 

هـ, 1437جمادى األولى  23يوم   م, وتستمر حتى201٦فبراير  21هـ, املوافق 1437جمادى األولى للعام الجاري 

  م.201٦مارس  3املوافق 

تقديم الدعم األكاديمي للمستفيدات بأعلى جودة   والتسجيل الدكتورة نورة السديس وفيما تؤكد عميدة القبول 

وبأقصر وقت وأقل اجراءات, أوضحت أن التحويل الخارجي حركة أكاديمية تقوم بها الطالبة لتحويل دراستها من 

  ر إلى منطقة أخرى.جامعتها املقيدة بها إلى جامعة أخرى خارج منطقتها لظروف تعرضت لها؛ مثل نقل ولي األم

 

التحويل الخارجي الى جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, من   سياسة  عمادة القبول والتسجيل  وقد اعتمدت

خالل تحقيق عدة شروط منها: أن يتم تقديم الطلب خالل الفترة املحددة لتقديم طلبات التحويل واملعلنة في 

سعودية أو ألم سعودية, أن يكون التحويل من جامعة حكومية أو جامعة التقويم الجامعي, وأن تكون الطالبة 

, أن يوجد سبب مقبول للتحويل, أن تكون نسبتها املركبة ضمن مؤشر القبول في   معترف بها في وزارة التعليم

لتراكمي جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في نفس العام الذي تقدمت فيه للتحويل للجامعة, أال يقل معدلها ا

(, أن يكون طلب التحويل على نفس التخصص املقيدة به في جامعتها, ويكون 4( من )2.75( أو )5( من )3.75عن )

متاح في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, أن تكون الطالبة قد درست ما ال يقل عن عام دراس ي في جامعتها, أن 

ال يقبل التحويل من مرحلة الدبلوم(, اجتياز االختبار واملقابالت تكون الطالبة مقيده في مرحلة البكالوريوس فقط )

الشخصية للكليات التي تشترط ذلك, و االلتزام بأية شروط أخرى تضعها الجامعة, اما في حال عدم قبول الطلب 

ي القبول تقديم الطلب ال يعن  فال يحق للطالبة املطالبة بأية أوراق سلمتها للجامعة, كما أكدت العمادة على ان

  خاصة اذا لم تحقق الشروط الخاصة بالتخصص واملعلنة على صفحة عمادة القبول والتسجيل.

 

االجراءات املطلوبة من الطالبة عند التقدم بطلب التحويل إلى جامعة األميرة نورة بنت   وأوضحت العمادة

في املبنى األكاديمي للجامعة بحي عبدالرحمن, من خالل: تقديم الوثائق املطلوبة في عمادة القبول والتسجيل 

  للطالبة التواصل واالستفسار على البريد االلكتروني  .ويمكن  النرجس

http://www.al-madina.com/node/662013
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eq@pnu.edu.sa-Dar  

 

  ملتابعة ما يستجد على الطلب.

 

  وملزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع الجامعة

 

www.pnu.edu.sa  
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 م 2016 فبراير 28-هـ 1437جمادى األول 19 األحد

ا لقائدات التعلم اإللكرتوني
ً
  جامعة األمرية نورة تتبىن برناجم

وفدين من جامعتين محليتين, لتحقيق تبادل الخبرات في مجال  استضافت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

األنشطة واألندية الطالبية, حيث استقبلت عمادة شؤون الطالبات منسوبات جامعة امللك سعود فرع عليشة 

وجامعة شقراء خالل هذا الشهر. وأكدت عميدة شؤون الطالبات الدكتورة ليلى املطبقاني أن استضافة الجامعة 

الخارجية تسهم في تطوير شخصية طالباتها وتنمية روح القيادة من خالل باألنشطة املختلفة التي تقدمها  للزيارات

وتفعيل األندية والجمعيات الطالبية, مما يعكس الرعاية واالهتمام الذي توليه جامعة األميرة نورة بنت عبد 

إلى استهداف الجامعة لتحقيق استراتيجية  -ورةفي بيان رسمي أصدرته جامعة األميرة ن–الرحمن. ولفتت املطبقاني 

 ألهدافها في توفير بيئة جامعية لألنشطة غير املنهجية تعزز مهارات الطالبات بهدف 
ً
الجامعة بتبادل الخبرات تنفيذا

الوصول إلى التميز كمنارة للمعرفة من خالل الشرح عن اإلنجازات التي حققتها الجامعة في مجال األنشطة 

  الطالبية.

ونفذت عمادة شؤون الطالبات لوفد طالبات من جامعة شقراء, برنامجا شمل جولة لنادي نزاهة بجامعة األميرة 

نورة بنت عبدالرحمن لالطالع على تجربة نادي نزاهة وخططه وأنشطته عن قرب لالسفادة منها, وتم خالل اللقاء 

استعراض مراحل تطور النادي, واالطالع على أهم التعرف على هيكلة النادي ومناقشة )سيكيولوجية( إدارته, مع 

اإلنجازات التي حققها النادي من دورات وحمالت ومشاركات, خاصة وأن نادي نزاهة يعد النادي النسائي األول على 

مستوى اململكة في مجاله, فمنذ انطالقته كان له دور بارز وصدى قوي جذب حضوًرا كبيًرا مما جعل عدد 

ق الثالثة آالف طالبة رغم عمره الذي لم يتجاوز أربعة فصول دراسية. وأشارت املطبقاني هنا إلى امللتحقين به يفو 

أن الجامعتين تسعيان من خالل النوادي الطالبية لهدف واحد بتعزيز دور الطالبات وصقل مواهبهن وتنمية 

الوفد في املكتبة العامة ونادي  شخصياتهن, مثنية على جهود نادي نزاهة وإنجازاته.وإلى جانب جولة نزاهة, تجول 

  )نورة العطاء(. 

من جانب آخر, تضمن برنامج الوفد الزائر لطالبات ومشرفات جامعة امللك سعود, تعريفا شامال باملدينة 

الجامعية ونشاطاتها بداية بالكليات واألقسام واألنشطة واألندية الطالبية مع استعراض للفعاليات املنفذة خالل 

ري إلى جانب الدورات التدريبية والورش التي تهدف لصقل مهارات الطالبات, مع عرض فيلم وثائقي عن العام الجا

http://www.al-madina.com/node/662738?live
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الجامعة, وشملت الجولة املكتبة املركزية, حيث أبدت طالبات جامعة امللك سعود سعادتهن وانبهارهن بطالبات 

ية والتعليم, مؤكدات حرصهن ورغبتهن في جامعة األميرة نورة وقدرتهن على التفوق واملوازنة بين األنشطة الطالب

 تبادل الخبرات الجامعية مع طالبات جامعة األميرة نورة.
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 م 2016 فبراير 29-هـ 1437جمادى األول 20 اإلثنين

 امعة األمرية نورة تعزز األواصر والتبادل الثقايف لطالباتها السعودياتج

تعزز جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أواصر األخوة والصداقة وتبادل الثقافات والتقاليد بين الطالبات 

الوافدات من مختلف الدول اإلسالمية والعربية والعاملية من جهة وبين الطالبات السعوديات من جهة أخرى, من 

  10م من الساعة 2٩/2/201٦هـ املوافق 20/5/1437خالل إقامتها لـ)القرية العاملية( صباح اليوم االثنين 
ً
صباحا

ظهرا في مركز املؤتمرات بالجامعة, برعاية مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل. يأتي ذلك في  12وحتى 

جنسية مختلفة, حيث تجسد )القرية العاملية( التنوع والثراء  85الوقت الذي تحتضن جامعة األميرة نورة أكثر من 

 الدول اإلسالمية والعربية والعاملية. قافي ملختلفالث

وتنفذ فعاليات )القرية العاملية( عمادة شؤون الطالبات ممثلة بوكالة األنشطة الطالبية, بمشاركة طالبات الجامعة 

 من مختلف الكليات, التي استوحت فكرة القرية العاملية لهذا العام من قصة الرحالة الشهير ابن بطوطة الذي زار

 من البلدان اإلسالمية 
ً
 بتونس والجزائر ومصر  -أثناء رحلته للحج-عددا

ً
ابتداء من طنجة مسقط رأسه مرورا

 والسودان وبالد الشام ثم الحجاز حج حجته األولى ومن ثم البحرين وبالد التتر وأواسط افريقيا.

ن بطوطة وهي: املغرب العربي ويشمل وفيما يتعلق بفعاليات القرية العاملية, فتشمل عروض للدول التي زارها اب

املغرب وتونس والجزائر )كلية العلوم(, مصر والبحرين )عمادة السنة التحضيرية(, بالد الشام وتشمل فلسطين 

واألردن وسوريا )كلية التصاميم والفنون(, منطقة الحجاز )الخدمة االجتماعية(, تركيا )كلية اللغات والترجمة(, 

 بلغاريا )كلية الصيدل
ً
تشارك فيه الكليات املختلفة  ة(, السودان )كلية الحاسب اآللي(. وسيصاحب الفعالية معرضا

بالجامعة للتعريف بثقافات وعادات وتقاليد لكل دولة حيث ستقوم الكليات بتجهيز أركان للدول التي زارها ابن 

كلية املجتمع, كلية اإلدارة واألعمال  بطوطة, وهي املغرب العربي كلية التمريض, بلغاريا كلية الطب البشري, تركيا

بالد الشام, كلية الحاسب اآللي السودان, كلية الصيدلة مصر, كلية اآلداب البحرين, عمادة السنة التأسيسية 

 للكليات الصحية الحجاز.
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 م 2016 مارس 6-هـ 1437جمادى األول  26 األحد

جسد 
ُ
ر خمصصات قطاع التعليم امليزانية ي

ّ
اهتمام القيادة العيسى: تصد

 ببناء اإلنسان
madina.com/node/663943-http://www.al 
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 جامعة نورة تدشن "مقهى حواري" ملعاجلة القضايا الطالبية
madina.com/node/664112?live-http://www.al 
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 م 2016 مارس 8-هـ 1437جمادى األول  28 الثالثاء

 العليا يف مؤمتر دويلجامعة نورة تبحث مستقبل الدراسات 
تعتزم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إقامة مؤتمر بعنوان )مستقبل الدراسات العليا في ضوء الشراكات 

م, حيث تعتبر برامج 201٦/ 10/ 27-2٦هـ املوافق1438/ 1/ 2٦-25الدولية. "ممارسات دولية"( خالل الفترة 

ضمن استراتيجيات الجامعات ورؤيتها املستقبلية كما أن بناء وتطوير  الشراكات الدولية في برامج الدراسات العليا

شراكة دولية فعالة في مجال الدراسات العليا وتقديمه بجودة عالية وتجربة متميزة أصبح ضرورة ملحة لكثير من 

مج الدراسات الجامعات العاملية, بل أصبح ضمن أولويات برامجها, فقد أصبحت البرامج املشتركة واملزدوجة في برا

العليا ظاهرة في العديد من الجامعات التي تسعى إلى تعزيز قيمها الدولية, ويعد موضوع املؤتمر من املوضوعات 

الحديثة والهامة على الصعيد العلمي والعملي , مما يعكس الواجهة املشرقة لتطوير برامج الدراسات العليا بجامعه 

وجهات العاملية تأكيدا لالرتقاء بمختلف برامج الدراسات العليا ودعما األميرة نورة بنت عبدالرحمن في ضوء الت

للتواصل العلمي واملنهي على أعلى مستوى.. ففي هذا املؤتمر يلتقي العلماء واملمارسون من بلدان مختلفة تحت 

ي مجال الدراسات سقف واحد بهدف تبادل التجارب وزيادة املعارف والخبرات املهنية والبحثية للباحثين والعاملين ف

  العليا.

يتيح هذا املؤتمر الفرصة للوقوف على التجارب واملمارسات الناجحة لبعض الشراكات الدولية بين الجامعات 

,وبرامج التوأمة العلمية العاملية ومجاالت االستفادة منها في نقل الخبرات و تطوير املجتمع العلمي واألكاديمي ومن 

ن عدد من النتائج مثل التعرف على أفضل املمارسات العاملية املبتكرة لبرامج الدراسات املتوقع أن يثمر املؤتمر ع

العليا, والوقوف على التجارب واملمارسات الناجحة لبعض الشراكات الدولية ومجاالت االستفادة منها, والقاء 

يات عملية يمكن أن تسهم في الضوء على برامج التوأمة العلمية العاملية بين الجامعات, وبالتالي الخروج بتوص

 تطوير برامج الدراسات العليا لتحقيق التنمية املستدامة.
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 م 2016 مارس 9-هـ 1437جمادى األول  29 األربعاء

 تدشني املقهى احلواري بكلية اخلدمة االجتماعية جبامعة نورة
جامعة األميرة نورة الدكتورة هدى بنت محمد العميل املقهى الحواري بكلية الخدمة االجتماعية يوم فّعلت مديرة 

  هـ بمقر املقهى .28/5/1437الثالثاء املوافق 

يأتي ذلك ضمن توجه الجامعة لبناء جسور العالقة اإلنسانية مع الطالبات ومن منطلق تخصص الخدمة 

  ة الحوار البناء وسلوكياته بين الطالبات .االجتماعية على تشجيع وتعزيز ثقاف

وأفادت عميدة كلية الخدمة االجتماعية الدكتورة جميلة اللعبون في كلمتها بأن املقهى تم تدشينه تزامنا مع اليوم 

العالمي للمرأة حيث يقدم املقهى جلسات حوارية تخدم املرأة وتساعدها في اتخاذ القرارات ودعم الحوارات البناءة 

 لسعي الكلية لعمل شراكة تعاونية مع مركز الت
ً
ي تسعى لتطوير املرأة اكاديميا واجتماعيا وشخصيا ومهنيا .. مشيرة

  امللك عبدالعزيز للحوار الوطني ليتسنى للطالبة الجامعية املشاركة في أنشطة املركز املحلية واالقليمية والعاملية .

عتبر من وسائل االتصال والتأثير في اآلخرين ووسيلة دعوية تضّمن الحفل عرض فيلم عن أهمية الحوار حيث ي

ناجحة للحقائق والرد على الشبهات بأسلوب حضاري واألداة الرئيسية في التفاوض في جميع املستويات كافة , وتم 

طالبة خالل الفترة التجريبية السابقة 1385عرض فيلم عن نشأة املقهى الحواري موضحا أن عدد املستفيدات 

  تي امتدت لشهرين .وال

وأشارت املشرفة على إدارة املقهى االخصائية النفسية ريم الغامدي إلى الخطط املستقبلية للمقهى بإشراك 

الطالبات في األنشطة الخاصة بمركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني وإقامة جلسات حوارية بّناءة , باإلضافة إلى 

بدورة "مهارات االتصال والحوار الفعال " لتمكنهن مستقبال في االنخراط في تزويد جميع الطالبات املتوقع تخرجهن 

الحياة العملية بفاعلية عالية , وسيتم استضافة شخصيات من جنسيات مختلفة من منسوبات الجامعة وعرض 

غامدي إلى ثقافتهن وتعريفهن بثقافة املجتمع السعودي لتحقيق املزيد من األلفة والتعايش املجتمعي , وأضافت ال

انه سيتم التعاون مع مركز امللك عبدهللا لحوار األديان باستضافة عدد من أعضائه لعرض تجاربهم واهم 

االيجابيات واملكاسب التي تحققت لهم عن طريق الحوار , مشيرة إلى أهمية اشراك الطالبة الجامعة في إقامة وإدارة 

 يق اهدافها والعمل على الوصول إليها.جلسات حوارية لعرض نجاحها وتجاربها وتشجعها لتحق

وقدمت عضو مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني األستاذة ليلى الخريف ورقة عمل بعنوان )الحوار مع الشباب( 

وضحت فيها أن رسالة املركز نشر وتنمية مهارات الحوار بين فئات الشباب لتفعيل مشاركتهم املجتمعية ولتمكينهم 
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م مشيرة إلى العديد من البرامج املقدمة مثل برنامج سفير حيث يهدف إلى تحقيق التفاهم بين من تحقيق تطلعاته

م الثقافات االخرى وتقبلها , وبرنامج جسور وتمكين وحوارنا فن ومقهى الحوار   الشعوب, من خالل تفهُّ

ية وإدارية وطالبات شاكرة وفي الختام كرمت مديرة الجامعة املبادرات في املقهى الحواري من أعضاء هيئة تدريس

الكلية على مبادرة " املقهى الحواري" والتي تؤكد إدراك الكلية لدورها في خدمة الجامعة واملجتمع , مشيرة إلى أهمية 

 تدريب الطالبات على مهارة الحوار التي تحتاجها الطالبة كمهارة أساسية للنجاح في حياتها العامة والخاصة .
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 م 2016 فبراير 15-هـ 1437جمادى األول  6 االثنين

 «بنك التسليف»تعرض أحدث خدماتها اإللكرتونية أمام « جامعة نورة»
ة األميرة نورة بنت اطلع وفد من البنك السعودي للتسليف واالدخار خالل األسبوع املاض ي على تجربة جامع

عبدالرحمن في إدارة املعامالت إلكترونيا عبر اإلصدار الجديد لنظام )تراسل(, ووصف الوفد ما شاهدوه بالقفزة 

 النوعية, التي حظيت بها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من تقدم في خدماتها اإللكترونية. 

يتمتع بها النظام املختص بإدارة ومتابعة جميع أنواع البريد الورقي وتعرف الوفد على أبرز الخصائص واملزايا التي 

والوثائق الداخلية والخارجية على الشبكة مع أرشفتها إلكترونيا وتأمين مسار األعمال الضروري إلرسال الوثائق, 

يد الورقي, التي تتطلب عمال محددا من موظفين محددين, مع تسهيل النظام وتنظيم عمليات تسجيل ومعالجة البر 

  وكل العمليات للمعامالت الخارجية واملعامالت الداخلية شامال املعامالت الخاصة واملعامالت السرية.

 من التخطيط والتنفيذ والتشغيل 
ً
واستعرض املهندس عبدالحميد أسعد نائب املشرف العام مراحل املشروع بدءا

 بالتدريب, كما اطلع الوفد على آلية سير املعام
ً
الت منذ تدشين املشروع بجميع مراحله, مرورا باإلنجازات ومرورا

 هـ. 143٦-1435وإجمالي املعامالت لعام 

لقائه مسؤولي  خالل -يأتي ذلك بالتزامن مع اطالع عبدالعزيز الصعيري مدير منظومة )جامعة( في وزارة التعليم

على الخدمات التقنية في الجامعة, بهدف التعرف على  -اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت في الجامعة

حقول البيانات املتبادلة بين الوزارة والجامعات الحكومية, حيث تم االتفاق على دراسة متطلبات معظم البيانات, 

 ي وزارة التعليم.التي سيتم تبادلها مع منظومة جامعة ف

فيما أطلعت إدارة التقنية الصيعري على منظومة جامعة واملهام التي ستأتي بالتعاون مع برنامج التعامالت 

اإللكترونية الحكومية "يسر" والوزارة, مع آلية ربط البيانات الرئيسية املستهدفة من قبل الوزارة عن طريق مشروع 

ت الطالبات والخريجات, بيانات أعضاء هيئة التدريس واملوظفين(, حيث الشبكة السعودية والتي تضمنت: )بيانا

خدمة منها: )خدمة مقبول, خدمة التعاقد, خدمة تزكية, وخدمة  30ستشمل مبادرة منظومة جامعة أكثر من 

 املؤتمرات والندوات( وغيرها من الخدمات. 

ة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت في من جهته, لفت الدكتور عبدالعزيز السدحانى املشرف العام لإلدار 

الجامعة إلى مواكبة إدارة الجامعة ملفاهيم الحكومة اإللكترونية, مؤكدا توفير إدارة للتقنية ألفضل الحلول التقنية 
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واإللكترونية في جميع الخدمات في الجامعة, حيث تتبنى جامعة األميرة نورة تعزيز مبدأ التعاون بين الجهات 

 ة, من خالل استضافة ممثلي الجهات الحكومية لالطالع على تجربتها في الخدمات اإللكترونية.الحكومي
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 م 2016 فبراير 16-هـ 1437جمادى األول  7 الثالثاء

 أقامتها جامعة األميرة نورة

 نقاش تقدم حلوال للحد من ارتفاع استهالك األسرحلقة 

 

قدمت حلقة نقاش حول "واقع الثقافة االستهالكية لألسرة السعودية" في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, 

 حلوال للحد من ارتفاع استهالك األسر السعودية, وذلك خالل نهاية األسبوع املاض ي. 

وتتمثل تلك الحلول, في تنمية وتدعيم قيمة االدخار لدى األسرة وفتح حسابات ادخارية, االستخدام السليم 

, زيادة البرامج التوعوية والتثقيفية لألسر, 
ً
لشبكات التواصل االجتماعي, إيجاد أماكن ترفيهية أقل رسوما

د األسعار من قبل وزارة التجارة, تغيير بعض التخطيط السليم لالستهالك من خالل ترتيب األولويات لألسر, تحدي

العادات والتقاليد في املناسبات االجتماعية, إضافة إلى اختيار البدائل االستهالكية املناسبة, عمل البحوث وإجراء 

الدراسات حول االستهالك األسري, تضمين املناهج واملقررات الدراسية التوعية بالثقافة االستهالكية والتنشئة 

 تماعية لألبناء على تقدير اإلمكانات املادية لألسرة. االج

وتأتي هذه الحلقة النقاشية ضمن سلسلة حلقات نقاش يعقدها )مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية 

ودراسات املرأة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن(, لإلسهام في زيادة الوعي املجتمعي ومناقشة القضايا التي 

 هم املرأة واألسرة في املجتمع السعودي. ت

حيث نوقشت خالل الحلقة العوامل املؤدية إلى زيادة االستهالك, من: تأثير مواقع التواصل االجتماعي, غياب ثقافة 

االدخار لدى األسرة, تنوع السلع وسهولة الحصول عليها, التسويق والدعاية واإلعالن للسلع, التقليد ومحاكاة 

(, تقدير الذات اآلخرين, زي
ً
 أو إناثا

ً
ادة دخل األسرة الذي يؤدي إلى زيادة االستهالك, ازدياد عدد أفراد األسرة )ذكورا

 من خالل االستهالك, وكذلك العادات والتقاليد املشجعة على زيادة االستهالك. 

األسرة للعجز في  فيما استعرضت الحلقة أيضا اآلثار املترتبة على استهالك األسر السعودية, أبرزها: تعرض

امليزانية, اإلسراف الزائد وتبذير املوارد, ظهور جيل غير قادر على تحمل املسؤولية, التأثير السلبي في العالقات 

.
ً
 االجتماعية, كثرة القروض على األسرة, املشكالت األسرية والشعور باإلحباط والدونية بين األبناء أيضا
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 م 2016 فبراير 19-هـ 1437جمادى األول  10 الجمعة

  طالبة يتأهلن للمؤمتر الطالبي جلامعات السعودية 43« .. جامعة نورة»

 

ؤتمر الطالبي الذي ينظم إلى امل -مشاركات  1٦0٩طالبة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, من بين  43تأهلت 

 هـ. 1438على مستوى الجامعات السعودية في املدينة املنورة, خالل شهر صفر لعام 

يأتي ذلك بعد فوزهن في التصفيات األولية على مستوى اململكة في اختتام أعمال امللتقى السابع أمس األول, برعاية 

 الدكتورة هدى العميل مديرة جامعة األميرة نورة. 

وشاركت طالبات جامعة األميرة نورة الفائزات في املنافسة بمحاور املؤتمر ومجاالته: املحور األول: صناعة األعمال, 

في مسارين: الفكرة املتميزة في صناعة األعمال ومشاريع صناعة األعمال, املحور الثاني: األبحاث, في أربعة مسارات: 

األساسية والهندسية, العلوم الصحية, العلوم اإلنسانية حلول ورؤى ملعالجة قضايا مجتمعية, العلوم 

واالجتماعية, املحور الثالث: االبتكار واملشاريع الصغيرة وخدمة املجتمع, في خمسة مسارات: حلول ورؤى تطبيقية, 

عة طالباتها االبتكار, املشاريع الصغيرة, الخدمة املجتمعية, واألفالم التوعوية املتعلقة بقضايا املجتمع. وتعد الجام

املتأهالت حاليا من خالل دورات تدريبية وورش العمل للتنافس على مراكز متقدمة في املؤتمر الذي سيعقد في 

املدينة املنورة. وصاحب امللتقى معرض بروح اإلبداع الذي يجسد مدى اإلصرار الذي تتمتع به طالبات الجامعة, 

املجتمع كافة. من جهة أخرى, أعدت عمادة التطوير وتنمية وسعيهن الدؤوب إلى النجاح وإيصال أعمالهن إلى 

برنامجا تدريبيا, يستفيد منها منسوبات ومنسوبو الجامعة من قيادات وأعضاء هيئة  85املهارات في الجامعة 

التدريس وكادر إداري, على مدى ثالثة أشهر ضمن خطة الجامعة لبرامجها التدريبية خالل الفصل الدراس ي الثاني 

 هـ. 1437-143٦العام الدراس ي  لهذا

وتستهدف عمادة التطوير بهذه الخطة التدريبية تنمية الكفاءة املهنية للقيادات والهيئة األكاديمية واإلدارية بما 

 يتوافق مع االقتصاد املعرفي. 

 2٦عة وبرنامجا لقيادات الجام 21ووفقا لتقرير حديث أصدرته عمادة التطوير فقد شملت هذه الخطة ما يقارب 

 موجها إلى الهيئة اإلدارية, وخمسة برامج أخرى للهيئة اإلدارية  24برنامجا للهيئة األكاديمية, إضافة إلى نحو 
ً
برامجا

 من الرجال.
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 م 2016 فبراير 21-هـ 1437جمادى األول 12 االحد 

عضوا تعليميا وإداريا من منسوبي ومنسوبات جامعة األمرية  67ترقية 
  نورة

اعتمدت الدكتورة هدى العميل مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, ترقيات منسوبي ومنسوبات الهيئة 

 و 37هـ, الذي يتضمن ترقية 143٦التعليمية واإلدارية لعام 
ً
 تعليميا

ً
 من مختلف اإلد 30عضوا

ً
 إداريا

ً
ارات عضوا

 والكليات في الجامعة. 

يأتي ذلك في الوقت الذي تستند فيه الجامعة اعتماد ترقياتها على دليل خاص بالترقيات تتبعه الجامعة في سياسة 

 ترقيات موظفيها وموظفاتها استنادا على الئحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية.

 10وتنقسم الترقية وفقا لنظام الخدمة املدنية إلى الترقية باملفاضلة, والترقية عن طريق الترشيح, وتختص املادة الـ

من نظام الخدمة املدنية بالترقيات, حيث تنص على أن ترقية ونقل املوظف إلى الوظائف الشاغرة تتم وفق األحكام 

وشروط شغل الوظيفة, كما أن الترقية ال تكون نافذة قبل التي تحددها قواعد التصنيف بما في ذلك مؤهالت 

 صدور القرار بها. 

ويتضمن دليل الترقيات الخاص بالجامعة تعريفا ملفهوم الترقية, وأنواع الترقية, وعددا من املواد املتعلقة بالترقية, 

ضلة بين مؤهل تعليمي مع توضيح شروط ترقية املوظف, مع تحديد اإلجراءات املتبعة للترقية, وعناصر املفا

واألقدمية والتدريب وتقويم األداء الوظيفي إلى جانب قواعد إضافية, وجدول احتساب نقاط التدريب باأليام, 

وجدول آخر الحتساب نقاط األقدمية, مع إيضاح كيفية احتساب النقاط من خالل احتساب نقاط التعليم الزائد, 

 صدور الئحة الترقيات وفقا للتعاميم الصادرة على الئحة الترقيات.واحتساب نقاط األقدمية, وإيضاح الهدف من 
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 م 2016 فبراير 21-هـ 1437جمادى األول  12 االحد

 في إطار برامج المسؤولية االجتماعية بها

توقع اتفاقية تعاون لتدريب طالبات جامعة جمموعة د. سليمان احلبيب 
  األمرية نورة

وقعت مجموعة د.سليمان الحبيب الطبية اتفاقية تعاون مع جامعة األميرة نورة لتدريب طالبات كلية التمريض 

كل وطالبات العالج الطبيعي كمرحلة أولى من برنامج التعاون املشترك بين املجموعة والجامعة, حيث وقع االتفاقية 

من إبراهيم بن محمد العامر نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة د. سليمان الحبيب, والدكتوره 

 سمر بنت محمد السقاف وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون الصحية. 

من جهته قال إبراهيم بن محمد العامر نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة د. سليمان الحبيب: 

تعمل املجموعة جدّيا على االضطالع بمسؤولياتها االجتماعية في تدريب وتأهيل أبناء الوطن ومساعدتهم على 

ة والتطبيقية التي تمكنهم من أداء مهاهم االنخراط في بيئات العمل االحترافية, وإكسابهم الخلفيات العلمي

 الوظيفية فيما بعد بكل كفاءة وإتقان. 

معربا عن اعتزاز املجموعة بالتعاون مع جامعة األميرة نورة واستقبال طالبات سنوات االمتياز في كليات التمريض 

ة والجامعة سيمضيان قدما في والعالج الطبيعي كخطوة أولية من برنامج التعاون بين الجانبين, مؤكدا أن املجموع

إقرار مزيد من برامج التدريب في الكليات الصحية األخرى مثل الصيدلة واألشعة للعمل سوّيا على إيجاد منظومة 

تعليمية وتطبيقية داعمة ومحفزة ألبناء اململكة تسهم في تحقيق التنمية املستدامة التي تقوم على توطين الوظائف 

 يدا من الفرص لتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم العملية. ومنح الشباب السعودي مز 

وأكد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية أن مجموعة د. سليمان الحبيب ستعمل على توفير كل املتطلبات 

ة الالزمة إلنجاح هذا البرنامج, مبدّيا ثقته في أن تجد الطالبات املتدربات ما يتطلعن إليه من إمكانات تقنية وإداري

وطبية تساعد على إكسابهن املهارات الالزمة لسوق العمل. منوها أن املجموعة ستعمل على استقطاب الطالبات 

 بعد انتهاء فترة تدريبهن وتخرجهن بمشيئة هللا. 

وأشار إبراهيم العامر أن مجموعة د. سليمان الحبيب تعد أول مؤسسة طبية خاصة في اململكة توقع اتفاقيات 

ال تدريب طالبات االمتياز في الكليات الصحية, مشددا على أن املجموعة ستعمل خالل الفترة املقبلة التعاون في مج

على إبرام مزيد من االتفاقيات مع الجامعات والهيئات األكاديمية السعودية لتفعيل مثل هذا البرامج املشتركة 

 تأكيدا على دورها االجتماعي في تأهيل ودعم شباب الوطن. 

ا أعربت د. سمر السقاف عن أملها في أن تساعد هذه االتفاقية في االرتقاء باملستويات العلمية واملهنية من جانبه

لطالبات كليات جامعة األميرة نورة, من خالل العمل على إدماجهم في مثل تلك البرامج التطبيقية املتميزة, السيما 

ية في اململكة, إذ إن مجموعة د. سليمان الحبيب تتميز أنها تأتي بالتعاون مع واحدة من أهم منشآت الرعاية الصح

بارتفاع معدالت الجودة في خدماتها وتجهيزاتها في كل التخصصات السيما األشعة واملختبرات والعالج الطبيعي 
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وكذلك التمريض. معربة عن شكرها وامتنانها ملجموعة د. سليمان الحبيب على إتاحة تلك الفرصة املتميزة أمام 

 ت الجامعة. طالبا

وأكدت أن هذا االتفاق يأتي ضمن خطة التدريب الشاملة التي تقوم بها وكالة الجامعة للشؤون الصحية بالتعاون 

مع الجهات الطبية الحكومية والخاصة لتعزيز جودة البرامج األكاديمية الحالية باالعتماد على البحوث العلمية 

صات, وتعزيز حضور جامعة األميرة نورة محليا وعامليا. كما أنه يأتي واملمارسات املهنية الحديثة في مختلف التخص

ضمن استراتيجية جامعة األميرة نورة الرامية إلى تحقيق الشراكة املجتمعية مع الجهات واملؤسسات الوطنية 

نب املختلفة, وتحقيق تعاون مثمر وصقل مهارات وخبرات خريجات مختلف كليات الجامعة, وتعزيز إدراكهن للجا

 النظري والعملي إلعدادهن لسوق العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
148 

 

 م 2016 فبراير 22-هـ 1437جمادى األول  13 االثنين

 يعد األول من نوعه يف اجلامعات السعودية

 «بني منسوبيهاجامعة نورة للتواصل »تطبيق تطلقه « .. فيفا»
وقعت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت اتفاقية لتوفير 

أحد تطبيقات التواصل االجتماعي بمسمى "فيفا" كنظام رائد للتواصل بين منسوبي الجامعة بشكل آمن ومباشر 

(, وتسعى SMSالذكية دون الحاجة للتواصل عبر الرسائل النصية ) من خالل شبكة اإلنترنت عبر أجهزة الجوال

إدارة تقنية املعلومات في الجامعة لتقديم أحدث األنظمة والتقنيات في مجال تقنية املعلومات.وبذلك تعد جامعة 

حيث يتميز األميرة نورة أولى الجامعات السعودية, التي تستخدم هذا النظام لتوفير خدمة التواصل بين منسوبيها, 

نظام فيفا بعديد من الخصائص ومنها التواصل بين منسوبي الجامعة وعلى جميع املستويات من خالل املجموعات 

التي يتم إنشاؤها, إذ يتم التواصل عبر مشرف أو مشرفة املجموعة وبشكل مباشر وفي أي وقت كما هو مطبق 

. كما يمكن إنشاء مجموعات على مستوى بخدمة "واتساب", وال يوجد حد أقص ى لعدد أعضاء كل مجموعة

الوكاالت, الكليات, أخرى, واملساعدة والتواصل واإلرشاد واإلعالن عن أي حدث بشكل مباشر بين مشرفة 

املجموعة واألعضاء, وتوفير املعلومات الالزمة عن الجامعة ومرافقها وخرائط توضيحية لتسهيل التنقل داخل 

املرئية لكل مجموعة على حدة, وعديد من املميزات األخرى, التي سيتم توفيرها الجامعة وإرسال الصور واملقاطع 

 بعد االستفادة واالعتماد على النظام من قبل منسوبي الجامعة. 
ً
 الحقا

 من 
ً
وسيتم تدشين "فيفا" عبر مرحلتين األولى على مستوى الطالبات بحيث يتم تدشين الخدمة لدى الكليات بدءا

هـ, ومن ثم املرحلة الثانية تشمل تدشين الحملة لدى أعضاء الهيئة 1437/5/1٦إلى الخميس  5/12األحد القادم 

التدريسية واإلدارية. وسيتم إرسال بريد إلكتروني لجميع الطالبات يشمل التعريف بالخدمة ودليل إرشادي آللية 

 تحميل البرنامج وآلية الدعم الفني.
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 م 2016 فبراير 23- هـ1437األول  جمادى 14 الثالثاء

 احتفت بها مؤسسات علمية وأمنية واإلعالم في أمريكا وبريطانيا

 توصي بتدابري أمنية للهواتف الذكية« جامعة نورة»مبتعثة من 

 

أوصت دراسة للباحثة السعودية بشرى سليمان العريني املبتعثة من كلية علوم الحاسب واملعلومات في جامعة 

األمريكية, بوضع تدابير أمنية مضادة ضد  RITاألميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى جامعة روتشستر للتكنلوجيا 

 انتهاكات ثغرات أمنية في الهواتف الذكية. 

ومؤسسات علمية وأمنية أمريكية وبريطانية بدراسة العريني حيث تم نشر البحث في مكتبة واحتفت وسائل إعالم 

, وذلك بعد THE MAGAZINEجامعة كورنيل األمريكية مع إجراء مقابلة مع العريني بخصوص البحث في مجلة 

 
ُ
ن من فتح االتصال في هاتف امل

ّ
مك

ُ
ستقبل دون علمه اكتشافها ثغرات أمنية جديدة في أجهزة الهواتف الذكية ت

ودون ظهور أي عالمة اتصال في هاتفه, حيث يمكن هنا استخدام قنوات الصوت الخلوية, التي تستخدم عادة في 

 إجراء املكاملات الصوتية, كقنوات سرية لنشر البرمجيات الخبيثة أو لتسريب البيانات الرقمية أو التحكم من بعد. 

ستخدم من قبل لهذا الغرض, أثبت إمكانية جميع السينايوهات وفيما يشير بحث العريني إلى أن هذه ال
ُ
قنوات لم ت

يستغل هذه الثغرات  Rootkitبنجاح )إلثبات خطورة مثل هذا النوع من الهجوم(, بعدما تم تصميم جذر خفي 

 األمنية ويعمل في جهاز الضحية دون علمه ليفتح قناة االتصال عند قدوم االتصال من رقم محدد. 

لعريني اإلجراءات التي اتبعتها خلف كواليس بحثها أثناء عملها على دراسته تحليليا, وقالت "قام هذا البحث وتوضح ا

بدراسة تحليلية للبحث عن قنوات لم تكن معهودة من قبل في الهواتف الذكية وأثبت إمكانية استخدام قنوات 

الهواتف خالل الشبكات الخلوية, للتحقق من  الصوت في الهواتف الذكية لتضمين وإخفاء البيانات وتسريبها بين

صحة هذه النظرية. تالها تطوير مودم برمجي صوتي في نظام "أندرويد" لتحويل البيانات إلى موجات صوتية عند 

 اإلرسال وتحويل املوجات الصوتية إلى بيانات مجددا عند االستقبال. 

يل القنوات السرية في الهواتف الذكية بعدما استبدلت و تعود فكرة بحث العريني بعدما الحظت أهمية دراسة وتحل

عرف القنوات السرية بأنها نوع من الهجوم األمني الذي ُينش ئ 
ُ
الهواتف الذكية دور أجهزة الحاسب التقليدية, حيث ت
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 قنوات قادرة على نقل البيانات لكنها لم تكن مصممة أصال لذلك, وتتعرض الهواتف الذكية أيضا للتقنيات نفسها

 من )تضمين وإخفاء البيانات داخل بروتوكوالت اإلنترنت لنقلها بشكل سري خالل شبكة اإلنترنت(.
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 م 2016 فبراير 26-هـ 1437جمادى األول  17 الجمعة

  سفريات التميز واجلودةتطلق مبادرة « جامعة نورة»
أطلقت عمادة التطوير وتنمية املهارات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادرة سفيرات التميز والجودة في 

مركز التميز للتعليم والتعلم, حيث يتم من خالل املبادرة تقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات األعضاء املهنية 

التطوير وتنمية املهارات تحت مظلة وكالة الجامعة للتطوير والجودة. وتعتمد املبادرة  واألكاديمية من ِقبل عمادة

على نشر ثقافة التميز والجودة بواسطة نخبة مؤهلة من أعضاء الهيئة التعليمية, بتوفير فرص متكافئة لتدريب 

طاء لنقل املعرفة والخبرة وتطوير أعضاء الهيئة التعليمية من خالل تأهيل سفيرات للتميز والجودة ليعملن وس

 والتواصل وبناء مجتمع معرفي ُمستدام. 

 لبيان صحافي أصدرته جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, أعلنت العمادة بدء مرحلة تفعيل مهام 
ً
ووفقا

داء من السفيرات ونقل البرامج التدريبية املتنوعة إلى أعضاء الهيئة التعليمية في مختلف كليات الجامعة وذلك ابت

هـ في مرحلتها الثانية, متخذة عضو هيئة التدريس كركيزة أساسية لتحقيق 1437شهر جمادى األولى للعام الهجري 

 االهداف األكاديمية للجامعة لدورها الفعال في النهوض بالعملية التعليمية. 

بناًء على معايير مدروسة  وتهدف مبادرة سفيرات التميز والجودة إلى اختيار نخبة من عضوات الهيئة التعليمية

 وتدريبهن و تأهيلهن كمدربات لنقل وإثراء الخبرات واملعارف لزميالتهن من عضوات الهيئة التعليمية. 

كما تقوم على تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التعليمية وتكوين فريق إلعداد الحقائب التدريبية 

م في الجامعة وتطبيقها لبناء مجتمع معرفي. إلى جانب املشاركة إضافة إلى املشاركة في بناء استراتيجي
ُ
ة التعليم والتعل

في مجتمعات التعلم األكاديمية ونشر ثقافتها واملشاركة املستمرة والفاعلة في أنشطة مركز التميز في التعليم والتعلم 

 الجامعة. وفق منهجيات محددة ما ينتج عنه تحقيق معايير التميز والجودة في ضوء توجه 

عّد مبادرة سفيرات التميز والجودة واحدة من مجموعة مبادرات يضمها مركز التميز في التعليم والتعلم 
ُ
إلى ذلك, ت

الذي يعمل على االرتقاء بجودة التعليم الجامعي, حيث يقدم خدمات ألعضاء هيئة التدريس والطالبات في جوانب 

من مجموعة واسعة من الدورات التدريبية, وورش العمل, والحلقات مختلفة في التعليم والتعلم. وتتألف برامجه 

الدراسية, والسيمينارات, وأركان النقاش, والجلسات الحوارية واالستشارية الالزمة لتطوير األداء في جامعة األميرة 

 نورة بنت عبد الرحمن.
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 م 2016 فبراير 28-هـ 1437جمادى األول 19 األحد

 تستضيف وفود جامعات حملية لتبادل اخلربات الطالبية« جامعة نورة»

وفدين من جامعتين محليتين, لتحقيق تبادل الخبرات في مجال  استضافت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

األنشطة واألندية الطالبية, حيث استقبلت عمادة شؤون الطالبات منسوبات جامعة امللك سعود فرع عليشة 

 وجامعة شقراء خالل هذا الشهر. 

ت الخارجية تسهم في تطوير وأكدت الدكتورة ليلى املطبقاني عميدة شؤون الطالبات أن استضافت الجامعة للزيارا

شخصية طالباتها وتنمية روح القيادة من خالل األنشطة املختلفة التي تقدمها وتفعيل األندية والجمعيات 

 الطالبية, ما يعكس الرعاية واالهتمام الذي توليه جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. 

ة إلى استهداف الجامعة لتحقيق استراتيجية الجامعة ولفتت املطبقاني في بيان رسمي أصدرته جامعة األميرة نور 

 ألهدافها في توفير بيئة جامعية لألنشطة غير املنهجية تعزز مهارات الطالبات بهدف الوصول 
ً
بتبادل الخبرات تنفيذا

 إلى التميز كمنارة للمعرفة من خالل الشرح عن اإلنجازات التي حققتها الجامعة في مجال األنشطة الطالبية. 

نفذت عمادة شؤون الطالبات لوفد طالبات من جامعة شقراء, برنامجا شمل جولة لنادي نزاهة في جامعة األميرة و 

نورة بنت عبدالرحمن لالطالع على تجربة نادي نزاهة وخططه وأنشطته عن قرب لالسفادة منها, وتم خالل اللقاء 

ستعراض مراحل تطور النادي, واالطالع على أهم التعرف على هيكلة النادي ومناقشة )سيكيولوجية( إدارته, مع ا

اإلنجازات التي حققها النادي من دورات وحمالت ومشاركات, خاصة أن نادي نزاهة يعد النادي النسائي األول على 

مستوى اململكة في مجاله, فمنذ انطالقته كان له دور بارز وصدى قوي جذب حضوًرا كبيًرا ما جعل عدد امللتحقين 

 لثالثة آالف طالبة رغم عمره الذي لم يتجاوز أربعة فصول دراسية. به يفوق ا

وأشارت املطبقاني, إلى أن الجامعتين تسعيان من خالل النوادي الطالبية لهدف واحد بتعزيز دور الطالبات وصقل 

 مواهبهن وتنمية شخصياتهن, مثنية على جهود نادي نزاهة وإنجازاته. 

د الزائر لطالبات ومشرفات جامعة امللك سعود, تعريفا شامال باملدينة من جانب آخر, تضمن برنامج الوف

الجامعية ونشاطاتها بداية بالكليات واألقسام واألنشطة واألندية الطالبية مع استعراض للفعاليات املنفذة خالل 

يلم وثائقي عن العام الجاري إلى جانب الدورات التدريبية والورش التي تهدف لصقل مهارات الطالبات, مع عرض ف

الجامعة, وشملت الجولة املكتبة املركزية, حيث أبدت طالبات جامعة امللك سعود سعادتهن وانبهارهن بطالبات 

https://www.aleqt.com/2016/02/28/article_1034241.html
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جامعة األميرة نورة وقدرتهن على التفوق واملوازنة بين األنشطة الطالبية والتعليم, مؤكدات حرصهن ورغبتهن في 

 ألميرة نورة.تبادل الخبرات الجامعية مع طالبات جامعة ا
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 م 2016 فبراير 29-هـ 1437جمادى األول 20 اإلثنين

 تتبىن برناجما لقائدات التعلم اإللكرتوني« جامعة نورة»
برنامجا لقائدات التعلم اإللكتروني, من خالل "عمادة التعلم  تبنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

اإللكتروني والتعليم عن بعد", حيث تستهدف العمادة بهذا البرنامج تعزيز الكفاءات األكاديمية وبناء القدرة 

املؤسسية للكليات مع خلق قصص نجاح مميزة وتدريب النظراء في مجال التعلم اإللكتروني, لتحقيق الريادة 

 التميز للمرأة في التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد. و 

وقالت الدكتورة عهود بنت عبد هللا الفارس عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد, في بيان رسمي أصدرته 

جامعة األميرة نورة أمس, إن الجامعة تسعى إلى االستخدام األمثل لتقنيات التعليم اإللكتروني في دعم وتفعيل 

استراتيجيات التعليم والتعلم املختلفة لتطوير وتجويد العملية التعليمية واألكاديمية, وخلق بيئة تعلم تفاعلية 

نشطة متطورة تعزز مهارات البحث والتعلم والتفكير والتحليل بما يتناسب مع املادة العلمية املطروحة.وفيما 

وات الهيئة التعليمية يتم ترشيحهن من قبل كلياتهن, يستهدف برنامج "قائدات التعلم اإللكتروني" عددا من عض

وفق  -ستتضمن خطة سير البرنامج تدريب عدد من عضوات الهيئة التعليمية يتم ترشيحهن من قبل كلياتهن 

لحضور حزمة من الدورات التدريبية وورش العمل التي من أبرزها: تعزيز التعليم باستخدام نظام  -معايير محددة 

  اإللكتروني, وورشة عمل الفصول االفتراضية, ودورة التصميم النموذجي للمقررات إدارة التعلم

اإللكترونية.وتهدف هذه الدورات والورش إلى إكساب املشاركات املفاهيم واملهارات األساسية لتحقيق الريادة في 

لكتروني وملفاهيم ومصطلحات مجال التعلم اإللكتروني, وتشمل تلك املهارات الفهم الدقيق لنظام إدارة التعلم اإل

التعلم اإللكتروني وتكنولوجيا التعليم, واإلملام بأبرز أدوات وتطبيقات التعلم اإللكتروني, والتمكن من استخدام 

 أدوات ومستحدثات التقنية والتوظيف املناسب لها. 

في مجال التعلم اإللكتروني, ولعل أبرز ما يسعى إليه البرنامج هو تكوين قاعدة من شركاء النجاح وقادة التغيير 

تدعم تقديم االستشارات والتدريب للنظراء من أعضاء الهيئة التعليمية في الكليات التي ينتمين إليها بما يحقق 

 االكتفاء الداخلي في الكليات ويسهم في بلوغ أهداف وغايات الجامعة املنشودة.

 

https://www.aleqt.com/2016/02/29/article_1034443.html


 

 
155 

 م 2016 مارس 1-هـ 1437جمادى األول 21 الثالثاء

 «التسوق اإللكرتوني»يتدربن على « جامعة نورة»طالبات يف 
في الوقت الذي اتجه فيه املجتمع بشكل ملحوظ إلى التسوق اإللكتروني, سعت كلية العلوم في جامعة األميرة نورة 

 دريبية للتسوق اإللكتروني عبر اإلنترنت لطالبات الجامعة. بنت عبدالرحمن, إلى تنظيم دورة ت

وأكدت املدربة مها الروقي طالبة نظم املعلومات في كلية علوم الحاسب واملعلومات, أهمية التدريب على التسوق 

إلى  اإللكتروني في ظل عدم معرفة كثير من أساسيات التسوق عبر اإلنترنت أو كيفية الدفع وطريقة الشراء, مشيرة

تقديم الدورة لنصائح التسوق اإللكتروني اآلمن بعيدا عن الغش والخداع, ليكون لدى املستهلك الوعي الكافي 

 للمواقع املصرح بها إضافة إلى طريقة الدفع عند الشراء بعيدا عن الوقوع ضحية لخداع املستثمرين اإللكترونيين. 

وفيره كثيرا من الوقت, حيث توفر مواقع التسوق عبر وأوضحت الروقي فوائد التسوق اإللكتروني من خالل ت

اإلنترنت الشراء من كافة أنحاء العالم, فال يحتاج األمر إلى مغادرة املنزل, ما يوفر كثيرا من املال, فضال عن 

 الحصول على أفضل سعر بمقارنة السعر املطلوب مع األسعار املوجودة في املحال التجارية. 

ورة التسوق اإللكتروني التي نظمتها وحدة النشاط الطالبي في كلية العلوم عدة محاور من جانب آخر, تضمنت د

أوضحت تاريخ التسوق عبر اإلنترنت وبداياته ومفهوم هذا النوع من التسوق وأهم النصائح للتسوق اآلمن لكي ال 

ن يقع املستهلك ضحية الغش اإللكتروني, إلى جانب فوائده بتوفير كثير من الوقت ومن 
ّ
كافة أنحاء العالم, كما يمك

املستهلك من الحصول على أفضل سعر للمنتج من خالل املقارنة بين مواقع ومحال مختلفة. ولفتت الدورة إلى أن 

 ذلك ميزة يحتاج إليها املستهلك في عصر تزاحمت فيه السلع وبمواصفات وجودة مختلفة.
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 م 2016 مارس 5-هـ 1437جمادى األول  25 السبت

 أعوام 5جائزة دولية خالل  134موهوبو السعودية حيصدون 
كشفت مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة" التي تنظم األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي 

طالب اململكة املوهوبين الذين سبق لهم الفوز بجوائز األوملبياد خالل  بالتعاون مع وزارة التعليم عن حصول 

جائزة دولية عبر مشاركتهم في املعارض واملسابقات العاملية  134على  2015 - 2011السنوات الخمس املاضية 

 لإلبداع العلمي واالبتكار. 

 201٦رته السادسة لـ"إبداع وأوضحت "موهبة" بمناسبة انطالق التصفيات النهائية لألوملبياد في دو 
ً
" واملقامة حاليا

في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض أن إجمالي عدد املوهوبين من طالب وطالبات اململكة الذين شاركوا 

 وطالبة في معرض إنتل الدولي للعلوم  11٦٦الخمس املاضية بلغ  في املعارض الدولية خالل السنوات
ً
طالبا

( ومسابقات إنتل للعلوم بالعالم العربي ITEX( واملعرض الدولي لالختراعات واالبتكارات التقنية )ISOFوالهندسة )

 " وامللتقى العربي للنشء. INST" ومعرض تايبية للمخترعين "INNOVAواملعرض الدولي لالبتكار والبحث والتقنية "

املشاريع التي وصلت ملرحلة التصفيات النهائية في وبينت اإلحصاءات الخاصة بإنجازات "إبداع" أن إجمالي عدد 

مشروع في جميع املجاالت العلمية, فاز  1000, بلغت أكثر من 2015وحتى عام  2011منافسات األوملبياد منذ عام 

مشروعا في مجاالت االبتكار والبحث العلمي نصفها للطالب املوهوبين  72منها بجوائز املراكز األولى محليا ودوليا 

مشروعا ومثلها للطالبات املوهوبات. وذلك بعد حصول الطالب والطالبات املوهوبين على دورات تدريبية  3٦دد بع

وتأهيلية للمشاركة في أكبر املعارض واملنافسات على املستويين اإلقليمي والدولي وتقديم صورة مشرفة للمملكة في 

 هذه املحافل العلمية.
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 م 2016 فبراير 11-ـ ه1437جمادى األول  2 خميسال

 أكادمييون حيذرون من خطورة تفكك الدولة الوطنية العربية
أكد خبراء عرب وأكاديميون أن التفكك الداخلي والصراعات الداخلية إذا استمرت في املنطقة العربية ستسهم في 

مبرًرا للتدخل الخارجي من خالل دول إقليمية, األمر الذي يحتم على املجتمعات العربية انهيار الدول وستكون 

تحصين الجبهة الداخلية في إطار الدولة الوطنية الجامعة والهوية الوطنية القائمة على عقد اجتماعي اشتراكي بين 

  لة.جميع فئات املجتمع يتجاوز الصراع في الفكر العربي املعاصر حول مفهوم الدو 

وتطرق الدكتور رشاد العليمي, الباحث واألكاديمي, خالل ورقة عمل قدمها في ندوة مستقبل الدولة الوطنية في ظل 

التحالفات الدولية, ضمن فعاليات البرامج الثقافي ملهرجان الجنادرية الوطني للتراث والثقافة, إلى أنه منذ نشأة 

من الصراع الداخلي من ناحية وجهود مقاومة السيطرة االستعمارية  الدولة الوطنية في املنطقة العربية بعد عقود

من ناحية أخرى واجهت الدولة الوطنية تحديات من نوعين األول التحديات الداخلية, واألخرى خارجية, مبيًنا أن 

نطقة التحديات الداخلية ساهمت في تمكين التحالفات الدولية من التدخل إلجهاض بناء الدولة الوطنية في امل

العربية ومؤسساتها التي كانت قد تبلورت لدى املفكرين العرب سواء أثناء الكفاح ضد االستعمار أو على مشارف 

  االستقالل وبعده.

وبّين العليمي خالل ورقة عمله أن التحديات الداخلية كشفت عن وجود خلل في الفكر العربي الذي توزع بين 

الدولة تمثلت في عالقة الدين بالدولة, ومفهوم الديمقراطية, وسيادة  مفاهيم تقليدية ومفاهيم حديثة لبناء

القانون والنظام االقتصادي, ودور املرأة, والعالقة بين الدولة والسلطة, وغيرها من املفاهيم التي تمحورت حولها 

املمكن وضع الجماعات واألحزاب وأدت إلى نشوء صراعات داخلية عميقة ما زالت قائمة حتى اليوم, ومن غير 

الدول العربية كلها في سلة واحدة, لكنها جميًعا تعاني من انقسامات داخلية على املستوى الفكري والثقافي بأشكاله 

املختلفة, كان وال يزال من أهم أهدافه القضاء على الدولة ومؤسساتها من منطلقات تنسب إلى الدين اإلسالمي زوًرا 

الدينية السنية أو الشيعية قد حملت السالح ضد الدولة الوطنية, حيث عملت وبهتاًنا, فكل الجماعات السياسية 

تلك الجماعات على تشويه مفهوم الدولة الوطنية من خالل نشر ثقافة عدم الدولة ونظامها ورموزها التعبيرية 

  وحرضت املجتمعات العربية بخطابها الديني املتطرف ضد مؤسسات الدولة.

إلى أن من التحديات الخارجية, التحالفات الدولية أو اإلقليمية التي تستدعيها األوضاع  وأشار األكاديمي العربي

السياسية أو العسكرية في منطقة ما من العالم, فتفرض على مجموعة من الدول التحالف إعادة تلك األوضاع إلى 

لتحرير الكويت من غزو  1٩٩0وضعها الطبيعي, موضًحا أن أبرز مثال على ذلك التحالف الدولي الذي تشكل عام 

  النظام العراقي ودعم الدولة الوطنية الكويتية.

وأفاد الدكتور رشاد العليمي بأن النموذج املعاصر هو التحالف العربي لدعم الحكومة الشرعية في اليمن في إطار ما 

, مما أدى إلى طلب الحكومة أطلق عليه عاصفة الحزم وإعادة األمل, بعد سيطرة القوى االنقالبية على مراكز الدولة

  الشرعية اليمنية بأهداف واضحة التدخل العسكري الستعادة الدولة ومؤسساتها.

http://aawsat.com/home/article/565331/%D8%A3%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%AD%D8%B0%D8%B1%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.google.com.sa/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj--uXZsMXJAhXCQBQKHU_fBD4QjRwIBw&url=http://classic.aawsat.com/advsearch.asp&psig=AFQjCNEpRk3WGHHNxLxDKqiAjzBfaU6Mkw&ust=1449427585352884
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ولفت العاني إلى أن الدولة الوطنية العربية تواجه خطًرا متجدًدا تمثل في ظاهرة اإلرهاب من جهة, وتغذية 

ير الثورة التي تبناها النظام اإليراني بعد الصراعات الطائفية واملذهبية من جهة أخرى, موضًحا أن فكرة تصد

سقوط نظام الشاه, والتدخل اإليراني في كثير من الدول العربية من لبنان إلى سوريا والعراق واليمن والخليج, أدى 

إلى تفكيك النسيج االجتماعي في هذه املناطق وزرع جذور فتنة طائفية خطيرة, تهدد على املدى البعيد والقريب 

  الوطنية.الدولة 

من جانب آخر, استعرض الدكتور فهد الشليمي, الباحث الكويتي, خالل ورقة عمله, أهداف االتحاد الخليجي 

وأشكاله والتكامل الخليجي, موضًحا أن من معوقات االتحاد الخليجي التمسك بالدولة القطرية والقرار السياس ي 

  ملناهج التعليمية.والرغبة لبعض الدول في عدم تشابه القوانين واختالف ا

وأفاد الشليمي بأن من الخطوات األولى للتأهيل لالتحاد وضع جواز سفر خليجي موحد, ورقم خليجي موحد 

للمواطنين وبطاقة خليجية موحدة, ورفع علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الوزارات والسفارات 

  الخليجية, وإنشاء محافظة استثمارية خليجية.

الشليمي عدم وجود دولة عربية تستطيع أن توفر لنفسها أمًنا خارجًيا وداخلًيا بمعزل عن األمن اإلقليمي وأكد 

والعربي, موضًحا أن التجمعات اإلقليمية هي التي تستمر بشكل أفضل من الدول الفردية, خصوًصا في الدعم 

ليمية, مع أهمية وجود توازن استراتيجي في السياس ي, مؤكًدا أن قضايا التنمية والتجارة أصبحت تتطلب كيانات إق

  املنطقة الخليجية العربية.

األسرة وتعزيز االنتماء الوطني لدى »إلى ذلك, طرحت كوثر األربش, الكاتبة الصحافية, ورقة عمل في ندوة 

نت عبد الرحمن في , ضمن الفعاليات الثقافية والفكرية ملهرجان الجنادرية, املقامة في جامعة األميرة نورة ب«األجيال

 العاصمة الرياض, على صراع الهوية الوطنية وحكاية البحث عن األنا االجتماعية, في ظل التعددية واالختالف.

وتساءلت األربش, ملاذا ننتمي للوطن? وترى أن الفرد بال وطن يعني أن أحالمه وأهدافه وطموحه ومستقبله بال وطن 

البعض منا يتقاعس في تعبيره عن حبه لوطنه, فكلما »ب الوطن فتقول: وال يمكن أن تكون, وتفي التعبير عن ح

سألنا أحدهم ملاذا ال تعلقون على قضايا الفساد وأحداث اإلرهاب, قالوا ال تزايدوا على حبنا للوطن, نعم سنزايد, 

قل يكون لك فكما تعبر عن حبك لكل األشياء التي تحيط بك, فأنت إذن ملزم بالتعبير عن حبك لوطنك, فعلى األ

  «.وجهة نظر ورأي اتجاه األحداث التي تحدث حولك

هي أكبر مهددات األمن الوطني, فالطائفية فساد في العقول وعائق في طريق الوحدة « الطائفية»وتؤكد األربش أن 

, لم تنس الوطنية, فهناك الكثير من الدول التي عانت منها وخلفت الفساد الذي قد يلحق بنا يوًما, وحول الطائفية

الكاتبة األم ابنها محمد العيس ى الذي ضحى بحياته مقابل حماية املصلين, ضمن نماذج لسعوديين ساهموا من أجل 

 الوطن.
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 م 2016 مارس 9-هـ 1437جمادى األول  29 األربعاء

 «وعد باملساواة»بني االحتفاالت والتوعية حتت شعار  يوم املرأة العاملي..
لليوم العالمي للمرأة معان وأهمية مختلفة لكل فئة من الناس, فهو للبعض بمثابة فعالية احتفالية لتكريم النساء 

 في مجتمعاتهن. وللبعض اآلخر, يأتي هذا اليوم كفرصة ودعوة للعمل لتسريع وتيرة املساواة بين الجنسين وتمكين

املرأة في املجتمع. وأيا ما يكون الهدف منه, فإن اليوم العالمي للمرأة لحظة مثالية للتحرك ومراجعة وضع النساء في 

اإلعداد للمساواة بين الجنسين لتحقيق »دول العالم. وبحسب األمم املتحدة, فإن شعار احتفالية هذا العام هو 

إلى ذلك, جرى إطالق حملة عاملية إلكترونية لعام «. 2030مساواة تامة بين الجنسين على كوكب األرض بحلول 

  «.وعد_باملساواة»# 201٦

بأن املساواة بين الجنسين حول العالم لن  2014تنبأ املنتدى االقتصادي العالمي في »وكتب على موقع الحملة, 

يعني أن الهوة بين الجنسين  . وبعد ذلك بعام واحد, قدر املنتدى تراجعا في وتيرة التقدم بالفعل,20٩5تتحقق قبل 

على الصعيد العالمي, ومع تعهد األفراد »ويختتم البيان على املوقع بقوله إنه, «. 2133لن يتم جسرها تماما قبل 

يمكننا بشكل جماعي أن  –ومع توحيد جهود الرجال والنساء  –باالنتقال من نطاق الحديث إلى العمل الهادف 

يكافئ أعدادهن وتحقيق اإلمكانات التي ال حدود لها, والتي يمكنهن أن يقدمنها  نساعد السيدات على التقدم بما

  «.لالقتصادات حول العالم

ووترلو »وتحت بنود الحملة, نظمت مدن حول العالم فعاليات تزامنا مع يوم املرأة. ففي أونتاريو بكندا احتفل مركز 

بالطيران لالستمتاع بيوم مجاني والتعرف على ما تعنيه  للطيران من خالل دعوة اإلناث ذات االهتمام« ويلينغتون 

حياة الطيران. في أمل ضم وإلهام النساء ممن لديهن اهتمام بالطيران )والدراسات املتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا 

  والهندسة والرياضيات بوجه عام( للوصول إلى معتركات جديدة.

التقني لألعمال التجارية واملشروعات ذات « سيتي إنترناشيونالتيك »واحتضنت العاصمة البريطانية لندن, عرض 

الصلة بالصناعات التكنولوجية واإلبداعية, والتي تقودها سيدات, وجميع مبيعات التذاكر مخصصة لجمعية 

خيرية محلية. وفي برلين, نظمت مجموعة من املساجد برنامجا يتضمن ندوات حول النساء في اإلسالم ووضع النساء 

سلمات في أملانيا. وفي نيويورك بالواليات املتحدة األميركية, جرى تنظيم مسيرة احتفالية لتكريم الروابط بين امل

  نساء املجتمع وتمكين املرأة في الواليات املتحدة بمجتمعها.

واحتفل العالم العربي بهذه املناسبة أيضا. فمن العاصمة السعودية الرياض, شددت عضو مجلس الشورى 

http://aawsat.com/home/article/587366
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تورة لطيفة الشعالن على أن األنظمة في اململكة ال تميز بين النساء والرجال مستشهدة بالنظام األساس ي الدك

لكن بعض األعراف واملوروثات السائدة هي التي تتحكم فعلًيا في »للحكم وبالئحة الخدمة املدنية ونظام العمل 

, لكنها أشارت إلى أن «قع العملي على أكثر من صعيدالواقع واملمارسات التنفيذية وتفرض تمييًزا ضد النساء في الوا

املجتمع يتغير باستمرار لألفضل. وأضافت الشعالن خالل محاضرة ألقتها أمس في جامعة األميرة نورة بمناسبة يوم 

املرأة العالمي, أن حقوق املرأة السعودية تنطلق من ثوابت القرآن والسنة والنظام األساس ي للحكم الذي يعتبر 

  ابة دستور البالد.بمث

وأشارت إلى أن املثقفين وكتاب الرأي في وسائل اإلعالم لعبوا دوًرا كبيًرا ملناصرة املرأة السعودية والدفاع عن 

حقوقها والتمهيد للقرارات التي تصب في إصالح أوضاع املرأة وتأييدها, في ظل غياب الجمعيات النسوية وعدم 

  بحقوق املرأة في السعودية. وجود قاعدة منظمة ونشيطة للمطالبة

سيدة بمجلس الشورى للمرة األولى في  30إعالن الراحل امللك عبد هللا بن عبد العزيز, تعيين  2013وشهدت بداية 

 تاريخ السعودية. وهنا اعتبرت الشعالن أن دخول النساء إلى مجلس الشورى يحمل أيضا مضامين وداللة 

أة إلى مراكز صنع القرار, كما كسر الصور النمطية والحواجز النفسية في تاريخية كبيرة, وأسهم في وصول املر 

  ذهنية املجتمع عن مشاركة املرأة في الشأن العام.

واعتبرت الشعالن أن قرار التعليم في الستينات امليالدية كان قراًرا تاريخًيا, إضافة إلى أن نجاح املرأة في االنتخابات 

ا فاجأ أشد املتفائلين, وأوضح إلى أي حد بات املجتمع يتغير باستمرار.سيدة كان حد 21البلدية بفوز 
ً
  ث

وأكدت على أنه « قصر العمل في بيع املستلزمات النسائية على املرأة السعودية»واستعرضت عضو الشورى قرار 

ن محطة ينبغي التوقف عندها ليس فقط ألنها رفعت من قوة العمل النسائية في القطاع الخاص وخفضت م

  معدالت البطالة, بل ألنها كسرت الذهنية املتحجرة في املجتمع أيًضا على حد وصفها.

, أقيم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, «حواء»معرًضا تشكيلًيا حمل اسم « غاليري حوار»وفي الرياض, شهد 

مان, ويستمر وشاركت فيها مجموعة من الفنانات التشكيليات الخليجيات, من السعودية وقطر وسلطنة ع

  املعرض حتى نهاية الشهر الحالي.

أول »بالرياض أن هذا املعرض هو « غاليري حوار»كما أوضحت شذى بنت إبراهيم الطاسان رئيسة مجلس إدارة 

معرض على مستوى اململكة والخليج العربي يضم كوكبة من أبرز الفنانات التشكيليات في املحترفات الخليجية. 

  «.واضحة في مسيرة الفن املعاصر في بلدانهنوفنانات لهن بصمات 
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وفي مصر تنوعت االحتفاالت وأبرزت فعاليات رسمية وشعبية األدوار املتعددة التي لعبتها املرأة في الحياة بكل 

أوجهها السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية. وفي البورصة املصرية دقت الدكتورة مايا مرس ي رئيس 

ي للمرأة بمصاحبة مجموعة من القيادات النسائية وعدد من نائبات البرملان, جرس بدء التداول في املجلس القوم

  جلسة البورصة أمس الثالثاء, احتفاال باليوم العالمي للمرأة.

ومن جهتها أعلنت الجامعة العربية اعتمادها إعالن القاهرة للمرأة العربية والخطة االستراتيجية للنهوض باملرأة 

(, وذلك لتمكين املرأة والنهوض بأوضاعها على كل املستويات السياسية واالقتصادية 2030 - 2015ربية )الع

  واالجتماعية, ووضع آليات للقضاء على العنف ضدها.

وخصص املركز الثقافي الفرنس ي بالقاهرة أسبوعا للمرأة يتضمن سلسلة من الندوات واملحاضرات واملبادرات 

  املرأة وخصوصا في مصر. للتعريف بأهمية دور 

والتي سيكسوها اللون البنفسجي « فرانش تاتش»ويتضمن األسبوع سهرة احتفالية تنظم بعد غد تحت عنوان 

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة, ينظمها املعهد الفرنس ي بالتعاون مع سفارة االتحاد األوروبي وسفارة أملانيا وإيطاليا 

  وأحد فنادق الكبرى بالقاهرة. 

مارس, تنظم  25ونظم املعهد السويدي باإلسكندرية بدوره سلسلة من األنشطة في اإلسكندرية وستوكهولم. وفي 

مسيرة بالدراجات بالتعاون مع فندق سوفيتل ووفد االتحاد األوروبي في مصر, في شوارع القاهرة « سايكل إيجيبت»

اء تلك الرحلة الجماعية إلى جميع املكافحين من أجل مروًرا بسفارة فرنسا وفندق سوفيتل واملعهد الفرنس ي. إلهد

  وضع املرأة.

إنصاف املرأة في »وفي العاصمة األردنية, افتتح رئيس مجلس النواب األردني عاطف الطراونة أعمال مؤتمر 

ة الذي جاء بالتعاون ما بين مشروع االتحاد األوروبي لتعزيز القدرات املؤسسي« التشريعات والسياسات العامة

ملجلس النواب وملتقى البرملانيات األردنيات أمس, وتم إطالقه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. ودعا الطراونة خالل 

كلمته االفتتاحية إلى بذل مزيد من جهود التوعية, حتى تكون املرأة ممثلة في السلطات الدستورية بحجم يعكس 

وعي مشاركة املرأة في االنتخابات, وبصورة انعكست على نسبة  نسبتها في املجتمع, من دون أن نغفل حجم التطور في

  حضورها في مجلس النواب السابع عشر على األقل.

واشتمل املؤتمر على عدد من الجلسات التي تم خاللها مناقشة حقوق املرأة األردنية بين التشريعات الوطنية 

زنة العامة للدولة, ومدى استجابتها للنوع االجتماعي, والدولية, واالستراتيجية الوطنية للمرأة األردنية, واملوا
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  باإلضافة إلى التجارب البرملانية للسيدات النواب.

وعلى صعيد متصل, احتفى لبنان كما بقية دول العالم بهذا اليوم, من خالل مؤتمرات, وندوات, ولقاءات, جمعتها 

أنجزته املرأة في حياتها العملية, وبقاء النساء مغبونة كلها الشكوى ذاتها, أال وهي قصور القوانين عن اللحاق بما 

سياسًيا, وبعيدات عن مراكز القرار. وعبرت الوزيرة الوحيدة في الحكومة الحالية, وزيرة املهجرين أليس شبطيني 

ز عن تأييدها للكوتا النسائية كحل ال بد منه, بعد أن فشلت كل الحلول األخرى, كي تتمكن املرأة من تبوء مراك

القرار, طالبة من النساء تجاوز العراقيل ومساعدة بعضهن البعض لبلوغ أهدافهن, الفتة إلى أن تفش ي املال 

  السياس ي الذي ال تمتلكه املرأة هو أحد أسباب إقصائها.

نحن »وكان األكثر لفًتا للنظر هو ما صدر عن الرئيس سعد الحريري الذي له, حالًيا, أكبر كتلة برملانية, حيث قال: 

في لبنان مطالبون بالعمل مع كل املعنيين الستكمال الخطوات الالزمة لتحقيق مطالب املرأة املحقة وفي مقدمها 

املشاركة الكاملة في الحياة السياسية والوطنية, وتعديل القوانين وإعطاء الجنسية اللبنانية ألبناء املرأة املتزوجة 

االستمرار في تجاهل هذا الحق تحت ذرائع وحجج تتنافى مع أبسط  من غير لبناني؛ ألن هذا حق مشروع وال يجوز 

  «.الحقوق واملعايير اإلنسانية واالجتماعية

وعملت النساء في مؤتمراتهن وندواتهن أمس, على دعوة سياسيين نافذين, علمن منهم, على األرجح, أن الحلول هي 

  بين أيديهن. 

ود باليوم العالمي للمرأة تحت شعار الصحافيات رائدات التغيير. وفي السودان, احتفلت جمعية صحافيات بال حد

وتضمن برنامج االحتفال املقام باملركز القومي للسالم والتنمية ندوة بعنوان الدور االجتماعي للصحافية السودانية. 

ن بضواحي كما جرى عرض فيلم وثائقي يحكي قصة امرأة سودانية عملت على محاربة الفقر في املنطقة التي تسك

العاصمة السودانية الخرطوم. كما احتفل عدد من املنظمات النسائية بإقامة فعاليات خاصة بها. وأصبح من 

املتعارف عليه في السودان أن تشمل االحتفاالت تبادال للتهاني والكروت عبر وسائل التواصل االجتماعي ونشرت 

 الت.بعض التدوينات صورا لرائدات سودانيات في مختلف املجا
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 2016فبراير  9- 1437ربيع الثاني  29الثالثاء 

 دعوة للحد من االحنراف بتوعية األسرة
طالبت أكاديميات بجامعة األميرة نورة بتعزيز دور األسرة في الحد من االنحراف والتطرف, وذلك ضمن مشاركة 

أمس « من االنحراف والتطرفد دور األسرة في الح», باستضافة ندوة 30الجامعة في الندوات الثقافة للجنادرية 

 األول.

واقترحت أستاذة الجغرافيا االقتصادية بالجامعة الدكتورة نورة العجالن برنامجا لحماية الشباب من االنحراف 

, مطالبة بالتركيز على تعزيز الهوية في سن املراهقة, «من يختطف األبناء ودور األسرة واملجتمع?»من خالل ورقتها 

سيا ومجتمعيا, فيما دعت أستاذة السنة الدكتورة نوال العيد لتبني مشروع ملكافحة الشبهات على بفهمه وقبوله نف

يد العلماء الربانيين, مع االلتفات الجاد للشباب, والدعوة لالجتماع, ونبذ الفرقة واالختالف, والتوعية بخطر 

 الجماعات واألحزاب والفرق.
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 2016فبراير  10- 1437جمادى األولى  1األربعاء 

 األربش حتذر من الطائفية

حذرت الكاتبة كوثر األربش من الطائفية التي تهدد األمن الوطني, مستعرضة نماذج لشباب وفتيات سعوديات برزوا 

  حدهم اسم الوطن.ونجحوا في ميادين مختلفة, وو 

 

األحد, ضمن فعاليات جامعة نورة « األسرة وتعزيز االنتماء الوطني لدى األجيال»وذلك خالل مشاركتها في ندوة 

  «.30الجنادرية »املصاحبة ملهرجان 

 

ة وبينت الدكتورة نوف التميمي خالل الندوة أهمية الوعي بتاريخ الوطن وإنجازاته وأهميته الجغرافية واالقتصادي

 والعمل على تعزيز شعور الشباب باالنتماء للوطن.
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 2016فبراير  13- 1437جمادى األولى  4السبت 

 تدشني احلقيبة الذكية جلامعة نورة

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أخيرا خدمات الحقيبة دشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت في 

الذكية للطالبات ومنسوبي الجامعة, وذلك إلمكانية التواصل وتشارك املعلومات والبيانات بكل سهولة بين طالبات 

  الجامعة ومنسوبيها بشكل فعال وكفاءة عالية.

الدكتور عبدالعزيز السدحان أن الحقيبة هي إحدى وأوضح املشرف العام على إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت 

الخدمات السحابية التي تقدمها الجامعة بالشراكة مع شركة مايكروسوفت العاملية, وتشمل عددا من الخدمات 

جيجا بايت, وخدمة  50التقنية املتميزة ومنها خدمة البريد االلكتروني للطالبات بمساحات عالية تصل إلى 

روسوفت أوفيس بدون الحاجة لتحميل البرنامج على الجهاز املستخدم, مع إمكانية حفظ استخدام حزمة مايك

 لكل بايت تيرا 1لـ تصل تخزين  مساحة توفر التي «ون درايف»امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية 

  .مستخدم

 الجامعة, ومنسوبي اتالطالب لخدمة العاملية نيات من شركة مايكروسوفتالتق أحدث يوفر املشروع أن وأضاف

 الخدمات تفعيل وتاريخ املقدمة الخدمات عن االستعالم الطالبات وتستطيع مراحل على للطالبات تفعيله وسيتم

 وخدمات برامج تراخيص طلب املوقع خالل من الجامعة منسوبي جميع يستطيع كما املشروع موقع خالل من

  لحقيبة الذكية.ا

باملشروع باللغتين العربية واإلنجليزية يشمل تعريفا باملشروع والخدمات املقدمة وأشار إلى تدشين موقع خاص 

 .sc.pnu.edu.sa وأدلة االستخدام ووسائل الدعم الفني للمستخدمين من خالل الرابط
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ن خدمات احلقيبة الذكيةجامعة 
ّ
 األمرية نورة تدش

 

دشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, مشروع الحقيبة الذكية 

للطالبات ومنسوبي الجامعة, وتعد الحقيبة الذكية هي أحد الخدمات السحابية التي تقدمها الجامعة بالشراكة مع 

كروسوفت العاملية, والتي تتيح إمكانية التواصل وتشارك املعلومات والبيانات بكل سهولة بين طالبات شركة ماي

  الجامعة ومنسوبيها بشكل  فعال  وكفاءة  عالية.

واشتملت الحقيبة الذكية على العديد من الخدمات التقنية املتميزة ومنها خدمة البريد اإللكتروني للطالبات 

جيجا بايت( وخدمة استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون الحاجة لتحميل  50إلى)  بمساحات عالية تصل

والتي ” ون درايف“البرنامج على الجهاز املستخدم, مع إمكانية حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية 

  تيرا بايت لكل مستخدم. 1توفر مساحة تخزين تصل لـ 

ية املعلومات واالتصاالت الدكتور عبدالعزيز السدحان بأن هذا املشروع يعد وأوضح املشرف العام على إدارة تقن

من املشاريع الرائدة التي توفر أحدث التقنيات من شركة مايكروسوفت العاملية لخدمة الطالبات ومنسوبي 

ت الجامعة, وأن املشروع سوف يتم تفعيله للطالبات على مراحل وتستطيع الطالبات االستعالم عن الخدما

املقدمة وتاريخ تفعيل الخدمات من خالل موقع املشروع كما يستطيع جميع منسوبي الجامعة من خالل املوقع 

  طلب تراخيص برامج وخدمات الحقيبة الذكية.

وبين أنه تم تدشين موقع خاص باملشروع باللغتين العربية واإلنجليزية, ويشمل تعريف باملشروع والخدمات املقدمة 

  .sc.pnu.edu.saام ووسائل الدعم الفني للمستخدمين من خالل الرابط وأدلة االستخد

 بحد ذاته وإنما الهدف االستفادة من هذه التقنيات وتوظيفها لتحقيق 
ً
وأكد أن توفير أحدث التقنيات ليس هدفا

http://3ym.co/626580
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 إلى أنه تم تشكيل لجنة ملتابعة سير العمل 
ً
والتأكد من الكفاءة العالية وتحسين أسلوب تقديم الخدمات, مشيرا

 تحقيق أعلى مردود للخدمات التي يشتمل عليها املشروع وتذليل ما قد يعترض ذلك من عقبات
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 طالبًا لألوملبياد الوطنية 120تأهل 
 وطالبة  120تأهل 

ً
من الطلبة املوهوبين السعوديين للجولة النهائية لألوملبياد الوطنية  2204٦من مجموع طالبا

  جائزة في املشاريع العلمية. 30, لنيل 201٦السادسة لجوائز اإلبداع للعام 

وقدم وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد العيس ى, الجوائز للفائزين في حفل أقيم أمس السبت, بينما استضافت 

  عة األميرة نورة حدث هذا العام, الذي نظمته وزارة التعليم ومؤسسة امللك عبدالعزيز.جام

 غطت مشاريع البرمجة ونظم  2٩81وركز حدث هذ العام على ترقية نوعية املشاريع التي بلغ عددها 
ً
مشروعا

واألحياء والهندسة امليكانيكية  املعلومات وأجهزة أندرويد الذكية, إضافة إلى الرياضيات والكيمياء والطاقة والفيزياء

  والهندسة الطبية.

جائزة للفائزين, إضافة إلى جوائز خاصة مختلفة قدمتها مؤسسات علمية وشركات في مختلف مجال  30وقدمت 

  تخصصاتها منها شركات الطاقة والبحوث.

 لدان حول العالم.يذكر أن الفائزين سيمثلون في أحداث األوملبياد الدولية التي ستجرى في مختلف الب
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د. العميل: اجملالس الطالبية فرصة ملشاركة الطالبات يف حل مشاكلهن 
 وتطوير اخلدمات

 

الدكتورة هدى بنت محمد العميل أن نجاح املجالس االستشارية  أكدت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

الهدف من املجالس “الطالبية يأتي بسبب التشارك في العمل واإلبداع بين إدارة الجامعة والطالبات. الفتة إلى أن 

م, مع الطالبية هو إعطاء الطالبات فرصة للمشاركة في حل مشاكلهم وإدارة شؤونهم وتطوير الخدمات املقدمة له

إطالق العنان الفكارهم االبتكارية واالبداعية من خالل األساليب اإلدارية التي تدار فيها شؤونهم أو من خالل تبني 

 بعض املشاريع البناءة التي يقدمونها.

كل سنة ويتم تأهيل الطالبات املشاركات من  مستمر ويتمعمل املجلس الطالبي “وأشارت مديرة الجامعة إلى أن  

أول مهمة من مهام املجالس الطالبية هو “, موضحة أن ”خالل برامج تدريبية من عمادة شؤون الطالبات بالجامعة

محاولة بذل قصارى جهدهم لتبيا وسائل تواصل مع الطالبات تضمن أن تكون جميع طالبات الجامعة على وعي 

طالبي وبكل وسائل التواصل في املجلس الطالبي وسياسات املجلس الطالبي, مؤكدة أن ومعرفة بمقر املجلس ال

 ”.الجامعة حريصة على سماع صوت الطالبة لتحقيق مايطمح له الجميع“

جاء ذلك خالل رعاية مديرة الجامعة مللتقى )املجالس االستشارية الطالبية للجامعات(, الذي استضافته عمادة 

البيئة الجامعية  مبادرات لتطويراألسبوع, ضمن تبني جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن شؤون الطالبات هذا 

 7مشاركة من املجالس االستشارية الطالبية من  37ومشاركة الداعمة اآلمنة واالرتقاء بالخدمات الطالبية. بحضور 

جامعة امللك سعود بن  الفيصل, جامعة اليمامة,جامعة  سعود,جامعات في الرياض, هي: جامعة اإلمام محمد بن 

جامعة دار العلوم , جامعة امللك سعود إضافة إلى طالبات املجلس  , كلية املعرفة ,  عبد العزيز للعلوم الصحية 

 طالبة يمثلن )صديقات املجلس( . 15طالبة و 32الطالبي بجامعة األميرة نورة, البالغ عددهن  االستشاري 

http://ien.sa/?p=76147
http://ien.sa/?p=76147


 

 
170 

استعراض برنامج  الجامعة خاللبال وفود طالبات املجلس الطالبي, وأبدت مديرة وكانت الجامعة قد بدأت باستق

امللتقى حرصها على االهتمام بدور ممثالت مجالس الطالبات في رؤية مشكالت الطالبات والحرص على حله, حيث 

القرآن بعمل جماعي يهتدي  أن املجلسصوت الطالبة هدف تسعى الجامعة لتحقيقه, موضحة “أكدت حينها أن 

 ”.وأمرهم شورى بينهم“

هذا فيما شاركت رئيسة املجلس الطالبة أريج الحصان تجربتها في رئاسة املجلس بالبدء من الترشيح باالنتخاب 

تمرين مع الدكتورة  وانتهاء بوصولها منصب الرئاسة, بعد ذلك عرض فيلم عن املجلس وإنجازاته وحمالته , تبعها 

ولتبادل  واإلرشاد في عمادة شؤون الطالبات وذلك لكسر الروتين لدى الحضور وكيلة التوجيه  عائشة حجازي 

ولتوضيح التساؤالت بين الجامعات املشاركة عقدت الجلسة الحوارية ) واقع وتطلعات  الخبرات والتطورات  

يف كان املجلس( حيث تضمن الحوار على عدة أسئلة منها واقع املجالس, وآلية الترشيح في كل الجامعات, و ك

أقيمت الجلسة  إقبال الطالبات , ومدى فعالية املجلس في كل جامعة , وللرفع من مستوى حماس الحضور 

يهدف  للدكتورة عائشة باوزير من مركز امللك سلمان للشباب حيث  التدريبية بعنوان )تأهيل اللجان الشبابية( 

مات واملهارات الالزمة لبناء اتصال فعال, والقيام ببناء برنامج تأهيل اللجان الشبابية إلى تزويد املشاركات باملعلو 

املكتبة ,  وإدارة فرق العمل بجدارة عند تأسيس وإدارة املشروعات , اختتم امللتقى بجولة في أبرز معالم الجامعة 

  والنادي الرياض ي.

ة االستشارية لتحقيق وإلى ذلك, ٌيشار الى أن الجامعة عقدت سلسلة من امللتقيات الخاصة باملجالس الطالبي

 للوائح واألحكام والقوانين املعمول بها في الجامعة.
ً
 أهداف وفقا
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..إمجاع على أهمية تعزيز 30لفعاليات اجلنادرية  2خالل ندوات اليوم 
م االنتماءاهلوية 

َ
 الوطنية وقِي

 

توحدت دعوات األكاديميات والباحثات خالل ندوات اليوم الثاني للفعاليات الثقافية للمهرجان الوطني للتراث 

( التي استضافتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى أهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى 30والثقافية( الجنادرية 

  نتماء والوالء لدى أفرادها.النشء, وتنمية ِقَيم اال 

وأكدت الدكتورة عزة بنت عبد الرحيم بن شاهين أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر املساعد بجامعة طيبة في 

دراستها على أهمية دور األسرة في تنمية روح الوطنية واملواطنة في نفوس أطفالها من خالل غرس السلوكيات 

شبع حاجات الطفل, واملمارسات العملية الدالة على حب 
ُ
الوطن, واالنتماء له, مؤكدة أن األسرة املستقرة التي ت

مَّ قدرته على التفاعل بشكل إيجابي مع املجتمع
َ
زانه وتكامل شخصيته, وِمن ث ِ

ّ
 من عوامل سعادته وات

ً
 مهما

ً
 تعد عامال

ابعت: االنتماء الوطني مثله مثل ولفتت إلى أنه ال تعارض بين مفهوم االنتماء الوطني, وبين الشريعة اإلسالمية, وت

باقي أشكال االنتماء األخرى, يجب أن ينظر إليه باعتباره أحد مكونات دائرة االنتماء األكبر, االنتماء إلى اإلسالم ديًنا 

ا. ودعت الدكتورة عزة في توصياتها املعنيين إلى االستفادة من التجارب الناجحة في  وثقافة, ومشروًعا حضاريًّ

األخرى من أجل وضع مناهج تثقف الطالب بمفاهيم حقوق اإلنسان بصورة صحيحة وواضحة ومتكاملة, البلدان 

إضافة إلى عقد دروس نموذجية وطرق تدريسية, متنوعة ومميزة في عرض املفاهيم واملعارف املتعلقة 

< كما أوصت بضرورة بالديموقراطية والحريات العامة وسيادة القانون, وتقديمها للطلبة بصورة مشوقة ومتنوعة

مه  إشباع حاجات الشباب املادية واملعنوية؛ بما يسهم في قوة ارتباط الفرد بوطنه وَسعيه إلى استمرار تقدُّ

 واستقراره, ومنها الحاجة إلى األمن والحماية, والحاجة إلى إشباع املطالب االقتصادية.

في حقوق اإلنسان وتوثيقها وفق قنوات محددة  وشددت الدراسة على ضرورة وجود قاعدة معلوماتية حول التربية

في النظام التربوي, مع تنظيم الندوات وحلقات البحث والحوار والنقاش التي تتيح فيها مشاركة الهيئة التدريسية 

, بما يكسب الطلبة مهارات الحواروالنقاش والتعبير واإلصغاء وحل املشكالت.
ً
 وأولياء األمور والطلبة جميعا

 إلى ضرورة تعزيز الثقافة اإلسالمية كأساس لبناء الهوية واالنتماء الوطني, وتابعت: ودعت الدكت
ً
ورة عزة أيضا

فاملحافظة على الذاتية الثقافية اإلسالمية في مواجهة محاوالت العوملة لتحويل جميع الثقافات إلى نمط عالمي 

 ي.ضرورة ملحة لتحصين الهوية الثقافية وبناء االنتماء الوطن –موحد 

http://ien.sa/?p=76155
http://ien.sa/?p=76155
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ومن جهتها, دعت الكاتبة اإلعالمية كوثر األربش الشباب إلى معرفة كيف تكونت وحدة الوطن املبنية على العقيدة 

الوطنية ال تعني تجرد الشخص من صفاته وأصالته ألن الوطن “اإلسالمية والوحدة العربية اإلسالمية, الفتة إلى أن 

 ”.مظلة أعل

شباب وبنات سعوديين برزوا ونجحوا في ميادين مختلفة ووحدهم اسم واستعرضت الكاتبة اإلعالمية نماذج ل

الوطن, مؤكدة أن حب الوطن ال يحتاج إلثبات, في الوقت الذي حذرت من الطائفية ووصفتها بأنها أكبر مهدد لألمن 

 الوطني كما حدث في العراق وسوريا واليمن ولبنان.

لتميمي االستاذ املشارك بجامعة سلمان حول تعزيز شعور وفي السياق ذاته, تحدثت الدكتورة نوف بنت ناصر ا

الشباب باالنتماء الى أسرهم, وذواتهم والشعور بشرف االنتماء للوطن واالعتزاز به, داعية إلى ضرورة إعداد الشباب 

قه للعمل واملشاركة الفاعلة في خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية والثقافية, إلى جانب تهذيب سلوكه وأخال

 وتعويده على التحلي بأخالقيات املواطن الواعي.

وأشارت الدكتورة نوف إلى ضرورة تعزيز الثقافة الوطنية بنقل املفاهيم الوطنية للطفل, وبث الوعي فيه بتاريخ 

رات وطنه وإنجازاته, وتثقيفه باألهمية الجغرافية واالقتصادية للوطن إلى جانب العمل على بناء وعي ابنها بتنمية مها

التفكير الناقد, وغرس روح املبادرة, وتعويده على العمل املشترك, وحب التفاهم والتعاون والتكافل واأللفة, 

 واالستعداد للدفاع عنه بالقلم واللسان والسالح؛

وفي الندوة الثانية التي عقدت بعنوان )األسرة وتحديات ثقافة التقنية, دعت الدكتورة ريم بنت عبداملحسن بن 

العبيكان املحاضر بجامعة امللك سعود إلى ضرورة توّجه الجيل الجديد نحو إنتاج املحتوى الرقمي وأهمية  محمد

 دور األسرة في التعامل اإليجابي مع ثقافة التقنية.

من جانبها, رأت الدكتورة وفاء عبد البديع اليافي )كلية االقتصاد واإلدارة جامعة امللك عبد العزيز( أن الوسائل 

نية الحديثة لها انعكاسات سلبية, وكذلك آثار إيجابية, الفتة إلى عدد من الخطوات التي تعزز االستفادة منها, التق

أبرزها ضرورة قيام االسر بتوجيه ابنائهم وارشادهم لالستخدام االمثل لوسائل التقنية الحديثة, ونشر ثقافة 

 على اتجاهاتهم وس
ً
 لوكهم في وتعاملهم مع اآلخرين في املجتمع.الحوار في نفوسهم, مما سينعكس إيجابا

كما شددت على أهمية زيادة وبناء العديد من املؤسسات الثقافية واالقتصادية والرياضية واالجتماعية والعلمية 

الستيعاب طاقات الشباب وتوجههم في إطار الوعي واملسؤولية, إلى جانب تطوير دور األسرة بوصفها املدرسة األولى 

لفرد, واستغالل وسائل وأدوات العصر الرقمي املرئية واملقروءة واملسموعة لبث البرامج الثقافية, وتشديد في حياة ا

 املراقبة من قبل الجهات الرسمية بشكل مركزي وعلى مقاهي االنترنت خاصة.

الستخدام كما تحدثت األستاذة أمل الطعيمي حول األسرة وتحديات ثقافة التقنية, وتناولت بالتفصيل تحديات ا

 إلى جانب ضعف املسؤولية الفردية والجماعية. الفاعل,واالستسالم للتلقي والتخلي عن دور  السلبي,االستهالكي 
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)التحليل كلية الصحة وعلوم التأهيل جبامعة األمرية نورة تنظم ورشة 
 الرباعي(

 

نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ورشة عمل حول التحليل الرباعي من خالل كلية الصحة وعلوم   

التأهيل, بهدف التحليل االستراتيجي للكلية, بإشراف وكيلة الجودة دكتورة شيرين الزغوي ومستشارة الجودة في 

 قاعة الندوات بمركز املؤتمرات األسبوع املاض ي. الكلية دكتورة بدرية العبد الكريم, وذلك في

صص اليوم الثاني للقياديات وأعضاء الهيئة التعليمية أشارت 
ُ
صص اليوم األول للطالبات واإلداريات, خ

ُ
وفيما خ

إلى جهود الجامعة بشكل عام ووكالة التطوير والجودة في  الزغوي إلى برامج وأهداف الكلية, ولفتت العبدالكريم

الكلية بشكل خاص لالرتقاء نحو الريادة العاملية من خالل التركيز على التميز والجودة في جميع أنشطتها املتمثلة في 

صول توفير بيئة تعلم وتعليم وبحث علمي وتطوير للمهارات, ومراقبة تلك األنشطة من خالل مؤشرات أداء والح

 على شهادات اعتماد بما يضمن جودة جميع املخرجات.

من جانبهن, خرجت املشاركات من ورشة العمل بوصف مضمون الورشة بالتصور الواضح عن طموحات الجامعة, 

خاصة مع اطالعهن على ما ستصل إليه الجامعة خالل املدة املحددة, بعدما اتضحت لهن أهداف الورشة 

 اته وعالقته بالخطة االستراتيجية.والتحليل الرباعي ومصطلح

إلى ذلك, يستخدم التحليل الرباعي كأداة تحليل استراتيجي عامة في عدة مجاالت كإدارة األعمال والتسويق والتنمية 

البشرية وغيرها. وينقسم هذا التحليل إلى: القوة )وهي عناصر القوة في املشروع والتي تميزه عن غيره من املشاريع(, 

و عبارة عن نقاط الضعف في املشروع(, الفرص )وتعني الفرص التي يمكن أن تأتي من خارج املشروع الضعف )وه

 يمكن أن تؤدي لزيادة األرباح(, التهديدات :)وهي التهديدات التي 
ً
وقد تؤدي على سبيل املثال إلى زيادة املبيعات وأيضا

 يمكن أن تأتي من خارج املشروع وتسبب اضطرابات للمشروع(.
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 احلقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي اجلامعة وتدشن خدمات

 

دشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت مشروع الحقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي الجامعة, وتعد  

الذكية هي أحد الخدمات السحابية التي تقدمها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع شركة الحقيبة 

مايكروسوفت العاملية, والتي تتيح إمكانية التواصل وتشارك املعلومات والبيانات بكل سهولة بين طالبات الجامعة 

  ومنسوبيها بشكل  فعال  وكفاءة  عالية.

لى العديد من الخدمات التقنية املتميزة ومنها خدمة البريد اإللكتروني للطالبات بمساحات تشمل الحقيبة الذكية ع

جيجا بايت( وخدمة استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون الحاجه لتحميل البرنامج على  50عالية تصل إلى) 

والتي توفر مساحة ” رايفون د“الجهاز املستخدم, مع إمكانية حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية 

  تيرا بايت لكل مستخدم. 1تخزين تصل لـ 

وقد صرح سعادة الدكتور عبد العزيز بن عمر السدحان املشرف العام على إدارة تقنية املعلومات واإلتصاالت بأن 

دمة هذا املشروع يعتبر من املشاريع الرائدة والتي توفر أحدث التقنيات من شركة مايكروسوفت العاملية لخ

الطالبات ومنسوبي الجامعة, وأن املشروع سوف يتم تفعيله للطالبات على مراحل وتستطيع الطالبات االستعالم 

عن الخدمات املقدمة وتاريخ تفعيل الخدمات من خالل موقع املشروع كما يستطيع جميع منسوبي الجامعة من 

  خالل املوقع طلب تراخيص برامج وخدمات الحقيبة الذكية.

سعادته إلى أنه تم تدشين موقع خاص باملشروع باللغتين العربية واإلنجليزية, ويشمل تعريف باملشروع  وأشار

 . sc.pnu.edu.saوالخدمات املقدمة وأدلة االستخدام ووسائل الدعم الفني للمستخدمين من خالل الرابط 

 بحد ذاته وانما الهدف 
ً
االستفادة من هذه التقنيات وتوظيفها وأكد سعادته أن توفير أحدث التقنيات ليس هدفا

 الى أنه تم تشكيل لجنة ملتابعة سير العمل 
ً
لتحقيق الكفاءة العالية وتحسين أسلوب تقديم الخدمات, مشيرا

 والتأكد من تحقيق أعلى مردود للخدمات التي يشتمل عليها املشروع وتذليل ما قد يعترض ذلك من عقبات.
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جامعة األمرية نورة: تتبىن مبادرة تدريب وتوظيف مع مستشفيات 
 ومؤسسات متخصصة

 

مع املستشفيات واملؤسسات املتخصصة ذات  تبنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادرة )تدرب واعمل (

العالقة في منطقة الرياض, من خالل وكالة الجامعة للشؤون الصحية. وكانت مجموعة مستشفيات الدكتور 

  سليمان الحبيب الطبية أول الجهات املبادرة, حيث وقعت اتفاقية ) تدرب واعمل ( مع الجامعة األسبوع املاض ي.

ة التدريب الشاملة التي تنفذها وكالة الجامعة للشؤون الصحية بالتعاون مع الجهات تأتي هذه املبادرة ضمن خط

 منها على إيجاد املنافذ التدريبة املناسبة لطالبات الكليات الصحية 
ً
الطبية الحكومية والخاصة باململكة, حرصا

ملمارسات الحديثة في وتعزيز جودة البرامج األكاديمية الحالية باعتمادها على أحدث البحوث العلمية وا

. 
ً
 وعامليا

ً
  التخصصات املتعددة ولتعزيز حضور الجامعة محليا

في حين أشارت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف إلى تحقيق املبادرة للشراكة العاملية 

قدرات الطالبات واملجتمعية مع الجهات ذات العالقة ضمن غايات الجامعة أهدافها االستراتيجية مع تطوير 

ملوافقة وموائمة شروط ومتطلبات سوق العمل حتى تتهيأ للتدريب املنتهي بالتوظيف املباشر في عندما تثبت 

الطالبة كفاءته, متطلعة لتوسع دائرة املبادرة بشمول الكثير من املستشفيات واملراكز التدريبية, في الوقت الذي 

الطالبات والعمل على إيجاد حلول للصعوبات والسلبيات التي تواجه ستدرس الجامعة التغذية الراجعة من تدريب 

  الطالبات أثناء التدريب مع تمكين نقاط القوة في مناهج الدراسية.

طالبة من التمريض, كما أنه جاري التدريب على  23إلى ذلك, بدأ فعلت الجامعة مبادرتها مع الحبيب بتدريب 

  نووي والطب وطب األسنان وعلم النفس اإلكلينيكي .طالبات الصيدلة واألشعة واإلشعاع ال

من جانبها, تعمل وكالة الجامعة للشؤون الصحية على عقد اتفاقيات متعددة لضمان التدريب املتميز وتأهيل 

الطالبات لسوق العمل, خاصة بعدما أثبتت خريجات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من الكليات الصحية 

مل بالتجربة, وحصلت الكثير منهن على عروض عمل قبل التخرج من واقع التدريب العملي في جدارتهن في الع

 املستشفيات واملؤسسات ذات العالقة.
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ارتفاع استهالك األسر حلقة نقاش جبامعة األمرية نورة تقدم حلوال للحد من 
 السعودية

 

بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, ” واقع الثقافة االستهالكية لألسرة السعودية “قدمت حلقة نقاش حول 

  حلوال للحد من ارتفاع استهالك األسر السعودية, وذلك خالل نهاية األسبوع املاض ي.

لدى األسرة وفتح حسابات ادخارية, االستخدام السليم وتتمثل تلك الحلول في: تنمية وتدعيم قيمة االدخار 

, زيادة البرامج التوعوية والتثقيفية لألسر, 
ً
لشبكات التواصل االجتماعي, إيجاد أماكن ترفيهية أقل استهالكا

التخطيط السليم لالستهالك من خالل ترتيب األولويات لألسر, تحديد األسعار من قبل وزارة التجارة, تغيير بعض 

ادات والتقاليد في املناسبات االجتماعية, اختيار البدائل االستهالكية املناسبة, عمل البحوث وإجراء الدراسات الع

حول االستهالك األسري, تضمين املناهج واملقررات الدراسية بالتوعية بالثقافة االستهالكية والتنشئة االجتماعية 

  لألبناء على تقدير االمكانات املادية لألسرة.

أتي هذه الحلقة النقاشية ضمن سلسلة حلقات نقاش يعقدها )مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية وت

ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن(, لإلسهام في زيادة الوعي املجتمعي ومناقشة القضايا التي تهم 

  املرأة واألسرة في املجتمع السعودي.

حلقة النقاشية العوامل املؤدية إلى زيادة االستهالك, من: تأثير مواقع التواصل االجتماعي, حيث نوقشت خالل ال

غياب ثقافة االدخار لدى األسرة, تنوع السلع وسهولة الحصول عليها, التسويق والدعاية واإلعالن للسلع, التقليد 

(, تقدير ومحاكاة اآلخرين, زيادة دخل األسرة الذي يؤدي إلى زيادة االستهالك, ز 
ً
 أو اناثا

ً
يادة عدد أفراد األسرة )ذكورا

الذات من خالل االستهالك وكذلك العادات والتقاليد املشجعة على زيادة االستهالك. فيما استعرضت الحلقة أيضا 

 اآلثار املترتبة على استهالك األسر السعودية, أبرزها: تعرض األسرة للعجز في امليزانية , اإلسراف الزائد وتبذير

املوارد, ظهور جيل غير قادر على تحمل املسؤولية, التأثير السلبي على العالقات االجتماعية, كثرة القروض على 

.
ً
 األسرة, املشكالت األسرية والشعور باإلحباط والدونية بين األبناء أيضا
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 جامعة األمرية نورة تفتح جمال التقديم على طلبات التحويل اخلارجي

  الدراس ي االول  للفصل الخارجيافتحت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مجال التقديم على طلبات التحويل 

 12استقبال طلبات التحويل الخارجي يوم   هـ, حيث بدأت عمادة القبول والتسجيل1438-1437الجامعي  للعام

هـ, 1437جمادى األولى  23يوم   م, وتستمر حتى201٦فبراير  21هـ, املوافق 1437جمادى األولى للعام الجاري 

 م.201٦مارس  3املوافق 

الدعم األكاديمي للمستفيدات بأعلى جودة  تقديم السديسرة وفيما تؤكد عميدة القبول والتسجيل الدكتورة نو 

وبأقصر وقت وأقل اجراءات, أوضحت أن التحويل الخارجي حركة أكاديمية تقوم بها الطالبة لتحويل دراستها من 

 جامعتها املقيدة بها إلى جامعة أخرى خارج منطقتها لظروف تعرضت لها؛ مثل نقل ولي األمر إلى منطقة أخرى.

التحويل الخارجي الى جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, من   سياسة  عمادة القبول والتسجيل  اعتمدتوقد 

خالل تحقيق عدة شروط منها: أن يتم تقديم الطلب خالل الفترة املحددة لتقديم طلبات التحويل واملعلنة في 

التحويل من جامعة حكومية أو جامعة  التقويم الجامعي, وأن تكون الطالبة سعودية أو ألم سعودية, أن يكون 

, أن يوجد سبب مقبول للتحويل, أن تكون نسبتها املركبة ضمن مؤشر القبول في   معترف بها في وزارة التعليم

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في نفس العام الذي تقدمت فيه للتحويل للجامعة, أال يقل معدلها التراكمي 

(, أن يكون طلب التحويل على نفس التخصص املقيدة به في جامعتها, ويكون 4( من )2.75( أو )5( من )3.75عن )

متاح في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, أن تكون الطالبة قد درست ما ال يقل عن عام دراس ي في جامعتها, أن 

لوم(, اجتياز االختبار واملقابالت تكون الطالبة مقيده في مرحلة البكالوريوس فقط )ال يقبل التحويل من مرحلة الدب

الشخصية للكليات التي تشترط ذلك, و االلتزام بأية شروط أخرى تضعها الجامعة, اما في حال عدم قبول الطلب 

تقديم الطلب ال يعني القبول   فال يحق للطالبة املطالبة بأية أوراق سلمتها للجامعة, كما أكدت العمادة على ان

 روط الخاصة بالتخصص واملعلنة على صفحة عمادة القبول والتسجيل.خاصة اذا لم تحقق الش

عبد املطلوبة من الطالبة عند التقدم بطلب التحويل إلى جامعة األميرة نورة بنت  االجراءات العمادةوأوضحت 

 , من خالل: تقديم الوثائق املطلوبة في عمادة القبول والتسجيل في املبنى األكاديمي للجامعة بحينالرحم

 التواصل واالستفسار على البريد االلكتروني. للطالبة ويمكن النرجس.
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جامعة األمرية نورة تستضيف وفود جامعات حملية لتبادل اخلربات 
 الطالبية

عبدالرحمن وفدين من جامعتين محليتين, لتحقيق تبادل الخبرات في مجال استضافت جامعة األميرة نورة بنت 

األنشطة واألندية الطالبية, حيث استقبلت عمادة شؤون الطالبات منسوبات جامعة امللك سعود فرع عليشة 

 وجامعة شقراء خالل هذا الشهر. وأكدت عميدة شؤون الطالبات الدكتورة ليلى املطبقاني أن استضافة الجامعة

للزيارات الخارجية تسهم في تطوير شخصية طالباتها وتنمية روح القيادة من خالل باألنشطة املختلفة التي تقدمها 

وتفعيل األندية والجمعيات الطالبية, مما يعكس الرعاية واالهتمام الذي توليه جامعة األميرة نورة بنت عبد 

إلى استهداف الجامعة لتحقيق استراتيجية  -األميرة نورة في بيان رسمي أصدرته جامعة –الرحمن. ولفتت املطبقاني 

 ألهدافها في توفير بيئة جامعية لألنشطة غير املنهجية تعزز مهارات الطالبات بهدف 
ً
الجامعة بتبادل الخبرات تنفيذا

 الوصول إلى التميز كمنارة للمعرفة من خالل الشرح عن اإلنجازات التي حققتها الجامعة في مجال األنشطة

 الطالبية.

ونفذت عمادة شؤون الطالبات لوفد طالبات من جامعة شقراء, برنامجا شمل جولة لنادي نزاهة بجامعة األميرة  

نورة بنت عبدالرحمن لالطالع على تجربة نادي نزاهة وخططه وأنشطته عن قرب لالستفادة منها, وتم خالل اللقاء 

إدارته, مع استعراض مراحل تطور النادي, واالطالع على أهم التعرف على هيكلة النادي ومناقشة )سيكيولوجية( 

اإلنجازات التي حققها النادي من دورات وحمالت ومشاركات, خاصة وأن نادي نزاهة يعد النادي النسائي األول على 

مستوى اململكة في مجاله, فمنذ انطالقته كان له دور بارز وصدى قوي جذب حضوًرا كبيًرا مما جعل عدد 

حقين به يفوق الثالثة آالف طالبة رغم عمره الذي لم يتجاوز أربعة فصول دراسية. وأشارت املطبقاني هنا إلى امللت

أن الجامعتين تسعيان من خالل النوادي الطالبية لهدف واحد بتعزيز دور الطالبات وصقل مواهبهن وتنمية 

نزاهة, تجول الوفد في املكتبة العامة ونادي  شخصياتهن, مثنية على جهود نادي نزاهة وإنجازاته. وإلى جانب جولة

 )نورة العطاء(. 

من جانب آخر, تضمن برنامج الوفد الزائر لطالبات ومشرفات جامعة امللك سعود, تعريفا شامال باملدينة 

 الجامعية ونشاطاتها بداية بالكليات واألقسام واألنشطة واألندية الطالبية مع استعراض للفعاليات املنفذة خالل

العام الجاري إلى جانب الدورات التدريبية والورش التي تهدف لصقل مهارات الطالبات, مع عرض فيلم وثائقي عن 
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الجامعة, وشملت الجولة املكتبة املركزية, حيث أبدت طالبات جامعة امللك سعود سعادتهن وانبهارهن بطالبات 

 جامعة 

األنشطة الطالبية والتعليم, مؤكدات حرصهن ورغبتهن في تبادل األميرة نورة وقدرتهن على التفوق واملوازنة بين 

 الخبرات الجامعية مع طالبات جامعة األميرة نورة.
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 م 2016 مارس 2-هـ 1437جمادى األول  22 األربعاء

تلوث اهلواء  طالبة يف جامعة األمرية نورة تفوز ببحث )تقنيات هندسة
 اخلارجي(

عن بحثها )تقنيات هندسة تلوث الهواء الخارجي(, حيث احتلت  فازت طالبة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

املركز الثاني في مجال األبحاث العلمية محور العلوم األساسية والهندسية, خالل امللتقى الطالبي السابع املقام 

 سنويا بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

تقنيات هندسة تلوث الهواء الخارجي من خالل  ويستهدف بحث طالبة السنة التحضيرية حنين عبدالهادي تحديد

 على ما وفرته العلوم الهندسية بفروعها املختلفة وتوصلت 
ً
الربط بين مجاالت العلوم الطبيعية والصناعية اعتمادا

الدراسة إلى أن الهندسة التطبيقية يمكنها أن تحد من ملوثات الهواء الخارجي باستخدام تقنياتها املختلفة وأوصت 

رة تفعيل دور الهندسة التطبيقية بكافة مجاالتها للحد من امللوثات الناتجة من نشاطات اإلنسان في البيئة. بضرو 

حيث أجري البحث بإشراف مباشر من الدكتورة سامية املغربي اليت تابعتها من خالل تطبيق خطوات البحث 

امها بالبحث العلمي, ونشر الوعي العلمي ومعاييره بصورة علمية ضمن حرص عمادة السنة التحضيرية واهتم

 بأهميته لدى الطالبات, ودعمهن لالرتقاء بمستواهن في هذا املجال.
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 م 2016 مارس 6-هـ 1437جمادى األول  26 األحد

وزير التعليم يرعى احلفل اخلتامي للتصفيات النهائية لألوملبياد الوطني 
 م2016لإلبداع العلمي إبداع 

رعى وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ي, ظهر اليوم السبت,الحفل الختامي للتصفيات النهائية لألوملبياد الوطني    

(, الذي انطلق في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض, 201٦لإلبداع العلمي )إبداع 

 ”.موهبة“ومؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع وتنظمه وزارة التعليم 

 توزعت على 120و كّرِم معالي وزير التعليم الفائزين والفائزات بجوائز األوملبياد من بين   
ً
 علميا

ً
,  20مشروعا

ً
مجاال

عت   تنوَّ

قة الكيميائية,والطب ما بين األنظمة املدمجة,والبرمجيات, والروبوت, واألجهزة الذكية, والرياضيات, والطا

الحيوي, والعلوم الصحية, والعلوم االجتماعية والسلوكية, والفيزياء,والفلك, والكيمياء, والهندسة البيئية 

 وامليكانيكية, وعلوم األحياء الخلوية والجزيئية والدقيقة, وعلوم الحيوان, واملواد, واألرض, والبيئة, والنبات.

ياد الوطني لإلبداع العلمي في )موهبة( الدكتور حمدان املحمد أن املشروعات وأوضح املشرف العام على األوملب

 مناصفة بين الطالب والطالبات, تخضع لعملية تحكيم  30الفائزة بجوائز األوملبيادهذا العام, وعددها 
ً
مشروعا

بياد , وفق عدد دقيقة من قبل نخبة من املحكمين واألكاديميين في تخصصات مختلفة ذات عالقة بمجاالت األومل

من املعايير العلمية املعتمدة, من حيث ضوابط األخالقيات العلمية, وأهمية املشروعات وجدواها ومقومات 

 من الجوائز الخاصة ستقدمها جهات وطنية رائدة ملشروعات متميزة 
ً
اإلبداع واالبتكار فيها. مضيفا أن هناك عددا

 ات واإلسهام في تطويرها.في مجاالت عمل هذه الجهات, لدعم هذه املشروع

م, بلغ 201٦كما أشار املشرف العام على أوملبياد إبداع إلى أن عدد الطالب الذين سجلو اللمشاركة في إبداع 

 وطالبة, من  222.04٦
ً
, بينما بلغ  ٩741طالبات, و 12.305مدرسة متوسطة وثانوية, من بينهم  3٩42طالبا

ً
طالبا

, خضعت لعملية تحكيم إلكتروني, شارك فيها مشرو  2٩81عدد املشروعات املسجلة 
ً
 ومحكمة في  40عا

ً
محكما

 فقط, للمشاركة في مرحلة التصفيات النهائية.  120التخصصات كافة, الختيار 
ً
 مشروعا
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 م 2016 مارس 7-هـ 1437جمادى األول  27 اإلثنين

 األمرية نورة دورة أساسيات التصوير لطالبات جامعة
أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن دورة أساسيات التصوير لطالبات النادي االستشاري وذلك في عمادة  

حيث تضمنت الدورة أساسيات التصوير الضوئي وانقسمت إلى   -متمثلة في وحدة اإلعالم –السنة التحضيرية 

تصوير وأنواع الكاميرات والتعرف على أجزاء الكاميرا والبعد عدت محاور وهي تعريف بالتصوير الضوئي ونشأة ال

البؤري وطريقة اإلمساك بالكاميرا و أوضاع الكاميرا وأخيًرا شاشة العرض وكانت الدورة تركز على الجانب النظري 

والتطبيقي مًعا حيث تضمن كل محور تطبيق عملي له من جميع الطالبات, قّدمت الدورة مسؤولة التصوير 

ونتاج في وحدة اإلعالم جواهر الحيدر التي أشارت إلى أهمية التصوير ودوره كفن من الفنون املؤثرة في حياة وامل

البشر مثمنة الدور الكبير الذي تقدمه معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل وحرصها على تنمية الفكر 

 االبداعي والحس الفني لدى طالبات الجامعات.
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 م  2015 يناير 8-هـ  1437ربيع األول  28 الجمعة   

تعقد اللقاء التعريفي لربنامج  نعبد الرمحجامعة األمرية نورة بنت 
 قائدات التعلم اإللكرتوني

بمقر العمادة اللقاء  نظمت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

التعريفي لبرنامج قائدات التعلم اإللكتروني والذي يهدف إلى تكوين معرفة مبدئية للمشاركات بالبرنامج وأهم 

  األهداف و التوقعات و تعزيز التواصل املجتمعي بين املشاركات لبناء بيئة تدريبية فعالة .

الدكتورة عهود بنت عبدهللا الفارس  ني والتعليم عن بعدبدأ اللقاء بكلمة رحبت فيها عميدة التعلم اإللكترو

باملشاركات وبينت أن العمادة تتطلع ومن خالل البرنامج إلى تكوين قاعدة للتعلم اإللكتروني يتبادل من خاللها 

أثر املشاركات الخبرات في مجال التعلم اإللكتروني ويعقد خاللها النقاشات خارج إطار التدريب بما يضمن انتقال 

التدريب واستمراريته و يسهم في اإلثراء املعرفي, وأكدت الفارس بأن البرنامج يسعى إلى تحقيق ثروة من قصص 

النجاح التي تنطلق من قائدات التعلم لتسطر رواية مكتملة الفصول لنجاح التعلم اإللكتروني وتميزه في جامعة 

تحقيق الريادة والعاملية لجامعتنا الشامخة, ثم قدمت كل األميرة نورة بنت عبدالرحمن وأضافت إننا جميعا نعمل ل

 عن أدوارها الوظيفية وخبراتها في مجال التعلم اإللكتروني وأهدافها وتطلعاتها من البرنامج.
ً
  عضوة مشاركة تعريفا

ة الخضراء بدراسة إحصائية عن حصيل تلى ذلك عرض تقديمي بدأته مديرة إدارة التطوير الدكتورة فاديا عادل

املعارف التي يكتسبها املتعلم منذ سنوات دراسته األولى وحتى نهاية الثانوية بأنها تتضاعف إلى سبع مرات فيما 

تتضاعف مهاراته اإللكترونية في تلك املرحلة إلى تسع مرات بما يضع على عاتقنا كأعضاء هيئة تعليمية ملا بعد تلك 

والزخم املعرفي والتكنولوجي الهائل وتضيف الخضراء بأنه من  املرحلة مسؤولية كبيرة في مقابلة تلك التحديات

الواجب علينا في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أن نحقق لهذا الصرح التقدم واملواكبة والتميز وناقشت 

برنامج الخضراء أهداف البرنامج وتطلعاته والخطة التدريبية التي يتضمنها كما استعرضت املنتديات التي يتضمنها ال

  موضحة الهدف من كل منتدى وهي : منتدى التعارف, ومنتدى النقاش ومنتدى الدعم واملساندة.

واختتم اللقاء بفقرة األسئلة ثم تم جمع بعض اآلراء والتطلعات حول البرنامج من عدد من القائدات املشاركات, 

تخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني لتعزيز اس” أبرار الصاوي ستقدم ورشة عمل بعنوان الجدير بالذكر أن املدربة

  والتي تهدف إلثراء تلك الخبرة بما يحقق االكتفاء الداخلي والذاتي للكليات التي ينتمين إليها.” التعليم والتعلم 

 إدارة برامج التعلم اإللكتروني األستاذة يارا  حضر اللقاء مديرة إدارة الجودة األستاذة هنادي الحمدان ومديرة

 العمادة. اإللكتروني املشاركات بالبرنامج من كليات الجامعة وعدد من أعضاء الحيدري وقائدات التعلم
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 م 2016 مارس 9-هـ 1437جمادى األول  29 األربعاء

تعتمد نظام  نعبد الرمحالثالث عامليًا .. جامعة األمرية نورة بنت 
(ASRS) يف تقنية التخزين اآليل 

تخزين خمسة ماليين كتاب تضمها مكتبة   ليحل مشكلة ( ASRSتعتمد جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن نظام )  

الجامعة املركزية والذي يحد من مساحة التخزين املطلوبة بعشر أضعاف, ذلك في مجموعة رفوف )مسارات ( 

تشمل الرفوف )املسارات(  التخزين,متر . تضم صناديق  17,5متر * بطول  30بعمق  12تخزين مزدوجة عددها 

 لكل  50خزين بمتوسط سعة صندوق ت ٩0000حوالي 
ً
تتفرع ملسارين صغيرين من الطابق األول  صندوق,كتابا

 حتى الطابق الرابع للمكتبة 
ً
 املركزية.صعودا

من مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم بالكمبيوتر لتخزين و   ASRSيتكون نظام التخزين و االسترجاع اآللي

 من مواقع تخزين محددة,
ً
 من   ASRS نظام  يستخدم استرجاع الكتب تلقائيا

ً
 في حال وجود حجم كبير جدا

ً
عادة

واملحتمل تعرضها ألضرار مكلفة أثناء عملية النقل والتخزين,   األحمال بحاجة للنقل من و إلى مواقع التخزين

قع بتحديد مو   استرجاع األحمال يتم بواسطة تحديد نوع و كمية العناصر املراد استرجاعها ؛ حيث يقوم الكمبيوتر

  في منطقة التخزين ثم يقوم بإدراجها بالنظام ضمن جداول زمنية لعملية االسترجاع . يقوم الكمبيوتر  العنصر

 ثم نقل العنصر
ً
 الى حيث يتم استالمه .  بتوجيه آلة التخزين واالسترجاع إلى موقع التخزين الذي تم تحديده مسبقا
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 م 2016 فبراير 10 -هـ 1437جمادى األول  1 االربعاء

 جامعات بالرياض 7خالل رعايتها لملتقى المجالس االستشارية بمشاركة 

 مديرة جامعة نورة: اجملالس االستشارية تساعد الطالبات على حل مشاكلهن

 

الدكتورة هدى بنت محمد العميل أن نجاح املجالس االستشارية  أكدت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 الطالبية يأتي بسبب التشارك في العمل واإلبداع بين إدارة الجامعة والطالبات.

جاء ذلك خالل رعاية مديرة الجامعة مللتقى )املجالس االستشارية الطالبية للجامعات(, الذي استضافته عمادة 

البيئة الجامعية الداعمة اآلمنة واالرتقاء  مبادرات لتطوير, ضمن تبني الجامعة شؤون الطالبات هذا األسبوع

 جامعات في الرياض. 7مشاركة من املجالس االستشارية الطالبية من  37ومشاركة بالخدمات الطالبية. بحضور 

في حل مشاكلهم  وأضافت الدكتورة العميل أن الهدف من املجالس الطالبية هو إعطاء الطالبات فرصة للمشاركة 

وإدارة شؤونهم وتطوير الخدمات املقدمة لهم, مع إطالق العنان الفكارهم االبتكارية واالبداعية من خالل األساليب 

 اإلدارية التي تدار فيها شؤونهم أو من خالل تبني بعض املشاريع البناءة التي يقدمونها.

ل سنة ويتم تأهيل الطالبات املشاركات من خالل برامج ك مستمر ويتمعمل املجلس الطالبي “ولفتت العميل إلى أن 

, موضحة أن أول مهمة من مهام املجالس الطالبية هو محاولة بذل ”تدريبية من عمادة شؤون الطالبات بالجامعة

قصارى جهدهم لبناء وسائل تواصل مع الطالبات تضمن أن تكون جميع طالبات الجامعة على وعي ومعرفة بمقر 

, مؤكدة أن الجامعة ”بي وبكل وسائل التواصل في املجلس الطالبي وسياسات املجلس الطالبياملجلس الطال

 حريصة على سماع صوت الطالبة لتحقيق ما يطمح له الجميع
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 م 2016 فبراير 17-هـ 1437جمادى األول  8 االربعاء

  يشاركن يف املؤمتر الطالبي السابعطالبات جامعة األمرية نورة 

 

طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم األربعاء, في املؤتمر الطالبي السابع, والذي ترعاه مديرة  تشارك 

الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل لدعم الحراك العلمي األشمل في مؤتمر طالبي على مستوى الجامعات 

ه وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية في قاعة املؤتمرات بالحرم الجامعي.في السعودية, وتنظم

الوقت الذي تسعى الجهة املنظمة إلشعال روح املنافسة بين طالبات الكليات من خالل إنشاء رسم بياني يوضح 

  م حتى آخر يوم من تاريخ التسجيل.نسبة الطالبات املسجالت من كل كلية ألول مرة على موقع املؤتمر وُيحدث كل يو 

يأتي ذلك في الوقت الذي كونت وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية لجنة عليا توجيهية برئاسة 

  وكيلة الدعم األكاديمي والخدمات الطالبية إلى جانب لجان فرعية على مستوى الكليات.

العديد من الورش العلمية والدورات التدريبية في مختلف  كما شهدت الجامعة حراكا علميا دؤوبا شكلت له

االختصاص وقد واكب ذلك حمالت تعريفية ودعوات من خالل  التخصصات العلمية على أيدي املهرة من ذوي 

تفعيل اإلعالنات عن املحاور األساسية للمؤتمر واملجاالت والفعاليات املصاحبة لـه على جميع وسائل التواصل 

ذلك بثها عبر الشاشات اإللكترونية املنتشرة في جميع الكليات, إيمانا من جامعة األميرة نورة بالفوائد الحديثة وك

العظمى التي سيحققها اللقاء العلمي السابع لطلبة الجامعة فقد أخذت تعد لهذا الحدث العلمي وفق تنظيمات 

 دقيقة.

كون بنية صلبة ومرجعا أساسيا لطالباتها لتقديم أفضل وتم تدشين موقع إلكتروني خاص بهــذا الــحدث العلــمي لي

ما لديهن من مشاركات علمية وأبحاث رائدة واختراعات فذة تليق بمكانة هذا الصرح التعليمي الكبير, بمتابعة 

 دقيقة من مديرة الجامعة شخصيا ووكيالتها والعاملين معهن.
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 برناجمًا تدريبيًا لقيادات وأعضاء هيئة تدريس جامعة األمرية نورة  85

, على مدى ثالثة  85 أعدت عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن
ً
 تدريبيا

ً
برنامجا

 هـ.1437-143٦أشهر ضمن خطة الجامعة لبرامجها التدريبية خالل الفصل الدراس ي الثاني لهذا العام الدراس ي 

 إداري. وكادر التدريسويستفيد من البرامج منسوبات ومنسوبو الجامعة من قيادات وأعضاء هيئة 

دريبية تنمية الكفاءة املهنية للقيادات والهيئة األكاديمية واإلدارية بما وتستهدف عمادة التطوير بهذه لخطة الت

 يتوافق مع االقتصاد املعرفي.

 لتقرير حديث أصدرته عمادة التطوير شملت هذه الخطة ما يقارب 
ً
 لقيادات الجامعة و 21ووفقا

ً
 2٦برنامجا

 للهيئة األكاديمية, إضافة إلى حوالي 
ً
  24برنامجا

ً
 موجها

ً
إلى الهيئة اإلدارية, وخمسة برامج أخرى للهيئة  برنامجا

 اإلدارية من الرجال.

 وبدأت مكاتب التنسيق في عمادة التطوير باستقبال ترشيح املتقدمات للبرامج التدريبية عامة.

 وهي مجموعة من البرامج التي تخدم  -على وجه الخصوص-  يذكر أن برامج اللغة اإلنجليزية 
ً
 كبيرا

ً
القت إقباال

, برامج مهارات  PD-ARE وتساعد في تطوير القدرات اللغوية كبرنامج كتابة البحوث األكاديمي  ملتخصصين والعامةا

برنامج تطوير مهارات كتابة   PEDAL , برنامج تطوير القيادات األكاديمية, PD –BCOM  التواصل في بيئة العمل

باإلضافة إلى برنامج اللغة  STUDY SKILLS بحثية, برنامج مهارات الدراسة ال PD-BMW  الرسائل والتقارير

  هذا وقد تم إجراء اختبار لتحديد مستوى املتقدمات وتوجيههن بعد ذلك إلى ما يتناسب .EAP الشامل  اإلنجليزية

 وقدراتهن اللغوية.
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 "فيفا".. أول تطبيق للتواصل االجتماعي جبامعة األمرية نورة
وقعت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت اتفاقية لتوفير 

واصل بين منسوبي الجامعة بشكل آمن ومباشر أحد تطبيقات التواصل االجتماعي بمسمى "فيفا" كنظام رائد للت

 ( .SMS) من خالل شبكة اإلنترنت عبر أجهزة الجوال الذكية دون الحاجة للتواصل عبر الرسائل النصية

وتسعى إدارة تقنية املعلومات بالجامعة لتقديم أحدث األنظمة والتقنيات في مجال تقنية املعلومات, وبذلك تعد  

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أولى الجامعات السعودية التي تستخدم هذا النظام لتوفير خدمة التواصل 

 بين منسوبيها.

: التواصل بين منسوبي الجامعة وعلى جميع املستويات من خالل ويتميز نظام فيفا بالعديد من الخصائص منها

املجموعات التي يتم إنشاؤها, حيث يتم التواصل عبر مشرف أو مشرفة املجموعة وبشكل مباشر وفي أي وقت كما 

, وال يوجد حد أقص ى لعدد أعضاء كل مجموعة, كما يمكن إنشاء مجموعات على WhatsApp)  هو مطبق بخدمة

كاالت, الكليات, أخرى, واملساعدة والتواصل واإلرشاد واإلعالن عن أي حدث بشكل مباشر بين مشرفة مستوى الو 

املجموعة واألعضاء, وتوفير املعلومات الالزمة عن الجامعة ومرافقها وخرائط توضيحية لتسهيل التنقل داخل 

املميزات األخرى التي سيتم توفيرها  الجامعة وإرسال الصور واملقاطع املرئية لكل مجموعة على حدة, والعديد من

 بعد االستفادة واالعتماد على النظام من قبل منسوبي الجامعة.
ً
 الحقا

 من  عبر فيفا(وسيتم تدشين )
ً
مرحلتين األولى على مستوى الطالبات بحيث يتم تدشين الخدمة لدى الكليات بدءا

تدشين الحملة لدى أعضاء الهيئة  الثانية تشملة هـــ, ومن ثم املرحل1437/5/1٦إلى الخميس  5/12األحد القادم

 آللية  وسيتم واإلدارية,التدريسية 
ً
 إرشاديا

ً
إرسال بريد إلكتروني لجميع الطالبات يشمل التعريف بالخدمة ودليال

 تحميل البرنامج وآلية الدعم الفني
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 اإللكرتوني التعلم لقائدات برناجماً  تتبىن" نورةجامعة "
التعلم اإللكتروني  عمادة خاللتبنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامًجا لقائدات التعلم اإللكتروني, من 

والتعليم عن بعد, حيث تستهدف العمادة بهذا البرنامج تعزيز الكفاءات األكاديمية, وبناء القدرة املؤسسية للكليات 

مع خلق قصص نجاح مميزة وتدريب النظراء في مجال التعلم اإللكتروني, لتحقيق الريادة والتميز للمرأة في التعلم 

 .اإللكتروني والتعليم عن بعد

وقالت عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد, الدكتورة عهود بنت عبدهللا الفارس, في بيان رسمي أصدرته 

جامعة األميرة نورة, أمس, أن الجامعة تسعى إلى االستخدام األمثل لتقنيات التعليم اإللكتروني في دعم وتفعيل 

د العملية التعليمية واألكاديمية وخلق بيئة تعلم تفاعلية استراتيجيات التعليم والتعلم املختلفة لتطوير, وتجوي

 املطروحة.نشطة متطورة, تعزز مهارات البحث والتعلم والتفكير والتحليل بما يتناسب مع املادة العلمية 

 من عضوات الهيئة التعليمية يتم ترشيحهن من قبل كلياتهن,  
ً
ويستهدف برنامج "قائدات التعلم اإللكتروني" عددا

وفق معايير -تضمن خطة سير البرنامج تدريب عدد من عضوات الهيئة التعليمية يتم ترشيحهن من قبل كلياتهن ست

لحضور حزمة من الدورات التدريبية وورش العمل التي من أبرزها: تعزيز التعليم باستخدام نظام إدارة  -محددة

 يم النموذجي للمقررات اإللكترونية.التعلم اإللكتروني, وورشة عمل الفصول االفتراضية, ودورة التصم

وتهدف هذه الدورات والورش إلى إكساب املشاركات املفاهيم واملهارات األساسية لتحقيق الريادة في مجال التعلم  

اإللكتروني, وتشمل تلك املهارات الفهم الدقيق لنظام إدارة التعلم اإللكتروني وملفاهيم ومصطلحات التعلم 

يا التعليم, واإلملام بأبرز أدوات وتطبيقات التعلم اإللكتروني, والتمكن من استخدام أدوات اإللكتروني وتكنولوج

ومستحدثات التقنية والتوظيف املناسب لها, ولعل أبرز ما يسعى إليه البرنامج هو تكوين قاعدة من شركاء النجاح 

دريب للنظراء من أعضاء الهيئة التعليمية وقادة التغيير في مجال التعلم اإللكتروني, تدعم تقديم االستشارات والت

 بالكليات التي ينتمين إليها بما يحقق االكتفاء الداخلي بالكليات ويساهم في بلوغ أهداف وغايات الجامعة املنشودة.

 

 

https://sabq.org/t2kNpn


 

 
190 

 م 2016 مارس 1-هـ 1437جمادى األول 21 الثالثاء

 جنسية جبامعة نورة 85برنامج للتبادل الثقايف بني  "القرية العاملية"..

عزز جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, أواصر األخوة والصداقة وتبادل الثقافات والتقاليد بين الطالبات 
ُ
ت

الوافدات من مختلف الدول اإلسالمية والعربية والعاملية من جهة, وبين الطالبات السعوديات من جهة أخرى؛ من 

إقامتها لـ"القرية العاملية" في مركز املؤتمرات بالجامعة, برعاية مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد خالل 

 العميل.

جنسية مختلفة؛ حيث تجسد "القرية  85يأتي ذلك في الوقت الذي تحتضن فيه جامعة األميرة نورة, أكثر من 

 ة والعربية والعاملية.العاملية" التنوع والثراء الثقافي ملختلف الدول اإلسالمي

وتنّفذ فعاليات "القرية العاملية" عمادة شؤون الطالبات ممثلة في وكالة األنشطة الطالبية, بمشاركة طالبات 

الجامعة من مختلف الكليات, التي استوحت فكرة القرية العاملية لهذا العام من قصة الرحالة الشهير ابن بطوطة, 

 من البلدان اإلس
ً
 بتونس, والجزائر, الذي زار عددا

ً
المية أثناء رحلته للحج؛ ابتداء من طنجة مسقط رأسه, ومرورا

 ومصر, والسودان, وبالد الشام, ثم الحجاز حيث حج حجته األولى, ومن ثم البحرين, وبالد التتر وأواسط إفريقيا.

 للدول التي زارها ابن بطوطة وهي: املغرب
ً
العربي ويشمل املغرب وتونس  وتشمل فعاليات "القرية العاملية", عروضا

والجزائر )كلية العلوم(, مصر والبحرين )عمادة السنة التحضيرية(, بالد الشام وتشمل فلسطين واألردن وسوريا 

)كلية التصاميم والفنون(, منطقة الحجاز )الخدمة االجتماعية(, تركيا )كلية اللغات والترجمة(, بلغاريا )كلية 

 لحاسب اآللي(.الصيدلة(, السودان )كلية ا

شارك فيه الكليات املختلفة بالجامعة؛ للتعريف بثقافات وعادات وتقاليد لكل  
ُ
وسيصاحب الفعالية معرض ت

دولة؛ حيث ستقوم الكليات بتجهيز أركان للدول التي زارها ابن بطوطة, وهي املغرب العربي كلية التمريض, بلغاريا 

ة اإلدارة واألعمال بالد الشام, كلية الحاسب اآللي السودان, كلية كلية الطب البشري, تركيا كلية املجتمع, كلي

 الصيدلة مصر, كلية اآلداب البحرين, عمادة السنة التأسيسية للكليات الصحية الحجاز.
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 الدكتوراه من جامعة "سري الربيطانية"تهاني الدايل حتصل على 
على درجة الدكتوراه  حصلت الباحثة تهاني صالح الدايل واملبتعثة من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

تخصص تغذية عالجية من جامعة سري البريطانية, وهي من الجامعات العريقة, كما حصلت على جائزة التميز 

ثالث مرات متتالية من امللحقية الثقافية السعودية في لندن, كما شاركت في عدة مؤتمرات علمية دولية في كل من 

 علمية مميزة بتلك املؤتمرات.أملانيا وسويسرا وبريطانيا, حيث قدمت أبح
ً
 اثا

وقدمت املبتعثة تهاني الشكر لكل من وقف معها خالل فترة مسيرتها الدراسية حتى حصولها على الدكتوراه, راجية 

 . من هللا أن تعود للوطن لتخدم دينها ومليكها وجامعتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sabq.org/MmqS94


 

 
192 

 

 م 2016 فبراير 22-هـ 1437جمادى األول 13 االثنين 

مجعية احلسىن جبامعة األمرية نورة تشارك يف املؤمتر اخلليجي األول حلقوق 
 املريض

 

بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن, بدور ” الحسنى“تشارك الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية 

فاعل في اإلعداد والتنظيم لعقد الندوة النسائية يوم السبت القادم بفندق االنتركونتننتال بالرياض على هامش 

فاعل في تحقيق مفهوم حقوق رأة من القيام بدور تمكين امل” املؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض بعنوان : 

 ” .املريض

وتهدف الندوة إلى تقديم نظرة شرعية لحقوق املريض وإلقاء الضوء على أهمية تطبيق املفهوم في املنشآت الصحية, 

  وتمكين املرأة من أعمال حقوقها الصحية في املنشآت الصحية.

نامج الندوة النسائية الدكتورة رقية نصرهللا نياز , أن مشاركة املشرفة على بر ” الحسنى“أوضحت رئيسة جمعية 

 لدور الجمعية في املحافل الوطنية 
ً
الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية في هذه الندوة يأتي تعزيزا

  والخليجية واإلقليمية , واإلسهام في الدور الوطني والحقوقي للفرد واملجتمع .

از أن الندوة تتضمن محاضرة علمية لصاحبة السمو األميرة الجوهرة بنت متعب , وأخرى وأبانت الدكتورة ني

  لألستاذة الدكتورة نوال العيد , وتدير الجلسة عضو مجلس الشورى الدكتورة منى آل مشيط .

نفيذي يذكر أن املؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض تنظمه مدينة امللك فهد الطبية بالتعاون مع املكتب الت

ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ووزارة الصحة باململكة وهيئة حقوق اإلنسان واملجلس الصحي 

السعودي واملنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ومجلس الضمان الصحي التعاون والهيئة السعودية للتخصصات 

 هـ .1437/  5/  20ـ  1٩الصحية وذلك خالل الفترة من 
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طالبات طب أسنان جبامعة األمرية نورة يتدربن يف مدينة امللك سعود 
 الطبية

 

لك سعود الطبية, وقعت كلية طب األسنان بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن اتفاقية تدريبية مع مدينة امل

 األسنان.بهدف االستفادة من الخبرة الطويلة املتعارف عليها باملدينة الطبية في مجال طب 

وتهدف االتفاقية إلى توفير مستوى عالي من التعليم والتدريب يضمن تأهيل طبيبات أسنان بمعايير عالية من 

في عملية التعليم الذاتي وتنمية التعليم املستمر بما الكفاءة, وتطوير املناهج واملقررات بما يضمن إشراك الطالبة 

يلبي معايير الجودة واالعتماد, وتقديم خدمة صحة الفم واألسنان ألفراد املجتمع من خالل عيادات األسنان 

بالكلية, وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ملواكبة التطورات في وسائل وطرق التعليم والتعلم, والتحديث 

للبنية التحتية من أجل توفير البيئة املناسبة للعملية التعليمية والتدريسية, االهتمام بمجاالت البحث املستمر 

العلمي وتحفيز أعضاء هيئة التدريس إلجراء بحوث العلمية ونشرها وتنظيم املؤتمرات والندوات العلمية, والعمل 

, على تفعيل الشراكات وتطوير العالقات مع كليات طب األسنان وم
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
ؤسسات البحث العلمي محليا

 التواصل مع الخريجات وربطهم بالقسم من أجل تطوير خبراتهن املهنية والبحثية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.slaati.com/2016/02/23/p488976.html
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 م 2016 مارس 3-هـ 1437جمادى األول  23 الخميس

يف نهائية لألوملبياد الوطني لإلبداع العلمي  مشروع علمي يتنافسون 120
 السادس يوم غدًا اخلميس

تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيس ى تنطلق التصفية النهائية لألوملبياد الوطني لإلبداع 

موهبة واإلبداع م ( والذي تنظمه وزارة التعليم, ومؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله لل 201٦العلمي ) إبداع 

 الخميس ويستمر ملدة ”موهبة“
ً
, والذي سيقام في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, يوم غدا

 من 
ً
  م.201٦مارس  5 – 3هـ املوافق 1437جماد األول  25 -23ثالثة أيام اعتبارا

لى األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي في وبهذه املناسبة, أوضح األستاذ الدكتور حمدان املحمد املشرف العام ع

, ” موهبة”يتنافس على جوائز األوملبياد الذي تنظمه وزارة التعليم و”: موهبة“
ً
؛ ) 120سنويا

ً
 علميا

ً
 ٦0مشروعا

 للطالب ومثلها للطالبات(, في 
ً
, تتنوع ما بين األنظمة املدمجة ونظم البرمجيات, والروبوت  20مشروعا

ً
 علميا

ً
مجاال

زة الذكية, والرياضيات, والطاقة الكيميائية, والطب الحيوي, والعلوم الصحية, والعلوم االجتماعية واألجه

والسلوكية, والفيزياء, والفلك, والكيمياء, والهندسة البيئية وامليكانيكية, وعلوم األحياء الخلوية والجزيئية 

  والدقيقة, وعلوم الحيوان واملواد واألرض والبيئة والنبات.

بع: سيتم يوم الخميس املقبل, أول أيام األوملبياد تركيب لوحات املشاريع وإعتماد اللجنة العلمية للمشروعات وتا

من حيث ضوابط األخالقيات العلمية, إلى جانب جولة تمهيدية للمحكمين, وفي اليوم الثاني سيبدأ املحكمون 

, وفي الفترة املسائية سيفتح األوملبي
ً
اد أبوابه للجمهور, وسيشهد صباح اليوم األخير من عمليات التحكيم صباحا

 الحفل الختامي وإعالن النتائج وأسماء املشروعات 
ً
األوملبياد استمرار زيارات الجمهور, فيما سيقام في الواحدة ظهرا

 بين الطالب والطالبات وذلك تحت رعاية معالي وزير التعليم. 30الفائزة بالجوائز, وعددها 
ً
 مناصفة

ً
 مشروعا

 بدمج مسمى مساري البحث العلمي  201٦وأشار األستاذ الدكتور حمدان املحمد إلى أن إبداع
ً
 جديدا

ً
شهد تطورا

واالبتكار تحت مسمى واحد, هو املشروع العلمي, وتقوم فكرته على أساس التنافس من خالل تقديم مشروعات 

احل, هي مرحلة التسجيل التي شملت م ثالث مر 201٦عبر املشاركة الفردية أو الجماعية, حيث تضمن إبداع 

التسجيل األولي وطلب املشاركة وتسجيل معلومات املشروع املشارك, ومرحلة التحكيم اإللكتروني من خالل املوقع 

  وإعالن املشروعات املتأهلة للتصفية النهائية, ثم املرحلة الثالثة وهي مرحلة التصفية النهائية.

لإلبداع العلمي, عبارة عن مسابقة علمية سنوية, تقوم على أساس التنافس في أحد يشار إلى أن األوملبياد الوطني 

http://www.slaati.com/2016/03/02/p496616.html
http://www.slaati.com/2016/03/02/p496616.html
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 للمعايير والضوابط الخاصة 
ً
املجاالت العلمية, من خالل تقديم مشروعات علمية فردية أو جماعية؛ وفقا

يهدف إلى صياغة باملشروع, يجري تحكيمها من ِقَبل نخبة من األكاديميين واملختصين, وفق معايير علمية محددة؛ و 

عقل الباحث العلمي املفكر وتنمية روح اإلبداع للمشارك, وتطوير مواهب الطلبة عن طريق حثهم على التعلم 

 والتطوير الذاتي عبر التنافس الشريف, والتمثيل املشّرف لبلدهم في املحافل الدولية بمشاركات متميزة.
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 م 2016 فبراير 14-هـ 1437جمادى األول 5 االحد

 جامعة األمرية نورة تطلق احلقيبة الذكية بالتعاون مع مايكروسوفت

 

خدمات الحقيبة   , جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمندشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت في 

الذكية للطالبات ومنسوبي الجامعة, في خطوة براقة , هدفها تطوير املنظومة التعليمية , بما يتناسب مع متطلبات 

 العصر .

وأوضح املشرف العام على إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت الدكتور عبدالعزيز السدحان , أن الحقيبة هي إحدى 

الخدمات السحابية التي تقدمها الجامعة بالشراكة مع شركة مايكروسوفت العاملية, وتشمل عددا من الخدمات 

لحاجة لتحميل البرنامج على الجهاز املستخدم, مع التقنية املتميزة , كاستخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون ا

تيرا بايت  1التي توفر مساحة تخزين تصل لـ« ون درايف»إمكانية حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية 

 لكل مستخدم.

وأضاف أن املشروع يوفر أحدث التقنيات من شركة مايكروسوفت العاملية لخدمة الطالبات ومنسوبي الجامعة, 

سيتم تفعيله للطالبات على مراحل وتستطيع الطالبات االستعالم عن الخدمات املقدمة وتاريخ تفعيل الخدمات و 

من خالل موقع املشروع كما يستطيع جميع منسوبي الجامعة من خالل املوقع طلب تراخيص برامج وخدمات 

 الحقيبة الذكية.

 

 

http://www.arabstoday.net/education/elearning/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 م 2016 مارس 9-هـ 1437جمادى األول  29 األربعاء

 يرة جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تدشن املقهى احلواريمد
-http://www.arabstoday.net/education/arab

-universities/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9

-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9

-D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A3%

-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9

-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86

-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A
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 م 2016 فبراير12-هـ 1437األول  جمادى 3 الجمعة

جامعة األمرية نورة تتبىن مبادرة تدريب وتوظيف مع مستشفيات 
 ومؤسسات متخصصة

ذات  املتخصصة واملؤسساتمع املستشفيات  واعمل(تبنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادرة )تدرب 

العالقة في منطقة الرياض, من خالل وكالة الجامعة للشؤون الصحية. وكانت مجموعة مستشفيات الدكتور 

 مع الجامعة األسبوع املاض ي. واعمل( )تدربسليمان الحبيب الطبية أول الجهات املبادرة, حيث وقعت اتفاقية 

الجامعة للشؤون الصحية بالتعاون مع الجهات تأتي هذه املبادرة ضمن خطة التدريب الشاملة التي تنفذها وكالة 

 منها على إيجاد املنافذ التدريبة املناسبة لطالبات الكليات 
ً
الطبية الحكومية والخاصة باململكة, حرصا

أحدث البحوث العلمية واملمارسات الحديثة في  على باعتمادهاجودة البرامج األكاديمية الحالية  وتعزيز الصحية

.التخصصات املتعدد
ً
 وعامليا

ً
 ة ولتعزيز حضور الجامعة محليا

تحقيق املبادرة للشراكة العاملية   في حين أشارت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف إلى

واملجتمعية مع الجهات ذات العالقة ضمن غايات الجامعة أهدافها االستراتيجية مع تطوير قدرات الطالبات 

املباشر في عندما تثبت   ومتطلبات سوق العمل حتى تتهيأ للتدريب املنتهي بالتوظيفشروط   ملوافقة وموائمة

الطالبة كفاءته, متطلعة لتوسع دائرة املبادرة بشمول الكثير من املستشفيات واملراكز التدريبية, في الوقت الذي 

التي تواجه   وبات والسلبياتستدرس الجامعة التغذية الراجعة من تدريب الطالبات والعمل على إيجاد حلول للصع

 الطالبات أثناء التدريب مع تمكين نقاط القوة في مناهج الدراسية.

طالبة من التمريض, كما أنه جاري التدريب على  23إلى ذلك, بدأ فعلت الجامعة مبادرتها مع الحبيب بتدريب 

 إلكلينيكي.طالبات الصيدلة واألشعة واإلشعاع النووي والطب وطب األسنان وعلم النفس ا

من جانبها, تعمل وكالة الجامعة للشؤون الصحية على عقد اتفاقيات متعددة لضمان التدريب املتميز وتأهيل 

الطالبات لسوق العمل, خاصة بعدما أثبتت خريجات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من الكليات الصحية 

التخرج من واقع التدريب العملي في  قبل عملعروض  على منهنجدارتهن في العمل بالتجربة, وحصلت الكثير 

 العالقة. ذات واملؤسساتاملستشفيات 

 

 

 

 

http://inma.net.sa/39021/
http://inma.net.sa/39021/
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 م 2016 فبراير 14-هـ 1437جمادى األول 5 االحد

ن خدمات احلقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي 
ّ
دش

ُ
جامعة األمرية نورة ت

 اجلامعة

نت اإلدارة
ّ
العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت مشروع الحقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي الجامعة, وتعد  دش

الحقيبة الذكية هي أحد الخدمات السحابية التي تقدمها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع شركة 

لبيانات بكل سهولة بين طالبات الجامعة مايكروسوفت العاملية, والتي تتيح إمكانية التواصل وتشارك املعلومات وا

 ومنسوبيها بشكل  فعال  وكفاءة  عالية.

هذا وتشمل الحقيبة الذكية على العديد من الخدمات التقنية املتميزة ومنها خدمة البريد اإللكتروني للطالبات 

حاجه لتحميل جيجا بايت( وخدمة استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون ال 50بمساحات عالية تصل إلى) 

والتي  ”ون درايف“البرنامج على الجهاز املستخدم, مع إمكانية حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية 

 تيرا بايت لكل مستخدم. 1تخزين تصل لـ   توفر مساحة

واالتصاالت بأن عبد العزيز بن عمر السدحان, املشرف العام على إدارة تقنية املعلومات  وقد صّرح سعادة الدكتور 

العاملية لخدمة  هذا املشروع يعتبر من املشاريع الرائدة والتي توفر أحدث التقنيات من شركة مايكروسوفت

الطالبات ومنسوبي الجامعة, وأن املشروع سوف يتم تفعيله للطالبات على مراحل وتستطيع الطالبات االستعالم 

ل موقع املشروع كما يستطيع جميع منسوبي الجامعة من عن الخدمات املقدمة وتاريخ تفعيل الخدمات من خال

 خالل املوقع طلب تراخيص برامج وخدمات الحقيبة الذكية.

وأشار سعادته إلى أنه تم تدشين موقع خاص باملشروع باللغتين العربية واإلنجليزية, ويشمل تعريف باملشروع 

 . sc.pnu.edu.sa ستخدمين من خالل الرابطوالخدمات املقدمة وأدلة االستخدام ووسائل الدعم الفني للم

 بحد ذاته وانما الهدف االستفادة من هذه التقنيات وتوظيفها 
ً
وأكد سعادته أن توفير أحدث التقنيات ليس هدفا

 الى أنه تم تشكيل لجن
ً
ة ملتابعة سير العمل لتحقيق الكفاءة العالية وتحسين أسلوب تقديم الخدمات, مشيرا

 والتأكد من تحقيق أعلى مردود للخدمات التي يشتمل عليها املشروع وتذليل ما قد يعترض ذلك من عقبات.
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متطلبات البيانات املتبادلة اتفاق بني جامعة نورة والتعليم على دراسة 
 مع منظومة )جامعة(

اطلع وفد من البنك السعودي للتسليف واالدخار خالل األسبوع املاض ي على تجربة جامعة األميرة نورة بنت عبد 

 عبر اإلصدار الجديد لنظام )تراسل(.
ً
 الرحمن في إدارة املعامالت إلكترونيا

التي حظيت بها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من تقدم في ووصف الوفد ما شاهدوه بالقفزة النوعية 

خدماتها االلكترونية, حيث تعرفوا على أبرز الخصائص واملزايا التي يتمتع بها النظام املختص بإدارة ومتابعة جميع 

 وتأمين مسا
ً
ر األعمال الضروري أنواع البريد الورقي والوثائق الداخلية والخارجية على الشبكة مع أرشفتها إلكترونيا

 من موظفين محددين, مع تسهيل النظام وتنظيم عمليات تسجيل 
ً
 محددا

ً
إلرسال الوثائق التي تتطلب عمال

ومعالجة البريد الورقي, وكافة العمليات للمعامالت الخارجية واملعامالت الداخلية شامال املعامالت الخاصة 

 واملعامالت السرية.

 من التخطيط والتنفيذ  ام املهندس عبدالحميد أسعد, مراحل املشروعحيث استعرض نائب املشرف الع
ً
بدءا

 
ً
 بالتدريب, كما اطلع الوفد على آلية سير املعامالت منذ تدشين املشروع بجميع مراحله مرورا

ً
والتشغيل ومرورا

 هـ.143٦-1435باإلنجازات وإجمالي املعامالت لعام 

خالل لقائه بمسئولي -)جامعة( في وزارة التعليم عبدالعزيز الصعيري يأتي ذلك بالتزامن مع اطالع مدير منظومة 

على الخدمات التقنية في الجامعة, بهدف التعرف على  -اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بالجامعة

م البيانات حقول البيانات املتبادلة بين الوزارة والجامعات الحكومية, حيث تم االتفاق على دراسة متطلبات معظ

التي سيتم تبادلها مع منظومة جامعة في وزارة التعليم. فيما أطلعت إدارة التقنية الصيعري على منظومة جامعة 

والوزارة, مع آلية ربط البيانات ” يّسر“واملهام التي ستأتي بالتعاون مع برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية 

طريق مشروع الشبكة السعودية والتي تضمنت: )بيانات الطالبات  الرئيسية املستهدفة من قبل الوزارة عن

 والخريجات, بيانات أعضاء هيئة التدريس واملوظفين(.

خدمة منها: )خدمة مقبول, خدمة التعاقد, خدمة تزكية, خدمة  30وستشمل مبادرة منظومة جامعة أكثر من 

 املؤتمرات والندوات ( وغيرها من الخدمات.

شرف العام لإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عمر من جانبه, لفت امل

السدحاني, إلى مواكبة إدارة الجامعة ملفاهيم الحكومة اإللكترونية, مؤكدا توفير إدارة لتقنية ألفضل الحلول 

ميرة نورة تعزيز مبدأ التعاون بين الجهات التقنية واإللكترونية في جميع الخدمات بالجامعة. حيث تتبنى جامعة األ 

 الحكومية, من خالل استضافة ممثلي الجهات الحكومية لالطالع على تجربتها في الخدمات اإللكترونية.
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لتقى 
ُ
خيتتم فعالياته بعدة توصيات للتطوير  "وقولوا للناس حسنا"م

 والتعاون والتطوع واالعالم

 

والذي كان برعاية كريمة من صاحبة السمو األميرة ” وقولوا للناس حسنا“أختتم اليوم الثالثاء امللتقى النسائي 

ر ملدة اربعة البندري بنت عبدهللا آل سعود وينظمه املكتب النسائي بمكتب الدعوة واالرشاد شمال الرياض واستم

 ايام.

وتناولت جلسات اليوم الختامي لقاء مع الدكتورة هدى عافش ي استاذ مساعد بجامعة االميرة نورة وتحدثت عن 

 تجربتها في الدعوة

وطرحت بعض املكاتب الدعوية تجربتها مثل مكتب التعاوني للدعوة واالرشاد بسكاكا وتجربة املكتب التعاوي 

 تجربة املكتب التعاوني للدعوة واالرشاد باألحساءللدعوة واالرشاد بالدمام و 

ادارتها كل من  عملية خطط خالل من الدعوبة املكاتب بين والتعاون  الشراكة بعدها اقيمت ورشة عمل عن

 وسارة الهويمل. العقيل, واألستاذة ايمان اإلعالمية

سالمية لتحويل مكاتب الدعوة إلى عمل واختتم امللتقى بعدد من التوصيات كان من أهمها: دعوة وزارة الشؤون اال 

مؤسس ي رائد, ودعوة املختصين واملختصات لالهتمام باألقسام النسائية في مكاتب الدعوة في اململكة وتطويرها 

وتبادل الخبرات, وترشيح أفضل البرامج املنفذة وتطويرها لتعميمها على مستوى املكاتب الدعوية, واالهتمام 

قسام النسائية ملكاتب الدعوة واستقطاب املتطوعات وتطويرهن, واالستفادة من الخدمات بالجانب التطوعي في اال

االلكترونية في كل مكتب دعوة لبث املحاضرات والدروس العلمية ونقل الفعاليات والبرامج والدورات املقامة, 

وإقامة ملتقى سنوي لألقسام واالهتمام باملكاتب الدعوية األخرى في القرى وتبني برامج دعوية مبتكرة تناسبها, 

النسائية في مكاتب الدعوة, والتفاعل والتواصل االيجابي مع وسائل االعالم والتواصل االجتماعي إلبراز جهود 

 األقسام النسائية في مكاتب الدعوة.
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 مبادرة يف جامعة األمرية نورة لتوظيف الطالبات يف مؤسسات متخصصة

تبنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادرة )تدرب واعمل( مع املستشفيات واملؤسسات املتخصصة ذات 

 العالقة في منطقة الرياض, من خالل وكالة الجامعة للشؤون الصحية.

وتأتي هذه املبادرة ضمن خطة التدريب الشاملة التي تنفذها وكالة الجامعة للشؤون الصحية بالتعاون مع الجهات 

 منها على إيجاد املنافذ التدريبة املناسبة لطالبات الكليات الصحية 
ً
الطبية الحكومية والخاصة باململكة, حرصا

لى أحدث البحوث العلمية واملمارسات الحديثة في وتعزيز جودة البرامج األكاديمية الحالية باعتمادها ع

 
ً
.التخصصات املتعددة ولتعزيز حضور الجامعة محليا

ً
 وعامليا

في حين أشارت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف, إلى تحقيق املبادرة للشراكة العاملية 

ا االستراتيجية مع تطوير قدرات الطالبات واملجتمعية مع الجهات ذات العالقة ضمن غايات الجامعة أهدافه

ملوافقة وموائمة شروط ومتطلبات سوق العمل حتى تتهيأ للتدريب املنتهي بالتوظيف املباشر في عندما تثبت 

الطالبة كفاءته, متطلعة لتوسع دائرة املبادرة بشمول الكثير من املستشفيات واملراكز التدريبية, في الوقت الذي 

لتغذية الراجعة من تدريب الطالبات والعمل على إيجاد حلول للصعوبات والسلبيات التي تواجه ستدرس الجامعة ا

 الطالبات أثناء التدريب مع تمكين نقاط القوة في مناهج الدراسية.

من جانبها, تعمل وكالة الجامعة للشؤون الصحية على عقد اتفاقيات متعددة لضمان التدريب املتميز وتأهيل 

ق العمل, خاصة بعدما أثبتت خريجات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن, من الكليات الصحية الطالبات لسو 

جدارتهن في العمل بالتجربة, وحصلت الكثير منهن على عروض عمل قبل التخرج من واقع التدريب العملي في 

 املستشفيات واملؤسسات ذات العالقة
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 جامعة األمرية نورة تطلق أول تطبيق للتواصل اجلامعي )فيفا(

عت جامعة األميرة نورة بنت 
ّ
خالل اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت اتفاقية لتوفير  عبدالرحمن منوق

أحد تطبيقات التواصل االجتماعي بمسمى)فيفا( كنظام رائد للتواصل بين منسوبي الجامعة بشكل آمن ومباشر من 

ى إدارة ( , وتسعSMSخالل شبكة اإلنترنت عبر أجهزة الجوال الذكية دون الحاجة للتواصل عبر الرسائل النصية )

 تقنية املعلومات بالجامعة لتقديم أحدث األنظمة والتقنيات في مجال تقنية املعلومات.

السعودية التي تستخدم هذا النظام لتوفير خدمة  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أولى الجامعات وبذلك تعد

التواصل بين منسوبي الجامعة وعلى  التواصل بين منسوبيها, حيث يتميز نظام فيفا بالعديد من الخصائص ومنها:

املجموعة  يتم التواصل عبر مشرف أو مشرفة إنشائها, حيث جميع املستويات من خالل املجموعات التي يتم

ال يوجد حد أقص ى لعدد أعضاء كل مجموعة,  (, و WhatsApp وبشكل مباشر وفي أي وقت كما هو مطبق بخدمة )

لوكاالت, الكليات, أخرى, واملساعدة والتواصل واإلرشاد واإلعالن عن أي إنشاء مجموعات على مستوى ا كما يمكن

حدث بشكل مباشر بين مشرفة املجموعة واألعضاء, وتوفير املعلومات الالزمة عن الجامعة ومرافقها وخرائط 

من توضيحية لتسهيل التنقل داخل الجامعة وإرسال الصور واملقاطع املرئية لكل مجموعة على حدة, والعديد 

 بعد االستفادة واالعتماد على النظام من قبل منسوبي الجامعة.
ً
 املميزات األخرى التي سيتم توفيرها الحقا

مرحلتين األولى على مستوى الطالبات بحيث يتم تدشين الخدمة لدى  عبر فيفا(إلى ذلك سيتم تدشين )

 من األحد القادم الكليات
ً
تدشين الحملة لدى  الثانية تشملاملرحلة  ومن ثم هـــ,1437/5/1٦إلى الخميس  5/12بدءا

أعضاء الهيئة التدريسية و اإلدارية, وسوف يتم إرسال بريد الكتروني لجميع الطالبات يشمل التعريف بالخدمة 

 ودليل إرشادي آللية تحميل البرنامج وآلية الدعم الفني.
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ألول مرة تدريب طالبات )طب أسنان( جامعة األمرية نورة يف مدينة امللك 
 سعود الطبية

اتفاقية تدريبية من خالل كلية طب األسنان مع مدينة امللك  نعبد الرحمألول مرة, تعقد جامعة األميرة نوره بنت 

سعود الطبية, وتهدف هذه االتفاقية إلى االستفادة من الخبرة الطويلة املتعارف عليها للمدينة الطبية في مجال طب 

 ير.األسنان مع توفر الخدمات الطبية املقدمة في مستشفياتها مع دعمهم واهتمامهم في مجال التدريب والتطو 

ووفقا لبنود االتفاقية, فقد تضمن إنشاء برنامج تعليمي وتدريبي لطالبات كلية طب األسنان على ثالث مراحل 

بقسم جراحة الوجه والفكين. وفيما تتمثل املرحلة األولى بإرسال وتدريب أربع طالبات يوم واحد من كل أسبوع حتى 

 
ّ
ّن خالل هذه الفترة من رؤية حاالت جراحية وحوادث نهاية الفصل الدراس ي, بحيث يخضعن لتدريب متميز يتمك

 طارئة ويتعرفن على كيفية التعامل معها.

أما املرحلة الثانية, فيتم من خاللها تدريب طالبات كلية طب األسنان لكل سنة أكاديمية من مستويات السنة 

صت ا ّصِ
ُ
التفاقية في مرحلتها الثالثة الثالثة والرابعة والخامسة على جميع التخصصات, خالل فصل الصيف. وخ

ملقاعد طالبات االمتياز بكلية طب األسنان في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, ضمن الجامعات املقبولة ملدينة 

 امللك سعود الطبية لتدريب طبيبات االمتياز في قسم جراحة الوجه والفكين.

رائدة في مجال التعليم  مسؤولية أن تكون  نت عبدالرحمنكلية طب األسنان في جامعة األميرة نورة ب إلى ذلك, حملت

 )وفقا لرؤيتها(, من خالل تقديم التعليم والتدريب في مجال 
ً
والتدريس لعلوم طب األسنان وفروعه إقليميا وعامليا

 طب األسنان لتخريج طبيبات على درجة عالية من التأهيل بما يخدم صحة الفم واألسنان للمجتمع مع توجيه رعاية

 خاصة للنساء واألطفال من خالل الوقاية والتشخيص والعالج.

أهدافا لتحقيق ذلك, تمثلت في: توفير مستوى عالي من التعليم والتدريب يضمن تأهيل طبيبات أسنان  فيما حددت

مية بمعايير عالية من الكفاءة, تطوير املناهج واملقررات بما يضمن إشراك الطالبة في عملية التعليم الذاتي وتن

التعليم املستمر بما يلبي معايير الجودة واالعتماد, تقديم خدمة صحة الفم واألسنان ألفراد املجتمع من خالل 

عيادات األسنان بالكلية, تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ملواكبة التطورات في وسائل وطرق التعليم والتعلم, 

بيئة املناسبة للعملية التعليمية والتدريسية, االهتمام بمجاالت التحديث املستمر للبنية التحتية من أجل توفير ال

البحث العلمي وتحفيز أعضاء هيئة التدريس إلجراء بحوث العلمية ونشرها وتنظيم املؤتمرات والندوات العلمية, 

 وإقلي
ً
 العمل على تفعيل الشراكات وتطوير العالقات مع كليات طب األسنان ومؤسسات البحث العلمي محليا

ً
ميا

, التواصل مع الخريجات وربطهم بالقسم من أجل تطوير خبراتهن املهنية والبحثية.
ً
 ودوليا
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 م 2016 فبراير 29-هـ 1437جمادى األول 20 اإلثنين

جامعة األمرية نورة تستضيف وفود جامعات حملية لتبادل اخلربات 
 الطالبية

تبادل الخبرات في مجال  استضافت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, وفدين من جامعتين محليتين, لتحقيق

منسوبات جامعة امللك سعود فرع عليشة  عمادة شؤون الطالبات األنشطة واألندية الطالبية, حيث استقبلت

 وجامعة شقراء خالل هذا الشهر.

يلى املطبقاني, أن استضافة الجامعة للزيارات الخارجية تسهم في تطوير وأكدت عميدة شؤون الطالبات الدكتورة ل

شخصية طالباتها وتنمية روح القيادة من خالل باألنشطة املختلفة التي تقدمها وتفعيل األندية والجمعيات 

 الطالبية, مما يعكس الرعاية واالهتمام الذي توليه جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن.

إلى استهداف الجامعة لتحقيق استراتيجية الجامعة  -في بيان رسمي أصدرته جامعة األميرة نورة-بقاني, ولفتت املط

 ألهدافها في توفير بيئة جامعية لألنشطة غير املنهجية تعزز مهارات الطالبات بهدف الوصول 
ً
بتبادل الخبرات تنفيذا

 تي حققتها الجامعة في مجال األنشطة الطالبية.إلى التميز كمنارة للمعرفة من خالل الشرح عن اإلنجازات ال

برنامجا شمل جولة لنادي نزاهة بجامعة األميرة  ونفذت عمادة شؤون الطالبات لوفد طالبات من جامعة شقراء,

وتم خالل اللقاء  نورة بنت عبدالرحمن لالطالع على تجربة نادي نزاهة وخططه وأنشطته عن قرب لالستفادة منها,

كلة النادي ومناقشة )سيكيولوجية( إدارته, مع استعراض مراحل تطور النادي, واالطالع على أهم التعرف على هي

اإلنجازات التي حققها النادي من دورات وحمالت ومشاركات, خاصة وأن نادي نزاهة يعد النادي النسائي األول على 

حضوًرا كبيًرا مما جعل عدد  مستوى اململكة في مجاله, فمنذ انطالقته كان له دور بارز وصدى قوي جذب

 امللتحقين به يفوق الثالثة آالف طالبة رغم عمره الذي لم يتجاوز أربعة فصول دراسية.

املطبقاني, هنا إلى أن الجامعتين تسعيان من خالل النوادي الطالبية لهدف واحد بتعزيز دور الطالبات  وأشارت

في  ي نزاهة وإنجازاته.وإلى جانب جولة نزاهة, تجول الوفدوصقل مواهبهن وتنمية شخصياتهن, مثنية على جهود ناد

 املكتبة العامة ونادي )نورة العطاء(.

على جانب آخر, تضمن برنامج الوفد الزائر لطالبات ومشرفات جامعة امللك سعود, تعريفا شامال باملدينة 

ع استعراض للفعاليات املنفذة خالل الجامعية ونشاطاتها بداية بالكليات واألقسام واألنشطة واألندية الطالبية م

http://inma.net.sa/41494/
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العام الجاري إلى جانب الدورات التدريبية والورش التي تهدف لصقل مهارات الطالبات, مع عرض فيلم وثائقي عن 

املكتبة املركزية, حيث أبدت طالبات جامعة امللك سعود سعادتهن وانبهارهن بطالبات  الجامعة, وشملت الجولة

تهن على التفوق واملوازنة بين األنشطة الطالبية والتعليم, مؤكدات حرصهن ورغبتهن في جامعة األميرة نورة وقدر 

 تبادل الخبرات الجامعية مع طالبات جامعة األميرة نورة.
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 م 2016 مارس 7-هـ 1437جمادى األول  27 اإلثنين

 لطالبات جامعة األمرية نورة دورة أساسيات التصوير
أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن دورة أساسيات التصوير لطالبات النادي االستشاري وذلك في عمادة 

 السنة التحضيرية متمثلة في وحدة اإلعالم.

أة تضمنت الدورة أساسيات التصوير الضوئي وانقسمت إلى عدة محاور وهي: تعريف بالتصوير الضوئي, ونش

, وأوضاع الكاميراالتصوير وأنواع الكاميرات, والتعرف على أجزاء الكاميرا والبعد البؤري وطريقة اإلمساك بالكاميرا 

 وأخيًرا شاشة العرض.

ركز على الجانب النظري والتطبيقي مًعا حيث تضمن كل محور تطبيق عملي له من جميع الطالبات, 
ُ
وكانت الدورة ت

التصوير واملونتاج في وحدة اإلعالم جواهر الحيدر, التي أشارت إلى أهمية التصوير ودوره قّدمت الدورة مسئولة 

كفن من الفنون املؤثرة في حياة البشر مثمنة الدور الكبير الذي تقدمه معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل 

 وحرصها على تنمية الفكر اإلبداعي والحس الفني لدى طالبات الجامعات.
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 م  2015 يناير 8-هـ  1437ربيع األول  28 الجمعة   

هيئ طالباتها نفسيًا قبل االختبارات "جامعة نورة"
ُ
 ت

مت عمادة شؤون الطالبات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, ممثلة بوكالة التوجيه واإلرشاد )وحدة 
ّ
نظ

النفس ي واالجتماعي(, ورشتي عمل حول قلق االختبارات من تقديم املدربة د. نجالء العمري, وحول الصحة اإلرشاد 

 النفسية من تقديم املدربة د. عائشة حجازي.

من جانبها, أشادت عميدة شؤون الطالبات د. ليلى املطبقاني, بإقبال الطالبات على الورشتين, مشيرة إلى أنها ملست 

ورشتين, مشددة على أهمية تأهيل الطلبة من الجنسين التأهيل املناسب لالختبارات, واالعتناء استفادتهن من ال

 الكامل بالصحة النفسية للمتعلمين, وذلك في كل املؤسسات التعليمية.

 باهتمام وكيلة الدعم األكاديمي والخدمات الطالبية د. 
ً
وقدرت د. املطبقاني جهود املدربتين في الورشتين, منوها

ائلة الديحان, ومتابعة مديرة الجامعة د. هدى العميل بكل ما من شأنه الرقي بطالبات الجامعة وتأهيلهن التأهيل ن

 املناسب.
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 م 2016 فبراير 11-هـ 1437جمادى األول  2 خميسال

اجملالس الطالبية فرصة ملشاركة الطالبات يف حل مديرة جامعة األمرية نورة: 
 مشاكلهن وتطويراخلدمات

أكدت معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل أن نجاح املجالس 

ف منها هو االستشارية الطالبية يأتي بسبب التشارك في العمل واإلبداع بين إدارة الجامعة والطالبات , وأن الهد

إعطاء الطالبات فرصة للمشاركة في حل مشاكلهم وإدارة شؤونهم وتطوير الخدمات املقدمة لهم , مع إطالق العنان 

ألفكارهم االبتكارية واإلبداعية من خالل األساليب اإلدارية التي تدار فيها شؤونهم أو من خالل تبني بعض املشاريع 

  البناءة التي يقدمونها.

ن عمل املجلس الطالبي مستمر ويتم كل سنة ويتم تأهيل الطالبات املشاركات من خالل برامج تدريبية وأشارت إلى أ

من عمادة شؤون الطالبات بالجامعة , موضحة أن أول مهمة من مهام املجالس الطالبية هو محاولة بذل قصارى 

على وعي ومعرفة بمقر املجلس  جهدهم لتبني وسائل تواصل مع الطالبات تضمن أن تكون جميع طالبات الجامعة

الطالبي وبكل وسائل التواصل في املجلس الطالبي وسياسات املجلس الطالبي , مؤكدة أن الجامعة حريصة على 

  سماع صوت الطالبة لتحقيق ما تطمح له .

دة شؤون كان ذلك خالل ترأسها مللتقى )املجالس االستشارية الطالبية للجامعات( أمس األول الذي استضافته عما

لتطوير البيئة الجامعية الداعمة اآلمنة  الطالبات ضمن تبني جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن مبادرات 

جامعات في  7طالبة من املجالس االستشارية الطالبية من  37 واالرتقاء بالخدمات الطالبية بحضور ومشاركة 

, جامعة الفيصل , جامعة امللك سعود بن  امعة اليمامة الرياض, هي: جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية , ج

طالبة يمثلن  15جامعة دار العلوم , جامعة امللك سعود إضافة إلى  , كلية املعرفة ,  عبد العزيز للعلوم الصحية 

  )صديقات املجلس( .

  ” .مرهم شورى بينهموأ“ووصفت مديرة الجامعة املجالس الطالبية بالعمل الجماعي املميز قدوة بالقرآن الكرم 

بعدها تحدثت رئيسة املجلس بجامعة األميرة نورة الطالبة أريج الحصان عن تجربتها في رئاسة املجلس بالبدء من 

يلم عن املجلس وإنجازاته الترشيح باالنتخاب وانتهاء بوصولها منصب الرئاسة , ثم شاهد الجميع عرضا لف

  واإلرشاد في عمادة شؤون الطالبات الدكتورة عائشة .تمرين مع وكيلة التوجيه  , تبعهاوحمالته

ثم عقدت الجلسة الحوارية ) واقع وتطلعات املجلس ( بين الجامعات حيث تضمن الحوار على عدة أسئلة منها واقع 

  املجالس, وآلية الترشيح في كل الجامعات, و كيف كان إقبال الطالبات ,ومدى فعالية املجلس في كل جامعة .

من مركز امللك سلمان  ختام ناقش الجميع في الجلسة التدريبية بعنوان ) تأهيل اللجان الشبابية ( قدمتهاوفي ال

يهدف برنامج تأهيل اللجان الشبابية إلى تزويد املشاركات باملعلومات  للشباب الدكتورة عائشة باوزير حيث

http://www.watny1.com/general-news/444395.html
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لعمل بجدارة عند تأسيس وإدارة املشروعات , ثم قام واملهارات الالزمة لبناء اتصال فعال,والقيام ببناء وإدارة فرق ا

 املكتبة املركزية والنادي الرياض ي الجميع بجولة في أبرز معالم الجامعة 
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 م 2016 فبراير 14-هـ 1437جمادى األول  5 االحد

 مشروع احلقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي جامعة األمرية نورة تدشني
دشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت مشروع الحقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي الجامعة, وتعد 

بالشراكة مع شركة  الحقيبة الذكية هي أحد الخدمات السحابية التي تقدمها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

مايكروسوفت العاملية, والتي تتيح إمكانية التواصل وتشارك املعلومات والبيانات بكل سهولة بين طالبات الجامعة 

 ومنسوبيها بشكل  فعال  وكفاءة  عالية.

بمساحات تشمل الحقيبة الذكية على العديد من الخدمات التقنية املتميزة ومنها خدمة البريد اإللكتروني للطالبات 

جيجا بايت( وخدمة استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون الحاجه لتحميل البرنامج على  50عالية تصل إلى) 

والتي توفر  ”ون درايف“الجهاز املستخدم, مع إمكانية حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية 

 تيرا بايت لكل مستخدم. 1تخزين تصل لـ   مساحة

لدكتور عبد العزيز بن عمر السدحان املشرف العام على إدارة تقنية املعلومات واإلتصاالت بأن وقد صرح سعادة ا

العاملية لخدمة  هذا املشروع يعتبر من املشاريع الرائدة والتي توفر أحدث التقنيات من شركة مايكروسوفت

وتستطيع الطالبات االستعالم الطالبات ومنسوبي الجامعة, وأن املشروع سوف يتم تفعيله للطالبات على مراحل 

عن الخدمات املقدمة وتاريخ تفعيل الخدمات من خالل موقع املشروع كما يستطيع جميع منسوبي الجامعة من 

 خالل املوقع طلب تراخيص برامج وخدمات الحقيبة الذكية.

ل تعريف باملشروع وأشار سعادته إلى أنه تم تدشين موقع خاص باملشروع باللغتين العربية واإلنجليزية, ويشم

 . sc.pnu.edu.sa والخدمات املقدمة وأدلة االستخدام ووسائل الدعم الفني للمستخدمين من خالل الرابط

 بحد ذاته وانما الهدف االستفادة من هذه التقنيات وتوظيفها 
ً
وأكد سعادته أن توفير أحدث التقنيات ليس هدفا

 الى أنه تم تشكيل لجنة ملتابعة سير العمل لتحقيق الكفاءة العالية وتحسين أسلوب تقديم ال
ً
خدمات, مشيرا

 والتأكد من تحقيق أعلى مردود للخدمات التي يشتمل عليها املشروع وتذليل ما قد يعترض ذلك من عقبات.
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 م 2016 فبراير 16-هـ 1437جمادى األول  7 الثالثاء

نورة تعرض أحدث خدماتها اإللكرتونية أمام وفد من بنك  األمريةجامعة 
 التسليف

اطلع وفد من البنك السعودي للتسليف واالدخار خالل األسبوع املاض ي على تجربة جامعة األميرة نورة بنت عبد 

 عبر اإلصدار الرحمن في إدارة املع
ً
)تراسل(, ووصف الوفد ما شاهدوه بالقفزة  الجديد لنظامامالت إلكترونيا

النوعية التي حظيت بها جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن من تقدم في خدماتها االلكترونية. حيث تعرفوا على 

اع البريد الورقي والوثائق الداخلية أبرز الخصائص واملزايا التي يتمتع بها النظام املختص بإدارة ومتابعة جميع أنو 

 
ً
 وتأمين مسار األعمال الضروري إلرسال الوثائق التي تتطلب عمال

ً
والخارجية على الشبكة مع أرشفتها إلكترونيا

 من موظفين محددين, مع تسهيل النظام وتنظيم عمليات تسجيل ومعالجة البريد الورقي, وكافة العمليات 
ً
محددا

نائب  حيث استعرضواملعامالت الداخلية شامال املعامالت الخاصة واملعامالت السرية. للمعامالت الخارجية 

 بالتدريب,  املشرف العام املهندس عبدالحميد أسعد مراحل املشروع
ً
 من التخطيط والتنفيذ والتشغيل ومرورا

ً
بدءا

 
ً
باإلنجازات واجمالي املعامالت  كما اطلع الوفد على آلية سير املعامالت منذ تدشين املشروع بجميع مراحلة مرورا

 هـ.143٦-1435لعام 

  

خالل لقائه بمسؤولي -يأتي ذلك بالتزامن مع اطالع مدير منظومة )جامعة( في وزارة التعليم عبدالعزيز الصعيري 

الخدمات التقنية في الجامعة, بهدف التعرف على  على -اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بالجامعة

حقول البيانات املتبادلة بين الوزارة والجامعات الحكومية. حيث تم االتفاق على دراسة متطلبات معظم البيانات 

 التي سيتم تبادلها مع منظومة جامعة في وزارة التعليم.

م التي ستأتي بالتعاون مع برنامج التعامالت فيما أطلعت إدارة التقنية الصيعري على منظومة جامعة واملها

والوزارة, مع آلية ربط البيانات الرئيسية املستهدفة من قبل الوزارة عن طريق مشروع ” يّسر“اإللكترونية الحكومية 

الشبكة السعودية والتي تضمنت: )بيانات الطالبات والخريجات, بيانات أعضاء هيئة التدريس واملوظفين(, حيث 

خدمة منها: )خدمة مقبول, خدمة التعاقد, خدمة تزكية, خدمة  30ادرة منظومة جامعة أكثر من ستشمل مب

 املؤتمرات والندوات ( وغيرها من الخدمات.

من جانبه, لفت املشرف العام لإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عمر 

جامعة ملفاهيم الحكومة اإللكترونية, مؤكدا توفير إدارة لتقنية ألفضل الحلول السدحانى إلى مواكبة إدارة ال

التقنية واإللكترونية في جميع الخدمات بالجامعة. حيث تتبنى جامعة األميرة نورة تعزيزمبدأ التعاون بين الجهات 

 اإللكترونية الحكومية, من خالل استضافة ممثلي الجهات الحكومية لالطالع على تجربتها في الخدمات

 

http://www.watny1.com/community-news/447862.html
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 م 2016 فبراير 18-هـ 1437جمادى األول 9 الخميس 

 برناجمًا تدريبيًا يف جامعة األمرية نورة 85
برنامجا تدريبيا, يستفيد منها  85 أعدت عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

أشهر ضمن خطة  3إداري, على مدى  وكادر التدريسمنسوبات ومنسوبي الجامعة من قيادات وأعضاء هيئة 

هـ.وتستهدف عمادة 1437-143٦الجامعة لبرامجها التدريبية خالل الفصل الدراس ي الثاني لهذا العام الدراس ي 

لكفاءة املهنية للقيادات والهيئة األكاديمية واإلدارية بما يتوافق مع االقتصاد التطوير بهذه لخطة التدريبية تنمية ا

 املعرفي.

 2٦برنامجا لقيادات الجامعة و 21ووفقا لتقرير حديث أصدرته عمادة التطوير فقد شملت هذه الخطة ما يقارب 

 موجا إلى  24برنامجا للهيئة األكاديمية, إضافة إلى حوالي 
ً
, وخمسة برامج أخرى للهيئة اإلدارية داريةاإل  الهيئةبرامجا

 من الرجال.

إلى ذلك, بدأت مكاتب التنسيق في عمادة التطوير باستقبال ترشيح املتقدمات للبرامج التدريبة عامة. الجدير 

 وهي مجوعة من البرامج التي تخدم  على اإلنجليزيةبالذكر أن برامج اللغة 
ً
 كبيرا

ً
وجه الخصوص القت إقباال

, برامج مهارات  PD-ARE  في تطوي القدرات اللغوية كبرنامج كتابة البحوث األكاديمي وتساعد والعامة صيناملتخص

, برنامج تطوير مهارات كتابة  PEDAL  , برنامج تطوير القيادات األكاديمية PD –BCOM  التواصل في بيئة العمل

باإلضافة إلى برنامج اللغة  STUDY SKILLS , برنامج مهارات الدراسة البحثية PD-BMW  الرسائل والتقارير

 لتحديد مستوى املتقدمات وتوجيههن بعد ذلك إلى ما EAPالشامل   اإلنجليزية
ً
. هذا وقد تم إجراء اختبارا

 اللغوية. وقدراتهن يتناسب
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 م 2016 فبراير 26-هـ 1437جمادى األول 17 الجمعة 

 جامعة األمرية نورة تطلق مبادرة سفريات التميز واجلودة
سفيرات التميز والجودة في  مبادرة عبدالرحمنالتطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت  أطلقت عمادة

ن خالل املبادرة تقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات األعضاء املهنية مركز التميز للتعليم والتعلم, حيث يتم م

واألكاديمية من ِقبل عمادة التطوير وتنمية املهارات تحت مظلة وكالة الجامعة للتطوير والجودة. حيث تعتمد 

فرص متكافئة املبادرة على نشر ثقافة التميز والجودة بواسطة نخبة مؤهلة من أعضاء الهيئة التعليمية, بتوفير 

لتدريب و تطوير أعضاء الهيئة التعليمية من خالل تأهيل سفيرات للتميز و الجودة ليعملن وسطاء لنقل املعرفة و 

 لبيان صحافي أصدرته جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن,   الخبرة والتواصل
ً
و بناء مجتمع معرفي ُمستدام.ووفقا

أعضاء الهيئة التعليمية   السفيرات ونقل البرامج التدريبية املتنوعة الي أن العمادة أعلنت بدء مرحلة تفعيل مهام

هـ في مرحلتها الثانية, متخذة 1437وذلك ابتداء من شهر جمادى االول للعام الهجري   بمختلف كليات الجامعة

ض بالعملية عضو هيئة التدريس كركيزة أساسية لتحقيق االهداف األكاديمية للجامعة لدورها الفعال في النهو 

 التعليمية.

فيما تهدف مبادرة سفيرات التميز والجودة إلى اختيار نخبة من عضوات الهيئة التعليمية بناًء على معايير مدروسة 

الخبرات واملعارف لزميالتهن من عضوات الهيئة التعليمية . كما تقوم  وإثراء  و تدريبهن و تأهيلهن كمدربات لنقل

على تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التعليمية وتكوين فريق إلعداد الحقائب التدريبية باإلضافة إلى 

م في الجامعة وتطبيقها لبناء مجتمع معرفي. إل
ُ
ى جانب املشاركة في املشاركة في بناء استراتيجية التعليم والتعل

مجتمعات التعلم األكاديمية ونشر ثقافتها واملشاركة املستمرة والفاعلة في أنشطة مركز التميز في التعليم والتعلم 

 وفق منهجيات محددة مما ينتج عنه تحقيق معايير التميز والجودة في ضوء توجه الجامعة.

عّد مبادرة سفيرات التميز والجودة واحدة 
ُ
من مجموعة مبادرات يضمها مركز التميز في التعليم والتعلم إلى ذلك, ت

والذي يعمل على االرتقاء بجودة التعليم الجامعي, حيث يقدم خدمات ألعضاء هيئة التدريس والطالبات في جوانب 

مختلفة في التعليم والتعلم. وتتألف برامجه من مجموعة واسعة من الدورات التدريبية, وورش العمل, والحلقات 

لتطوير األداء بجامعة األميرة  واالستشارية الالزمةالدراسية, والسيمينارات, وأركان النقاش, والجلسات الحوارية 

 نورة بنت عبد الرحمن.
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 م 2016 فبراير 29-هـ 1437جمادى األول 20 اإلثنين

جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تتبىن برناجمًا لقائدات التعلم 
 اإللكرتوني

)عمادة التعلم اإللكتروني  تبنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا لقائدات التعلم اإللكتروني, من خالل 

وبناء القدرة املؤسسية للكليات  والتعليم عن بعد( حيث تستهدف العمادة بهذا البرنامج تعزيز الكفاءات األكاديمية

مع خلق قصص نجاح مميزة وتدريب النظراء في مجال التعلم اإللكتروني, لتحقيق الريادة والتميز للمرأة في التعلم 

اإللكتروني والتعليم عن بعد.وقالت عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد الدكتورة عهود بنت عبد هللا 

صدرته جامعة األميرة نورة أمس, أن الجامعة تسعى إلى االستخدام األمثل لتقنيات التعليم الفارس في بيان رسمي أ

اإللكتروني في دعم وتفعيل استراتيجيات التعليم والتعلم املختلفة لتطوير وتجويد العملية التعليمية واألكاديمية 

كير والتحليل بما يتناسب مع املادة وخلق بيئة تعلم تفاعلية نشطة متطورة تعزز مهارات البحث والتعلم و التف

 العلمية املطروحة .

وفيما يستهدف برنامج )قائدات التعلم اإللكتروني( عدد من عضوات الهيئة التعليمية يتم ترشيحهن من قبل 

 – كلياتهن, ستتضمن خطة سير البرنامج تدريب عدد من عضوات الهيئة التعليمية يتم ترشيحهن من قبل كلياتهن 

لحضور حزمة من الدورات التدريبية وورش العمل التي من أبرزها: تعزيز التعليم باستخدام  –ير محددة وفق معاي

نظام إدارة التعلم اإللكتروني, وورشة عمل الفصول االفتراضية, ودورة التصميم النموذجي للمقررات اإللكترونية. 

ملهارات األساسية لتحقيق الريادة في مجال حيث تهدف هذه الدورات والورش إلى إكساب املشاركات املفاهيم وا

التعلم اإللكتروني, وتشمل تلك املهارات الفهم الدقيق لنظام إدارة التعلم اإللكتروني وملفاهيم ومصطلحات التعلم 

اإللكتروني وتكنولوجيا التعليم, واإلملام بأبرز أدوات وتطبيقات التعلم اإللكتروني, والتمكن من استخدام أدوات 

دثات التقنية والتوظيف املناسب لها, ولعل أبرز ما يسعى إليه البرنامج هو تكوين قاعدة من شركاء النجاح ومستح

وقادة التغيير في مجال التعلم اإللكتروني, تدعم تقديم االستشارات والتدريب للنظراء من أعضاء الهيئة التعليمية 

 بالكليات ويساهم في بلوغ أهداف وغايات الجامعة املنشودة بالكليات التي ينتمين إليها بما يحقق االكتفاء الداخلي
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 م 2016 مارس 1-هـ 1437جمادى األول 21 الثالثاء

 طالبات يف جامعة األمرية نورة يتدربن على )التسوق اإللكرتوني(
في الوقت الذي اتجه املجتمع بشكل ملحوظ إلى التسوق اإللكتروني, سعت كلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن إلى تنظيم دورة تدريبية للتسوق اإللكتروني )عبر اإلنترنت( لطالبات الجامعة. وأكدت املدربة طالبة 

ي أهمية التدريب على التسوق اإللكتروني في ظل عدم نظم املعلومات بكلية علوم الحاسب واملعلومات مها الروق

معرفة الكثير ألساسيات التسوق عبر اإلنترنت أو كيفية الدفع وطريقة الشراء, مشيرة إلى تقديم الدورة لنصائح 

التسوق اإللكتروني اآلمن بعيدا عن الغش والخداع, ليكون لدى املستهلك الوعي الكافي للمواقع املصرح بها إضافة 

ى طريقة الدفع عند الشراء بعيدا عن الوقوع ضحية لخداع املستثمرين اإللكترونيين. فيما أوضحت الروقي فوائد إل

التسوق اإللكتروني من خالل توفيره للكثير من الوقت, حيث توفر مواقع التسوق عبر اإلنترنت الشراء من كافة 

فر الكثير من املال, فضال عن الحصول على أفضل سعر انحاء العالم, فال يحتاج األمر إلى مغادرة املنزل, مما يو 

 مقارنة بين السعر املطلوب وبين األسعار املوجودة في املحالت التجارية.

من جانب آخر, تضمنت دورة التسوق اإللكتروني التي نظمتها وحدة النشاط الطالبي بكلية العلوم عدة محاور 

أوضحت تاريخ التسوق عبر اإلنترنت وبداياته ومفهوم هذا النوع من التسوق وأهم النصائح للتسوق اآلمن لكي ال 

ن يقع املستهلك ضحية الغش اإللكتروني, إلى جانب فوائده بتوفير 
ً
الكثير من الوقت ومن كافة أنحاء العالم كما يمك

املستهلك من الحصول على أفضل سعر للمنتج من خالل املقارنة بين مواقع ومحالت مختلفة, ولفتت الدورة إلى أن 

 ذلك ميزة يحتاجها املستهلك في عصر تزاحمت فيه السلع وبمواصفات وجودة مختلفة.
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 م 2016 مارس 2-هـ 1437جمادى األول  22 األربعاء

 جامعة األمرية نورة تطلق محلة )بيدك التغيري( حول الشيخوخة
news/459358.html-http://www.watny1.com/community 

 
 م 2016 مارس 8-هـ 1437جمادى األول  28 الثالثاء

 األمرية نورة تدشن مقهى حواري غداً مديرة جامعة 
news/463649.html-http://www.watny1.com/cultural 

 

 

 م 2016 مارس 8-هـ 1437جمادى األول  28 الثالثاء

 مديرة جامعة األمرية نورة تدشن مقهى حواري اليوم
news/463913.html-http://www.watny1.com/cultural 

 

 

 م 2016 مارس 8-هـ 1437جمادى األول  28 الثالثاء

 طالبات يف جامعة األمرية نورة يتدربن على )التسوق اإللكرتوني(
news/458633.html-http://www.watny1.com/community 
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 م 2016 فبراير 13-هـ 1437جمادى األول  4 السبت

دشن خدمات #احلقيبةجامعة األمرية نورة 
ُ
 االذكية للطالبات ومنسوباته_ت

دشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت مشروع الحقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي الجامعة, وتعد 

الحقيبة الذكية هي إحدى الخدمات السحابية التي تقدمها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع شركة 

مايكروسوفت العاملية, والتي تتيح إمكانية التواصل وتشارك املعلومات والبيانات بكل سهولة بين طالبات الجامعة 

  ومنسوبيها بشكل  فعال  وكفاءة  عالية.

تشتمل الحقيبة الذكية على العديد من الخدمات التقنية املتميزة ومنها خدمة البريد اإللكتروني للطالبات 

جيجا بايت( وخدمة استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون الحاجة لتحميل  50ل إلى) بمساحات عالية تص

والتي ” ون درايف“البرنامج على الجهاز املستخدم, مع إمكانية حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية 

  تيرا بايت لكل مستخدم. 1توفر مساحة تخزين تصل لـ 

بن عمر السدحان, املشرف العام على إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت,  وقد صرح سعادة الدكتور عبدالعزيز

بأن هذا املشروع يعتبر من املشاريع الرائدة والتي توفر أحدث التقنيات من شركة مايكروسوفت العاملية لخدمة 

ت االستعالم الطالبات ومنسوبي الجامعة, وأن املشروع سوف يتم تفعيله للطالبات على مراحل وتستطيع الطالبا

عن الخدمات املقدمة وتاريخ تفعيل الخدمات من خالل موقع املشروع كما يستطيع جميع منسوبي الجامعة من 

  خالل املوقع طلب تراخيص برامج وخدمات الحقيبة الذكية.

 بامل
ً
شروع وأشار سعادته إلى أنه تم تدشين موقع خاص باملشروع باللغتين العربية واإلنجليزية, ويشمل تعريفا

 .sc.pnu.edu.saوالخدمات املقدمة وأدلة االستخدام ووسائل الدعم الفني للمستخدمين من خالل الرابط 

 بحد ذاته وإنما الهدف االستفادة من هذه التقنيات وتوظيفها 
ً
وأكد سعادته أن توفير أحدث التقنيات ليس هدفا

 إلى أنه تم تشكيل لجنة ملتابعة سير العمل لتحقيق الكفاءة العا
ً
لية وتحسين أسلوب تقديم الخدمات, مشيرا

 والتأكد من تحقيق أعلى مردود للخدمات التي يشتمل عليها املشروع وتذليل ما قد يعترض ذلك من عقبات.
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 م 2016 فبراير 16-هـ 1437جمادى األول  7 الثالثاء

 فعالياته بعدة توصيات"وقولوا للناس حسنا "أختتام ملتقى 

 

أختتم اليوم الثالثاء امللتقى النسائي وقولوا للناس حسنا والذي كان برعاية كريمه من صاحبة السمو االميره 

وينظمه املكتب النسائي بمكتب الدعوة واالرشاد شمال الرياض واستمر ملدة اربعة البندري بنت عبدهللا آل سعود 

 ايام.

عن  نورة وتحدثتوتناولت جلسات اليوم الختامي لقاء مع الدكتورة هدى عافش ي استاذ مساعد بجامعة االميرة 

الرشاد بسكاكا وتجربة وطرحت بعض املكاتب الدعوية تجربتها مثل مكتب التعاوني للدعوة وا تجربتها في الدعوة

  املكتب التعاوي للدعوة واالرشاد بالدمام وتجربة املكتب التعاوني للدعوة واالرشاد باالحساء

ادارتها كل من  عملية خطط خالل من الدعوبة املكاتب بين والتعاون  الشراكة بعدها اقيمت ورشة عمل عن

 الهويمل. وسارة واالستاذه العقيل ايمان االعالميه

  أهمها:وآختتم امللتقى بعدد من التوصيات كان من 

  عمل مؤسس ي رائد الدعوة إلىدعوة وزارة الشؤون االسالمية لتحويل مكاتب 

  ودعوة املختصين واملختصات لالهتمام باآلقسام النسائية في مكاتب الدعوة في اململكة وتطويرها وتبادل الخبرات

 لتعميمها على مستوى املكاتب الدعويةوترشيح آفضل البرامج املنفذه وتطويرها 

 واالهتمام بالجانب التطوعي في االقسام النسائية ملكاتب الدعوة واستقطاب املتطوعات وتطويرهن

واالستفاده من الخدمات االلكترونية في كل مكتب دعوة لبث املحاضرات والدروس العلمية ونقل الفعاليات 

  والبرامج والدورات املقامة

 املكاتب الدعوية اآلخرى في القرى وتبني برامج دعوية مبتكرة تناسبهاواآلهتمام ب

 وإقامة ملتقى سنوي لآلقسام النسائية في مكاتب الدعوة

http://www.faifaonline.net/portal/2016/02/16/247279.html
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 الدعوة.
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 م 2016 فبراير 14-هـ 1437جمادى األول 5 االحد

 تدشني خدمات احلقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي جامعة األمرية نورة

 

عبدالرحمن مشروع الحقيبة الذكية دشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بجامعة األميرة نورة بنت 

للطالبات ومنسوبي الجامعة, وتعد الحقيبة الذكية هي أحد الخدمات السحابية التي تقدمها الجامعة بالشراكة مع 

شركة مايكروسوفت العاملية, والتي تتيح إمكانية التواصل وتشارك املعلومات والبيانات بكل سهولة بين طالبات 

  فعال  وكفاءة  عالية. الجامعة ومنسوبيها بشكل  

واشتملت الحقيبة الذكية على العديد من الخدمات التقنية املتميزة ومنها خدمة البريد اإللكتروني للطالبات 

جيجا بايت( وخدمة استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون الحاجة لتحميل  50بمساحات عالية تصل إلى) 

والتي ” ون درايف“حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية  البرنامج على الجهاز املستخدم, مع إمكانية

  تيرا بايت لكل مستخدم. 1توفر مساحة تخزين تصل لـ 

وأوضح املشرف العام على إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت الدكتور عبدالعزيز السدحان بأن هذا املشروع يعد 

ن شركة مايكروسوفت العاملية لخدمة الطالبات ومنسوبي من املشاريع الرائدة التي توفر أحدث التقنيات م

الجامعة, وأن املشروع سوف يتم تفعيله للطالبات على مراحل وتستطيع الطالبات االستعالم عن الخدمات 

املقدمة وتاريخ تفعيل الخدمات من خالل موقع املشروع كما يستطيع جميع منسوبي الجامعة من خالل املوقع 

  وخدمات الحقيبة الذكية.طلب تراخيص برامج 

وبين الدكتور السدحان أنه تم تدشين موقع خاص باملشروع باللغتين العربية واإلنجليزية, ويشمل تعريف باملشروع 

 .sc.pnu.edu.saوالخدمات املقدمة وأدلة االستخدام ووسائل الدعم الفني للمستخدمين من خالل الرابط 

 
ً
بحد ذاته وإنما الهدف االستفادة من هذه التقنيات وتوظيفها لتحقيق  وأكد أن توفير أحدث التقنيات ليس هدفا

 إلى أنه تم تشكيل لجنة ملتابعة سير العمل والتأكد من 
ً
الكفاءة العالية وتحسين أسلوب تقديم الخدمات, مشيرا

 تحقيق أعلى مردود للخدمات التي يشتمل عليها املشروع وتذليل ما قد يعترض ذلك من عقبات.

 

 

http://www.sra7h.com/?p=234294#.VsBaixwD77Q.twitter
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 م 2016 فبراير 18-هـ 1437جمادى األول  9 يسالخم

 برناجمًا تدريبيًا يف جامعة األمرية نورة لقياداتها وأكادميياتها وإدارياتها 85

, 85أعدت عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
ً
 تدريبيا

ً
يستفيد منها  برنامجا

أشهر ضمن خطة الجامعة لبرامجها التدريبية خالل الفصل الدراس ي  3منسوبات ومنسوبي الجامعة ,على مدى 

  الثاني لهذا العام .

وتستهدف عمادةالتطوير بهذه لخطة التدريبية تنمية الكفاءة املهنية للقيادات والهيئة األكاديمية واإلدارية بما 

برنامجا للهيئة 2٦برنامجا لقيادات الجامعة و 21رفي , إذ شملت هذه الخطة ما يقارب يتوافق مع االقتصاد املع

 موجا إلى الهيئة اإلدارية, وخمسة برامج أخرى للهيئة اإلدارية من الرجال. 24األكاديمية, إضافة إلى حوالي 
ً
 برنامجا

 
ً
 كبيرا

ً
وهي مجوعة من البرامج التي تخدم  مما يذكر أن برامج اللغة اإلنجليزية على وجه الخصوص القت إقباال

, برامج مهارات  PD-AREاملتخصصين والعامة وتساعد في تطوير القدرات اللغويةكبرنامج كتابة البحوث األكاديمي 

, برنامج تطوير مهارات كتابة  PEDAL, برنامج تطوير القيادات األكاديمية  PD –BCOMالتواصل في بيئةالعمل 

باإلضافة إلى برنامج اللغةاإلنجليزية  STUDY SKILLS, برنامج مهارات الدراسة البحثية  PD-BMWالرسائلوالتقارير 

 لتحديد مستوىاملتقدمات وتوجيههن بعد ذلك إلى ما يتناسب وقدراتهن اللغوية. EAPالشامل 
ً
 , وقد تم إجراء اختبارا

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sra7h.com/?p=235773
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 م 2016 فبراير 24-هـ 1437جمادى األول 15 األربعاء

 جامعة األمرية نورة تفتح جمال التقديم على طلبات التحويل اخلارجي
افتحت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي للفصل الدراس ي االول 

 12والتسجيل استقبال طلبات التحويل الخارجي يوم هـ, حيث بدأت عمادة القبول 1438-1437للعام الجامعي 

  هـ.1437جمادى األولى من العام الجامعي  23جمادى األولى حتى يوم 

وأكدت العمادة أن تقديم الطلب ال يعني القبول خاصة إذا لم تتحقق الشروط الخاصة بالتخصص واملعلنة على 

طلوبة من الطالبة عند التقدم بطلب التحويل إلى صفحة عمادة القبول والتسجيل , موضحة أن اإلجراءات امل

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, تتمثل في : تقديم الوثائق املطلوبة في عمادة القبول والتسجيل في املبنى 

-Darاألكاديمي للجامعة بحي النرجس, ويمكن للطالبة التواصل واالستفسار على البريد االلكتروني: 

eq@pnu.edu.sa بعة ما يستجد على الطلب, وملزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع الجامعة متا

www.pnu.edu.sa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sra7h.com/?p=237450
http://www.pnu.edu.sa/
http://www.pnu.edu.sa/
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 م 2016 فبراير 25-هـ 1437جمادى األول  16 الخميس

ز واجلودة يف مرحلتها جامعة األمرية نورة 
ّ
تطلق مبادرة سفريات التمي

 الثانية
” سفيرات التميز والجودة ” أطلقت عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادرة  

  وذلك في مركز التميز للتعليم والتعلم.

األعضاء املهنية واألكاديمية من ِقبل عمادة التطوير ويتم من خالل تلك املبادرة تقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات 

وتنمية املهارات تحت مظلة وكالة الجامعة للتطوير والجودة, وتعتمد املبادرة على نشر ثقافة التميز والجودة 

بواسطة نخبة مؤهلة من أعضاء الهيئة التعليمية, بتوفير فرص متكافئة لتدريب وتطوير أعضاء الهيئة التعليمية 

الل تأهيل سفيرات للتميز والجودة ليعملن وسطاء لنقل املعرفة والخبرة والتواصل وبناء مجتمع معرفي من خ

  ُمستدام .

وتهدف مبادرة سفيرات التميز والجودة إلى اختيار نخبة من عضوات الهيئة التعليمية بناًء على معايير مدروسة 

ارف لزميالتهن من عضوات الهيئة التعليمية, كما تقوم على وتدريبهن وتأهيلهن كمدربات لنقل وإثراء الخبرات واملع

تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التعليمية وتكوين فريق إلعداد الحقائب التدريبية, باإلضافة إلى 

م في الجامعة وتطبيقها لبناء مجتمع معرفي, إلى جانب املشارك
ُ
ة في املشاركة في بناء استراتيجية التعليم والتعل

مجتمعات التعلم األكاديمية ونشر ثقافتها واملشاركة املستمرة والفاعلة في أنشطة مركز التميز في التعليم والتعلم 

  وفق منهجيات محددة مما ينتج عنه تحقيق معايير التميز والجودة في ضوء توجه الجامعة.

عّد مبادرة سفيرات التميز والجودة واحدة من مجموعة مبادرات 
ُ
يضمها مركز التميز في التعليم والتعلم الذي وت

يعمل على االرتقاء بجودة التعليم الجامعي, حيث يقدم خدمات ألعضاء هيئة التدريس والطالبات في جوانب 

مختلفة في التعليم والتعلم, وتتألف برامجه من مجموعة واسعة من الدورات التدريبية, وورش العمل, والحلقات 

رات, وأركان النقاش, والجلسات الحوارية واالستشارية الالزمة لتطوير األداء بجامعة األميرة الدراسية, والسيمينا

 نورة بنت عبد الرحمن

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sra7h.com/?p=237702
http://www.sra7h.com/?p=237702
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 م 2016 فبراير 29-هـ 1437جمادى األول 20 اإلثنين

ا لقائدات التعل
ً
 م اإللكرتونيجامعة األمرية نورة تتبىن برناجم

تبنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا لقائدات التعلم اإللكتروني, من خالل )عمادة التعلم اإللكتروني 

والتعليم عن بعد( حيث تستهدف العمادة بهذا البرنامج تعزيز الكفاءات األكاديمية وبناء القدرة املؤسسية للكليات 

النظراء في مجال التعلم اإللكتروني, لتحقيق الريادة والتميز للمرأة في التعلم مع خلق قصص نجاح مميزة وتدريب 

  اإللكتروني والتعليم عن بعد.

وأوضحت عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد الدكتورة عهود بنت عبد هللا الفارس في بيان رسمي أصدرته 

ام األمثل لتقنيات التعليم اإللكتروني في دعم وتفعيل جامعة األميرة نورة أمس, أن الجامعة تسعى إلى االستخد

استراتيجيات التعليم والتعلم املختلفة لتطوير وتجويد العملية التعليمية واألكاديمية وخلق بيئة تعلم تفاعلية 

 نشطة متطورة تعزز مهارات البحث والتعلم والتفكير والتحليل بما يتناسب مع املادة العلمية املطروحة , وفيما

  ية يتم ترشيحهن من قبل كلياتهن.يستهدف برنامج )قائدات التعلم اإللكتروني( عددا من عضوات الهيئة التعليم

وأفادت الفارس أن خطة سير البرنامج تتضمن تدريب عدد من عضوات الهيئة التعليمية ويتم ترشيحهن من قبل 

ية وورش العمل التي من أبرزها: تعزيز التعليم لحضور حزمة من الدورات التدريب –وفق معايير محددة  –كلياتهن 

باستخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني , وورشة عمل الفصول االفتراضية , ودورة التصميم النموذجي للمقررات 

اإللكترونية , حيث تهدف هذه الدورات والورش إلى إكساب املشاركات املفاهيم واملهارات األساسية لتحقيق الريادة 

ال التعلم اإللكتروني, وتشمل تلك املهارات الفهم الدقيق لنظام إدارة التعلم اإللكتروني وملفاهيم في مج

ومصطلحات التعلم اإللكتروني وتكنولوجيا التعليم, واإلملام بأبرز أدوات وتطبيقات التعلم اإللكتروني, والتمكن 

عل أبرز ما يسعى إليه البرنامج هو تكوين من استخدام أدوات ومستحدثات التقنية والتوظيف املناسب لها, ول

قاعدة من شركاء النجاح وقادة التغيير في مجال التعلم اإللكتروني, تدعم تقديم االستشارات والتدريب للنظراء من 

أعضاء الهيئة التعليمية بالكليات التي ينتمين إليها بما يحقق االكتفاء الداخلي بالكليات ويسهم في بلوغ أهداف 

 الجامعة املنشودة.وغايات 

 

 

http://www.sra7h.com/?p=238301
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 م 2016 فبراير 29-هـ 1437جمادى األول 20 اإلثنين

 كلية العلوم جبامعة األمرية نورة تدرب طالباتها على )التسوق اإللكرتوني(
بعنوان ) التسوق اإللكتروني ( أقامت كلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم دورة تدريبية 

  للطالبات نظمتها وحدة النشاط الطالبي بكلية العلوم .

وأكدت املدربة طالبة نظم املعلومات بكلية علوم الحاسب واملعلومات مها الروقي أن املجتمع اآلن يتجه بشكل 

مية التدريب على التسوق ملحوظ إلى التسوق اإللكتروني فمن هنا جاءت فكرة إعداد الدورة التي تركز على أه

اإللكتروني في ظل عدم معرفة الكثير ألساسيات التسوق عبر اإلنترنت أو كيفية الدفع وطريقة الشراء , مشيرة إلى 

أن الدورة طرحت نصائح التسوق اإللكتروني اآلمن بعيدا عن الغش والخداع, ليكون لدى املستهلك الوعي الكافي 

 طريقة الدفع عند الشراء بعيدا عن الوقوع ضحية لخداع املستثمرين اإللكترونيين.للمواقع املصرح بها إضافة إلى 

كما أوضحت الروقي أن للتسوق اإللكتروني فوائد من خالل توفيره للكثير من الوقت, حيث توفر مواقع التسوق 

فر الكثير من املال, فضال عن عبر اإلنترنت الشراء من كافة أنحاء العالم, فال يحتاج األمر إلى مغادرة املنزل, مما يو 

الحصول على أفضل سعر مقارنة بين السعر املطلوب وبين األسعار املوجودة في املحالت التجارية , مستعرضة 

 تاريخ التسوق عبر اإلنترنت وبداياته ومفهوم هذا النوع من التسوق .

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sra7h.com/?p=238589
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 م 2016 مارس 2-هـ 1437جمادى األول  22 األربعاء

 للوعي املايل "ريايل"جامعة االمرية نورة تنظم دورة عن برنامج 
للوعي ” ريالي“بالتعاون مع جمعية سدكو تنظم كلية املجتمع في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن دورة عن برنامج 

املالي أحد أهم البرامج التي أطلقتها مجموعة سدكو القابضة ضمن مبادراتها االجتماعية, ويهدف لتعزيز الوعي املالي 

الخميس  يوم فييالي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وذلك لدى املجتمع و ستقدم الدورة من قبل سفيرات ر 

 0.800في مسرح كلية املجتمع  12إلى  ٩هـ في الساعة  1437  / 05/ 23

 للتسجيل:

  اضغط هنا()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sra7h.com/?p=239075
https://docs.google.com/forms/d/1HPQyUC2pNZbX3u9bwkpZBHelJIckCBCnBbfX4FieAIc/viewform?c=0&w=1
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 م 2016 مارس 9-هـ 1437جمادى األول  29 األربعاء

م فائزي "أوملبياد اإلبداع العلمي".. السبت
ِّ
كر

ُ
 الوزير "العيسى" ي

يرعى وزير التعليم, د. أحمد العيس ى, ظهر غد السبت, الحفل الختامي للتصفيات النهائية لألوملبياد الوطني لإلبداع 

( الذي انطلق أمس الخميس في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة 201٦العلمي )إبداع 

 الرياض.

مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة", ويقوم الوزير يتم تنظيم األوملبياد عبر وزارة التعليم و 

مجاال )األنظمة املدمجة, والبرمجيات,  20مشروعا علميا, توزعت على  120بتكريم الفائزين والفائزات من بين 

والعلوم  والروبوت, واألجهزة الذكية, والرياضيات, والطاقة الكيميائية, والطب الحيوي, والعلوم الصحية,

االجتماعية والسلوكية, والفيزياء, والفلك, والكيمياء, والهندسة البيئية وامليكانيكية, وعلوم األحياء الخلوية 

 والجزيئية والدقيقة, وعلوم الحيوان, واملواد, واألرض, والبيئة, والنبات(.

حمدان بن إبراهيم املحمد؛ أن وأوضح املشرف العام على األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي في "موهبة", د. 

مشروًعا ستكون مناصفة بين الطالب والطالبات,  30املشروعات الفائزة بجوائز األوملبياد هذا العام, وعددها 

وتخضع لعملية تحكيم دقيقة من قبل نخبة من املحكمين واألكاديميين في تخصصات مختلفة ذات عالقة بمجاالت 

 األوملبياد.

 222.04٦م, بلغ 201٦على أوملبياد إبداع إلى أن عدد الطالب الذين سجلوا للمشاركة في إبداع وأشار املشرف العام 

طالبا, بينما بلغ عدد  ٩.741طالبات, و 12.305مدرسة متوسطة وثانوية, من بينهم  3.٩42طالبا وطالبة, من 

محكما ومحكمة في  40مشروعا, خضعت لعملية تحكيم إلكتروني, شارك فيها  2.٩81املشروعات املسجلة 

 مشروعا فقط, للمشاركة في مرحلة التصفيات النهائية. 120التخصصات كافة, الختيار 

طالب وطالبة من أوائل  1000", شهد تدريبا إلكترونيا ألكثر من 201٦وأضاف الدكتور املحمد أن "إبداع 

أيام, لرفع مستوى جودتها  3ملدة املسجلين, كما أن املشروعات الفائزة سيتم تأهيلها من خالل ورشة عمل تقام 

http://www.ajel.sa/local/1715391
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وجاهزيتها الختيار األفضل منها للمشاركة في املعارض واملنافسات الدولية, إلى جانب دعم املشروعات الفائزة 

 وتحويلها للفحص املبدئي في مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.
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 م 2016 فبراير 14-هـ 1437جمادى األول 5 االحد

جامعة األمرية نورة تسابق العصر وتطلق احلقيبة الذكية بالتعاون مع 
 مايكروسوفت

الحقيبة  عبدالرحمن, خدماتدشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت في جامعة األميرة نورة بنت 

بما يتناسب مع متطلبات  التعليمية,هدفها تطوير املنظومة  براقة,الذكية للطالبات ومنسوبي الجامعة, في خطوة 

 العصر.

وأوضح املشرف العام على إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت الدكتور عبدالعزيز السدحان , أن الحقيبة هي إحدى 

ة بالشراكة مع شركة مايكروسوفت العاملية, وتشمل عددا من الخدمات الخدمات السحابية التي تقدمها الجامع

التقنية املتميزة , كاستخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون الحاجة لتحميل البرنامج على الجهاز املستخدم, مع 

 تيرا 1لـ تصل تخزين  مساحة توفر التي «ون درايف»إمكانية حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية 

 .مستخدم لكل بايت

 الجامعة, ومنسوبي الطالبات لخدمة العاملية وأضاف أن املشروع يوفر أحدث التقنيات من شركة مايكروسوفت

 الخدمات تفعيل وتاريخ املقدمة الخدمات عن االستعالم الطالبات وتستطيع مراحل على للطالبات تفعيله وسيتم

تراخيص برامج وخدمات  طلب املوقع خالل من الجامعة منسوبي جميع يستطيع كما املشروع موقع خالل من

 الحقيبة الذكية.
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 م 2016 مارس 2-هـ 1437جمادى األول  22 األربعاء

حقوق املرضى جيب أن تشبع التطلعات وال تقف عند حدود  أبوعباة:
 احتياجاتهم

أكد الدكتور أحمد بن محمد ابوعباة , املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي, في 

جامع ة األميرة نورة بنت عبد الرحمن , أن تصميم حقوق املريض يجب أن ال تقف عند إحتياجات املرض ى بل 

  تتعداها لتحقق تطلعاتهم.

بعنوان: البناء والريادة للتميز في   ”املؤتمر الخليجي األول لحقوق املرض ى“أمس إلى   التي قدمها  العمل  ورقة في وقال

امللك عبدهللا يعمل لتحقيق هذا املفهوم من خالل استخدام وسائل إبداعيه   مستشفى  إن    تطلعات املرض ى,

التقنية في بيئة ُمحفزة  تعتمد على البحوث والدراسات والجهود املشتركة والتعاون مع مراكز عامليه مع تسخير

  للشفاء.

  4” أبوعباة“وعرض 
ً
ضرورة أن   محاور يرتكز عليها برنامج املستشفى في تعزيز حقوق املرض ى وتطلعاتهم , مؤكدا

يكون تطوير تجربة املريض أولوية إستراتجيه حتى نضمن استمرارها وعدم تغيرها مع تغير اإلدارات. والستدامة 

 ي
ً
  بناء النظام الداخلي الذي يحقق مفهوم تطوير تجربة املريض, وهو   ال بد من  تم االلتزام بهاملفهوم ليصبح توجها

عوامل تشمل : التزام القيادة العليا, بناء اإلدارة املختصة ودعمها, إشراك املرض ى وعوائلهم  ٦بالتالي يرتكز على 

لنا من املرض ى وذويهم., بناء الثقافة التي اإلستفادة من رجع الصدى الذي يص  ووضع آليات لدعم هذه املشاركة,

تدعم العاملين لتطوير أساليب العمل بما يطور الخدمات املقدمة, واالستخدام األمثل للتقنية وقنوات التواصل 

 اإلجتماعي.

ة أن من أهم العوامل لتطوير املباني واملرافق بما ٌيحقق تطلعات املرض ى من خالل البيئة املحفز ” أبوعباة“وأشار 

للشفاء والتي تحقق للمريض واملرافقين الراحة أثناء رحلتهم العالجيه في املستشفى من خالل توفير اإلستراحات 

  والخدمات واماكن الترفية لألطفال ومن خالل اإلعتناء بغرفة املريض وإعطائه الخصوصية في غرفة مفرده, إلى

تيار القيادات التي تؤمن بهذه الرؤية والتركيز على تدريب جانب اإلستثمار والتركيز على العنصر البشري من خالل إخ

 وتطوير العاملين في املنظمة وإشراك الجميع.

 حثيثة في مجال حقوق املرض ى وتطلعاتهم من  في ورقته إلى أن” أبوعباة“ولفت 
ً
  مستشفى امللك عبدهللا يبذل جهودا

 يح
ً
 إلى أن يصبح نهجه نموذجا

ً
خرى منطلق رؤية علمية , متطلعا

ُ
 . تذى بين املستشفيات األ
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 م 2016 فبراير 10-هـ 1437جمادى األول  1 االربعاء

خالل ندوات اليوم الثاني للفعاليات الثقافية للمهرجان الوطني للرتاث 
  والثقافية إمجاع على أهمية تعزيز اهلوية الوطنية لدى النشء

لثقافية للمهرجان الوطني للتراث  توحدت دعوات األكاديميات والباحثات خالل ندوات اليوم الثاني للفعاليات

 استضافتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى أهمية تعزيز الهوية التي” 30الجنادرية ” والثقافية

ا.وأكدت الدكتورة عزة بنت عبد الرحيم بن شاهين الوطنية لدى النشء, وتنمية ِقَيم االنتماء والوالء لدى أفراده

على أهمية دور األسرة في تنمية روح الوطنية   أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر املساعد بجامعة طيبة في دراستها

واملواطنة في نفوس أطفالها من خالل غرس السلوكيات واملمارسات العملية الدالة على حب الوطن, واالنتماء له, 

زانه وتكامل  مؤكدة ِ
ّ
 من عوامل سعادته وات

ً
 مهما

ً
شبع حاجات الطفل, تعد عامال

ُ
أن األسرة املستقرة التي ت

مَّ قدرته على التفاعل بشكل إيجابي مع املجتمع ولفتت إلى أنه ال تعارض بين مفهوم االنتماء 
َ
شخصيته, وِمن ث

مثل باقي أشكال االنتماء األخرى, يجب أن ينظر  الوطني, وبين الشريعة اإلسالمية, وتابعت: االنتماء الوطني مثله

ا. ودعت   إليه باعتباره أحد مكونات دائرة االنتماء األكبر, االنتماء إلى اإلسالم ديًنا وثقافة, ومشروًعا حضاريًّ

األخرى من أجل وضع مناهج  عزة في توصياتها املعنيين إلى االستفادة من التجارب الناجحة في البلدان الدكتورة

ثقف الطالب بمفاهيم حقوق اإلنسان بصورة صحيحة وواضحة ومتكاملة, إضافة إلى عقد دروس نموذجية ت

وطرق تدريسية, متنوعة ومميزة في عرض املفاهيم واملعارف املتعلقة بالديمقراطية والحريات العامة وسيادة 

ات الشباب املادية واملعنوية؛ القانون, وتقديمها للطلبة بصورة مشوقة ومتنوعة<كما أوصت بضرورة إشباع حاج

مه واستقراره, ومنها الحاجة إلى األمن والحماية,  بما يسهم في قوة ارتباط الفرد بوطنه وَسعيه إلى استمرار تقدُّ

والحاجة إلى إشباع املطالب االقتصادية.وشددت الدراسة على ضرورة وجود قاعدة معلوماتية حول التربية في 

ق قنوات محددة في النظام التربوي, مع تنظيم الندوات وحلقات البحث والحوار حقوق اإلنسان وتوثيقها وف

, بما يكسب الطلبة مهارات الحوار 
ً
والنقاش التي تتيح فيها مشاركة الهيئة التدريسية وأولياء األمور والطلبة جميعا

 إلى ضرورة تعزي
ً
ز الثقافة اإلسالمية كأساس والنقاش والتعبير واإلصغاء وحل املشكالت.ودعت الدكتورة عزة أيضا

اإلسالمية في مواجهة محاوالت العوملة  لبناء الهوية واالنتماء الوطني, وتابعت: فاملحافظة على الذاتية الثقافية

  ضرورة ملحة لتحصين الهوية الثقافية وبناء االنتماء الوطني. –موحد  لتحويل جميع الثقافات إلى نمط عالمي

العقيدة   كونت وحدة الوطن املبنية على ومن جهتها, دعت الكاتبة اإلعالمية كوثر األبرش الشباب إلى معرفة كيف

ألن الوطن  الوطنية ال تعني تجرد الشخص من صفاته وأصالته“إلسالمية, الفتة إلى أن  اإلسالمية والوحدة العربية

وبنات سعوديين برزوا ونجحوا في ميادين مختلفة واستعرضت الكاتبة اإلعالمية نماذج لشباب “.مظلة أعل

ووحدهم اسم الوطن, مؤكدة أن حب الوطن ال يحتاج إلثبات, في الوقت الذي حذرت من الطائفية ووصفتها بأنها 

أكبر مهدد لألمن الوطني كما حدث في العراق وسوريا واليمن ولبنان.وفي السياق ذاته, تحدثت الدكتورة نوف بنت 

http://roaanews.org/archives/49657
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حول تعزيز شعور الشباب باالنتماء إلى أسرهم, وذواتهم والشعور   األستاذ املشارك بجامعة سلمان ناصر التميمي

داعية إلى ضرورة إعداد الشباب للعمل واملشاركة الفاعلة في خطط التنمية   بشرف االنتماء للوطن واالعتزاز به,

وتعويده على التحلي بأخالقيات املواطن االجتماعية واالقتصادية والثقافية, إلى جانب تهذيب سلوكه وأخالقه 

  الواعي.

الوطنية للطفل, وبث الوعي فيه بتاريخ  وأشارت الدكتورة نوف إلى ضرورة تعزيز الثقافة الوطنية بنقل املفاهيم

إلى جانب العمل على بناء وعي ابنها   الجغرافية واالقتصادية للوطن وطنه وإنجازاته, وتثقيفه باألهمية

وحب التفاهم والتعاون والتكافل  ت التفكير الناقد, وغرس روح املبادرة, وتعويده على العمل املشترك,مهارا بتنمية

واللسان والسالح وفي الندوة الثانية التي عقدت بعنوان )األسرة وتحديات  واأللفة, واالستعداد للدفاع عنه بالقلم

املحاضر بجامعة امللك سعود إلى ضرورة   لعبيكانثقافة التقنية(, دعت الدكتورة ريم بنت عبداملحسن بن محمد ا

توّجه الجيل الجديد نحو إنتاج املحتوى الرقمي وأهمية دور األسرة في التعامل اإليجابي مع ثقافة التقنية.من جانبها, 

الحديثة  كلية االقتصاد واإلدارة جامعة امللك عبد العزيز أن الوسائل التقنية  رأت الدكتورة وفاء عبد البديع اليافي

ضرورة   الفتة إلى عدد من الخطوات التي تعزز االستفادة منها, أبرزها  لها انعكاسات سلبية, وكذلك آثار إيجابية,

قيام األسر بتوجيه أبنائهم وإرشادهم لالستخدام األمثل لوسائل التقنية الحديثة, ونشر ثقافة الحوار في 

 على اتجاهاتهم وسلو 
ً
كهم في وتعاملهم مع اآلخرين في املجتمع.كما شددت على أهمية نفوسهم,مما سينعكس إيجابا

زيادة وبناء العديد من املؤسسات الثقافية واالقتصادية والرياضية واالجتماعية والعلمية الستيعاب طاقات 

د, الشباب وتوجههم في إطار الوعي واملسؤولية, إلى جانب تطوير دور األسرة بوصفها املدرسة األولى في حياة الفر 

واملسموعة لبث البرامج الثقافية, وتشديد املراقبة من  واستغالل وسائل وأدوات العصر الرقمي املرئية واملقروءة

بشكل مركزي وعلى مقاهي االنترنت خاصة.كما تحدثت األستاذة أمل الطعيمي حول األسرة  قبل الجهات الرسمية

دام االستهالكي السلبي , واالستسالم للتلقي والتخلي وتحديات ثقافة التقنية,وتناولت بالتفصيل تحديات االستخ

 عن دور الفاعل , إلى جانب ضعف املسؤولية الفردية والجماعية.
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 م 2016 فبراير 10-هـ 1437جمادى األول  1 االربعاء

أمريكية للتميز يف الربامج كلية اجملتمع تعقد شراكات مع جامعات 
  واملخرجات األكادميية

بفلوريدا في   فالنسيا  سعت كلية املجتمع في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى عقد شراكات خارجية مع كلية

تحدة, ( كلية مجتمع في الواليات امل 1200, )حيث احتلت كلية فالنسيا املركز الرابع بين  الواليات املتحدة األمريكية 

قامت بموجبه ببناء البرامج الدراسية لسبع برامج في الكلية . ويأتي ذلك ضمن توجه جامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن لعقد شراكات مع جامعات عاملية عريقة لها باع طويل في مجال بناء املناهج والخطط الدراسية والتميز 

لية املجتمع أن تكون نموذجا متميزا لكليات املجتمع في اململكة في البرامج واملخرجات األكاديمية, حيث تستهدف ك

طالبة.وتشير عميدة كلية املجتمع الدكتورة  3000ما يقارب  العربية السعودية, في الوقت الذي تخدم الكلية اآلن

التي يحتاجها  نورة القضيب أن كلية املجتمع تهدف إلى تأهيل الطالبات تأهيال مهنيا مكثفا يركز على أبرز املهارات

وذلك   سوق العمل, وفي ذات الوقت تعمل الكلية على تأهيل الطالبات على ريادة األعمال وإنشاء املشاريع الصغيرة,

في سوق العمل مما يكون له دوره في اإلسهام بدفع عجلة   ضخ كوادر نسائية مؤهلة  إيمانا من الكلية بضرورة

قيق رؤية الجامعة أن تكون منارة املرأة في العلم واملعرفة.وتتضمن أقسام االقتصاد والتنمية في وطننا الغالي, وتح

اإلدارية )إدارة األعمال, إدارة املكاتب, التسويق واملبيعات, املحاسبة(, قسم  اآلتية: قسم العلوم  الكلية املسارات 

لى أنه في املستوى الرابع يتاح الحاسب و تقنية املعلومات )البرمجة, تصميم املواقع, تقنية املعلومات(. وُيشار إ

للطالبة التعرض للخبرة العملية وذلك من خالل مقرر التدريب التعاوني الذي يمكن الطالبة من تطبيق ما تعلمته 

ساعة من التدريب العملي خالل فصل دراس ي تمتد فترته  2٦0من مهارات و معارف في الكلية وتغطي فترة التدريب 

ة أسبوعيا تلتقي خاللها الطالبات باملشرفة األكاديمية في الكلية على برنامج التدريب أسبوعا, وتشمل ساع 15 إلى

املتعلقة بالبرنامج التدريبي, كما يتاح  ملناقشة ما تم تعلمه و تنفيذه في جهة التدريب وتقديم التقارير الدورية 

األعمال من خالل إعداد مشاريع متكاملة دراسة مقرر املشاريع التعاونية الذي يشجع الطالبات على ريادة  للطالبة 

مراعية املعايير املتبعة في ريادة األعمال.وفي ظل مساعي كلية املجتمع إلى صقل شخصية الطالبات, وتعزيز مفهوم  

الذي يهدف إلى التوعية االستثمارية وتشجيع ريادة األعمال من  كان إنشاء نادي مشروعي الصغير ريادة األعمال

مراكز ريادة األعمال في اململكة, كما يعمل النادي على  د من ورش العمل والفعاليات بالتعاون مع خالل تنظيم عد

 . تنظيم عدد من البازارات ألصحاب املشاريع الصغيرة

هـ, 1433( طالبة, إذ تأسست الكلية عام 570يشار أن كلية املجتمع خرجت دفعتين من الطالبات بلغ عددهن )

 هـ1435-1434العام الجامعي وبدأت الدراسة فيها 
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 م 2016 فبراير 17-هـ 1437جمادى األول  8 االربعاء

جامعة األمرية نورة تتبىن مبادرة تدريب وتوظيف مع مستشفيات 
  ومؤسسات متخصصة

ذات  واملؤسسات املتخصصةمع املستشفيات  واعمل(تبنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادرة )تدرب 

العالقة في منطقة الرياض, من خالل وكالة الجامعة للشؤون الصحية. وكانت مجموعة مستشفيات الدكتور 

سليمان الحبيب الطبية أول الجهات املبادرة, حيث وقعت اتفاقية ) تدرب واعمل ( مع الجامعة األسبوع 

ة الجامعة للشؤون الصحية بالتعاون مع املاض ي.وتأتي هذه املبادرة ضمن خطة التدريب الشاملة التي تنفذها وكال

 منها على إيجاد املنافذ التدريبية املناسبة لطالبات الكليات 
ً
الجهات الطبية الحكومية والخاصة باململكة, حرصا

على أحدث البحوث العلمية واملمارسات الحديثة في  وتعزيز جودة البرامج األكاديمية الحالية باعتمادها  الصحية 

 .في حين أشارت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية التخصصات امل
ً
 وعامليا

ً
تعددة ولتعزيز حضور الجامعة محليا

تحقيق املبادرة للشراكة العاملية واملجتمعية مع الجهات ذات العالقة ضمن غايات  الدكتورة سمر السقاف إلى 

شروط ومتطلبات سوق العمل حتى  الجامعة أهدافها اإلستراتيجية مع تطوير قدرات الطالبات ملوافقة وموائمة 

املباشر في عندما تثبت الطالبة كفاءته, متطلعة لتوسع دائرة املبادرة بشمول  تتهيأ للتدريب املنتهي بالتوظيف 

الكثير من املستشفيات واملراكز التدريبية, في الوقت الذي ستدرس الجامعة التغذية الراجعة من تدريب الطالبات 

التي تواجه الطالبات أثناء التدريب مع تمكين نقاط القوة في مناهج  للصعوبات والسلبيات  والعمل على إيجاد حلول 

طالبة من التمريض, كما أنه جاري التدريب  23الدراسية.إلى ذلك, بدأ فعلت الجامعة مبادرتها مع الحبيب بتدريب 

فس اإلكلينيكي .من جانبها, تعمل على طالبات الصيدلة واألشعة واإلشعاع النووي والطب وطب األسنان وعلم الن

وكالة الجامعة للشؤون الصحية على عقد اتفاقيات متعددة لضمان التدريب املتميز وتأهيل الطالبات لسوق 

العمل, خاصة بعدما أثبتت خريجات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من الكليات الصحية جدارتهن في العمل 

قبل التخرج من واقع التدريب العملي في املستشفيات  لى عروض عمل ع بالتجربة, وحصلت الكثير منهن 

 ذات العالقة. واملؤسسات 
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 م 2016 فبراير 18-هـ 1437جمادى األول 9 الخميس 

ا برناجمًا تدريبيًا يف جامعة األمرية نورة.. لقياداتها وأكادميياته 85
  وإدارياتها

برنامجا تدريبيا, يستفيد منها  85أعدت عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

أشهر ضمن خطة  3وكادر إداري, على مدى   منسوبات ومنسوبي الجامعة من قيادات وأعضاء هيئة التدريس

هـ.وتستهدف عمادة 1437-143٦الدراس ي الجامعة لبرامجها التدريبية خالل الفصل الدراس ي الثاني لهذا العام 

التطوير بهذه لخطة التدريبية تنمية الكفاءة املهنية للقيادات والهيئة األكاديمية واإلدارية بما يتوافق مع االقتصاد 

برنامجا لقيادات  21املعرفي.ووفقا لتقرير حديث أصدرته عمادة التطوير فقد شملت هذه الخطة ما يقارب 

 موجا إلى الهيئة 24جا للهيئة األكاديمية, إضافة إلى حوالي برنام 2٦الجامعة و
ً
اإلدارية, وخمسة برامج   برنامجا

أخرى للهيئة اإلدارية من الرجال.إلى ذلك, بدأت مكاتب التنسيق في عمادة التطوير باستقبال ترشيح املتقدمات 

 وهي مجوعة  ىعل اإلنجليزيةللبرامج التدريبية عامة. الجدير بالذكر أن برامج اللغة 
ً
 كبيرا

ً
وجه الخصوص القت إقباال

في تطوي القدرات اللغوية كبرنامج كتابة البحوث  وتساعد والعامة املتخصصينمن البرامج التي تخدم 

, برنامج تطوير القيادات  PD –BCOM , برامج مهارات التواصل في بيئة العمل PD-ARE  األكاديمي

, برنامج مهارات الدراسة  PD-BMW  هارات كتابة الرسائل والتقارير, برنامج تطوير م PEDAL  األكاديمية

 لتحديد EAP الشامل  باإلضافة إلى برنامج اللغة اإلنجليزية STUDY SKILLS البحثية
ً
. هذا وقد تم إجراء اختبارا

 اللغوية. وقدراتهن يتناسبمستوى املتقدمات وتوجيههن بعد ذلك إلى ما 
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  م 2016 فبراير 21-هـ 1437جمادى األول 12 االحد

عضو تعليمي وإداري من منسوبات ومنسوبي جامعة األمرية  67ترقية 
  نورة

ترقيات منسوبي ومنسوبات الهيئة  اعتمدت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل 

 و  37هـ, الذي يتضمن ترقية 143٦لتعليمية واإلدارية لعام ا 
ً
 تعليميا

ً
 من مختلف اإلدارات  30عضوا

ً
 إداريا

ً
عضوا

والكليات بالجامعة.ويأتي ذلك في الوقت الذي تستند فيه الجامعة في اعتماد ترقياتها على دليل خاص بالترقيات 

تنادا على الئحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة تتبعه الجامعة في سياسة ترقيات موظفيها وموظفاتها اس

املدنية, فيما تنقسم الترقية )وفقا لنظام الخدمة املدنية( إلى نوعين: الترقية باملفاضلة, والترقية عن طريق الترشيح. 

ف من نظام الخدمة املدنية بالترقيات, حيث تنص على أن ترقية ونقل املوظف إلى الوظائ 10وتختص املادة 

الشاغرة تتم وفق األحكام التي تحددها قواعد التصنيف )بما في ذلك مؤهالت وشروط شغل الوظيفة(, كما أن 

الترقية ال تكون نافذة قبل صدور القرار بها.من جانب آخر, يتضمن دليل الترقيات الخاص بالجامعة تعريف ملفهوم 

ية, مع توضيح شروط ترقية املوظف, مع تحديد اإلجراءات الترقية, وأنواع الترقية, وعدد من املواد املتعلقة بالترق

املتبعة للترقية, وعناصر املفاضلة من مؤهل تعليمي واألقدمية والتدريب وتقويم األداء الوظيفي إلى جانب قواعد 

إضافية, جدول احتساب نقاط التدريب باأليام, وجدول آخر الحتساب نقاط األقدمية, مع إيضاح كيفية احتساب 

اط من خالل )احتساب نقاط التعليم الزائد, واحتساب نقاط األقدمية(, وإيضاح الهدف من صدور الئحة النق

 الترقيات وفقا للتعاميم الصادرة على الئحة الترقيات.
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 م 2016 فبراير 23-هـ 1437جمادى األول 14 الثالثاء

 بها مؤسسات علمية وأمنية واإلعالم في أميركا وبريطانيااحتفت 

  مبتعثة من جامعة األمرية نورة توصي بتدابري أمنية للهواتف الذكية

أوصت دراسة للباحثة السعودية بشرى سليمان العريني املبتعثة من كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة  

( األميركية, بوضع تدابير أمنية مضادة ضد RITإلى جامعة روتشستر للتكنلوجيا ) األميرة نورة بنت عبدالرحمن

انتهاكات ثغرات أمنية في الهواتف الذكية. في الوقت الذي احتفت وسائل إعالم ومؤسسات علمية وأمنية أميركية 

ء مقابلة مع العريني وبريطانية بدراسة العريني حيث تم نشر البحث في مكتبة جامعة كورنيل األمريكية مع إجرا

(. وذلك بعد اكتشافها ثغرات أمنية جديدة في أجهزة الهواتف الذكية THE MAGAZINEبخصوص البحث في مجلة )

ستقبل دون علمه ودون ظهور أي عالمة اتصال في هاتفه, حيث يمكن هنا 
ُ
ن من فتح االتصال في هاتف امل

ّ
مك

ُ
ت

ادة في إجراء املكاملات الصوتية ( كقنوات سرية لنشر البرمجيات استخدام قنوات الصوت الخلوية ) التي تستخدم ع

ستخدم 
ُ
الخبيثة أو لتسريب البيانات الرقمية أو التحكم عن بعد.وفيما يشير بحث العريني إلى أن هذه القنوات لم ت

م(, بعدما من قبل لهذا الغرض, أثبت إمكانية جميع السينايوهات بنجاح )إلثبات خطورة مثل هذا النوع من الهجو 

( يستغل هذه الثغرات األمنية ويعمل في جهاز الضحية دون علمه ليفتح قناة Rootkitتم تصميم جذر خفي )

االتصال عند قدوم االتصال من رقم محدد.وتوضح العريني اإلجراءات التي اتبعتها خلف كواليس بحثها أثناء عملها 

حليلية للبحث عن قنوات لم تكن معهودة من قبل في قام هذا البحث بدراسة ت“على دراسته تحليليا, وقالت 

الهواتف الذكية وأثبت إمكانية استخدام قنوات الصوت في الهواتف الذكية لتضمين وإخفاء البيانات وتسريبها بين 

الخلوية, للتحقق من صحة هذه النظرية, تالها تطوير مودم برمجي صوتي في نظام اآلند   الهواتف خالل الشبكات

حويل البيانات إلى موجات صوتية عند اإلرسال وتحويل املوجات الصوتية إلى بيانات مجددا عند االستقبال رويد لت

الذي تم تمثيله واختباره بنجاح, لدراسة سيناريوهات أخرى مثل: )تسريب املعلومات دون علم أحد الطرفين, أو 

أوامر للتحكم بالهاتف عن بعد( حيث تمت إمكانية استخدام هذه لقنوات لنشر البرمجيات الخبيثة, أو إرسال 

مكن من فتح قناة االتصال في هاتف املستقبل دون علمه 
ُ
دراسة نظام اآلند رويد بعمق وتم اكتشاف ثغرات أمنية ت

ودون ظهور أي عالمة اتصال في هاتفه.إلى ذلك, تعود فكرة بحث العريني بعدما الحظت أهمية دراسة وتحليل 

عرف   واتف الذكيةالقنوات السرية في اله
ُ
بعدما استبدلت الهواتف الذكية دور أجهزة الحاسب التقليدية, حيث ت

القنوات السرية بأنها نوع من الهجوم األمني الذي ُينش ئ قنوات قادرة على نقل البيانات لكنها لم تكن مصممة أصال 

ات داخل بروتوكوالت اإلنترنت لذلك, وتتعرض الهواتف الذكية أيضا لنفس التقنيات من )تضمين وإخفاء البيان

لنقلها بشكل سري خالل شبكة )اإلنترنت((, كما أن لدى الهواتف الذكية قدرات وتقنيات إضافية لم تكن معهودة 

في أجهزة الحاسب اآللي التقليدية, مما قد يعرضها ملجموعة جديدة من هذه لقنوات السرية, وطاملا القى هذا املجال 

من اإللكتروني في األجهزة التقليدية, لكن العريني الحظت أنه لم يتم دراسة األمر بعمق في اهتمام الباحثين في األ 

 أجهزة الهواتف الذكية مع أهميتها وانتشارها املتزايد.
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 م 2016 مارس 7-هـ 1437جمادى األول  27 اإلثنين

 لطالبات جامعة األمرية نورةدورة أساسيات التصوير 
أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن دورة أساسيات التصوير لطالبات النادي االستشاري وذلك في عمادة  

حيث تضمنت الدورة أساسيات التصوير الضوئي وانقسمت إلى   -متمثلة في وحدة اإلعالم –السنة التحضيرية 

ي ونشأة التصوير وأنواع الكاميرات والتعرف على أجزاء الكاميرا والبعد عدت محاور وهي تعريف بالتصوير الضوئ

البؤري وطريقة اإلمساك بالكاميرا و أوضاع الكاميرا وأخيًرا شاشة العرض وكانت الدورة تركز على الجانب النظري 

لتصوير والتطبيقي مًعا حيث تضمن كل محور تطبيق عملي له من جميع الطالبات, قّدمت الدورة مسئولة ا

واملونتاج في وحدة اإلعالم جواهر الحيدر التي أشارت إلى أهمية التصوير ودوره كفن من الفنون املؤثرة في حياة 

البشر مثمنة الدور الكبير الذي تقدمه معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل وحرصها على تنمية الفكر 

 اإلبداعي والحس الفني لدى طالبات الجامعات.
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 م 2016 مارس 8-هـ 1437جمادى األول  28 الثالثاء

 جبامعة نورة يف السوق املفتوح مشاركة 400حيمل شعار حكاية فكرة 
 يحمل  العميلد. هدى  الجامعة أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وعلى شرف معالي مديرة

ً
 مفتوحا

ً
سوقا

والذي يركز على منتجات من صنع الطالبات بهدف تحفيزهن على إنشاء أو استكمال ” حكاية فكرة“ شعار

ممثلة في قسم العلوم  السنة التحضيرية أقامته في السوق الذي  مشاريعهن الخاصة, وكان عدد املشاركات

ّسم السوق إلى  400األساسية يقارب 
ُ
أربعة أركان كل ركن يحمل لون يرمز إلى العمل الذي يعرضه, طالبة, وقد ق

فكان اللون الوردي أشغال يدوية واألخضر رسم وطباعة واملوف هدايا واألبيض مجاالت أخرى متنوعة مثل 

عن غبطتهن بتوفر  املشاركات الطالبات التراثيات وركن تصفيف الشعر وطالء األظافر واملكياج, وقد عبر عدد من

آسية املعيوف وتغريد الرصيص املتخصصات  فقالت لتقديم العديد من الحرف والفنون التي تجيدهن,الفرصة 

بالحروف الخشبية املزينة بالورد بأن هذه املشاركة هي البذرة التي يطمحن أن تنمو وتنتج أفضل الثمر, 

نع الطالبات مثل لوحة املهام الطالبة ديمة إبراهيم الشهري عن ركنها الذي يحتوي على أعمال يدوية من ص وقالت

وقالت الطالبة الرسامة  استثمرن فرصة هذا السوق وشاركن فيه, ذلك فقط هواية ولكنهن وحقائب الجيب وكان

بأن  عملي عبارة عن رسم الظل بحيث يكون كل الرسم باألسود والخلفية ملونة وهدفي من عرضها“ أمل النويصر

أراد أن يقتني منها, وتطلعي بأن ينمو ويتطور هذا العمل حتى يكون رسم على  أعمالي وملن يشاركني الناس في مشاهدة

والذي يحتوي على األعمال التي تدمج موضوع التراث مع ” دكان زمان“وأثير القصير في  الغفيلي العنود ,”الحائط

نع الطالبات ونتوقع بأن األعمال جميعها من ص“الحديث في أعمال مميزة مثل الفناجين والوسائد الصغيرة تقوالن 

 ”اإلقبال املرض ي ألننا ملسنا بوادره حيث كانت الطلبات تأتينا قبل عرض املشروع هنا
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 م 2016 فبراير 10-هـ 1437جمادى األول  1 االربعاء

للمهرجان الوطني للرتاث خالل ندوات اليوم الثاني للفعاليات الثقافية 
 والثقافية إمجاع على أهمية تعزيز اهلوية الوطنية لدى النشء

توحدت دعوات األكاديميات والباحثات خالل ندوات اليوم الثاني للفعالياتالثقافية للمهرجان الوطني للتراث 

أهمية تعزيز الهويةالوطنية لدى " التياستضافتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى 30والثقافية" الجنادرية 

وأكدت الدكتورة عزة بنت عبد الرحيم بن شاهين أستاذ التاريخ .النشء, وتنمية ِقَيم االنتماء والوالء لدى أفرادها

روح الوطنية واملواطنة في  على أهمية دور األسرة في تنمية  الحديث واملعاصر املساعد بجامعة طيبة في دراستها

العملية الدالة على حب الوطن, واالنتماء له, مؤكدة أن  خالل غرس السلوكيات واملمارساتنفوس أطفالها من 

زانه األسرة املستقرة ِ
ّ
 من عوامل سعادته وات

ً
 مهما

ً
شبع حاجات الطفل, تعد عامال

ُ
مَّ  التي ت

َ
وتكامل شخصيته, وِمن ث

ين مفهوم االنتماء الوطني, وبين الشريعة ولفتت إلى أنه ال تعارض ب قدرته على التفاعل بشكل إيجابي مع املجتمع

اإلسالمية, وتابعت: االنتماء الوطني مثله مثل باقي أشكال االنتماء األخرى, يجب أن ينظر إليه باعتباره أحد مكونات 

ا. ودعت ملعنيين عزة في توصياتها ا الدكتورة  دائرة االنتماء األكبر,االنتماء إلى اإلسالم ديًنا وثقافة, ومشروًعا حضاريًّ

األخرى من أجل وضع مناهج تثقف الطالب بمفاهيم حقوق اإلنسان  إلى االستفادة من التجارب الناجحة في البلدان

ومميزة في عرض  وواضحة ومتكاملة, إضافة إلى عقد دروس نموذجية وطرق تدريسية, متنوعة بصورة صحيحة

وسيادة القانون, وتقديمها للطلبة بصورة مشوقة  املفاهيم واملعارف املتعلقة بالديمقراطية والحريات العامة

  كما أوصت بضرورة إشباع حاجات الشباب املادية واملعنوية؛ بما يسهم في قوة<ومتنوعة

مه واستقراره, ومنها الحاجة إلى األمن والحماية, والحاجة إلى إشباع  ارتباط الفرد بوطنه وَسعيه إلى استمرار تقدُّ

اإلنسان وتوثيقها  الدراسة على ضرورة وجود قاعدة معلوماتية حول التربية في حقوق وشددت .املطالب االقتصادية

وحلقات البحث والحوار والنقاش التي تتيح فيها مشاركة  وفق قنوات محددة في النظام التربوي, مع تنظيم الندوات

, بما يكسب الطلبة مهارات الحوار الهيئة التدريسية
ً
والنقاش والتعبير واإلصغاء وحل  وأولياء األمور والطلبة جميعا

 إلى ضرورة تعزيز الثقافة اإلسالمية كأساس لبناء.املشكالت
ً
الهوية واالنتماء الوطني,  ودعت الدكتورة عزة أيضا
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اإلسالمية في مواجهة محاوالت العوملة لتحويل جميع الثقافات إلى نمط  وتابعت: فاملحافظة على الذاتية الثقافية

ومن جهتها, دعت الكاتبة اإلعالمية  .ة ملحة لتحصين الهوية الثقافية وبناء االنتماء الوطنيضرور  -موحد  عالمي

  العقيدة اإلسالمية والوحدة  تكونت وحدة الوطن املبنية على كوثر األبرش الشباب إلى معرفة كيف

  الوطن مظلة ألن الوطنية ال تعني تجرد الشخص من صفاته وأصالته“اإلسالمية, الفتة إلى أن  العربية

ميادين مختلفة ووحدهم اسم  واستعرضت الكاتبة اإلعالمية نماذج لشباب وبنات سعوديين برزوا ونجحوا في."أعل

الوقت الذي حذرت من الطائفية ووصفتها بأنها أكبر مهدد لألمن  الوطن, مؤكدة أن حب الوطن ال يحتاج إلثبات, في

وفي السياق ذاته, تحدثت الدكتورة نوف بنت ناصر التميمي .بنانحدث في العراق وسوريا واليمن ول الوطني كما

والشعور بشرف االنتماء  حول تعزيز شعور الشباب باالنتماء إلى أسرهم, وذواتهم  بجامعة سلمان األستاذ املشارك

اعية الشباب للعمل واملشاركة الفاعلة في خطط التنمية االجتم داعية إلى ضرورة إعداد  للوطن واالعتزاز به,

وأشارت  .املواطن الواعي والثقافية, إلى جانب تهذيب سلوكه وأخالقه وتعويده على التحلي بأخالقيات واالقتصادية

الوطنية للطفل, وبث الوعي فيه بتاريخ وطنه  الدكتورة نوف إلى ضرورة تعزيز الثقافة الوطنية بنقل املفاهيم

مهارات  إلى جانب العمل على بناء وعي ابنها بتنمية  ية للوطنالجغرافية واالقتصاد وإنجازاته, وتثقيفه باألهمية

وحب التفاهم والتعاون والتكافل واأللفة,  التفكير الناقد, وغرس روح املبادرة, وتعويده على العمل املشترك,

ثقافة واللسان والسالح وفي الندوة الثانية التي عقدت بعنوان )األسرة وتحديات  واالستعداد للدفاع عنه بالقلم

إلى ضرورة توّجه  املحاضر بجامعة امللك سعود  الدكتورة ريم بنت عبداملحسن بن محمد العبيكان التقنية(, دعت

من جانبها, رأت .الجيل الجديد نحو إنتاج املحتوى الرقمي وأهمية دور األسرة في التعامل اإليجابي مع ثقافة التقنية

 قتصاد واإلدارة جامعة امللك عبد العزيز أن الوسائل التقنية الحديثة لهاكلية اال  الدكتورة وفاء عبد البديع اليافي

ضرورة قيام   تعزز االستفادة منها, أبرزها الفتة إلى عدد من الخطوات التي  انعكاسات سلبية, وكذلك آثار إيجابية,

ة الحوار في نفوسهم,مما لالستخدام األمثل لوسائل التقنية الحديثة, ونشر ثقاف األسر بتوجيه أبنائهم وإرشادهم

 على اتجاهاتهم وسلوكهم في وتعاملهم مع اآلخرين في
ً
كما شددت على أهمية زيادة وبناء .املجتمع سينعكس إيجابا

والرياضية واالجتماعية والعلمية الستيعاب طاقات الشباب وتوجههم  العديد من املؤسسات الثقافية واالقتصادية

حياة الفرد, واستغالل وسائل  جانب تطوير دور األسرة بوصفها املدرسة األولى فيالوعي واملسؤولية, إلى  في إطار

واملسموعة لبث البرامج الثقافية, وتشديد املراقبة من قبل الجهات  وأدوات العصر الرقمي املرئية واملقروءة

سرة وتحديات ثقافة كما تحدثت األستاذة أمل الطعيمي حول األ .بشكل مركزي وعلى مقاهي االنترنت خاصة الرسمية
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للتلقي والتخلي عن دور الفاعل ,  التقنية,وتناولت بالتفصيل تحديات االستخدام االستهالكي السلبي , واالستسالم

 .إلى جانب ضعف املسؤولية الفردية والجماعية
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كلية اجملتمع تعقد شراكات مع جامعات أمريكية للتميز يف الربامج 
 واملخرجات األكادميية

بفلوريدا في   فالنسيا  سعت كلية املجتمع في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى عقد شراكات خارجية مع كلية

كلية مجتمع في الواليات املتحدة, (  1200, )حيث احتلت كلية فالنسيا املركز الرابع بين  األمريكية  الواليات املتحدة

قامت بموجبه ببناء البرامج الدراسية لسبع برامج في الكلية . ويأتي ذلك ضمن توجه جامعة األميرة نورة بنت 

مجال بناء املناهج والخطط الدراسية والتميز عبدالرحمن لعقد شراكات مع جامعات عاملية عريقة لها باع طويل في 

في البرامج واملخرجات األكاديمية, حيث تستهدف كلية املجتمع أن تكون نموذجا متميزا لكليات املجتمع في اململكة 

طالبة.وتشير عميدة كلية املجتمع الدكتورة  3000ما يقارب  العربية السعودية, في الوقت الذي تخدم الكلية اآلن

لقضيب أن كلية املجتمع تهدف إلى تأهيل الطالبات تأهيال مهنيا مكثفا يركز على أبرز املهارات التي يحتاجها نورة ا

وذلك   سوق العمل, وفي ذات الوقت تعمل الكلية على تأهيل الطالبات على ريادة األعمال وإنشاء املشاريع الصغيرة,

سوق العمل مما يكون له دوره في اإلسهام بدفع عجلة  في  ضخ كوادر نسائية مؤهلة  إيمانا من الكلية بضرورة

االقتصاد والتنمية في وطننا الغالي, وتحقيق رؤية الجامعة أن تكون منارة املرأة في العلم واملعرفة.وتتضمن أقسام 

اسبة(, قسم اإلدارية )إدارة األعمال, إدارة املكاتب, التسويق واملبيعات, املح اآلتية: قسم العلوم  الكلية املسارات 

الحاسب و تقنية املعلومات )البرمجة, تصميم املواقع, تقنية املعلومات(. وُيشار إلى أنه في املستوى الرابع يتاح 

للطالبة التعرض للخبرة العملية وذلك من خالل مقرر التدريب التعاوني الذي يمكن الطالبة من تطبيق ما تعلمته 

ساعة من التدريب العملي خالل فصل دراس ي تمتد فترته  2٦0ة التدريب من مهارات و معارف في الكلية وتغطي فتر 

أسبوعا, وتشمل ساعة أسبوعيا تلتقي خاللها الطالبات باملشرفة األكاديمية في الكلية على برنامج التدريب  15 إلى

التدريبي, كما يتاح املتعلقة بالبرنامج  ملناقشة ما تم تعلمه و تنفيذه في جهة التدريب وتقديم التقارير الدورية 

دراسة مقرر املشاريع التعاونية الذي يشجع الطالبات على ريادة األعمال من خالل إعداد مشاريع متكاملة  للطالبة 

مراعية املعايير املتبعة في ريادة األعمال.وفي ظل مساعي كلية املجتمع إلى صقل شخصية الطالبات, وتعزيز مفهوم  

الذي يهدف إلى التوعية االستثمارية وتشجيع ريادة األعمال من  ي مشروعي الصغيركان إنشاء ناد ريادة األعمال

مراكز ريادة األعمال في اململكة, كما يعمل النادي على  خالل تنظيم عدد من ورش العمل والفعاليات بالتعاون مع 

 . تنظيم عدد من البازارات ألصحاب املشاريع الصغيرة
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هـ, 1433( طالبة, إذ تأسست الكلية عام 570تين من الطالبات بلغ عددهن )يشار أن كلية املجتمع خرجت دفع

 هـ1435-1434وبدأت الدراسة فيها العام الجامعي 
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 م 2016 فبراير 23-هـ 1437جمادى األول 14 الثالثاء

 احتفت بها مؤسسات علمية وأمنية واإلعالم في أميركا وبريطانيا

 مبتعثة من جامعة األمرية نورة توصي بتدابري أمنية للهواتف الذكية

أوصت دراسة للباحثة السعودية بشرى سليمان العريني املبتعثة من كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة األميرة 

( األميركية, بوضع تدابير أمنية مضادة ضد انتهاكات RITنورة بنت عبدالرحمن إلى جامعة روتشستر للتكنلوجيا )

سائل إعالم ومؤسسات علمية وأمنية أميركية وبريطانية ثغرات أمنية في الهواتف الذكية. في الوقت الذي احتفت و 

بدراسة العريني حيث تم نشر البحث في مكتبة جامعة كورنيل األمريكية مع إجراء مقابلة مع العريني بخصوص 

ن من THE MAGAZINEالبحث في مجلة )
ّ
مك

ُ
(. وذلك بعد اكتشافها ثغرات أمنية جديدة في أجهزة الهواتف الذكية ت

ستقبل دون علمه ودون ظهور أي عالمة اتصال في هاتفه, حيث يمكن هنا استخدام فتح االتص
ُ
ال في هاتف امل

قنوات الصوت الخلوية ) التي تستخدم عادة في إجراء املكاملات الصوتية ( كقنوات سرية لنشر البرمجيات الخبيثة 

ستخدم من قبل أو لتسريب البيانات الرقمية أو التحكم عن بعد.وفيما يشير بحث العريني 
ُ
إلى أن هذه القنوات لم ت

لهذا الغرض, أثبت إمكانية جميع السينايوهات بنجاح )إلثبات خطورة مثل هذا النوع من الهجوم(, بعدما تم 

( يستغل هذه الثغرات األمنية ويعمل في جهاز الضحية دون علمه ليفتح قناة االتصال Rootkitتصميم جذر خفي )

محدد.وتوضح العريني اإلجراءات التي اتبعتها خلف كواليس بحثها أثناء عملها على  عند قدوم االتصال من رقم

دراسته تحليليا, وقالت "قام هذا البحث بدراسة تحليلية للبحث عن قنوات لم تكن معهودة من قبل في الهواتف 

وتسريبها بين الهواتف  الذكية وأثبت إمكانية استخدام قنوات الصوت في الهواتف الذكية لتضمين وإخفاء البيانات

الخلوية, للتحقق من صحة هذه النظرية, تالها تطوير مودم برمجي صوتي في نظام اآلند رويد   خالل الشبكات

لتحويل البيانات إلى موجات صوتية عند اإلرسال وتحويل املوجات الصوتية إلى بيانات مجددا عند االستقبال الذي 

يناريوهات أخرى مثل: )تسريب املعلومات دون علم أحد الطرفين, أو إمكانية تم تمثيله واختباره بنجاح, لدراسة س

استخدام هذه لقنوات لنشر البرمجيات الخبيثة, أو إرسال أوامر للتحكم بالهاتف عن بعد( حيث تمت دراسة نظام 

مكن من فتح قناة االتصال في هاتف املستقبل دون ع
ُ
لمه ودون ظهور اآلند رويد بعمق وتم اكتشاف ثغرات أمنية ت

أي عالمة اتصال في هاتفه.إلى ذلك, تعود فكرة بحث العريني بعدما الحظت أهمية دراسة وتحليل القنوات السرية 

عرف القنوات السرية   في الهواتف الذكية
ُ
بعدما استبدلت الهواتف الذكية دور أجهزة الحاسب التقليدية, حيث ت

وات قادرة على نقل البيانات لكنها لم تكن مصممة أصال لذلك, وتتعرض بأنها نوع من الهجوم األمني الذي ُينش ئ قن
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الهواتف الذكية أيضا لنفس التقنيات من )تضمين وإخفاء البيانات داخل بروتوكوالت اإلنترنت لنقلها بشكل سري 

ة الحاسب خالل شبكة )اإلنترنت((, كما أن لدى الهواتف الذكية قدرات وتقنيات إضافية لم تكن معهودة في أجهز 

اآللي التقليدية, مما قد يعرضها ملجموعة جديدة من هذه لقنوات السرية, وطاملا القى هذا املجال اهتمام الباحثين 

في األمن اإللكتروني في األجهزة التقليدية, لكن العريني الحظت أنه لم يتم دراسة األمر بعمق في أجهزة الهواتف 

 .الذكية مع أهميتها وانتشارها املتزايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
248 
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ز واجلودة.. يف مرحلتها 
ّ
جامعة األمرية نورة تطلق مبادرة سفريات التمي

 الثانية

مبادرة سفيرات التميز والجودة في  ميرة نورة بنت عبدالرحمنالتطوير وتنمية املهارات بجامعة األ  عمادة أطلقت

حيث يتم من خالل املبادرة تقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات األعضاء املهنية  مركز التميز للتعليم والتعلم,

تعتمد  واألكاديمية من ِقبل عمادة التطوير وتنمية املهارات تحت مظلة وكالة الجامعة للتطوير والجودة. حيث

افة التميز والجودة بواسطة نخبة مؤهلة من أعضاء الهيئة التعليمية, بتوفير فرص متكافئة املبادرة على نشر ثق

لتدريب و تطوير أعضاء الهيئة التعليمية من خالل تأهيل سفيرات للتميز و الجودة ليعملن وسطاء لنقل املعرفة و 

 لبيان صحافي أصدرته   الخبرة والتواصل
ً
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, و بناء مجتمع معرفي ُمستدام.ووفقا

أعضاء الهيئة التعليمية  أن العمادة أعلنت بدء مرحلة تفعيل مهام السفيرات ونقل البرامج التدريبية املتنوعة آلي

متخذة  هـ في مرحلتها الثانية,1437وذلك ابتداء من شهر جمادى األول للعام الهجري   بمختلف كليات الجامعة

لدورها الفعال في النهوض بالعملية  كركيزة أساسية لتحقيق األهداف األكاديمية للجامعةعضو هيئة التدريس 

تهدف مبادرة سفيرات التميز والجودة إلى اختيار نخبة من عضوات الهيئة التعليمية بناًء على معايير  التعليمية.فيما

ميالتهن من عضوات الهيئة التعليمية . كما وإثراء الخبرات واملعارف لز   مدروسة و تدريبهن و تأهيلهن كمدربات لنقل

تقوم على تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التعليمية وتكوين فريق إلعداد الحقائب التدريبية باإلضافة 

م في الجامعة وتطبيقها لبناء مجتمع معرفي. إلى جانب املشاركة في 
ُ
إلى املشاركة في بناء استراتيجية التعليم والتعل

جتمعات التعلم األكاديمية ونشر ثقافتها واملشاركة املستمرة والفاعلة في أنشطة مركز التميز في التعليم والتعلم م

عّد مبادرة 
ُ
وفق منهجيات محددة مما ينتج عنه تحقيق معايير التميز والجودة في ضوء توجه الجامعة.إلى ذلك, ت

ها مركز التميز في التعليم والتعلم والذي يعمل على سفيرات التميز والجودة واحدة من مجموعة مبادرات يضم

االرتقاء بجودة التعليم الجامعي, حيث يقدم خدمات ألعضاء هيئة التدريس والطالبات في جوانب مختلفة في 

التعليم والتعلم. وتتألف برامجه من مجموعة واسعة من الدورات التدريبية, وورش العمل, والحلقات الدراسية, 

لتطوير األداء بجامعة األميرة نورة بنت  واالستشارية الالزمةت, وأركان النقاش, والجلسات الحوارية والسيمينارا

 عبد الرحمن.

 

http://www.alzmn.com/2016/02/25/27988/?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
http://www.alzmn.com/2016/02/25/27988/?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
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يف تقنية  ( ASRSجامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تعتمد نظام )
 التخزين اآليل

تخزين خمسة ماليين كتاب تضمها مكتبة   ( ليحل مشكلة ASRSتعتمد جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن نظام )

الجامعة املركزية والذي يحد من مساحة التخزين املطلوبة بعشر أضعاف, ذلك في مجموعة رفوف )مسارات ( 

متر . تضم صناديق التخزين , تشمل الرفوف )املسارات(  17,5ل متر * بطو  30بعمق  12تخزين مزدوجة عددها 

 لكل صندوق , تتفرع ملسارين صغيرين من الطابق األول  50صندوق تخزين بمتوسط سعة  ٩0000حوالي 
ً
كتابا

 حتى الطابق الرابع للمكتبة املركزية .يتكون نظام التخزين و االسترجاع اآللي
ً
من مجموعة متنوعة من   ASRSصعودا

 من مواقع تخزين محددة, يستخدم
ً
   ASRS نظام  أنظمة التحكم بالكمبيوتر لتخزين و استرجاع الكتب تلقائيا

ً
عادة

 من األحمال بحاجة للنقل من و إلى مواقع التخزين
ً
واملحتمل تعرضها ألضرار مكلفة   في حال وجود حجم كبير جدا

سطة تحديد نوع و كمية العناصر املراد استرجاعها ؛ حيث أثناء عملية النقل والتخزين, استرجاع األحمال يتم بوا

في منطقة التخزين ثم يقوم بإدراجها بالنظام ضمن جداول زمنية لعملية   بتحديد موقع العنصر  يقوم الكمبيوتر

 ثم نقل  بتوجيه الكمبيوتراالسترجاع . يقوم 
ً
آلة التخزين واالسترجاع إلى موقع التخزين الذي تم تحديده مسبقا

  استالمه.حيث يتم  الى العنصر
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م االنتماء
َ
 أهمية تعزيز اهلوية الوطنية لدى النشء، وتنمية قِي

ندوات اليوم الثاني للفعاليات الثقافية للمهرجان الوطني للتراث توحدت دعوات األكاديميات والباحثات خالل 

( التي استضافتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى أهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى 30والثقافية( الجنادرية 

  النشء, وتنمية ِقَيم االنتماء والوالء لدى أفرادها.

شاهين أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر املساعد بجامعة طيبة في  وأكدت الدكتورة عزة بنت عبد الرحيم بن

دراستها على أهمية دور األسرة في تنمية روح الوطنية واملواطنة في نفوس أطفالها من خالل غرس السلوكيات 

شبع حاجات ال
ُ
طفل, واملمارسات العملية الدالة على حب الوطن, واالنتماء له, مؤكدة أن األسرة املستقرة التي ت

مَّ قدرته على
َ
زانه وتكامل شخصيته, وِمن ث ِ

ّ
 من عوامل سعادته وات

ً
 مهما

ً
 التفاعل بشكل إيجابي مع املجتمع تعد عامال

ولفتت إلى أنه ال تعارض بين مفهوم االنتماء الوطني, وبين الشريعة اإلسالمية, وتابعت: االنتماء الوطني مثله مثل 

ينظر إليه باعتباره أحد مكونات دائرة االنتماء األكبر,االنتماء إلى اإلسالم ديًنا  األخرى, يجب أن باقي أشكال االنتماء

ا. ودعت الدكتورة عزة في توصياتها املعنيين إلى االستفادة من التجارب الناجحة في  وثقافة, ومشروًعا حضاريًّ

حة وواضحة ومتكاملة, البلدان األخرى من أجل وضع مناهج تثقف الطالب بمفاهيم حقوق اإلنسان بصورة صحي

إضافة إلى عقد دروس نموذجية وطرق تدريسية, متنوعة ومميزة في عرض املفاهيم واملعارف املتعلقة 

  بالديموقراطية والحريات العامة , وسيادة القانون, وتقديمها للطلبة بصورة مشوقة ومتنوعة.

ارتباط الفرد بوطنه وَسعيه إلى  م في قوةكما أوصت بضرورة إشباع حاجات الشباب املادية واملعنوية؛ بما يسه

مه واستقراره, ومنها الحاجة   إلى األمن والحماية, والحاجة إلى إشباع املطالب االقتصادية. استمرار تقدُّ

وشددت الدراسة على ضرورة وجود قاعدة معلوماتية حول التربية في حقوق اإلنسان وتوثيقها وفق قنوات محددة 

في النظام التربوي, مع تنظيم الندوات وحلقات البحث والحوار والنقاش التي تتيح فيها مشاركة الهيئة 

, بما يكسب الطلبة مهارات ا
ً
والتعبير واإلصغاء وحل لحوار والنقاش التدريسيةوأولياء األمور والطلبة جميعا

 املشكالت.

 إلى ضرورة تعزيز الثقافة اإلسالمية كأساس لبناء الهوية واالنتماء الوطني, وتابعت: 
ً
ودعت الدكتورة عزة أيضا

فاملحافظة على الذاتية الثقافية اإلسالمية في مواجهة محاوالت العوملة لتحويل جميع الثقافات إلى نمط عالمي 

  ضرورة ملحة لتحصين الهوية الثقافية وبناء االنتماء الوطني. -موحد 

ومن جهتها, دعت الكاتبة اإلعالمية كوثر األربش الشباب إلى معرفة كيف تكونت وحدة الوطن املبنية على العقيدة 

ه ألن الوطن الوطنية ال تعني تجرد الشخص من صفاته وأصالت“اإلسالمية والوحدة العربية اإلسالمية, الفتة إلى أن 

  ".ىمظلة أعل

واستعرضت الكاتبة اإلعالمية نماذج لشباب وبنات سعوديين برزوا ونجحوا في ميادين مختلفة ووحدهم اسم 

http://www.almaraah.org/news.php?action=show&id=874
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الوطن, مؤكدة أن حب الوطن ال يحتاج إلثبات, في الوقت الذي حذرت من الطائفية ووصفتها بأنها أكبر مهدد لألمن 

  ليمن ولبنان.الوطني كما حدث في العراق وسوريا وا

وفي السياق ذاته, تحدثت الدكتورة نوف بنت ناصر التميمي االستاذ املشارك بجامعة سلمان حول تعزيز شعور 

الشباب باالنتماء الى أسرهم, وذواتهم والشعور بشرف االنتماء للوطن واالعتزاز به, داعية إلى ضرورة إعداد الشباب 

االجتماعية واالقتصادية والثقافية, إلى جانب تهذيب سلوكه وأخالقه  للعمل واملشاركة الفاعلة في خطط التنمية

  املواطن الواعي. وتعويده على التحلي بأخالقيات

وأشارت الدكتورة نوف إلى ضرورة تعزيز الثقافة الوطنية بنقل املفاهيم الوطنية للطفل, وبث الوعي فيه بتاريخ 

االقتصادية للوطن إلى جانب العمل على بناء وعي ابنها بتنمية مهارات وطنه وإنجازاته, وتثقيفه باألهمية الجغرافية و 

التفكير الناقد, وغرس روح املبادرة, وتعويده على العمل املشترك, وحب التفاهم والتعاون والتكافل واأللفة, 

  واللسان والسالح. واالستعداد للدفاع عنه بالقلم

وتحديات ثقافة التقنية, دعت الدكتورة ريم بنت عبداملحسن بن  وفي الندوة الثانية التي عقدت بعنوان )األسرة

محمد العبيكان املحاضر بجامعة امللك سعود إلى ضرورة توّجه الجيل الجديد نحو إنتاج املحتوى الرقمي وأهمية 

  دور األسرة في التعامل اإليجابي مع ثقافة التقنية.

(كلية االقتصاد واإلدارة جامعة امللك عبد العزيز) أن الوسائل من جانبها, رأت الدكتورة وفاء عبد البديع اليافي 

انعكاسات سلبية, وكذلك آثار إيجابية, الفتة إلى عدد من الخطوات التي تعزز االستفادة منها,  التقنية الحديثة لها

نشر ثقافة أبرزها ضرورة قيام االسر بتوجيه ابنائهم وارشادهم لالستخدام االمثل لوسائل التقنية الحديثة, و 

 على اتجاهاتهم وسلوكهم في وتعاملهم مع اآلخ
ً
 رين في املجتمع.الحوار في نفوسهم, مما سينعكس إيجابا

كما شددت على أهمية زيادة وبناء العديد من املؤسسات الثقافية واالقتصادية والرياضية واالجتماعية والعلمية 

ولية, إلى جانب تطوير دور األسرة بوصفها املدرسة األولى الستيعاب طاقات الشباب وتوجههم في إطار الوعي واملسؤ 

في حياة الفرد, واستغالل وسائل وأدوات العصر الرقمي املرئية واملقروءة واملسموعة لبث البرامج الثقافية, وتشديد 

  املراقبة من قبل الجهات الرسمية بشكل مركزي وعلى مقاهي االنترنت خاصة.

عيمي حول األسرة وتحديات ثقافة التقنية,وتناولت بالتفصيل تحديات االستخدام كما تحدثت األستاذة أمل الط

 االستهالكي السلبي , واالستسالم للتلقي والتخلي عن دور الفاعل , إلى جانب ضعف املسؤولية الفردية والجماعية.
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 كلية اجملتمع تعقد شراكات مع جامعات أمريكية
سعت كلية املجتمع في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى عقد شراكات خارجية مع كلية فالنسيا بفلوريدا في 

كلية مجتمع في الواليات املتحدة,(  1200فالنسيا املركز الرابع بين  الواليات املتحدة األمريكية , )حيث احتلت كلية

قامت بموجبه ببناء البرامج الدراسية لسبع برامج في الكلية . ويأتي ذلك ضمن توجه جامعة األميرة نورة بنت 

سية والتميز عبدالرحمن لعقد شراكات مع جامعات عاملية عريقة لها باع طويل في مجال بناء املناهج والخطط الدرا

في البرامج واملخرجات األكاديمية, حيث تستهدف كلية املجتمع أن تكون نموذجا متميزا لكليات املجتمع في اململكة 

  طالبة. 3000العربية السعودية, في الوقت الذي تخدم الكلية اآلن ما يقارب 

إلى تأهيل الطالبات تأهيال مهنيا مكثفا وتشير عميدة كلية املجتمع الدكتورة نورة القضيب أن كلية املجتمع تهدف 

يركز على أبرز املهارات التي يحتاجها سوق العمل, وفي ذات الوقت تعمل الكلية على تأهيل الطالبات على ريادة 

األعمال وإنشاء املشاريع الصغيرة, وذلك إيمانا من الكلية بضرورة ضخ كوادر نسائية مؤهلة في سوق العمل مما 

اإلسهام بدفع عجلة االقتصاد والتنمية في وطننا الغالي, وتحقيق رؤية الجامعة أن تكون منارة املرأة  يكون له دوره في

  في العلم واملعرفة.

وتتضمن أقسام الكلية املسارات اآلتية: قسم العلوم األدارية )إدارة األعمال, إدارة املكاتب, التسويق واملبيعات, 

لومات )البرمجة, تصميم املواقع, تقنية املعلومات(. وُيشار إلى أنه في املستوى املحاسبة(, قسم الحاسب و تقنية املع

الرابع يتاح للطالبة التعرض للخبرة العملية وذلك من خالل مقرر التدريب التعاوني الذي يمكن الطالبة من تطبيق 

العملي خالل فصل دراس ي ساعة من التدريب  2٦0ما تعلمته من مهارات و معارف في الكلية وتغطي فترة التدريب 

 تلتقي خاللها الطالبات باملشرفة األكاديمية في الكلية على برنامج  15تمتد فترته إلى 
ً
أسبوعا, وتشمل ساعة اسبوعيا

التدريب ملناقشة ما تم تعلمه و تنفيذه في جهة التدريب وتقديم التقارير الدورية املتعلقة بالبرنامج التدريبي, كما 

سة مقرر املشاريع التعاونية الذي يشجع الطالبات على ريادة األعمال من خالل إعداد مشاريع يتاح للطالبة درا

  متكاملة مراعية املعايير املتبعة في ريادة األعمال.

وفي ظل مساعي كلية املجتمع إلى صقل شخصية الطالبات, وتعزيز مفهوم ريادة األعمال كان إنشاء نادي مشروعي 

التوعية االستثمارية وتشجيع ريادة األعمال من خالل تنظيم عدد من ورش العمل الصغير الذي يهدف إلى 

والفعاليات بالتعاون مع مراكز ريادة األعمال في اململكة, كما يعمل النادي على تنظيم عدد من البازارات ألصحاب 

  املشاريع الصغيرة .

هـ, 1433( طالبة, إذ تأسست الكلية عام 570يشار أن كلية املجتمع خرجت دفعتين من الطالبات بلغ عددهن )

 ـه1435-1434وبدأت الدراسة فيها العام الجامعي 
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 جامعة األمرية نورة تفتح التقديم على التحويل اخلارجي
فتحت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي للفصل الدراس ي االول 

 12هـ, حيث بدأت عمادة القبول والتسجيل استقبال طلبات التحويل الخارجي يوم 1438-1437للعام الجامعي 

هـ, 1437جمادى األولى  23ر حتى يوم م, وتستم201٦فبراير  21هـ, املوافق 1437جمادى األولى للعام الجاري 

  م.201٦مارس  3املوافق 

وفيما تؤكد عميدة القبول والتسجيل الدكتورة نورة السديس تقديم الدعم األكاديمي للمستفيدات بأعلى جودة 

وبأقصر وقت وأقل اجراءات, أوضحت أن التحويل الخارجي حركة أكاديمية تقوم بها الطالبة لتحويل دراستها من 

  معتها املقيدة بها إلى جامعة أخرى خارج منطقتها لظروف تعرضت لها؛ مثل نقل ولي األمر إلى منطقة أخرى.جا

من جانبها, اعتمدت عمادة القبول والتسجيل سياسة التحويل الخارجي إلى جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, 

حددة لتقديم طلبات التحويل واملعلنة في التقويم عبر تحقيق عدة شروط منها: أن يتم تقديم الطلب خالل الفترة امل

الجامعي, وأن تكون الطالبة سعودية أو ألم سعودية, أن يكون التحويل من جامعة حكومية أو جامعة معترف بها في 

وزارة التعليم, أن يوجد سبب مقبول للتحويل, أن تكون نسبتها املركبة ضمن مؤشر القبول في جامعة األميرة نورة 

( أو 5( من )3.75عبدالرحمن في نفس العام الذي تقدمت فيه للتحويل للجامعة, أال يقل معدلها التراكمي عن )بنت 

(, أن يكون طلب التحويل على نفس التخصص املقيدة به في جامعتها, ويكون متاح في جامعة األميرة 4( من )2.75)

عام دراس ي في جامعتها, أن تكون الطالبة مقيده  نورة بنت عبدالرحمن, أن تكون الطالبة قد درست ما ال يقل عن

في مرحلة البكالوريوس فقط )ال يقبل التحويل من مرحلة الدبلوم(, اجتياز االختبار واملقابالت الشخصية للكليات 

التي تشترط ذلك, وااللتزام بأية شروط أخرى تضعها الجامعة, اما في حال عدم قبول الطلب فال يحق للطالبة 

  بأية أوراق سلمتها للجامعة.املطالبة 

وأكدت العمادة أن تقديم الطلب ال يعني القبول خاصة إذا لم تتحقق الشروط الخاصة بالتخصص واملعلنة على 

صفحة عمادة القبول والتسجيل. موضحة أن اإلجراءات املطلوبة من الطالبة عند التقدم بطلب التحويل إلى 

مثل في: تقديم الوثائق املطلوبة في عمادة القبول والتسجيل في املبنى جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, تت

 األكاديمي للجامعة بحي النرجس, ويمكن للطالبة التواصل واالستفسار على البريد االلكتروني: 

Dar-eq@pnu.edu.sa  

  التفاصيل يمكن زيارة موقع الجامعةمتابعة ما يستجد على الطلب, وملزيد من 

www.pnu.edu.sa 
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 العليا يف مؤمتر دويل جامعة نورة تبحث مستقبل الدراسات
إقامة مؤتمر بعنوان )مستقبل الدراسات العليا في ضوء الشراكات  تعتزم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

م, حيث تعتبر برامج 201٦/ 10/ 27-2٦هـ املوافق1438/ 1/ 2٦-25خالل الفترة ”( ممارسات دولية“الدولية. 

طوير الشراكات الدولية في برامج الدراسات العليا ضمن استراتيجيات الجامعات ورؤيتها املستقبلية كما أن بناء وت

شراكة دولية فعالة في مجال الدراسات العليا وتقديمه بجودة عالية وتجربة متميزة أصبح ضرورة ملحة لكثير من 

الجامعات العاملية, بل أصبح ضمن أولويات برامجها, فقد أصبحت البرامج املشتركة واملزدوجة في برامج الدراسات 

ى تعزيز قيمها الدولية, ويعد موضوع املؤتمر من املوضوعات العليا ظاهرة في العديد من الجامعات التي تسعى إل

الحديثة والهامة على الصعيد العلمي والعملي , مما يعكس الواجهة املشرقة لتطوير برامج الدراسات العليا بجامعه 

ودعما  األميرة نورة بنت عبدالرحمن في ضوء التوجهات العاملية تأكيدا لالرتقاء بمختلف برامج الدراسات العليا

للتواصل العلمي واملنهي على أعلى مستوى.. ففي هذا املؤتمر يلتقي العلماء واملمارسون من بلدان مختلفة تحت 

سقف واحد بهدف تبادل التجارب وزيادة املعارف والخبرات املهنية والبحثية للباحثين والعاملين في مجال الدراسات 

  العليا.

التجارب واملمارسات الناجحة لبعض الشراكات الدولية بين الجامعات  يتيح هذا املؤتمر الفرصة للوقوف على

,وبرامج التوأمة العلمية العاملية ومجاالت االستفادة منها في نقل الخبرات و تطوير املجتمع العلمي واألكاديمي ومن 

بتكرة لبرامج الدراسات املتوقع أن يثمر املؤتمر عن عدد من النتائج مثل التعرف على أفضل املمارسات العاملية امل

العليا, والوقوف على التجارب واملمارسات الناجحة لبعض الشراكات الدولية ومجاالت االستفادة منها, والقاء 

الضوء على برامج التوأمة العلمية العاملية بين الجامعات, وبالتالي الخروج بتوصيات عملية يمكن أن تسهم في 

 ق التنمية املستدامة.تطوير برامج الدراسات العليا لتحقي
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كلية اجملتمع تعقد شراكات مع جامعات أمريكية للتميز يف الربامج 
  واملخرجات األكادميية

في  بفلوريدا فالنسيا كليةسعت كلية املجتمع في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى عقد شراكات خارجية مع 

كلية مجتمع في الواليات املتحدة, (  1200, )حيث احتلت كلية فالنسيا املركز الرابع بين  الواليات املتحدة األمريكية 

امج في الكلية . ويأتي ذلك ضمن توجه جامعة األميرة نورة بنت قامت بموجبه ببناء البرامج الدراسية لسبع بر 

عبدالرحمن لعقد شراكات مع جامعات عاملية عريقة لها باع طويل في مجال بناء املناهج والخطط الدراسية والتميز 

ي اململكة في البرامج واملخرجات األكاديمية, حيث تستهدف كلية املجتمع أن تكون نموذجا متميزا لكليات املجتمع ف

طالبة.وتشير عميدة كلية املجتمع الدكتورة  3000ما يقارب  العربية السعودية, في الوقت الذي تخدم الكلية اآلن

نورة القضيب أن كلية املجتمع تهدف إلى تأهيل الطالبات تأهيال مهنيا مكثفا يركز على أبرز املهارات التي يحتاجها 

وذلك   على تأهيل الطالبات على ريادة األعمال وإنشاء املشاريع الصغيرة, سوق العمل, وفي ذات الوقت تعمل الكلية

في سوق العمل مما يكون له دوره في اإلسهام بدفع عجلة   ضخ كوادر نسائية مؤهلة  إيمانا من الكلية بضرورة

عرفة.وتتضمن أقسام االقتصاد والتنمية في وطننا الغالي, وتحقيق رؤية الجامعة أن تكون منارة املرأة في العلم وامل

اإلدارية )إدارة األعمال, إدارة املكاتب, التسويق واملبيعات, املحاسبة(, قسم  اآلتية: قسم العلوم  الكلية املسارات 

الحاسب و تقنية املعلومات )البرمجة, تصميم املواقع, تقنية املعلومات(. وُيشار إلى أنه في املستوى الرابع يتاح 

ة العملية وذلك من خالل مقرر التدريب التعاوني الذي يمكن الطالبة من تطبيق ما تعلمته للطالبة التعرض للخبر 

ساعة من التدريب العملي خالل فصل دراس ي تمتد فترته  2٦0من مهارات و معارف في الكلية وتغطي فترة التدريب 

ة في الكلية على برنامج التدريب أسبوعا, وتشمل ساعة أسبوعيا تلتقي خاللها الطالبات باملشرفة األكاديمي 15 إلى

املتعلقة بالبرنامج التدريبي, كما يتاح  ملناقشة ما تم تعلمه و تنفيذه في جهة التدريب وتقديم التقارير الدورية 

دراسة مقرر املشاريع التعاونية الذي يشجع الطالبات على ريادة األعمال من خالل إعداد مشاريع متكاملة  للطالبة 

يير املتبعة في ريادة األعمال.وفي ظل مساعي كلية املجتمع إلى صقل شخصية الطالبات, وتعزيز مفهوم مراعية املعا 

الذي يهدف إلى التوعية االستثمارية وتشجيع ريادة األعمال من  كان إنشاء نادي مشروعي الصغير ريادة األعمال

األعمال في اململكة, كما يعمل النادي على  مراكز ريادة خالل تنظيم عدد من ورش العمل والفعاليات بالتعاون مع 

 . تنظيم عدد من البازارات ألصحاب املشاريع الصغيرة

هـ, 1433( طالبة, إذ تأسست الكلية عام 570يشار أن كلية املجتمع خرجت دفعتين من الطالبات بلغ عددهن )

 هـ1435-1434وبدأت الدراسة فيها العام الجامعي 
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خالل ندوات اليوم الثاني للفعاليات الثقافية للمهرجان الوطني للرتاث 
 والثقافية إمجاع على أهمية تعزيز اهلوية الوطنية لدى النشء

للفعالياتالثقافية للمهرجان الوطني للتراث توحدت دعوات األكاديميات والباحثات خالل ندوات اليوم الثاني 

" التياستضافتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى أهمية تعزيز الهويةالوطنية لدى 30والثقافية" الجنادرية 

وأكدت الدكتورة عزة بنت عبد الرحيم بن شاهين أستاذ التاريخ .النشء, وتنمية ِقَيم االنتماء والوالء لدى أفرادها

على أهمية دور األسرة في تنمية روح الوطنية واملواطنة في   ديث واملعاصر املساعد بجامعة طيبة في دراستهاالح

نفوس أطفالها من خالل غرس السلوكيات واملمارسات العملية الدالة على حب الوطن, واالنتماء له, مؤكدة أن 

 م
ً
 مهما

ً
شبع حاجات الطفل, تعد عامال

ُ
مَّ األسرة املستقرة التي ت

َ
زانه وتكامل شخصيته, وِمن ث ِ

ّ
ن عوامل سعادته وات

قدرته على التفاعل بشكل إيجابي مع املجتمع ولفتت إلى أنه ال تعارض بين مفهوم االنتماء الوطني, وبين الشريعة 

مكونات  اإلسالمية, وتابعت: االنتماء الوطني مثله مثل باقي أشكال االنتماء األخرى, يجب أن ينظر إليه باعتباره أحد

ا. ودعت دائرة االنتماء األكبر, عزة في توصياتها املعنيين  الدكتورة  االنتماء إلى اإلسالم ديًنا وثقافة, ومشروًعا حضاريًّ

األخرى من أجل وضع مناهج تثقف الطالب بمفاهيم حقوق اإلنسان  إلى االستفادة من التجارب الناجحة في البلدان

ضافة إلى عقد دروس نموذجية وطرق تدريسية, متنوعة ومميزة في عرض بصورة صحيحة وواضحة ومتكاملة, إ

املفاهيم واملعارف املتعلقة بالديمقراطية والحريات العامة وسيادة القانون, وتقديمها للطلبة بصورة مشوقة 

ه بوطن ارتباط الفرد كما أوصت بضرورة إشباع حاجات الشباب املادية واملعنوية؛ بما يسهم في قوة<ومتنوعة

مه واستقراره, ومنها الحاجة إلى األمن والحماية, والحاجة إلى إشباع املطالب  وَسعيه إلى استمرار تقدُّ

وشددت الدراسة على ضرورة وجود قاعدة معلوماتية حول التربية في حقوق اإلنسان وتوثيقها وفق .االقتصادية

والحوار والنقاش التي تتيح فيها مشاركة  قنوات محددة في النظام التربوي, مع تنظيم الندوات وحلقات البحث

, بما يكسب الطلبة مهارات الحوار والنقاش والتعبير واإلصغاء وحل 
ً
الهيئة التدريسية وأولياء األمور والطلبة جميعا

 إلى ضرورة تعزيز الثقافة اإلسالمية كأساس لبناء الهوية واالنتماء الوطني, .املشكالت
ً
ودعت الدكتورة عزة أيضا

اإلسالمية في مواجهة محاوالت العوملة لتحويل جميع الثقافات إلى نمط  ت: فاملحافظة على الذاتية الثقافيةوتابع

ومن جهتها, دعت الكاتبة اإلعالمية  .ضرورة ملحة لتحصين الهوية الثقافية وبناء االنتماء الوطني -موحد  عالمي

العقيدة اإلسالمية والوحدة   نية علىتكونت وحدة الوطن املب كوثر األبرش الشباب إلى معرفة كيف

ألن الوطن مظلة  الوطنية ال تعني تجرد الشخص من صفاته وأصالته“اإلسالمية, الفتة إلى أن  العربية

واستعرضت الكاتبة اإلعالمية نماذج لشباب وبنات سعوديين برزوا ونجحوا في ميادين مختلفة ووحدهم اسم ."أعل

تاج إلثبات, في الوقت الذي حذرت من الطائفية ووصفتها بأنها أكبر مهدد لألمن الوطن, مؤكدة أن حب الوطن ال يح

وفي السياق ذاته, تحدثت الدكتورة نوف بنت ناصر التميمي .الوطني كما حدث في العراق وسوريا واليمن ولبنان

شعور بشرف االنتماء حول تعزيز شعور الشباب باالنتماء إلى أسرهم, وذواتهم وال  األستاذ املشارك بجامعة سلمان

داعية إلى ضرورة إعداد الشباب للعمل واملشاركة الفاعلة في خطط التنمية االجتماعية   للوطن واالعتزاز به,

وأشارت  .واالقتصادية والثقافية, إلى جانب تهذيب سلوكه وأخالقه وتعويده على التحلي بأخالقيات املواطن الواعي

الوطنية للطفل, وبث الوعي فيه بتاريخ وطنه  افة الوطنية بنقل املفاهيمالدكتورة نوف إلى ضرورة تعزيز الثق

http://grbeih.com/archives/788487
http://grbeih.com/archives/788487
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مهارات  إلى جانب العمل على بناء وعي ابنها بتنمية  الجغرافية واالقتصادية للوطن وإنجازاته, وتثقيفه باألهمية

التكافل واأللفة, وحب التفاهم والتعاون و  التفكير الناقد, وغرس روح املبادرة, وتعويده على العمل املشترك,

واللسان والسالح وفي الندوة الثانية التي عقدت بعنوان )األسرة وتحديات ثقافة  واالستعداد للدفاع عنه بالقلم

املحاضر بجامعة امللك سعود إلى ضرورة توّجه   التقنية(, دعت الدكتورة ريم بنت عبداملحسن بن محمد العبيكان

من جانبها, رأت .مي وأهمية دور األسرة في التعامل اإليجابي مع ثقافة التقنيةالجيل الجديد نحو إنتاج املحتوى الرق

كلية االقتصاد واإلدارة جامعة امللك عبد العزيز أن الوسائل التقنية الحديثة لها   الدكتورة وفاء عبد البديع اليافي

ضرورة قيام   الستفادة منها, أبرزهاالفتة إلى عدد من الخطوات التي تعزز ا  انعكاسات سلبية, وكذلك آثار إيجابية,

األسر بتوجيه أبنائهم وإرشادهم لالستخدام األمثل لوسائل التقنية الحديثة, ونشر ثقافة الحوار في نفوسهم,مما 

 على اتجاهاتهم وسلوكهم في وتعاملهم مع اآلخرين في املجتمع
ً
كما شددت على أهمية زيادة وبناء .سينعكس إيجابا

ت الثقافية واالقتصادية والرياضية واالجتماعية والعلمية الستيعاب طاقات الشباب وتوجههم العديد من املؤسسا

في إطار الوعي واملسؤولية, إلى جانب تطوير دور األسرة بوصفها املدرسة األولى في حياة الفرد, واستغالل وسائل 

, وتشديد املراقبة من قبل الجهات واملسموعة لبث البرامج الثقافية وأدوات العصر الرقمي املرئية واملقروءة

كما تحدثت األستاذة أمل الطعيمي حول األسرة وتحديات ثقافة .بشكل مركزي وعلى مقاهي االنترنت خاصة الرسمية

التقنية,وتناولت بالتفصيل تحديات االستخدام االستهالكي السلبي , واالستسالم للتلقي والتخلي عن دور الفاعل , 

 .ية الفردية والجماعيةإلى جانب ضعف املسؤول
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اتفاق بني جامعة نورة والتعليم على دراسة متطلبات البيانات املتبادلة 
 مع منظومة )جامعة(

واالدخار خالل األسبوع املاض ي على تجربة جامعة األميرة نورة بنت عبد اطلع وفد من البنك السعودي للتسليف 

 عبر اإلصدار الجديد لنظام )تراسل(.
ً
 الرحمن في إدارة املعامالت إلكترونيا

ووصف الوفد ما شاهدوه بالقفزة النوعية التي حظيت بها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من تقدم في 

تعرفوا على أبرز الخصائص واملزايا التي يتمتع بها النظام املختص بإدارة ومتابعة جميع  خدماتها االلكترونية, حيث

 وتأمين مسار األعمال الضروري 
ً
أنواع البريد الورقي والوثائق الداخلية والخارجية على الشبكة مع أرشفتها إلكترونيا

 من موظفين محددين, مع تسهي
ً
 محددا

ً
ل النظام وتنظيم عمليات تسجيل إلرسال الوثائق التي تتطلب عمال

ومعالجة البريد الورقي, وكافة العمليات للمعامالت الخارجية واملعامالت الداخلية شامال املعامالت الخاصة 

 واملعامالت السرية.

 من التخطيط والتنفيذ  حيث استعرض نائب املشرف العام املهندس عبدالحميد أسعد, مراحل املشروع
ً
بدءا

 
ً
  والتشغيل ومرورا

ً
بالتدريب, كما اطلع الوفد على آلية سير املعامالت منذ تدشين املشروع بجميع مراحله مرورا

 هـ.143٦-1435باإلنجازات وإجمالي املعامالت لعام 

خالل لقائه بمسئولي -يأتي ذلك بالتزامن مع اطالع مدير منظومة )جامعة( في وزارة التعليم عبدالعزيز الصعيري 

على الخدمات التقنية في الجامعة, بهدف التعرف على  -ية املعلومات واالتصاالت بالجامعةاإلدارة العامة لتقن

حقول البيانات املتبادلة بين الوزارة والجامعات الحكومية, حيث تم االتفاق على دراسة متطلبات معظم البيانات 

تقنية الصيعري على منظومة جامعة التي سيتم تبادلها مع منظومة جامعة في وزارة التعليم. فيما أطلعت إدارة ال

والوزارة, مع آلية ربط البيانات ” يّسر“واملهام التي ستأتي بالتعاون مع برنامج التعامالت اإللكترونية الحكومية 

الرئيسية املستهدفة من قبل الوزارة عن طريق مشروع الشبكة السعودية والتي تضمنت: )بيانات الطالبات 

 هيئة التدريس واملوظفين(.والخريجات, بيانات أعضاء 

خدمة منها: )خدمة مقبول, خدمة التعاقد, خدمة تزكية, خدمة  30وستشمل مبادرة منظومة جامعة أكثر من 

 وغيرها من الخدمات. والندوات(املؤتمرات 

عمر  من جانبه, لفت املشرف العام لإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن

السدحاني, إلى مواكبة إدارة الجامعة ملفاهيم الحكومة اإللكترونية, مؤكدا توفير إدارة لتقنية ألفضل الحلول 

التقنية واإللكترونية في جميع الخدمات بالجامعة. حيث تتبنى جامعة األميرة نورة تعزيز مبدأ التعاون بين الجهات 

 .ومية لالطالع على تجربتها في الخدمات اإللكترونيةالحكومية, من خالل استضافة ممثلي الجهات الحك
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 م 2016 مارس 7-هـ 1437جمادى األول  27 اإلثنين

 دورة أساسيات التصوير لطالبات جامعة األمرية نورة
لطالبات النادي االستشاري وذلك في عمادة أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن دورة أساسيات التصوير 

حيث تضمنت الدورة أساسيات التصوير الضوئي وانقسمت إلى   -متمثلة في وحدة اإلعالم –السنة التحضيرية 

عدت محاور وهي تعريف بالتصوير الضوئي ونشأة التصوير وأنواع الكاميرات والتعرف على أجزاء الكاميرا والبعد 

بالكاميرا و أوضاع الكاميرا وأخيًرا شاشة العرض وكانت الدورة تركز على الجانب النظري  البؤري وطريقة اإلمساك

والتطبيقي مًعا حيث تضمن كل محور تطبيق عملي له من جميع الطالبات, قّدمت الدورة مسئولة التصوير 

الفنون املؤثرة في حياة واملونتاج في وحدة اإلعالم جواهر الحيدر التي أشارت إلى أهمية التصوير ودوره كفن من 

البشر مثمنة الدور الكبير الذي تقدمه معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل وحرصها على تنمية الفكر 

 .اإلبداعي والحس الفني لدى طالبات الجامعات
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 م 2016 مارس 9-هـ 1437جمادى األول  29 األربعاء

يف تقنية  (ASRS) جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تعتمد نظام
 التخزين اآليل

تخزين خمسة ماليين كتاب تضمها مكتبة   ليحل مشكلة ( ASRS) تعتمد جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن نظام

التخزين املطلوبة بعشر أضعاف, ذلك في مجموعة رفوف )مسارات (  الجامعة املركزية والذي يحد من مساحة

متر . تضم صناديق التخزين , تشمل الرفوف )املسارات(  17,5متر * بطول  30بعمق  12تخزين مزدوجة عددها 

 لكل صندوق , تتفرع ملسارين صغيرين من الطابق األول  50صندوق تخزين بمتوسط سعة  ٩0000حوالي 
ً
كتابا

 
ً
من مجموعة متنوعة من   ASRSحتى الطابق الرابع للمكتبة املركزية .يتكون نظام التخزين و االسترجاع اآلليصعودا

 من مواقع تخزين محددة, يستخدم
ً
   ASRS نظام  أنظمة التحكم بالكمبيوتر لتخزين و استرجاع الكتب تلقائيا

ً
عادة

 من األحمال بحاجة للنقل من و إ
ً
واملحتمل تعرضها ألضرار مكلفة   لى مواقع التخزينفي حال وجود حجم كبير جدا

أثناء عملية النقل والتخزين, استرجاع األحمال يتم بواسطة تحديد نوع و كمية العناصر املراد استرجاعها ؛ حيث 

في منطقة التخزين ثم يقوم بإدراجها بالنظام ضمن جداول زمنية لعملية   بتحديد موقع العنصر  يقوم الكمبيوتر

 ثم نقل  بتوجيه الكمبيوتررجاع . يقوم االست
ً
آلة التخزين واالسترجاع إلى موقع التخزين الذي تم تحديده مسبقا

 .حيث يتم استالمه الى العنصر
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 م 2016 فبراير 11-هـ 1437جمادى األول  2 الخميس

د مغالطات الكاتب املزيني يف شأن _األمرية_#جامعة
ّ
نورة تفن

 عبداهلل_امللك_#مستشفى
اعتبرت املشرفة العامة على إدارة اإلعالم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, د. الجوهرة الصقيه, مقالة األستاذ 

قاًدا ملستشفى امللك عبدهللا , انت”أين مستشفى امللك عبدهللا الجامعي?“محمد املزيني, التي حملت عنوان 

الجامعي, مبني على معلومات مغلوطة ومشوهة تس يء إلى املستشفى والعاملين فيه, وإلى جامعة األميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن.

املقال حمل في طّياته تضليل للقراء, وتنفير لهم من االستعانة “وأبرزت الدكتورة الصقيه, في تعقيبها على املقال, أنَّ 

كنا نود لو أن الكاتب الكريم, مراعاة ملسؤولية الكلمة وأمانة القلم, وتقيًدا “وأضاف ”. ات املستشفىبخدم

بالقواعد املهنية السليمة, قام بزيارة املستشفى والتواصل مع إدارته ولقاء العاملين فيه, ليتحقق بنفسه من واقع 

 ”.معلومات زائفة ال تساندها حقائقالعمل هناك, وذلك قبل أن يتورط في كتابة مقالة مبنية على 

وأشارت, إلى أنَّ جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, تود أن تصحح للجمهور وللكاتب نفسه ما ورد في مقالته من 

معلومات غير صحيحة عن املستشفى. ومنها في شأن تدني نسبة السعودة وتسرب العاملين في املستشفى, لعجز 

نود طمأنة الكاتب إلى أن نسبة العاملين في املستشفى من القيادات السعودية “موضحة اإلدارة عن دفع الرواتب, 

 علمًيا عالًيا تبلغ 
ً
في املئة من اإلناث والذكور. وأنَّ نسبة السعودة في املستشفى عموًما تبلغ  73الشابة واملؤهلة تأهيال

 ”.في املئة ٦ليوم فإنها ال تبلغ في املئة. أما نسبة التسرب من املستشفى منذ تجهيزه حتى ا 50نحو 

, والعيادات تعمل مرة واحدة في األسبوع, واألطباء من غير 2012وفي شأن عدم تشغيل املستشفى منذ إنشائه عام 

هنا نقطة مهمة قد تكون معرفتها غابت عن الكاتب الكريم, وهي أن الجامعة ال يمكن أن تتسلم “املؤهلين, بّينت أنَّ 

كة املنفذة وتقوم بتشغيله مباشرة, فالحرص على سالمة املرض ى وتحقيق مفهوم الجودة املستشفى من الشر 

 من مطابقة املبنى وتجهيزاته ألعلى معايير الجودة املتبعة في مباني املستشفيات 
ً
الشاملة يتطلب منها أن تتأكد أوال

ة وإدارة املستشفى على التعاون مع العاملية املتطورة وتجهيزاتها, وذلك قبل تسلمه وتشغيله, لهذا حرصت الجامع

جهات علمية عاملية متخصصة في هذا املجال, مثل شركة )فاميد( العاملية, و)املجلس املشترك العتماد 

املستشفيات(, وطلبت منهما زيارة املستشفى وتطبيق املعايير العلمية عليه, وفق مراحل مختلفة, تمهيًدا لحصوله 

 .”على االعتماد املؤسس ي للجودة

إضافة إلى ذلك, كانت إدارة املستشفى حريصة على استقطاب األطباء والكوادر الصحية املؤهلة من ذوي “وأردفت 

 ”.الكفاءات العالية واملشهود لها بالجودة واملهارة, للعمل في عيادات املستشفى التي تغطي جميع التخصصات

http://www.tmm24.org/118065?fdx_switcher=true
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 “وعن عمل العيادات, أوضحت أنَّ 
ً
 عيادة طب األسرة وعيادة التأهيل الطبي, تعمل هي تعمل بتكرار منتظم, مثال

كل منهما خمسة أيام في األسبوع, وعيادة طب األطفال وعيادة طب النساء والوالدة وعيادة التغذية, تعمل جميعها 

 ”.يومًيا, ماعدا الخميس. وعيادة طب الباطنة تعمل ثالثة أيام في األسبوع, وهكذا

دت الصقيه أنَّ  وعن مقارنة مستشفى امللك عبدهللا
ّ
هذه املقارنة غير “بعدد من املستشفيات الجامعية الكبرى, أك

صحيحة, لفارق العمر الزمني بين مستشفى امللك عبدهللا ومستشفيات الجامعات األكبر سًنا من جامعة األميرة 

رحلية للتشغيل نورة, فهذه املستشفيات, التي نفخر بها جميعها, لم تنضج بين يوم وليلة, وإنما مرت بخطط م

 ”.املتدرج, وبدأت بعيادات خارجية فقط في مراحلها األولى, ثم تدرجت إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم

ه 
ّ
لعل من الحقائق التي غابت عن “وفي شأن أمر وزير الصحة بتشغيل املستشفى خالل ستة أشهر, لفتت إلى أن

 ”.ارة التعليم وليس بوزارة الصحةالكاتب الكريم أن املستشفيات الجامعية ترتبط بوز 

تدريب الطالبات ال يخضع ألية محسوبيات, هو “وعن خضوع تدريب الطلبة للمحسوبية والواسطة, أبرزت أنَّ 

يخضع للمعايير األكاديمية املطبقة في الكليات الصحية في الجامعة, وإدارة املستشفى ال تتدخل في ذلك على 

حلته الراهنة يتيح التدريب للطالبات في حدود ضيقة نسبًيا, وفق ما يتماش ى مع اإلطالق. كما أن املستشفى في مر 

وضعه التشغيلي, فهو ال يستقبل املتدربات في كل املجاالت, وإنما يقتصر التدريب على بعض مراكز املستشفى, 

ملجال للتدريب بصورة مثل مركز )معلومات األدوية والسموم(, ومركز )السالمة الدوائية( وغيرهما. ونأمل بإفساح ا

 ”.أوسع تدريجًيا

, ”تجهيزات املستشفى تعرضت للتلف والسرقة, وما بقي منها وضع في املمرات للتخلص منه“وفي شأن القول إن 

لعل الكاتب يطمئن إذا عرف أن جميع موجودات املستشفى وتجهيزاته ذات الضخامة والكلفة العالية, “استطردت 

ا, ولو هي ملك للدولة, وتخضع للجر 
ً
د الدوري. وسرقة التجهيزات أو تلفها جراء التفريط أو اإلهمال ليس أمًرا بسيط

حدث لكان موضوع عملية صارمة من التدقيق واملحاسبة, وسجالت الجامعة, بحمد هللا, خلو من أي ش يء من 

 ”.ذلك
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 م 2016 فبراير 27-هـ 1437جمادى األول 18 السبت

ا يف السعودية "حممد الشريف"
ً
 يفوز بلقب األكثر إصرار

, 2015توج الدكتور ُمفرج الحقباني؛ وزير العمل, أول أمس, املتسابق محمد الشريف, بمنحه جائزة اإلصرار لعام 

السعودية, بعد تحقيقه النسبة األعلى من أصوات الجمهور الحاضر في الحفل, الذي ُعقد في اململكة العربية 

 برعاية جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, بمدينة الرياض.

 , وشهد الحفل حضور الدكتور عبدالكريم”هدف“نظم الجائزة في موسمها الثالث, صندوق تنمية املوارد البشرية  

 ., وإبراهيم آل معيقل؛ مستشار وزير الخارجية”هدف“النجيدي؛ مدير عام صندوق تنمية املوارد البشرية 
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 م 2016 فبراير 13-هـ 1437جمادى األول  4 السبت

دشن نورة األمرية جامعة
ُ
 اومنسوباته للطالبات الذكية احلقيبة خدمات ت

دشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت مشروع الحقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي الجامعة, وتعد 

الحقيبة الذكية هي إحدى الخدمات السحابية التي تقدمها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بالشراكة مع شركة 

تيح إمكانية التواصل وتشارك املعلومات والبيانات بكل سهولة بين طالبات الجامعة مايكروسوفت العاملية, والتي ت

  ومنسوبيها بشكل  فعال  وكفاءة  عالية.

تشتمل الحقيبة الذكية على العديد من الخدمات التقنية املتميزة ومنها خدمة البريد اإللكتروني للطالبات 

استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون الحاجة لتحميل جيجا بايت( وخدمة  50بمساحات عالية تصل إلى) 

والتي ” ون درايف“البرنامج على الجهاز املستخدم, مع إمكانية حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية 

  تيرا بايت لكل مستخدم. 1توفر مساحة تخزين تصل لـ 

ام على إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت, وقد صرح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن عمر السدحان, املشرف الع

بأن هذا املشروع يعتبر من املشاريع الرائدة والتي توفر أحدث التقنيات من شركة مايكروسوفت العاملية لخدمة 

الطالبات ومنسوبي الجامعة, وأن املشروع سوف يتم تفعيله للطالبات على مراحل وتستطيع الطالبات االستعالم 

دمة وتاريخ تفعيل الخدمات من خالل موقع املشروع كما يستطيع جميع منسوبي الجامعة من عن الخدمات املق

  خالل املوقع طلب تراخيص برامج وخدمات الحقيبة الذكية.

 باملشروع 
ً
وأشار سعادته إلى أنه تم تدشين موقع خاص باملشروع باللغتين العربية واإلنجليزية, ويشمل تعريفا

 .sc.pnu.edu.saاالستخدام ووسائل الدعم الفني للمستخدمين من خالل الرابط  والخدمات املقدمة وأدلة

 بحد ذاته وإنما الهدف االستفادة من هذه التقنيات وتوظيفها 
ً
وأكد سعادته أن توفير أحدث التقنيات ليس هدفا

 إلى أنه تم تشكيل لجنة ملتابعة سير العمل  لتحقيق
ً
الكفاءة العالية وتحسين أسلوب تقديم الخدمات, مشيرا

 والتأكد من تحقيق أعلى مردود للخدمات التي يشتمل عليها املشروع وتذليل ما قد يعترض ذلك من عقبات.
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 م 2016 فبراير 15-هـ 1437جمادى األول  6 االثنين

 اتفقت مع التعليم على دراسة متطلبات البيانات مع منظومة "جامعة"

 وفد بنك التسليف: قفزة نوعية إلكرتونية جبامعة األمرية نورة

اطلع وفد من البنك السعودي للتسليف واالدخار خالل األسبوع املاض ي على تجربة جامعة األميرة نورة بنت 

 عبر اإلصدار الجديد لنظام )تراسل(.ع
ً
  بدالرحمن في إدارة املعامالت إلكترونيا

التي حظيت بها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من تقدم في ” القفزة النوعية“ووصف وفد البنك ما شاهدوه بـ 

  خدماتها اإللكترونية.

النظام املختص بإدارة ومتابعة جميع أنواع البريد الورقي وتعرف الوفد على أبرز الخصائص واملزايا التي يتمتع بها 

, وتأمين مسار األعمال الضروري إلرسال الوثائق 
ً
والوثائق الداخلية والخارجية على الشبكة مع أرشفتها إلكترونيا

 من موظفين محددين, مع تسهيل النظام وتنظيم عمليات تسجيل ومعالجة البريد الور 
ً
 محددا

ً
قي, التي تتطلب عمال

 املعامالت الخاصة واملعامالت السرية.
ً
 وكافة العمليات للمعامالت الخارجية واملعامالت الداخلية شامال

 من التخطيط والتنفيذ والتشغيل 
ً
واستعرض نائب املشرف العام املهندس عبدالحميد أسعد مراحل املشروع بدءا

 بالتدريب, كما اطلع الوفد على آلية سير املعامالت م
ً
 باإلنجازات ومرورا

ً
نذ تدشين املشروع بجميع مراحله مرورا

  هـ.143٦-1435وإجمالي املعامالت لعام 

خالل لقائه بمسؤولي -يأتي ذلك بالتزامن مع اطالع مدير منظومة )جامعة( في وزارة التعليم عبدالعزيز الصعيري 

نية في الجامعة, بهدف التعرف على على الخدمات التق -اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بالجامعة

حقول البيانات املتبادلة بين الوزارة والجامعات الحكومية. حيث تم االتفاق على دراسة متطلبات معظم البيانات 

  التي سيتم تبادلها مع منظومة جامعة في وزارة التعليم.

 التقنية الصيعري على منظومة جامعة واملهام التي ستأت
ُ
ي بالتعاون مع برنامج التعامالت فيما أطلعت إدارة

والوزارة, مع آلية ربط البيانات الرئيسية املستهدفة من قبل الوزارة عن طريق مشروع ” يّسر“اإللكترونية الحكومية 

الشبكة السعودية والتي تضمنت: )بيانات الطالبات والخريجات, بيانات أعضاء هيئة التدريس واملوظفين(, حيث 

خدمة منها: )خدمة مقبول, خدمة التعاقد, خدمة تزكية, خدمة  30جامعة أكثر من  ستشمل مبادرة منظومة

  املؤتمرات والندوات( وغيرها من الخدمات.

من جانبه, لفت املشرف العام لإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بالجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عمر 

 توفير إدارة لتقنية ألفضل الحلول السدحانى إلى مواكبة إدارة الجامعة ملفاه
ً
يم الحكومة اإللكترونية, مؤكدا

التقنية واإللكترونية في جميع الخدمات بالجامعة. حيث تتبنى جامعة األميرة نورة تعزيز مبدأ التعاون بين الجهات 

 نية.الحكومية, من خالل استضافة ممثلي الجهات الحكومية لالطالع على تجربتها في الخدمات اإللكترو
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 عضوًا تعليميًا وإداريًا جبامعة األمرية نورة 67ترقية 
اعتمدت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل ترقيات منسوبي ومنسوبات الهيئة 

 و 37هـ, الذي يتضمن ترقية 143٦التعليمية واإلدارية لعام 
ً
 تعليميا

ً
 من مختلف اإلدارات  30عضوا

ً
 إداريا

ً
عضوا

  والكليات بالجامعة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تستند فيه الجامعة في اعتماد ترقياتها على دليل خاص بالترقيات تتبعه الجامعة في 

  وموظفاتها ظفيهاسياسة ترقيات مو
ً
 رقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية.الت الئحة على استنادا

 لنظام الخدمة املدنية( إلى نوعين: الترقية باملفاضلة, والترقية عن طريق الترشيح. وتختص 
ً
وتنقسم الترقية )وفقا

ف الشاغرة تتم من نظام الخدمة املدنية بالترقيات, حيث تنص على أن ترقية ونقل املوظف إلى الوظائ 10املادة 

وفق األحكام التي تحددها قواعد التصنيف )بما في ذلك مؤهالت وشروط شغل الوظيفة(, كما أن الترقية ال تكون 

  نافذة قبل صدور القرار بها.

من جانب آخر, يتضمن دليل الترقيات الخاص بالجامعة تعريف ملفهوم الترقية, وأنواع الترقية, وعدد من املواد 

رقية, مع توضيح شروط ترقية املوظف, مع تحديد اإلجراءات املتبعة للترقية, وعناصر املفاضلة من املتعلقة بالت

مؤهل تعليمي واألقدمية والتدريب وتقويم األداء الوظيفي إلى جانب قواعد إضافية, جدول احتساب نقاط التدريب 

نقاط من خالل )احتساب نقاط باأليام, وجدول آخر الحتساب نقاط األقدمية, مع إيضاح كيفية احتساب ال

 للتعاميم الصادرة على 
ً
التعليم الزائد, واحتساب نقاط األقدمية(, وإيضاح الهدف من صدور الئحة الترقيات وفقا

 الئحة الترقيات.
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 م 2016 مارس 1-هـ 1437جمادى األول 21 الثالثاء

جمعون على دور اللعب يف عالج الطفل ومنو 
ُ
أكادمييون من جامعة نورة ي

 شخصيته
ُيجمع ثالثة أكاديميين من جامعة األميرة نورة على دور اللعب في عالج الطفل وتعلمه وتنمية شخصيته, خالل تنظيم 

ليدية رؤية تربوية األطفال بين األلعاب اإللكترونية والتق“مؤتمر اللعب األول في الشرق األوسط بعنوان 

مه جامعة امللك سعود )خالل الفترة ”مستقبلية
ّ
َنظ

ُ
 للتوجيهات 1437جمادى األولى  23 – 21, الذي ت

ً
هـ؛ تنفيذا

 السامية بضرورة مراقبة ألعاب األطفال في اململكة لحماية املجتمع من أخطارها.

دكتورة سهام الصويغ, بالدخول إلى عالم  ونصحت استشارية اللعب بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برفيسور 

التي قّدمتها في يوم افتتاح املؤتمر أمس -الطفل عن طريق العالج النفس ي باللعب؛ مستهدفة من خالل ورقة عملها 

التركيز على اللعب كوسيلة للدخول إلى عالم الطفل ومساعدته في التخلص من االضطرابات النفسية التي  -الثالثاء

سنة؛ موضحة دور املعالج النفس ي مع كيفية تحويل  18إلى  3األطفال خالل فترة نموهم من سن  قد يتعرض لها

غرفة العالج باللعب إلى مكان آمن يعّبر فيه الطفل عن مشاعره ويطور قدراته في التغلب على مشكالته النفسية 

لعاب التي يتم توفيرها في غرفة أنواع العالج النفس ي باللعب وأهم األ” الصويغ“واالجتماعية؛ فيما استعرضت 

” الصويغ“اللعب واالضطرابات النفسية التي يمكن عالجها من خالل جلسات اللعب, في الوقت الذي استعرضت 

القوة العالجية للعب من خالل حالة لطفلة تعاني من اضطراب الصمت االختياري, ومن خالل عرض الحالة وخطة 

 ة في جلسات العالج النفس ي باللعب.العالج واملراحل التي مرت بها الطفل

ناقشت الصويغ أهمية اللعب كوسيلة ناجعة في مساعدة األطفال في التغلب على املشكالت النفسية واالجتماعية 

 التي قد تصيب بعض األطفال خالل مراحل نموهم املختلفة.
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 م 2016 مارس 2-هـ 1437جمادى األول  22 األربعاء

 إقبال كثيف على معرض التعريف مبعاهد حتفيظ #الرياض جبامعة نورة
شهد املعرض التعريفي باملعاهد النسائية بالجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض, والذي أقيم بجامعة 

 من طالبات الجامعة ومنسوباتها, وأثنت الزائرات على املعرض مبدين إعجابهن باملعاهد 
ً
 شديدا

ً
األميرة نورة, إقباال

 للتسجيل فيها.
ً
  وحماسا

بالتنسيق مع عميدة شؤون الطالبات بجامعة األميرة نورة بنت  1٩0أقيم املعرض في مركز الخدمات الطالبية مبنى 

حمد املطبقاني, وهدف إلى التعريف باملعاهد النسائية وتوزيع البروشورات التسويقية عبدالرحمن د. ليلى بنت أ

والتواصل مع فئات املجتمع, وإبراز دور الجمعية في خدمة تعليم كتاب هللا وأثر ذلك في صالح األبناء وحثهم على 

  االلتحاق بحلقات التحفيظ, وعرض مناشط الجمعية وتسليط الضوء على إنجازاتها.

ارك في املعرض قسم املعاهد والتدريب النسائي, ومعهد معلمات القرآن الكريم بشمال الرياض, ومعهد معلمات ش

القرآن الكريم بشرق الرياض ومعهد معلمات القرآن الكريم بغرب الرياض ومعهد معلمات القرآن الكريم بجنوب 

  ملعلمات القرآن الكريم بالرياض.الرياض ومعهد تدبر ملعلمات القرآن الكريم بالرياض ومعهد نورين 

 
ً
وتميز املعرض بالتغطية اإلعالمية الواسعة حيث صممت بطاقة دعوة ونشرت في وسائل التواصل وفتح وسما

  بعنوان #التعريف_بمعاهد_جمعية_تحفيظ_الرياض .

ت, حيث بدأت في عام يذكر أن هذه هي السنة الرابعة التي تنظم فيها املعاهد لقاءات إعالمية تعريفية في الجامعا

 لهذه الحملة زار جامعة اإلمام محمد بن سعود األحد 1434
ً
هـ في البانوراما بكلية 1437/  5/  1٩هـ, واستكماال

 .24أصول الدين والحاسب مبنى 
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نقاش جبامعة األمرية نورة تقدم حلوال للحد من ارتفاع استهالك األسر حلقة 
 السعودية

بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, ” واقع الثقافة االستهالكية لألسرة السعودية “قدمت حلقة نقاش حول 

 حلوال للحد من ارتفاع استهالك األسر السعودية, وذلك خالل نهاية األسبوع املاض ي.

تلك الحلول في: تنمية وتدعيم قيمة االدخار لدى األسرة وفتح حسابات ادخارية, االستخدام السليم وتتمثل 

, زيادة البرامج التوعوية والتثقيفية لألسر, 
ً
لشبكات التواصل االجتماعي, إيجاد أماكن ترفيهية أقل استهالكا

سعار من قبل وزارة التجارة, تغيير بعض التخطيط السليم لالستهالك من خالل ترتيب األولويات لألسر, تحديد األ 

العادات والتقاليد في املناسبات االجتماعية, اختيار البدائل االستهالكية املناسبة, عمل البحوث وإجراء الدراسات 

حول االستهالك األسري, تضمين املناهج واملقررات الدراسية بالتوعية بالثقافة االستهالكية والتنشئة االجتماعية 

 ء على تقدير االمكانات املادية لألسرة.لألبنا

وتأتي هذه الحلقة النقاشية ضمن سلسلة حلقات نقاش يعقدها )مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية 

ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن(, لإلسهام في زيادة الوعي املجتمعي ومناقشة القضايا التي تهم 

 ة في املجتمع السعودي.املرأة واألسر 

حيث نوقشت خالل الحلقة النقاشية العوامل املؤدية إلى زيادة االستهالك, من: تأثير مواقع التواصل االجتماعي, 

غياب ثقافة االدخار لدى األسرة, تنوع السلع وسهولة الحصول عليها, التسويق والدعاية واإلعالن للسلع, التقليد 

(, تقدير ومحاكاة اآلخرين, زيادة دخل 
ً
 أو اناثا

ً
األسرة الذي يؤدي إلى زيادة االستهالك, زيادة عدد أفراد األسرة )ذكورا

الذات من خالل االستهالك وكذلك العادات والتقاليد املشجعة على زيادة االستهالك. فيما استعرضت الحلقة أيضا 

جز في امليزانية , اإلسراف الزائد وتبذير اآلثار املترتبة على استهالك األسر السعودية, أبرزها: تعرض األسرة للع

املوارد, ظهور جيل غير قادر على تحمل املسؤولية, التأثير السلبي على العالقات االجتماعية, كثرة القروض على 

.
ً
 األسرة, املشكالت األسرية والشعور باإلحباط والدونية بين األبناء أيضا
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 مبادرة يف جامعة األمرية نورة لتوظيف الطالبات يف مؤسسات متخصصة
تبنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادرة )تدرب واعمل( مع املستشفيات واملؤسسات املتخصصة ذات 

 وكالة الجامعة للشؤون الصحية. العالقة في منطقة الرياض, من خالل

وتأتي هذه املبادرة ضمن خطة التدريب الشاملة التي تنفذها وكالة الجامعة للشؤون الصحية بالتعاون مع الجهات 

 منها على إيجاد املنافذ التدريبة املناسبة لطالبات الكليات الصحية 
ً
الطبية الحكومية والخاصة باململكة, حرصا

األكاديمية الحالية باعتمادها على أحدث البحوث العلمية واملمارسات الحديثة في وتعزيز جودة البرامج 

 
ً
.التخصصات املتعددة ولتعزيز حضور الجامعة محليا

ً
 وعامليا

في حين أشارت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف إلى تحقيق املبادرة للشراكة العاملية 

العالقة ضمن غايات الجامعة أهدافها االستراتيجية مع تطوير قدرات الطالبات واملجتمعية مع الجهات ذات 

ملوافقة وموائمة شروط ومتطلبات سوق العمل حتى تتهيأ للتدريب املنتهي بالتوظيف املباشر في عندما تثبت 

ة, في الوقت الذي الطالبة كفاءته, متطلعة لتوسع دائرة املبادرة بشمول الكثير من املستشفيات واملراكز التدريبي

ستدرس الجامعة التغذية الراجعة من تدريب الطالبات والعمل على إيجاد حلول للصعوبات والسلبيات التي تواجه 

 الطالبات أثناء التدريب مع تمكين نقاط القوة في مناهج الدراسية.

دريب املتميز وتأهيل من جانبها, تعمل وكالة الجامعة للشؤون الصحية على عقد اتفاقيات متعددة لضمان الت

الطالبات لسوق العمل, خاصة بعدما أثبتت خريجات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من الكليات الصحية 

جدارتهن في العمل بالتجربة, وحصلت الكثير منهن على عروض عمل قبل التخرج من واقع التدريب العملي في 

 املستشفيات واملؤسسات ذات العالقة.
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برناجمًا تدريبيًا يف جامعة األمرية نورة.. لقياداتها وأكادميياتها  85
 وإدارياتها

رنامجا تدريبيا, يستفيد منها ب 85أعدت عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

أشهر ضمن خطة  3إداري, على مدى  وكادر التدريسمنسوبات ومنسوبي الجامعة من قيادات وأعضاء هيئة 

هـ.وتستهدف عمادة 1437-143٦الجامعة لبرامجها التدريبية خالل الفصل الدراس ي الثاني لهذا العام الدراس ي 

التطوير بهذه لخطة التدريبية تنمية الكفاءة املهنية للقيادات والهيئة األكاديمية واإلدارية بما يتوافق مع االقتصاد 

 املعرفي.

 2٦برنامجا لقيادات الجامعة و 21ووفقا لتقرير حديث أصدرته عمادة التطوير فقد شملت هذه الخطة ما يقارب 

 موجا إلى  24برنامجا للهيئة األكاديمية, إضافة إلى حوالي 
ً
, وخمسة برامج أخرى للهيئة اإلدارية اإلدارية الهيئةبرامجا

 من الرجال.

دة التطوير باستقبال ترشيح املتقدمات للبرامج التدريبة عامة. الجدير إلى ذلك, بدأت مكاتب التنسيق في عما

 وهي مجوعة من البرامج التي تخدم  على اإلنجليزيةبالذكر أن برامج اللغة 
ً
 كبيرا

ً
وجه الخصوص القت إقباال

رامج مهارات , ب PD-ARE  في تطوي القدرات اللغوية كبرنامج كتابة البحوث األكاديمي وتساعد والعامة املتخصصين

, برنامج تطوير مهارات كتابة  PEDAL  , برنامج تطوير القيادات األكاديمية PD –BCOM  التواصل في بيئة العمل

باإلضافة إلى برنامج اللغة  STUDY SKILLS, برنامج مهارات الدراسة البحثية  PD-BMW  الرسائل والتقارير

 لتحديد مستوى املتقدمات وتوجيههن بعد ذلك إلى ما . هذا وقد تم إجراء اختبEAPالشامل   اإلنجليزية
ً
ارا

  اللغوية. وقدراتهن يتناسب
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 جامعة األمرية نورة تطلق أول تطبيق للتواصل اجلامعي )فيفا(
األميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت اتفاقية لتوفير وقعت جامعة 

أحد تطبيقات التواصل االجتماعي بمسمى)فيفا( كنظام رائد للتواصل بين منسوبي الجامعة بشكل آمن ومباشر من 

( , وتسعى إدارة SMSر الرسائل النصية )خالل شبكة اإلنترنت عبر أجهزة الجوال الذكية دون الحاجة للتواصل عب

 تقنية املعلومات بالجامعة لتقديم أحدث األنظمة والتقنيات في مجال تقنية املعلومات.

وبذلك تعد جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن أولى الجامعات السعودية التي تستخدم هذا النظام لتوفير خدمة 

يفا بالعديد من الخصائص ومنها: التواصل بين منسوبي الجامعة وعلى التواصل بين منسوبيها. حيث يتميز نظام ف

جميع املستويات من خالل املجموعات التي يتم إنشائها, حيث يتم التواصل عبر مشرف أو مشرفة املجموعة 

(, و ال يوجد حد أقص ى لعدد أعضاء كل مجموعة,  WhatsAppوبشكل مباشر وفي أي وقت كما هو مطبق بخدمة ) 

مكن إنشاء مجموعات على مستوى الوكاالت, الكليات, أخرى, واملساعدة والتواصل واإلرشاد واإلعالن عن أي كما ي

حدث بشكل مباشر بين مشرفة املجموعة واألعضاء., وتوفير املعلومات الالزمة عن الجامعة ومرافقها وخرائط 

ة لكل مجموعة على حدى, والعديد من توضيحية لتسهيل التنقل داخل الجامعة وإرسال الصور واملقاطع املرئي

 بعد االستفادة واالعتماد على النظام من قبل منسوبي الجامعة.
ً
 املميزات األخرى التي سيتم توفيرها الحقا

إلى ذلك سيتم تدشين )فيفا( عبر مرحلتين األولى على مستوى الطالبات بحيث يتم تدشين الخدمة لدى الكليات 

 من األحد القادم
ً
هـــ , ومن ثم املرحلة الثانية تشمل تدشين الحملة لدى أعضاء 1437/5/1٦الى الخميس  5/12بدءا

الهيئة التدريسية و اإلدارية . وسوف يتم ارسال بريد الكتروني لجميع الطالبات يشمل التعريف بالخدمة ودليل 

 إرشادي آللية تحميل البرنامج وآلية الدعم الفني. 
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 توصي بتدابري أمنية للهواتف الذكية "جامعة نورة"مبتعثة من 

 

أوصت دراسة للباحثة السعودية بشرى سليمان العريني املبتعثة من كلية علوم الحاسب واملعلومات في جامعة 

األمريكية, بوضع تدابير أمنية مضادة ضد  RITنورة بنت عبد الرحمن إلى جامعة روتشستر للتكنلوجيا األميرة 

 انتهاكات ثغرات أمنية في الهواتف الذكية.

واحتفت وسائل إعالم ومؤسسات علمية وأمنية أمريكية وبريطانية بدراسة العريني حيث تم نشر البحث في مكتبة 

, وذلك بعد THE MAGAZINEجامعة كورنيل األمريكية مع إجراء مقابلة مع العريني بخصوص البحث في مجلة 

ن من فتح
ّ
مك

ُ
ستقبل دون علمه  اكتشافها ثغرات أمنية جديدة في أجهزة الهواتف الذكية ت

ُ
االتصال في هاتف امل

ودون ظهور أي عالمة اتصال في هاتفه, حيث يمكن هنا استخدام قنوات الصوت الخلوية, التي تستخدم عادة في 

 إجراء املكاملات الصوتية, كقنوات سرية لنشر البرمجيات الخبيثة أو لتسريب البيانات الرقمية أو التحكم من بعد.

ستخدم من قبل لهذا الغرض, أثبت إمكانية جميع السينايوهات وفيما يشير بحث الع
ُ
ريني إلى أن هذه القنوات لم ت

يستغل هذه الثغرات  Rootkitبنجاح )إلثبات خطورة مثل هذا النوع من الهجوم(, بعدما تم تصميم جذر خفي 

 رقم محدد.األمنية ويعمل في جهاز الضحية دون علمه ليفتح قناة االتصال عند قدوم االتصال من 

قام هذا البحث “وتوضح العريني اإلجراءات التي اتبعتها خلف كواليس بحثها أثناء عملها على دراسته تحليليا, وقالت 

بدراسة تحليلية للبحث عن قنوات لم تكن معهودة من قبل في الهواتف الذكية وأثبت إمكانية استخدام قنوات 

انات وتسريبها بين الهواتف خالل الشبكات الخلوية, للتحقق من الصوت في الهواتف الذكية لتضمين وإخفاء البي

لتحويل البيانات إلى موجات صوتية عند ” أندرويد“صحة هذه النظرية. تالها تطوير مودم برمجي صوتي في نظام 

 اإلرسال وتحويل املوجات الصوتية إلى بيانات مجددا عند االستقبال.

أهمية دراسة وتحليل القنوات السرية في الهواتف الذكية بعدما استبدلت و تعود فكرة بحث العريني بعدما الحظت 

عرف القنوات السرية بأنها نوع من الهجوم األمني الذي ُينش ئ 
ُ
الهواتف الذكية دور أجهزة الحاسب التقليدية, حيث ت

ا للتقنيات نفسها قنوات قادرة على نقل البيانات لكنها لم تكن مصممة أصال لذلك, وتتعرض الهواتف الذكية أيض

 من )تضمين وإخفاء البيانات داخل بروتوكوالت اإلنترنت لنقلها بشكل سري خالل شبكة اإلنترنت(.
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جامعة األمرية نورة يف مدينة امللك  "طب أسنان"ألول مرة.. تدريب طالبات 
 سعود الطبية

ألول مرة, تعقد جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن اتفاقية تدريبية من خالل كلية طب األسنان مع مدينة امللك 

سعود الطبية, وتهدف هذه االتفاقية إلى االستفادة من الخبرة الطويلة املتعارف عليها للمدينة الطبية في مجال طب 

 األسنان مع توفر الخدمات الطبية املقدمة في مستشفياتها مع دعمهم واهتمامهم في مجال التدريب والتطوير.

ووفقا لبنود االتفاقية, فقد تضمن إنشاء برنامج تعليمي وتدريبي لطالبات كلية طب األسنان على ثالث مراحل 

وتدريب أربع طالبات يوم واحد من كل أسبوع حتى  بقسم جراحة الوجه والفكين. وفيما تتمثل املرحلة األولى بإرسال

ّن خالل هذه الفترة من رؤية حاالت جراحية وحوادث 
ّ
نهاية الفصل الدراس ي, بحيث يخضعن لتدريب متميز يتمك

طارئة ويتعرفن على كيفية التعامل معها. أما املرحلة الثانية, فيتم من خاللها تدريب طالبات كلية طب األسنان لكل 

ديمية من مستويات السنة الثالثة والرابعة والخامسة على جميع التخصصات, خالل فصل الصيف. سنة أكا

صت االتفاقية في مرحلتها الثالثة ملقاعد طالبات االمتياز بكلية طب األسنان في جامعة األميرة نورة بنت  ّصِ
ُ
وخ

بات االمتياز في قسم جراحة الوجه عبدالرحمن, ضمن الجامعات املقبولة ملدينة امللك سعود الطبية لتدريب طبي

 والفكين.

إلى ذلك, حملت كلية طب األسنان في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مسؤولية أن تكون رائدة في مجال التعليم 

 )وفقا لرؤيتها(, من خالل تقديم التعليم والتدريب في مجال 
ً
والتدريس لعلوم طب األسنان وفروعه إقليميا وعامليا

سنان لتخريج طبيبات على درجة عالية من التأهيل بما يخدم صحة الفم واألسنان للمجتمع مع توجيه رعاية طب األ 

 خاصة للنساء واألطفال من خالل الوقاية والتشخيص والعالج.

وحددت أهدافا لتحقيق ذلك, تمثلت في: توفير مستوى عالي من التعليم والتدريب يضمن تأهيل طبيبات أسنان 

لية من الكفاءة, تطوير املناهج واملقررات بما يضمن إشراك الطالبة في عملية التعليم الذاتي وتنمية بمعايير عا

التعليم املستمر بما يلبي معايير الجودة واالعتماد, تقديم خدمة صحة الفم واألسنان ألفراد املجتمع من خالل 

كبة التطورات في وسائل وطرق التعليم والتعلم, عيادات األسنان بالكلية, تطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ملوا

التحديث املستمر للبنية التحتية من أجل توفير البيئة املناسبة للعملية التعليمية والتدريسية, االهتمام بمجاالت 

البحث العلمي وتحفيز أعضاء هيئة التدريس إلجراء بحوث العلمية ونشرها وتنظيم املؤتمرات والندوات العلمية, 

 العم
ً
 وإقليميا

ً
ل على تفعيل الشراكات وتطوير العالقات مع كليات طب األسنان ومؤسسات البحث العلمي محليا

, التواصل مع الخريجات وربطهم بالقسم من أجل تطوير خبراتهن املهنية والبحثية
ً
 ودوليا
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ز واجلودة.. يف مرحلتها 
ّ
جامعة األمرية نورة تطلق مبادرة سفريات التمي

 الثانية
سفيرات التميز والجودة في  مبادرة عبدالرحمنعمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت أطلقت 

حيث يتم من خالل املبادرة تقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات األعضاء املهنية  مركز التميز للتعليم والتعلم,

واألكاديمية من ِقبل عمادة التطوير وتنمية املهارات تحت مظلة وكالة الجامعة للتطوير والجودة. حيث تعتمد 

ة, بتوفير فرص متكافئة املبادرة على نشر ثقافة التميز والجودة بواسطة نخبة مؤهلة من أعضاء الهيئة التعليمي

لتدريب و تطوير أعضاء الهيئة التعليمية من خالل تأهيل سفيرات للتميز و الجودة ليعملن وسطاء لنقل املعرفة و 

 لبيان صحافي أصدرته جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن,   الخبرة والتواصل
ً
و بناء مجتمع معرفي ُمستدام.ووفقا

أعضاء الهيئة التعليمية   تفعيل مهام السفيرات ونقل البرامج التدريبية املتنوعة اليأن العمادة أعلنت بدء مرحلة 

هـ في مرحلتها الثانية, متخذة 1437وذلك ابتداء من شهر جمادى االول للعام الهجري   بمختلف كليات الجامعة

ل في النهوض بالعملية عضو هيئة التدريس كركيزة أساسية لتحقيق االهداف األكاديمية للجامعة لدورها الفعا

 التعليمية. 

فيما تهدف مبادرة سفيرات التميز والجودة إلى اختيار نخبة من عضوات الهيئة التعليمية بناًء على معايير مدروسة 

كما تقوم على  التعليمية.الخبرات واملعارف لزميالتهن من عضوات الهيئة  وإثراء لنقل وتدريبهن وتأهيلهن كمدربات

تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التعليمية وتكوين فريق إلعداد الحقائب التدريبية باإلضافة إلى 

م في الجامعة وتطبيقها لبناء مجتمع معرفي. إلى جانب املشاركة في 
ُ
املشاركة في بناء استراتيجية التعليم والتعل

ها واملشاركة املستمرة والفاعلة في أنشطة مركز التميز في التعليم والتعلم مجتمعات التعلم األكاديمية ونشر ثقافت

 وفق منهجيات محددة مما ينتج عنه تحقيق معايير التميز والجودة في ضوء توجه الجامعة.

عّد مبادرة سفيرات التميز والجودة واحدة من مجموعة مبادرات يضمها مركز التميز في التعليم والتعلم 
ُ
إلى ذلك, ت

والذي يعمل على االرتقاء بجودة التعليم الجامعي, حيث يقدم خدمات ألعضاء هيئة التدريس والطالبات في جوانب 

مختلفة في التعليم والتعلم. وتتألف برامجه من مجموعة واسعة من الدورات التدريبية, وورش العمل, والحلقات 

لتطوير األداء بجامعة األميرة  واالستشارية الالزمةة الدراسية, والسيمينارات, وأركان النقاش, والجلسات الحواري

 نورة بنت عبد الرحمن.
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جامعة األمرية نورة تعزز األواصر والتبادل الثقايف لطالباتها السعوديات 
 جنسية يف )القرية العاملية( 85و

تعزز جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أواصر األخوة والصداقة وتبادل الثقافات والتقاليد بين الطالبات 

الوافدات من مختلف الدول اإلسالمية والعربية والعاملية من جهة وبين الطالبات السعوديات من جهة أخرى, من 

  10م من الساعة 2٩/2/201٦هـ املوافق 20/5/1437ة( صباح اليوم االثنين خالل إقامتها لـ)القرية العاملي
ً
صباحا

ظهرا في مركز املؤتمرات بالجامعة, برعاية مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل. يأتي ذلك في  12وحتى 

لعاملية( التنوع والثراء جنسية مختلفة, حيث تجسد )القرية ا 85الوقت الذي تحتضن جامعة األميرة نورة أكثر من 

 الدول اإلسالمية والعربية والعاملية. ملختلف الثقافي

وتنفذ فعاليات )القرية العاملية( عمادة شؤون الطالبات ممثلة بوكالة األنشطة الطالبية, بمشاركة طالبات الجامعة 

ة الشهير ابن بطوطة الذي زار من مختلف الكليات, التي استوحت فكرة القرية العاملية لهذا العام من قصة الرحال

 من البلدان اإلسالمية 
ً
 بتونس والجزائر ومصر  -أثناء رحلته للحج-عددا

ً
ابتداء من طنجة مسقط رأسه مرورا

 والسودان وبالد الشام ثم الحجاز حج حجته األولى ومن ثم البحرين وبالد التتر وأواسط افريقيا.

مل عروض للدول التي زارها ابن بطوطة وهي: املغرب العربي ويشمل وفيما يتعلق بفعاليات القرية العاملية, فتش

املغرب وتونس والجزائر )كلية العلوم(, مصر والبحرين )عمادة السنة التحضيرية(, بالد الشام وتشمل فلسطين 

رجمة(, واألردن وسوريا )كلية التصاميم والفنون(, منطقة الحجاز )الخدمة االجتماعية(, تركيا )كلية اللغات والت

 تشاركبلغاريا )كلية الصيدلة(, السودان )كلية الحاسب اآللي(. وسيصاحب الفعالية 
ً
فيه الكليات املختلفة  معرضا

بالجامعة للتعريف بثقافات وعادات وتقاليد لكل دولة حيث ستقوم الكليات بتجهيز أركان للدول التي زارها ابن 

يا كلية الطب البشري, تركيا كلية املجتمع, كلية اإلدارة واألعمال بطوطة, وهي املغرب العربي كلية التمريض, بلغار 

بالد الشام, كلية الحاسب اآللي السودان, كلية الصيدلة مصر, كلية اآلداب البحرين, عمادة السنة التأسيسية 

 للكليات الصحية الحجاز.
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 طالبات يف جامعة األمرية نورة يتدربن على )التسوق اإللكرتوني(

في الوقت الذي اتجه املجتمع بشكل ملحوظ إلى التسوق اإللكتروني, سعت كلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت 

كتروني )عبر اإلنترنت( لطالبات الجامعة. وأكدت املدربة طالبة عبدالرحمن إلى تنظيم دورة تدريبية للتسوق اإلل

نظم املعلومات بكلية علوم الحاسب واملعلومات مها الروقي أهمية التدريب على التسوق اإللكتروني في ظل عدم 

صائح معرفة الكثير ألساسيات التسوق عبر اإلنترنت أو كيفية الدفع وطريقة الشراء, مشيرة إلى تقديم الدورة لن

التسوق اإللكتروني اآلمن بعيدا عن الغش والخداع, ليكون لدى املستهلك الوعي الكافي للمواقع املصرح بها إضافة 

إلى طريقة الدفع عند الشراء بعيدا عن الوقوع ضحية لخداع املستثمرين اإللكترونيين. فيما أوضحت الروقي فوائد 

لوقت, حيث توفر مواقع التسوق عبر اإلنترنت الشراء من كافة التسوق اإللكتروني من خالل توفيره للكثير من ا

انحاء العالم, فال يحتاج األمر إلى مغادرة املنزل, مما يوفر الكثير من املال, فضال عن الحصول على أفضل سعر 

 مقارنة بين السعر املطلوب وبين األسعار املوجودة في املحالت التجارية.

ق اإللكتروني التي نظمتها وحدة النشاط الطالبي بكلية العلوم عدة محاور من جانب آخر, تضمنت دورة التسو 

أوضحت تاريخ التسوق عبر اإلنترنت وبداياته ومفهوم هذا النوع من التسوق وأهم النصائح للتسوق اآلمن لكي ال 

ن يقع املستهلك ضحية الغش اإللكتروني, إلى جانب فوائده بتوفير الكثير من الوقت ومن كافة أنحا
ً
ء العالم كما يمك

املستهلك من الحصول على أفضل سعر للمنتج من خالل املقارنة بين مواقع ومحالت مختلفة, ولفتت الدورة إلى أن 

 ذلك ميزة يحتاجها املستهلك في عصر تزاحمت فيه السلع وبمواصفات وجودة مختلفة.
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 م 2016 مارس 2-هـ 1437جمادى األول  22 األربعاء

طالبة يف جامعة األمرية نورة تفوز ببحث )تقنيات هندسة تلوث اهلواء 
 اخلارجي(

فازت طالبة بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن عن بحثها )تقنيات هندسة تلوث الهواء الخارجي(, حيث احتلت 

علمية محور العلوم األساسية والهندسية, خالل امللتقى الطالبي السابع املقام املركز الثاني في مجال األبحاث ال

 سنويا بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ويستهدف بحث طالبة السنة التحضيرية حنين عبدالهادي تحديد تقنيات هندسة تلوث الهواء الخارجي من خالل 

 على ما وفرته العلوم الهندسية بفروعها املختلفة وتوصلت الربط بين مجاالت العلوم الطبيعية والصناعية اعت
ً
مادا

الدراسة إلى أن الهندسة التطبيقية يمكنها أن تحد من ملوثات الهواء الخارجي باستخدام تقنياتها املختلفة وأوصت 

في البيئة.  بضرورة تفعيل دور الهندسة التطبيقية بكافة مجاالتها للحد من امللوثات الناتجة من نشاطات اإلنسان

سامية املغربي اليت تابعتها من خالل تطبيق خطوات البحث  من الدكتورةحيث أجري البحث بإشراف مباشر 

العلمي ومعاييره بصورة علمية ضمن حرص عمادة السنة التحضيرية واهتمامها بالبحث العلمي, ونشر الوعي 

 جال.بأهميته لدى الطالبات, ودعمهن لالرتقاء بمستواهن في هذا امل
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 م 2016 مارس 6-هـ 1437جمادى األول  26 األحد

مقهى حواري يف جامعة األمرية نورة.. لتوثيق التواصل وبناء العالقات 
 اإلنسانية

هـ)مقهى 28/5/1437 املوافقاملقبل تدشن معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل صباح الثالثاء 

حواري( أنشأته كلية الخدمة االجتماعية, تجسيدا لتوجهات قيادة الجامعة في بناء جسور العالقات اإلنسانية مع 

الطالبات, و تعزيز ثقافة الحوار البناء وسلوكياته بين الطالبات ليصبح أسلوبا للحياة ومنهاجا للتعامل مع مختلف 

ات العصر الحديث تتجه إلي تفعيل قيم املواطنة واالنتماء والحواروالتنميه املتكاملة القضايا السيما وان معطي

 الخ.…….للطالبات من جميع الجوانب )العلمية واالجتماعية والشخصية والنفسية واملهنية 

ية وقالت عميدة كلية خدمة املجتمع الدكتورة جميلة اللعبون )في بيان صحافي أصدرته الجامعة أمس( أن الكل

 بتخصصها ورؤية الجامعة تسعى ملثل هذه املشاريع التي تخدم الطالبات لصالح املجتمع, مؤكدة هدف املقهى 

الحواري في تهيئة بيئة وحياة جامعية متنوعة وثرية للطالبات تتوفر فيها الفرص التعليمية والنمو النفس ي 

ذواتهن, وكذلك من منطلق تخصص الخدمة واالجتماعي والعالقات الشخصية وإتاحة الفرصة لهن للتعبير عن 

االجتماعية لتطوير الطالبات أكاديميا واجتماعيا وشخصيا ومهنيا وتشجيعهن للمشاركة في األنشطة داخل الحرم  

الجامعي واالستفادة منها في حياتهن خارج الحرم الجامعي إلى جانب تطوير قدراتهن في اتخاذ القرارات ودعم 

الل املجالس الطالبية ووحدة حقوق الطالبات إلى غير ذلك من الفرص التي يتم استثمارها الحوارات البناءة من خ

 لصالح الطالبات.

وأوضحت اللعبون أن املقهى الحواري عبارة عن برنامج حواري سيتم تفعيله وفق خطة تشغيلية مبرمجه من خالل 

ارات املتنوعة التي تساعدهن على التعامل مع إنشاء وحدة )املقهى الحواري( التي تعمل على إكساب الطالبات امله

الصعوبات التي تواجههن اثناء الدراسة أو في حياتهن االجتماعية من هنا جاءت فكره إنشاء وحدة املقهى الحواري 

والذي يتضمن توفير مناخ جامعي حواري متكامل للطالبة باستثمار طاقاتها وقدراتها وميولها بما يحقق لها شخصيه 

فسها وباآلخرين واعية بواجباتها وحقوقها ودورها في خدمة مجتمعها بإبداع ووالء وانتماء ويسعى املقهى واثقة بن
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لتحقيق هذه األهداف باستخدام أساليب علميه وفنيه من خالل جلسات حواريه تقدم عن طريق متخصصين في 

 الخدمة االجتماعية والعلوم االجتماعية والنفسية.

ن تشغيل املقهى الحواري أن املقهى سيعمل على تعزيز وتقوية الشراكات املجتمعية مع فيما أكدت املسؤوالت ع

بعض الجهات الخارجية مثل مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني حيث أن هذا املركز له دور بارز وواضح في 

قبل أعضاء هيئة التدريس  تفعيل قيم املواطنة واالنتماء والحوار, مع فتح باب املشاركة في الجلسات الحوارية من

 والجامعات.واملهتمين بهذا املجال من مختلف الكليات 

وتوقعن تحقيق املقهى الحواري لنتائج تتمثل في إسهام املقهى الحواري في تحقيق األهداف التعليمية والتربوية 

ج جيل متميز من لجامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن وكلية الخدمة االجتماعية واملرتبطة بإعداد وتخري

باالضافه لتوفير بيئة اجتماعية ونفسيه وتربوية  املجتمع,املتخصصات املؤهالت لتحمل املسئولية وخدمة 

 تحمل املسئولية وخدمة املجتمع. الطالبات علىوتعليمية متميزة عن طريق الحوار البناء والذي يساهم في مساعدة 

حوارية هادئة, توفر بيئة مالئمة لدعم الحوار الطالبي, ويسعى إلى  إلى ذلك, سيكون املقهى الحواري عبارة عن بيئة

معالجة القضايا الطالبية وطرحها من خالل قنوات الحوار الفكري, وتفعيل الحوار الطالبي بالتنسيق مع 

حر, املتخصصات ذات العالقة, وتوسيع املشاركة ملنسوبي الجامعة مع الطالبات لتحقيق الحوار البناء والتعبير ال

وتعزيز قنوات االتصال والحوار الفكري بين الطالبات ومنسوبات الجامعة, وإلقاء الضوء على االتجاهات الفكرية 

للطالبات وتعديله, مع تصحيح بعض املعتقدات الخاطئة لدى الطالبات والتركيز على الجوانب اإليجابية. حيث 

وارية, ركن القراءة الصامتة, ركن البحث واملذاكرة, ركن أركان, هي: ركن الجلسات الح 4يتكون املقهى الحواري من 

 القهوة.
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 م  2015 يناير 8-هـ  1437ربيع األول  28 الجمعة   

الرمحن تعقد اللقاء التعريفي لربنامج  جامعة األمرية نورة بنت عبد
 قائدات التعلم اإللكرتوني

اللقاء  بمقر العمادة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن نظمت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد

بالبرنامج وأهم  تكوين معرفة مبدئية للمشاركات والذي يهدف إلى التعريفي لبرنامج قائدات التعلم اإللكتروني

 فعالة.كات لبناء بيئة تدريبية تعزيز التواصل املجتمعي بين املشار  و األهداف و التوقعات

  رحبت اللقاء بكلمة بدأ

العمادة  أن وبينت باملشاركات الفارس عبدهللا بنت عهود بعدالدكتورة عن والتعليم اإللكتروني التعلم عميدة فيها

مجال التعلم يتبادل من خاللها املشاركات الخبرات في  ومن خالل البرنامج إلى تكوين قاعدة للتعلم اإللكتروني تطلع

ويعقد خاللها النقاشات خارج إطار التدريب بما يضمن انتقال أثر التدريب واستمراريته و يسهم في  اإللكتروني

بأن البرنامج يسعى إلى تحقيق ثروة من قصص النجاح التي تنطلق من قائدات  اإلثراء املعرفي, وأكدت الفارس

اإللكتروني وتميزه في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  التعلم لتسطر رواية مكتملة الفصول لنجاح التعلم

  ثم وأضافت إننا جميعا نعمل لتحقيق الريادة والعاملية لجامعتنا الشامخة,
ً
عن  قدمت كل عضوة مشاركة تعريفا

 من البرنامج. وأهدافها وتطلعاتها وخبراتها في مجال التعلم اإللكتروني أدوارها الوظيفية

بدراسة إحصائية عن حصيلة  عاداللخضراء فاديا الدكتورة التطوير إدارة مديرة بدأته يعرض تقديم تلى ذلك

املعارف التي يكتسبها املتعلم منذ سنوات دراسته األولى وحتى نهاية الثانوية بأنها تتضاعف إلى سبع مرات فيما 

كأعضاء هيئة تعليمية ملا بعد تلك  إلى تسع مرات بما يضع على عاتقنا تتضاعف مهاراته اإللكترونية في تلك املرحلة

املرحلة مسؤولية كبيرة في مقابلة تلك التحديات والزخم املعرفي والتكنولوجي الهائل وتضيف الخضراء بأنه من 

وناقشت  الواجب علينا في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أن نحقق لهذا الصرح التقدم واملواكبة والتميز

وتطلعاته والخطة التدريبية التي يتضمنها كما استعرضت املنتديات التي يتضمنها البرنامج  الخضراء أهداف البرنامج

  موضحة الهدف من كل منتدى وهي : منتدى التعارف, ومنتدى النقاش ومنتدى الدعم واملساندة. 
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دات املشاركات, من عدد من القائ واختتم اللقاء بفقرة األسئلة ثم تم جمع بعض اآلراء والتطلعات حول البرنامج

استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني لتعزيز ” بعنوان ورشة عمل ستقدم أبرار الصاوي  املدربة الجدير بالذكر أن

  إلثراء تلك الخبرة بما يحقق االكتفاء الداخلي والذاتي للكليات التي ينتمين إليها.  والتي تهدف ” التعليم والتعلم

الحيد يارا األستاذة اإللكتروني التعلم برامج ومديرةإدارة الحمدان هنادي األستاذة الجودة إدارة مديرة اللقاء حضر

 .العمادة أعضاء من وعدد الجامعة كليات من بالبرنامج املشاركات اإللكتروني لتعلما وقائدات ري 
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 م 2016 مارس 9-هـ 1437جمادى األول  29 األربعاء

 منتج 150جامعة نورة تشارك يف معرض الكتاب بأكثر من 
تشارك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في معرض الكتاب الذي ينطلق في التاسع من مارس الجاري وملدة عشرة 

منتج ثقافي ألعضاء الهيئة  150ثقافي الكبير أكثر من ايام, وتقدم الجامعة من خالل مكتبتها في هذا املحفل ال

, وكذلك كتاب 
ً
دور املرأة “التعليمية وسيحتوي ركن الجامعة على دليل ارشادي لحصر االنتاج بالجامعة يوزع مجانا

, كما ستقدم الجامعة دليل الجامعة باللغتين العربية ” في نجد
ً
من تأليف أ.د دالل الحربي الذي سيوزع مجانا

 النجليزية وسيتم توزيعه مجانا.وا
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 م 2016 مارس 9-هـ 1437جمادى األول  29 األربعاء

جامعة األمرية نورة تعقد اللقاء التعريفي لربنامج قائدات التعلم 
 اإللكرتوني

بعد في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بمقر العمادة اللقاء نظمت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن 

التعريفي لبرنامج قائدات التعلم اإللكتروني والذي يهدف إلى تكوين معرفة مبدئية للمشاركات بالبرنامج وأهم 

  األهداف و التوقعات و تعزيز التواصل املجتمعي بين املشاركات لبناء بيئة تدريبية فعالة .

الدكتورة عهود بنت عبدهللا الفارس  ء بكلمة رحبت فيها عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعدبدأ اللقا

باملشاركات وبينت أن العمادة تتطلع ومن خالل البرنامج إلى تكوين قاعدة للتعلم اإللكتروني يتبادل من خاللها 

شات خارج إطار التدريب بما يضمن انتقال أثر املشاركات الخبرات في مجال التعلم اإللكتروني ويعقد خاللها النقا

التدريب واستمراريته و يسهم في اإلثراء املعرفي, وأكدت الفارس بأن البرنامج يسعى إلى تحقيق ثروة من قصص 

النجاح التي تنطلق من قائدات التعلم لتسطر رواية مكتملة الفصول لنجاح التعلم اإللكتروني وتميزه في جامعة 

بنت عبدالرحمن وأضافت إننا جميعا نعمل لتحقيق الريادة والعاملية لجامعتنا الشامخة, ثم قدمت كل األميرة نورة 

 عن أدوارها الوظيفية وخبراتها في مجال التعلم اإللكتروني وأهدافها وتطلعاتها من البرنامج.
ً
  عضوة مشاركة تعريفا

الخضراء بدراسة إحصائية عن حصيلة  يا عادلتلى ذلك عرض تقديمي بدأته مديرة إدارة التطوير الدكتورة فاد

املعارف التي يكتسبها املتعلم منذ سنوات دراسته األولى وحتى نهاية الثانوية بأنها تتضاعف إلى سبع مرات فيما 

تتضاعف مهاراته اإللكترونية في تلك املرحلة إلى تسع مرات بما يضع على عاتقنا كأعضاء هيئة تعليمية ملا بعد تلك 

ة مسؤولية كبيرة في مقابلة تلك التحديات والزخم املعرفي والتكنولوجي الهائل وتضيف الخضراء بأنه من املرحل

الواجب علينا في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أن نحقق لهذا الصرح التقدم واملواكبة والتميز وناقشت 

كما استعرضت املنتديات التي يتضمنها البرنامج  الخضراء أهداف البرنامج وتطلعاته والخطة التدريبية التي يتضمنها

 موضحة الهدف من كل منتدى وهي : منتدى التعارف, ومنتدى النقاش ومنتدى الدعم واملساندة.

واختتم اللقاء بفقرة األسئلة ثم تم جمع بعض اآلراء والتطلعات حول البرنامج من عدد من القائدات املشاركات, 

استخدام نظام إدارة التعلم االلكتروني لتعزيز ” برار الصاوي ستقدم ورشة عمل بعنوانأ الجدير بالذكر أن املدربة

  والتي تهدف إلثراء تلك الخبرة بما يحقق االكتفاء الداخلي والذاتي للكليات التي ينتمين إليها.” التعليم والتعلم 

http://almnatiq.net/207710/?mobile=1
http://almnatiq.net/207710/?mobile=1
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امج التعلم اإللكتروني األستاذة يارا إدارة بر  حضر اللقاء مديرة إدارة الجودة األستاذة هنادي الحمدان ومديرة

 العمادة. اإللكتروني املشاركات بالبرنامج من كليات الجامعة وعدد من أعضاء الحيدري وقائدات التعلم
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 م 2016 فبراير 26-هـ 1437جمادى األول  17الجمعة 

 يف املؤمتر اخلليجي حلقوق املريضجامعة نورة تشارك 
التعليم السعودي : تشارك الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية )الحسنى( بجامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن في إعداد وتنظيم الندوة النسائية املقامة على هامش املؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض تحت 

  «.القيام بدور فاعل في تحقيق مفهوم حقوق املريضتمكين املرأة من »عنوان: 

وتهدف الندوة إلى تقديم نظرة شرعية لحقوق املريض وإلقاء الضوء على أهمية تطبيق املفهوم في املنشآت الصحية, 

وتمكين املرأة من إعمال حقوقها الصحية في كافة املنشآت الصحية, حيث تبدأ فعاليات الندوة مساء السبت املقبل 

  قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق اإلنتركونتننتال بالرياض.في 

من جانبها, أوضحت رئيسة الجمعية واملشرف على برنامج الندوة النسائية الدكتورة رقية نصرهللا نياز أن مشاركة 

جية الجمعية تأتي تعزيًزا لدور الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية في املحافل الوطنية والخلي

واإلقليمية, مشيرة إلى تحقيق ذلك ألهداف )الحسنى( في اإلسهام في الدور الوطني والحقوقي للفرد واملجتمع بحسب 

 .صحيفة املدينة
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 م 2016 فبراير 27-هـ 1437األول جمادى  18السبت 

 تدريبيًا يف جامعة األمرية نورة لقياداتها وأكادميياتها وإدارياتهابرناجمًا  85
,  85التعليم السعودي : أعدت عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

ً
 تدريبيا

ً
برنامجا

يبية خالل الفصل أشهر ضمن خطة الجامعة لبرامجها التدر  3يستفيد منها منسوبات ومنسوبي الجامعة ,على مدى 

  الدراس ي الثاني لهذا العام .

وتستهدف عمادةالتطوير بهذه لخطة التدريبية تنمية الكفاءة املهنية للقيادات والهيئة األكاديمية واإلدارية بما 

برنامجا للهيئة  2٦برنامجا لقيادات الجامعة و  21يتوافق مع االقتصاد املعرفي , إذ شملت هذه الخطة ما يقارب 

 موجا إلى الهيئة 24كاديمية, إضافة إلى حوالي األ
ً
  اإلدارية, وخمسة برامج أخرى للهيئة اإلدارية من الرجال. برنامجا

 وهي مجوعة من البرامج التي تخدم  مما يذكر أن برامج اللغة اإلنجليزية
ً
 كبيرا

ً
على وجه الخصوص القت إقباال

, برامج مهارات  PD-ARE  يةكبرنامج كتابة البحوث األكاديميوالعامة وتساعد في تطوير القدرات اللغو  املتخصصين

, برنامج تطوير مهارات كتابة  PEDAL  , برنامج تطوير القيادات األكاديمية PD –BCOM  التواصل في بيئةالعمل

باإلضافة إلى برنامج  STUDY SKILLS , برنامج مهارات الدراسة البحثية PD-BMW  الرسائلوالتقارير

 لتحديد مستوىاملتقدمات وتوجيههن بعد ذلك إلى ما يتناسب EAP الشامل  جليزيةاللغةاإلن
ً
  , وقد تم إجراء اختبارا

 لوكالة األنباء السعودية.
ً
 وقدراتهن اللغوية وفقا
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 م 2016 فبراير 27-هـ 1437األول  جمادى 18 السبت 

 فائزة يف املؤمتر العلمي الطالبي السابع 43ة تكرم جامعة األمرية نور
طالبة فائزة خالل الحفل الختامي  43التعليم السعودي : كرمت معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

للملتقى الطالبي للمؤتمر العلمي السابع لطالبات الجامعة أمس الذي نظمته وكالة الجامعة للدعم األكاديمي 

ات الطالبية بحضور وكيالت الجامعة وعميدات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطالبات وأولياء أمورهن والخدم

  وذلك في قاعة املؤتمرات باملدينة الجامعية.

وهنأت منسقة املؤتمر الطالبي رئيسة اللجان املنظمة الدكتورة نورة القحيص في كلمتها الطالبات الفائزات وحثت 

حظ بتكرار املشاركة للسنوات القادمة , موضحة أنه بدأ اإلعداد لهذا املؤتمر مع نهاية الفصل من لم يحالفها ال

 على املشاركة إذ بلغ عددهن ) 143٦الدراس ي الثاني من العام املاض ي 
ً
( مشاركات , من 1٦0٩هـ التي نالت إقباال

, اإللقاء , األفالم الوثائقية ( واختير  املحاور ) محور األبحاث , االبتكاروصناعة األعمال , الخدمة املجتمعية

( محكما من داخل وخارج الجامعة لتحديداملراكز  7٩منهابعد عرضها على لجان التحكيم الذين بلغ عددهم ) 

  الثالثة األولى من كل محور , متمنية للجميع بالتوفيق والسداد .

لفيلم ) فاسكلي ( استعرض مسيرة حصول بعدها استمع الحضور لقصيدة ) حينما تبدع املرأة ( تخلله عرض 

  الجامعة على جوائز محلية خالل السنوات املاضية .

من جانبها أكدت مستشارة املؤتمر الطالبي رئيسة وحدة البحث واالبتكار الدكتورة عفاف الجبير في كلمتها أن 

أبدعت فيها الطالبات بكإلصرار  املؤتمر هدف إلى بثروح املنافسة بين طالبات الكليات وقطف ثمار جهود عام كامل

وعزيمة وصبر ألنهن يملكن عقول وقدرة فاقت التصورات من أجل تحقيق طموحاتالقيادة الرشيدة في أن تكون 

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن منارة العلم للمرأة السعودية واملساهمة في نهضة الوطن , موجها شكرها ملعالي 

على امللتقى إلرساء التميز والنهضة التعليمية وإقرار املؤتمرات الطالبية على مستوىالوطن مديرة الجامعة والقائمات 

. 
ً
 وإبداعا

ً
 وعلما

ً
 وخلقا

ً
  لتصدر شبابنا العالم دينا

وفي الختام قامت معالي مديرة الجامعة بافتتاح املعرض املصاحب الذي ضم على أعمال الطالبات املشاركات في 

 لوكالة
ً
 االنباء السعودية. امللتقى وفقا
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 م 2016 فبراير 22-هـ 1437األول جمادى  13االثنين 

ان احلبيب توقع اتفاقية تعاون لتدريب طالبات جامعة جمموعة د. سليم
 نورة

وقعت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية اتفاقية تعاون مع جامعة األميرة نورة لتدريب طالبات كلية التمريض  

كل وطالبات العالج الطبيعي كمرحلة أولى من برنامج التعاون املشترك بين املجموعة والجامعة, حيث وقع االتفاقية 

من إبراهيم بن محمد العامر نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بمجموعة د. سليمان الحبيب, ود. سمر بنت 

محمد السقاف وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون الصحية. من جهته قال نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 

 على االضطالع بمسؤولياتها بمجموعة د. سليمان الحبيب األستاذ إبراهيم بن محمد ال
ً
عامر: تعمل املجموعة جدّيا

االجتماعية في تدريب وتأهيل أبناء الوطن ومساعدتهم على االنخراط في بيئات العمل االحترافية, وإكسابهم 

 الخلفيات العلمية والتطبيقية التي تمكنهم من أداء مهاهم الوظيفية فيما بعد بكل كفاءة وإتقان.

املجموعة بالتعاون مع جامعة األميرة نورة واستقبال طالبات سنوات االمتياز في كليات التمريض وأعرب عن اعتزاز 

 في 
ً
 أن املجموعة والجامعة سيمضيان قدما

ً
والعالج الطبيعي كخطوة أولية من برنامج التعاون بين الجانبين, مؤكدا

 على إيجاد منظومة إقرار مزيد من برامج التدريب في الكليات الصحية األخرى مثل الصيدل
ً
ة واألشعة للعمل سوّيا

تعليمية وتطبيقية داعمة ومحفزة ألبناء اململكة تسهم في تحقيق التنمية املستدامة التي تقوم على توطين الوظائف 

 من الفرص لتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم العملية. وأكد نائب الرئيس التنفيذي للموارد 
ً
ومنح الشباب السعودي مزيدا

 ثقته البشر 
ً
ية أن مجموعة د. سليمان الحبيب ستعمل على توفير كافة املتطلبات الالزمة إلنجاح هذا البرنامج, مبدّيا

في أن تجد الطالبات املتدربات ما يتطلعن إليه من إمكانات تقنية وإدارية وطبية تساعد على إكسابهن املهارات 

 عن أن املجموعة ستعمل على
ّ
استقطاب الطالبات بعد انتهاء فترة تدريبهن وتخرجهن  الالزمة لسوق العمل. منوها

 بمشيئة هللا.

وأشار إبراهيم العامر الى أن مجموعة د. سليمان الحبيب تعد أول مؤسسة طبية خاصة في اململكة توقع اتفاقيات 

 على أن املجموعة ستعمل خالل ا
ً
لفترة املقبلة التعاون في مجال تدريب طالبات االمتياز في الكليات الصحية, مشددا

 من االتفاقيات مع الجامعات والهيئات األكاديمية السعودية لتفعيل مثل هذا البرامج املشتركة 
ً
على إبرام مزيدا

 على دورها االجتماعي في تأهيل ودعم شباب الوطن. من جانبها, أعربت د. سمر السقاف عن أملها في أن 
ً
تأكيدا

ويات العلمية واملهنية لطالبات كليات جامعة األميرة نورة, من خالل العمل تساعد هذه االتفاقية في االرتقاء باملست

على إدماجهم في مثل تلك البرامج التطبيقية املتميزة, السيما وأنها تأتي بالتعاون مع واحدة من أهم منشآت الرعاية 

ي خدماتها وتجهيزاتها في كافة الصحية في اململكة, إذ إن مجموعة د. سليمان الحبيب تتميز بارتفاع معدالت الجودة ف

التخصصات السيما األشعة واملختبرات والعالج الطبيعي وكذلك التمريض. معربة عن شكرها وامتنانها ملجموعة د. 

سليمان الحبيب على إتاحة تلك الفرصة املتميزة أمام طالبات الجامعة. وأكدت أن هذا االتفاق يأتي ضمن خطة 

ها وكالة الجامعة للشؤون الصحية بالتعاون مع الجهات الطبية الحكومية والخاصة التدريب الشاملة التي تقوم ب

لتعزيز جودة البرامج األكاديمية الحالية باالعتماد على البحوث العلمية واملمارسات املهنية الحديثة في مختلف 

. كما أنه يأتي ضمن است
ً
 وعامليا

ً
راتيجية جامعة األميرة نورة التخصصات, وتعزيز حضور جامعة األميرة نورة محليا

http://saudied.com/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%AF-%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D9%8A%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9/?mobile=1
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الرامية إلى تحقيق الشراكة املجتمعية مع الجهات واملؤسسات الوطنية املختلفة, وتحقيق تعاون مثمر وصقل 

مهارات وخبرات خريجات مختلف كليات الجامعة, وتعزيز إدراكهن للجانب النظري والعملي إلعدادهن لسوق العمل 

 لصحيفة الرياض.
ً
 وفقا
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 م 2016 فبراير 24-هـ 1437جمادى األول 15 ءاالربعا

طالبات طب أسنان جبامعة األمرية نورة يتدربن يف مدينة امللك سعود 
 الطبية

امللك سعود الطبية, وقعت كلية طب األسنان بجامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن اتفاقية تدريبية مع مدينة 

  بهدف االستفادة من الخبرة الطويلة املتعارف عليها باملدينة الطبية في مجال طب األسنان .

وتهدف االتفاقية إلى توفير مستوى عالي من التعليم والتدريب يضمن تأهيل طبيبات أسنان بمعايير عالية من 

لبة في عملية التعليم الذاتي وتنمية التعليم املستمر بما الكفاءة, وتطوير املناهج واملقررات بما يضمن إشراك الطا

يلبي معايير الجودة واالعتماد, وتقديم خدمة صحة الفم واألسنان ألفراد املجتمع من خالل عيادات األسنان 

بالكلية, وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ملواكبة التطورات في وسائل وطرق التعليم والتعلم, والتحديث 

تمر للبنية التحتية من أجل توفير البيئة املناسبة للعملية التعليمية والتدريسية, االهتمام بمجاالت البحث املس

العلمي وتحفيز أعضاء هيئة التدريس إلجراء بحوث العلمية ونشرها وتنظيم املؤتمرات والندوات العلمية, والعمل 

, على تفعيل الشراكات وتطوير العالقات مع كليات طب األسنا
ً
 ودوليا

ً
 وإقليميا

ً
ن ومؤسسات البحث العلمي محليا

 لوكالة األنباء السعودية
ً
 .التواصل مع الخريجات وربطهم بالقسم من أجل تطوير خبراتهن املهنية والبحثية وفقا
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 م 2016 فبراير 26-هـ 1437األول جمادى  17الجمعة 

 ريات التميز واجلودةتطلق مبادرة سف« جامعة نورة»

أطلقت عمادة التطوير وتنمية املهارات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادرة سفيرات التميز والجودة في 

مركز التميز للتعليم والتعلم, حيث يتم من خالل املبادرة تقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات األعضاء املهنية 

تطوير وتنمية املهارات تحت مظلة وكالة الجامعة للتطوير والجودة. وتعتمد املبادرة واألكاديمية من ِقبل عمادة ال

على نشر ثقافة التميز والجودة بواسطة نخبة مؤهلة من أعضاء الهيئة التعليمية, بتوفير فرص متكافئة لتدريب 

لنقل املعرفة والخبرة  وتطوير أعضاء الهيئة التعليمية من خالل تأهيل سفيرات للتميز والجودة ليعملن وسطاء

 والتواصل وبناء مجتمع معرفي ُمستدام.

 لبيان صحافي أصدرته جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, أعلنت العمادة بدء مرحلة تفعيل مهام 
ً
ووفقا

من السفيرات ونقل البرامج التدريبية املتنوعة إلى أعضاء الهيئة التعليمية في مختلف كليات الجامعة وذلك ابتداء 

هـ في مرحلتها الثانية, متخذة عضو هيئة التدريس كركيزة أساسية لتحقيق 1437شهر جمادى األولى للعام الهجري 

 االهداف األكاديمية للجامعة لدورها الفعال في النهوض بالعملية التعليمية.

على معايير مدروسة  وتهدف مبادرة سفيرات التميز والجودة إلى اختيار نخبة من عضوات الهيئة التعليمية بناءً 

 لنقل وإثراء الخبرات واملعارف لزميالتهن من عضوات الهيئة التعليمية. وتأهيلهن كمدرباتوتدريبهن 

كما تقوم على تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الهيئة التعليمية وتكوين فريق إلعداد الحقائب التدريبية 

م في الجامعة وتطبيقها لبناء مجتمع معرفي. إلى جانب املشاركة إضافة إلى املشاركة في بناء استراتيجية التعل
ُ
يم والتعل

في مجتمعات التعلم األكاديمية ونشر ثقافتها واملشاركة املستمرة والفاعلة في أنشطة مركز التميز في التعليم والتعلم 

 .وفق منهجيات محددة ما ينتج عنه تحقيق معايير التميز والجودة في ضوء توجه الجامعة

عّد مبادرة سفيرات التميز والجودة واحدة من مجموعة مبادرات يضمها مركز التميز في التعليم والتعلم 
ُ
إلى ذلك, ت

الذي يعمل على االرتقاء بجودة التعليم الجامعي, حيث يقدم خدمات ألعضاء هيئة التدريس والطالبات في جوانب 

ة واسعة من الدورات التدريبية, وورش العمل, والحلقات مختلفة في التعليم والتعلم. وتتألف برامجه من مجموع

الدراسية, والسيمينارات, وأركان النقاش, والجلسات الحوارية واالستشارية الالزمة لتطوير األداء في جامعة األميرة 

 لصحيفة األقتصادية.
ً
 نورة بنت عبد الرحمن وفقا
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 ود جامعات حملية لتبادل اخلربات الطالبيةتستضيف وف« جامعة نورة»

استضافت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وفدين من جامعتين محليتين, لتحقيق تبادل الخبرات في مجال 

األنشطة واألندية الطالبية, حيث استقبلت عمادة شؤون الطالبات منسوبات جامعة امللك سعود فرع عليشة 

 ر.وجامعة شقراء خالل هذا الشه

وأكدت الدكتورة ليلى املطبقاني عميدة شؤون الطالبات أن استضافت الجامعة للزيارات الخارجية تسهم في تطوير 

شخصية طالباتها وتنمية روح القيادة من خالل األنشطة املختلفة التي تقدمها وتفعيل األندية والجمعيات 

 ميرة نورة بنت عبدالرحمن.الطالبية, ما يعكس الرعاية واالهتمام الذي توليه جامعة األ 

ولفتت املطبقاني في بيان رسمي أصدرته جامعة األميرة نورة إلى استهداف الجامعة لتحقيق استراتيجية الجامعة 

 ألهدافها في توفير بيئة جامعية لألنشطة غير املنهجية تعزز مهارات الطالبات بهدف الوصول 
ً
بتبادل الخبرات تنفيذا

 فة من خالل الشرح عن اإلنجازات التي حققتها الجامعة في مجال األنشطة الطالبية.إلى التميز كمنارة للمعر 

ونفذت عمادة شؤون الطالبات لوفد طالبات من جامعة شقراء, برنامجا شمل جولة لنادي نزاهة في جامعة األميرة 

ها, وتم خالل اللقاء نورة بنت عبدالرحمن لالطالع على تجربة نادي نزاهة وخططه وأنشطته عن قرب لالسفادة من

التعرف على هيكلة النادي ومناقشة )سيكيولوجية( إدارته, مع استعراض مراحل تطور النادي, واالطالع على أهم 

اإلنجازات التي حققها النادي من دورات وحمالت ومشاركات, خاصة أن نادي نزاهة يعد النادي النسائي األول على 

قته كان له دور بارز وصدى قوي جذب حضوًرا كبيًرا ما جعل عدد امللتحقين مستوى اململكة في مجاله, فمنذ انطال

 به يفوق الثالثة آالف طالبة رغم عمره الذي لم يتجاوز أربعة فصول دراسية.

وأشارت املطبقاني, إلى أن الجامعتين تسعيان من خالل النوادي الطالبية لهدف واحد بتعزيز دور الطالبات وصقل 

 خصياتهن, مثنية على جهود نادي نزاهة وإنجازاته.مواهبهن وتنمية ش

من جانب آخر, تضمن برنامج الوفد الزائر لطالبات ومشرفات جامعة امللك سعود, تعريفا شامال باملدينة 

الجامعية ونشاطاتها بداية بالكليات واألقسام واألنشطة واألندية الطالبية مع استعراض للفعاليات املنفذة خالل 

إلى جانب الدورات التدريبية والورش التي تهدف لصقل مهارات الطالبات, مع عرض فيلم وثائقي عن  العام الجاري 
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الجامعة, وشملت الجولة املكتبة املركزية, حيث أبدت طالبات جامعة امللك سعود سعادتهن وانبهارهن بطالبات 

والتعليم, مؤكدات حرصهن ورغبتهن في  جامعة األميرة نورة وقدرتهن على التفوق واملوازنة بين األنشطة الطالبية

 تبادل الخبرات الجامعية مع طالبات جامعة األميرة نورة بحسب صحيفة االقتصادية.
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السعوديني يف مستشفى امللك عبداهلل بلغت نسبة العاملني « : جامعة نورة

73% 

 من املشرفة العامة على إدارة اإلعالم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الجوهرة الصقية « الحياة»تلقت 
ً
تعقيبا

أين مستشفى امللك عبدهللا »على مقالة الزميل محمد املزيني املنشورة في شباط )فبراير( الجاري بعنوان: 

 وفي ما يأتي نص التعقيب:… ?«الجامعي

 حفظه هللا..« الحياة»سعادة رئيس تحرير صحيفة 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 على مقالة األستاذ محمد املزيني, التي حملت عنوان: 
ً
? املنشورة في «الجامعي أين مستشفى امللك عبدهللا»عطفا

 ملستشفى امللك عبدهللا 201٦ –شباط )فبراير(  – 24صحيفتكم الغراء يوم األربعاء املاض ي 
ً
, والتي تضمنت انتقادا

 على معلومات مغلوطة ومشوهة تس يء إلى املستشفى والعاملين فيه, وإلى جامعة األميرة نورة بنت 
ً
الجامعي مبنيا

 عبدالرحمن.

ها من تضليل للقراء وتنفير لهم من االستعانة بخدمات املستشفى. كنا نود لو أن الكاتب الكريم, إضافة إلى ما في

 بالقواعد املهنية السليمة, قام بزيارة املستشفى والتواصل مع إدارته 
ً
مراعاة ملسؤولية الكلمة وأمانة القلم وتقيدا

قبل أن يتورط في كتابة مقالة مبنية على ولقاء العاملين فيه, ليتحقق بنفسه من واقع العمل هناك, وذلك 

 معلومات زائفة ال تساندها حقائق.

وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, إذ تشكر الصحيفة على اهتمامها وحرصها على فتح صفحاتها لنقد 

 على حسن نيته ورغبته في لفت النظر 
ً
إلى مؤسسات املجتمع ذات العالقة بخدمة الجمهور, وتشكر الكاتب أيضا

مستشفى امللك عبدهللا الجامعي, ملعالجة ما قد يكون فيه من نواحي القصور, لتود أن تصحح للجمهور وللكاتب 

 نفسه ما ورد في مقالته من معلومات غير صحيحة عن املستشفى. وذلك مثل النقاط اآلتية:
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ً
 الرواتب.تدني نسبة السعودة وتسرب العاملين في املستشفى, لعجز اإلدارة عن دفع  -أوال

 
ً
 عاليا

ً
 علميا

ً
نود طمأنة الكاتب إلى أن نسبة العاملين في املستشفى من القيادات السعودية الشابة واملؤهلة تأهيال

 تبلغ نحو  73تبلغ 
ً
في املئة. أما نسبة التسرب  50في املئة من اإلناث والذكور. وأن نسبة السعودة في املستشفى عموما

 في املئة. ٦ليوم فإنها ال تبلغ من املستشفى منذ تجهيزه حتى ا

 
ً
األطباء من غير », و«العيادات تعمل مرة واحدة في األسبوع», و2012عدم تشغيل املستشفى منذ إنشائه عام  -ثانيا

 «.املؤهلين

هنا نقطة مهمة قد تكون معرفتها غابت عن الكاتب الكريم, وهي أن الجامعة ال يمكن أن تتسلم املستشفى من 

ة وتقوم بتشغيله مباشرة, فالحرص على سالمة املرض ى وتحقيق مفهوم الجودة الشاملة يتطلب منها الشركة املنفذ

 من مطابقة املبنى وتجهيزاته ألعلى معايير الجودة املتبعة في مباني املستشفيات العاملية املتطورة 
ً
أن تتأكد أوال

املستشفى على التعاون مع جهات علمية وتجهيزاتها, وذلك قبل تسلمه وتشغيله, لهذا حرصت الجامعة وإدارة 

, وطلبت «املجلس املشترك العتماد املستشفيات»العاملية, و« فاميد»عاملية متخصصة في هذا املجال, مثل شركة 

 لحصوله على االعتماد املؤسس ي 
ً
منهما زيارة املستشفى وتطبيق املعايير العلمية عليه وفق مراحل مختلفة, تمهيدا

 للجودة.

ذلك, كانت إدارة املستشفى حريصة على استقطاب األطباء والكوادر الصحية املؤهلة من ذوي الكفاءات  إضافة إلى

 العالية واملشهود لها بالجودة واملهارة, للعمل في عيادات املستشفى التي تغطي جميع التخصصات.

 عيادة طب األسرة وعياد
ً
ة التأهيل الطبي, تعمل كل منهما بالنسبة إلى عمل العيادات, هي تعمل بتكرار منتظم, مثال

 ,
ً
خمسة أيام في األسبوع, وعيادة طب األطفال وعيادة طب النساء والوالدة وعيادة التغذية, تعمل جميعها يوميا

 ماعدا الخميس. وعيادة طب الباطنة تعمل ثالثة أيام في األسبوع, وهكذا.

واالطالع عن كثب على طبيعة العمل في املستشفى,  ويسر مستشفى امللك عبدهللا الجامعي أن يدعو الكاتب لزيارته

 والتقاء بعض كوادره والعاملين فيه.

 
ً
 «.مقارنة مستشفى امللك عبدهللا بعدد من املستشفيات الجامعية الكبرى » -ثالثا
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 من  هذه املقارنة غير صحيحة, لفارق العمر الزمني بين مستشفى امللك عبدهللا
ً
ومستشفيات الجامعات األكبر سنا

جامعة األميرة نورة, فهذه املستشفيات, التي نفخر بها جميعها, لم تنضج بين يوم وليلة, وإنما مرت بخطط مرحلية 

للتشغيل املتدرج, وبدأت بعيادات خارجية فقط في مراحلها األولى, ثم تدرجت إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه 

 اليوم.

 
ً
 «.وزير الصحة أمر بتشغيل املستشفى خالل ستة أشهر»ول إن الق -رابعا

لعل من الحقائق التي غابت عن الكاتب الكريم أن املستشفيات الجامعية ترتبط بوزارة التعليم وليس بوزارة 

 الصحة.

 
ً
 «.خضوع تدريب الطلبة للمحسوبية والواسطة» -خامسا

عايير األكاديمية املطبقة في الكليات الصحية في تدريب الطالبات ال يخضع ألية محسوبيات, هو يخضع للم

الجامعة, وإدارة املستشفى ال تتدخل في ذلك على اإلطالق. كما أن املستشفى في مرحلته الحالية يتيح التدريب 

 وفق ما يتماش ى مع وضعه التشغيلي, فهو ال يستقبل املتدربات في كل املجاالت, 
ً
للطالبات في حدود ضيقة نسبيا

السالمة »ومركز « معلومات األدوية والسموم»تصر التدريب على بعض مراكز املستشفى, مثل مركز وإنما يق

.« الدوائية
ً
 وغيرهما. ونأمل بإفساح املجال للتدريب بصورة أوسع تدريجيا

 
ً
 «.تجهيزات املستشفى تعرضت للتلف والسرقة, وما بقي منها وضع في املمرات للتخلص منه»القول إن  -سادسا

لكاتب يطمئن إذا عرف أن جميع موجودات املستشفى وتجهيزاته ذات الضخامة والكلفة العالية, هي ملك لعل ا

, ولو حدث 
ً
 بسيطا

ً
للدولة, وتخضع للجرد الدوري. وسرقة التجهيزات أو تلفها جراء التفريط أو اإلهمال ليس أمرا

 حمد هللا, خلو من أي ش يء من ذلك.لكان موضوع عملية صارمة من التدقيق واملحاسبة, وسجالت الجامعة, ب

 نقدر لصحيفة 
ً
نشرها هذا التوضيح في املوقع واملساحة نفسها التي أتيحت لكاتب املقالة. ونؤكد « الحياة»ختاما

 ثقتنا الكبيرة بالصحيفة وحرصها على تحري الدقة والصدقية خدمة للمصلحة العامة بحسب صحيفة الحياة.
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 «التسوق اإللكرتوني»يتدربن على « جامعة نورة»طالبات يف 

في الوقت الذي اتجه فيه املجتمع بشكل ملحوظ إلى التسوق اإللكتروني, سعت كلية العلوم في جامعة األميرة نورة 

 للتسوق اإللكتروني عبر اإلنترنت لطالبات الجامعة.بنت عبدالرحمن, إلى تنظيم دورة تدريبية 

وأكدت املدربة مها الروقي طالبة نظم املعلومات في كلية علوم الحاسب واملعلومات, أهمية التدريب على التسوق 

اإللكتروني في ظل عدم معرفة كثير من أساسيات التسوق عبر اإلنترنت أو كيفية الدفع وطريقة الشراء, مشيرة إلى 

يم الدورة لنصائح التسوق اإللكتروني اآلمن بعيدا عن الغش والخداع, ليكون لدى املستهلك الوعي الكافي تقد

 للمواقع املصرح بها إضافة إلى طريقة الدفع عند الشراء بعيدا عن الوقوع ضحية لخداع املستثمرين اإللكترونيين.

را من الوقت, حيث توفر مواقع التسوق عبر وأوضحت الروقي فوائد التسوق اإللكتروني من خالل توفيره كثي

اإلنترنت الشراء من كافة أنحاء العالم, فال يحتاج األمر إلى مغادرة املنزل, ما يوفر كثيرا من املال, فضال عن 

 الحصول على أفضل سعر بمقارنة السعر املطلوب مع األسعار املوجودة في املحال التجارية.

اإللكتروني التي نظمتها وحدة النشاط الطالبي في كلية العلوم عدة محاور  من جانب آخر, تضمنت دورة التسوق 

أوضحت تاريخ التسوق عبر اإلنترنت وبداياته ومفهوم هذا النوع من التسوق وأهم النصائح للتسوق اآلمن لكي ال 

ن  يقع املستهلك ضحية الغش اإللكتروني, إلى جانب فوائده بتوفير كثير من الوقت ومن كافة أنحاء
ّ
العالم, كما يمك

املستهلك من الحصول على أفضل سعر للمنتج من خالل املقارنة بين مواقع ومحال مختلفة. ولفتت الدورة إلى أن 

 لصحيفة 
ً
ذلك ميزة يحتاج إليها املستهلك في عصر تزاحمت فيه السلع وبمواصفات وجودة مختلفة وفقا

 األقتصادية.
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 م 2016 فبراير 10 -ـ ه1437جمادى األول  1 االربعاء

 مديرة جامعة نورة: اجملالس االستشارية تساعد الطالبات على حل مشاكلهن
الدكتورة هدى بنت محمد العميل أن نجاح املجالس االستشارية  أكدت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 الطالبية يأتي بسبب التشارك في العمل واإلبداع بين إدارة الجامعة والطالبات.

جاء ذلك خالل رعاية مديرة الجامعة مللتقى )املجالس االستشارية الطالبية للجامعات(, الذي استضافته عمادة 

, ضمن تبني الجامعة مبادرات لتطوير البيئة الجامعية الداعمة اآلمنة واالرتقاء شؤون الطالبات هذا األسبوع

 جامعات في الرياض. 7مشاركة من املجالس االستشارية الطالبية من  37بالخدمات الطالبية. بحضور ومشاركة 

في حل مشاكلهم وأضافت الدكتورة العميل أن الهدف من املجالس الطالبية هو إعطاء الطالبات فرصة للمشاركة 

وإدارة شؤونهم وتطوير الخدمات املقدمة لهم, مع إطالق العنان الفكارهم االبتكارية واالبداعية من خالل األساليب 

 اإلدارية التي تدار فيها شؤونهم أو من خالل تبني بعض املشاريع البناءة التي يقدمونها.

سنة ويتم تأهيل الطالبات املشاركات من خالل برامج  عمل املجلس الطالبي مستمر ويتم كل“ولفتت العميل إلى أن 

, موضحة أن أول مهمة من مهام املجالس الطالبية هو محاولة بذل ”تدريبية من عمادة شؤون الطالبات بالجامعة

قصارى جهدهم لبناء وسائل تواصل مع الطالبات تضمن أن تكون جميع طالبات الجامعة على وعي ومعرفة بمقر 

, مؤكدة أن الجامعة ”ي وبكل وسائل التواصل في املجلس الطالبي وسياسات املجلس الطالبياملجلس الطالب

 حريصة على سماع صوت الطالبة لتحقيق ما يطمح له الجميع.
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 م 2016 فبراير 13-هـ 1437جمادى األول  4 السبت

دشن خدمات احلقيبة الذكية للطالبات ومنسوباتها
ُ
 جامعة األمرية نورة ت

دشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت مشروع الحقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي الجامعة, وتعد 

عبدالرحمن بالشراكة مع شركة الحقيبة الذكية هي إحدى الخدمات السحابية التي تقدمها جامعة األميرة نورة بنت 

مايكروسوفت العاملية, والتي تتيح إمكانية التواصل وتشارك املعلومات والبيانات بكل سهولة بين طالبات الجامعة 

  ومنسوبيها بشكل  فعال  وكفاءة  عالية.

ي للطالبات تشتمل الحقيبة الذكية على العديد من الخدمات التقنية املتميزة ومنها خدمة البريد اإللكترون

جيجا بايت( وخدمة استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون الحاجة لتحميل  50بمساحات عالية تصل إلى) 

والتي ” ون درايف“البرنامج على الجهاز املستخدم, مع إمكانية حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية 

  تيرا بايت لكل مستخدم. 1توفر مساحة تخزين تصل لـ 

صرح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن عمر السدحان, املشرف العام على إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت, وقد 

بأن هذا املشروع يعتبر من املشاريع الرائدة والتي توفر أحدث التقنيات من شركة مايكروسوفت العاملية لخدمة 

ت على مراحل وتستطيع الطالبات االستعالم الطالبات ومنسوبي الجامعة, وأن املشروع سوف يتم تفعيله للطالبا

عن الخدمات املقدمة وتاريخ تفعيل الخدمات من خالل موقع املشروع كما يستطيع جميع منسوبي الجامعة من 

  خالل املوقع طلب تراخيص برامج وخدمات الحقيبة الذكية.

 باملشروع وأشار سعادته إلى أنه تم تدشين موقع خاص باملشروع باللغتين العربية واإل 
ً
نجليزية, ويشمل تعريفا

 .sc.pnu.edu.saوالخدمات املقدمة وأدلة االستخدام ووسائل الدعم الفني للمستخدمين من خالل الرابط 

 بحد ذاته
ً
وإنما الهدف االستفادة من هذه التقنيات وتوظيفها  وأكد سعادته أن توفير أحدث التقنيات ليس هدفا

 إلى أنه تم تشكيل لجنة ملتابعة سير العمل 
ً
لتحقيق الكفاءة العالية وتحسين أسلوب تقديم الخدمات, مشيرا

 والتأكد من تحقيق أعلى مردود للخدمات التي يشتمل عليها املشروع وتذليل ما قد يعترض ذلك من عقبات.
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 م 2016 فبراير 18-هـ 1437جمادى األول  9الخميس 

 برناجمًا تدريبيًا لقيادات وأعضاء هيئة تدريس جامعة األمرية نورة  85
, على مدى ثالثة  85أعدت عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

ً
 تدريبيا

ً
برنامجا

 .هـ1437-143٦أشهر ضمن خطة الجامعة لبرامجها التدريبية خالل الفصل الدراس ي الثاني لهذا العام الدراس ي 

 .إداري  وكادر التدريسويستفيد من البرامج منسوبات ومنسوبو الجامعة من قيادات وأعضاء هيئة 

التدريبية تنمية الكفاءة املهنية للقيادات والهيئة األكاديمية واإلدارية بما وتستهدف عمادة التطوير بهذه لخطة 

 .يتوافق مع االقتصاد املعرفي

 لتقرير حديث أصدرته عمادة التطوير شملت هذه الخطة ما يقارب 
ً
 لقيادات الجامعة و 21ووفقا

ً
 2٦برنامجا

 للهيئة األكاديمية, إضافة إلى حوالي 
ً
 مو  24برنامجا

ً
 إلى الهيئة اإلدارية, وخمسة برامج أخرى للهيئة برنامجا

ً
جها

 .اإلدارية من الرجال

 .وبدأت مكاتب التنسيق في عمادة التطوير باستقبال ترشيح املتقدمات للبرامج التدريبية عامة

 وهي مجموعة من البرامج التي تخدم -على وجه الخصوص-  يذكر أن برامج اللغة اإلنجليزية
ً
 كبيرا

ً
 القت إقباال

, برامج مهارات  PD-ARE وتساعد في تطوير القدرات اللغوية كبرنامج كتابة البحوث األكاديمي  املتخصصين والعامة

برنامج تطوير مهارات كتابة   PEDAL , برنامج تطوير القيادات األكاديمية, PD –BCOM  التواصل في بيئة العمل

باإلضافة إلى برنامج اللغة  STUDY SKILLS البحثية, برنامج مهارات الدراسة  PD-BMW  الرسائل والتقارير

  هذا وقد تم إجراء اختبار لتحديد مستوى املتقدمات وتوجيههن بعد ذلك إلى ما .EAP الشامل  اإلنجليزية

  .اللغوية وقدراتهن يتناسب
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 م 2016 فبراير 11-هـ 1437جمادى األول  2 خميسال

 جامعة األمرية نورة أكرب صرح تعليمي يف العامل

  من هي األميرة نورة بنت عبدالرحمن آل سعود?

بسنة واحدة, وقد في مدينة الرياض, وهي شقيقة امللك املؤسس عبدالعزيز آل سعود  1873ولدت هذه األميرة عام 

اشتهرت بحسن دورها في حياة أخيها امللك, وكانت موضع سره, وملجأ مشورته يلجأ إليها في امللمات, لذا هو ينتخي 

  «.أنا أخو نورة»باسمها, ويقول 

, فهو الذي اطلق عليها 2011فبعد ان اكتملت جامعة الرياض في عهد امللك عبدهللا يرحمه هللا, تم افتتاحها عام 

, تعتبر الجامعة األولى للبنات في اململكة العربية السعودية, وهي تتربع «األميرة نورة بنت عبدالرحمن آل سعود»م اس

ماليين متر مربع, فتعتبر أكبر صرح تعليمي في العالم, وان نواة هذه الجامعة هي كلية التربية  8على أرض مساحتها 

كلية في مدينة الرياض وحدها, وقد تم  23الكليات حتى بلغ عددها , ثم تبعها إنشاء عدد من 1٩70التي انشئت عام 

ألف طالبة, وقد عينت أول مديرة لها األميرة  ٦0, وقد اعدت لتستوعب 2011االنتقال إلى هذه الجامعة عام 

 الجوهرة بنت فهد بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود. واآلن تقوم على إدارتها د. هدى محمد العميل.

  ألف طالبة. 52كلية, وقد وصل عدد الطالبات فيها  1٦لجامعة وتضم هذه ا

وجاءتني الدعوة الشهر املاض ي لزيارة هذه الجامعة ألتعرف عن قرب على ما تضمه من طاقات بشرية وفنية إضافة 

يات إلى الصرح العمراني الشامخ, وفي مبنى اإلدارة الذي يأتي في مقدمة هذا الصرح استقبلتني نخبة من االكاديم

السعوديات وعلى رأسهن د. نائلة الديحان وهي وكيلة الجامعة للدعم االكاديمي والخدمات الطالبية, وأ. د. نادرة 

املعجل وكيلة الجامعة للشؤون التعليمية, ود. سمر السقاف وكيلة الجامعة للشؤون الصحية, ود. هدى الوهبي 

اتن الزامل وكيلة الكلية للتطوير والجودة, ود. عزيزة املانع وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي, ود. ف

مستشارة مديرة الجامعة. وقد كان لكل منهن دورها في توضيح العمل املناط بها في هذه الجامعة بدقة واقتدار, 

د زودت هذه وبعدها اتجهت بنا د. نائلة الى مبنى شامخ يرتفع لسبعة أدوار مقابل مبنى االدارة, وهو مبنى املكتبة وق

وهو املوظف اآللي الذي يقوم بتسليم « الروبوت»املكتبة بآخر التقنيات املتطورة, والتي منها على سبيل املثال 

الكتاب الى املستعير, ويعيده منه عند االنتهاء الى موضعه في املكتبة وبجانب التقنيات املتطورة زخرت املكتبة بقسم 

, التي َمنيت نفس ي بالعودة ثانية ألتعرف على ما فيها من ذخائر وكنوز ثم من ذخائر املخطوطات والكتب النادرة

انتقلت بي د. نائلة مستخدمين القطار الذي يربط بين جميع مرافق هذه الجامعة إلى كلية طب األسنان وقد لفت 

سام وعيادات وأجهزة انتباهي مستوى املتعلمات في هذه الكلية, اللواتي تولين تعريفي بأهم ما في هذه الكلية من أق

والتي يتدربن الدارسات على تفاصيل الفحص الطبي مثل قياس النبض « املريضة الروبوت»غاية في التطور منها 

والحرارة وعندما تسأل هذه املريضة اآللية باألسئلة الطبية تجيب عنها وعندما يطلب منها ان تحرك قدمها أو يدها 

  ملريض البشري.تستجيب قبل ان تنتقل الدارسات الى ا

ال يوجد منها في العالم اال اثنتان واحدة في اليابان, وهي البلد « الروبوت»بان هذه املريضة « الدارسات»وقد اعلمنني 

http://www.annaharkw.com/annahar/Article.aspx?id=631941&date=11022016
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  الذي صنعها والثانية هنا في هذه الكلية.

لقين خبراتهن وخالل تجوالي زدت غبطة وسرورا, وأنا التقي بالهيئة التعليمية, ومعظمهن من السعوديات اللواتي ت

وشهاداتهن من مراكز علمية عالية, فكن على قدر املسؤولية املناطة بهن, وبعد هذه الوقفة انتقلنا بالقطار إلى 

 
ً
االطالع والتعرف على مرافق أخرى هي غير التعليم, إنما هي للترفيه والرياضة, وهي النادي الكبير الذي يضم مسبحا

 ومالعب للتنس وكرة
ً
السلة, وكرة القدم, وأماكن خاصة للمساج. ويعتبر النادي الرياض ي بجامعة  أوملبيا داخليا

  األميرة نورة هو األكبر واألول من نوعه.

وقبل ان أصل مع د. نائلة الى املحطة األخيرة في هذه النزهة العلمية املشوقة استوقفتني جدارية نفذتها طالبات 

 جيلها في موسوعة غينيس العاملية كأكبر لوحة موازييك في العالم.السنة التحضيرية. انها لوحة فنية رائعة تم تس

ونحن في طريقنا بقطار الجامعة إلى املحطة األخيرة أشارت د. نائلة إلى مجموعات من الفلل في أحد أطراف هذه 

, ثم قالت الجامعة املترامية, إلى بعضها وهو سكن للطالبات, وأشارت إلى البعض اآلخر وهي سكن للهيئة التعليمية

 
ً
انني أسكن في واحدة من هذه الفلل, بعد ان كبر أوالدي واستقلوا بحياتهم, فانتقلت إلى هذا املكان ألكون أكثر قربا

  من العمل علّي السكن داخل أسواره.

 انه شعور عال  بااللتزام واملسؤولية, ثم خرجت من هذا الصرح وفي قلبي وعقلي شعور مفعم بالتقدير لكل من 
ً
حقا

 التقيتهن بسبب ما لديهن من قدرات وخبرات علمية عالية.
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 م 2016 فبراير 15-هـ 1437جمادى األول  6 االثنين

 «بنك التسليف»تعرض أحدث خدماتها اإللكرتونية أمام « جامعة نورة»
اطلع وفد من البنك السعودي للتسليف واالدخار خالل األسبوع املاض ي على تجربة جامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن في إدارة املعامالت إلكترونيا عبر اإلصدار الجديد لنظام )تراسل(, ووصف الوفد ما شاهدوه بالقفزة 

 تقدم في خدماتها اإللكترونية. النوعية, التي حظيت بها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من

وتعرف الوفد على أبرز الخصائص واملزايا التي يتمتع بها النظام املختص بإدارة ومتابعة جميع أنواع البريد الورقي 

والوثائق الداخلية والخارجية على الشبكة مع أرشفتها إلكترونيا وتأمين مسار األعمال الضروري إلرسال الوثائق, 

محددا من موظفين محددين, مع تسهيل النظام وتنظيم عمليات تسجيل ومعالجة البريد الورقي,  التي تتطلب عمال

 وكل العمليات للمعامالت الخارجية واملعامالت الداخلية شامال املعامالت الخاصة واملعامالت السرية.

 من التخطي
ً
ط والتنفيذ والتشغيل واستعرض املهندس عبدالحميد أسعد نائب املشرف العام مراحل املشروع بدءا

 بالتدريب, كما اطلع الوفد على آلية سير املعامالت منذ تدشين املشروع بجميع مراحله, مرورا باإلنجازات 
ً
ومرورا

 هـ.143٦-1435وإجمالي املعامالت لعام 

سؤولي خالل لقائه م -يأتي ذلك بالتزامن مع اطالع عبدالعزيز الصعيري مدير منظومة )جامعة( في وزارة التعليم

على الخدمات التقنية في الجامعة, بهدف التعرف على  -اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت في الجامعة

حقول البيانات املتبادلة بين الوزارة والجامعات الحكومية, حيث تم االتفاق على دراسة متطلبات معظم البيانات, 

 التعليم.التي سيتم تبادلها مع منظومة جامعة في وزارة 

فيما أطلعت إدارة التقنية الصيعري على منظومة جامعة واملهام التي ستأتي بالتعاون مع برنامج التعامالت 

والوزارة, مع آلية ربط البيانات الرئيسية املستهدفة من قبل الوزارة عن طريق مشروع ” يسر“اإللكترونية الحكومية 

ات والخريجات, بيانات أعضاء هيئة التدريس واملوظفين(, حيث الشبكة السعودية والتي تضمنت: )بيانات الطالب

خدمة منها: )خدمة مقبول, خدمة التعاقد, خدمة تزكية, وخدمة  30ستشمل مبادرة منظومة جامعة أكثر من 

 املؤتمرات والندوات( وغيرها من الخدمات.

لتقنية املعلومات واالتصاالت في من جهته, لفت الدكتور عبدالعزيز السدحانى املشرف العام لإلدارة العامة 

الجامعة إلى مواكبة إدارة الجامعة ملفاهيم الحكومة اإللكترونية, مؤكدا توفير إدارة للتقنية ألفضل الحلول التقنية 

واإللكترونية في جميع الخدمات في الجامعة, حيث تتبنى جامعة األميرة نورة تعزيز مبدأ التعاون بين الجهات 

 ل استضافة ممثلي الجهات الحكومية لالطالع على تجربتها في الخدمات اإللكترونية.الحكومية, من خال
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 م 2016 فبراير 17-هـ 1437األول جمادى  8االربعاء 

 جامعة نورة تشارك يف املؤمتر اخلليجي حلقوق املريض
تشارك الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية )الحسنى( بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في إعداد 

تمكين املرأة من »وتنظيم الندوة النسائية املقامة على هامش املؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض تحت عنوان: 

الندوة إلى تقديم نظرة شرعية لحقوق املريض وإلقاء  وتهدف«. القيام بدور فاعل في تحقيق مفهوم حقوق املريض

الضوء على أهمية تطبيق املفهوم في املنشآت الصحية, وتمكين املرأة من إعمال حقوقها الصحية في كافة املنشآت 

الصحية, حيث تبدأ فعاليات الندوة مساء السبت املقبل في قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق اإلنتركونتننتال 

ياض. من جانبها, أوضحت رئيسة الجمعية واملشرف على برنامج الندوة النسائية الدكتورة رقية نصرهللا نياز أن بالر 

مشاركة الجمعية تأتي تعزيًزا لدور الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية في املحافل الوطنية والخليجية 

  –ي اإلسهام في الدور الوطني والحقوقي للفرد واملجتمع. واإلقليمية, مشيرة إلى تحقيق ذلك ألهداف )الحسنى( ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sofaraa.net/archives/142498


 

 
307 

 م 2016 فبراير 25-هـ 1437األول جمادى  16الخميس 

 للهواتف الذكيةتوصي بتدابري أمنية « جامعة نورة»مبتعثة من 

 

أوصت دراسة للباحثة السعودية بشرى سليمان العريني املبتعثة من كلية علوم الحاسب واملعلومات في جامعة 

األمريكية, بوضع تدابير أمنية مضادة ضد  RITاألميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى جامعة روتشستر للتكنلوجيا 

تفت وسائل إعالم ومؤسسات علمية وأمنية أمريكية وبريطانية انتهاكات ثغرات أمنية في الهواتف الذكية. واح

بدراسة العريني حيث تم نشر البحث في مكتبة جامعة كورنيل األمريكية مع إجراء مقابلة مع العريني بخصوص 

ن من THE MAGAZINEالبحث في مجلة 
ّ
مك

ُ
, وذلك بعد اكتشافها ثغرات أمنية جديدة في أجهزة الهواتف الذكية ت

ستقبل دون علمه ودون ظهور أي عالمة اتصال في هاتفه, حيث يمكن هنا استخدام فتح اال
ُ
تصال في هاتف امل

قنوات الصوت الخلوية, التي تستخدم عادة في إجراء املكاملات الصوتية, كقنوات سرية لنشر البرمجيات الخبيثة أو 

ستخدم من قبل لتسريب البيانات الرقمية أو التحكم من بعد. وفيما يشير بحث العرين
ُ
ي إلى أن هذه القنوات لم ت

لهذا الغرض, أثبت إمكانية جميع السينايوهات بنجاح )إلثبات خطورة مثل هذا النوع من الهجوم(, بعدما تم 

يستغل هذه الثغرات األمنية ويعمل في جهاز الضحية دون علمه ليفتح قناة االتصال  Rootkitتصميم جذر خفي 

 محدد. عند قدوم االتصال من رقم
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 م 2016 مارس 1-هـ 1437جمادى األول 21 الثالثاء

 )التسوق اإللكرتوني( دورة يف جامعة األمرية نورة
للطالبات  اإللكتروني( )التسوق أقامت كلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن أمس دورة تدريبية بعنوان 

 نظمتها وحدة النشاط الطالبي بكلية العلوم.

وأكدت املدربة طالبة نظم املعلومات بكلية علوم الحاسب واملعلومات مها الروقي أن املجتمع اآلن يتجه بشكل 

تسوق ملحوظ إلى التسوق اإللكتروني, ومن هنا جاءت فكرة إعداد الدورة التي تركز على أهمية التدريب على ال

اإللكتروني في ظل عدم معرفة الكثير ألساسيات التسوق عبر اإلنترنت أو كيفية الدفع وطريقة الشراء, مشيرة إلى أن 

الدورة طرحت نصائح التسوق اإللكتروني اآلمن بعيدا عن الغش والخداع, ليكون لدى املستهلك الوعي الكافي 

 راء بعيدا عن الوقوع ضحية لخداع املستثمرين اإللكترونيين.للمواقع املصرح بها إضافة إلى طريقة الدفع عند الش

كما أوضحت الروقي أن للتسوق اإللكتروني فوائد من خالل توفيره للكثير من الوقت, حيث توفر مواقع التسوق 

فضال عن  عبر اإلنترنت الشراء من كافة أنحاء العالم, فال يحتاج األمر إلى مغادرة املنزل, مما يوفر الكثير من املال,

مستعرضة تاريخ  التجارية,الحصول على أفضل سعر مقارنة بين السعر املطلوب وبين األسعار املوجودة في املحالت 

 التسوق عبر اإلنترنت وبداياته ومفهوم هذا النوع من التسوق.

 

 م 2016 مارس 8-هـ 1437جمادى األول  28 الثالثاء

 «حواري مقهى»مديرة جامعة األمرية نورة تدشن اليوم 
http://sofaraa.net/archives/142892 
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 م 2016 فبراير 11-هـ 1437جمادى األول  2 خميسال

نورة تطالب بلوائح حلماية العاملني مع _األمرية_#جامعةندوة حقوقية بـ 
 حاالت #العنف

أوصت ندوة حقوقية نظمتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنباملطالبة بلوائح تحمي العاملين مع حاالت العنف 

لتوعية )أطباء, أخصائيين,معلمين, مرشدين, واملواطنين الذين ُيبلغ عن حاالت التعرض لألذى(,مع تكثيف ا

بالحقوق الشرعية واملطالبة بها خاصة في املناهجاملدرسية, حيث طالبت الخبيرة في الحماية األسرية بوزارة 

الشؤوناالجتماعية الدكتورة دالل العرجاني بعدم الوقوف والصمت أمام أي أذى يتم التعرض له أو نكتشف, 

   ”.السعي جاهدين للحفاظعلى حقوقنا وحقوق غيرنا” مطالبة بـ

آليات التدخل املنهي لحماية املرأة والطفل من وجهة نظر الخدمة “  يأتي ذلك في إطار موضوع الندوة التي بحثت

, ضمنأنشطة وفعاليات نادي تكامل للطالبات في كلية الخدمةاالجتماعية.ضمن دورها في الخدمة “االجتماعية 

بما يكفل تحقيق األمان االجتماعيلتلك الفئات,  االجتماعية لتقديم الدعم واملساندة لضحايا العنف واإليذاء

وتبصير وتوعية الطالبات بأساليب الحماية االجتماعيةورفع مستوى وعيهن في املشكالت املعاصرة وأساليب 

  مواجهته.

 -ضمن سياق ورقتها التي تناولت )دور وزارة الشؤون االجتماعية في الحماية االجتماعية(-من جانبها لفتت العرجاني 

العنف   والدعم الذي تجده برامج الحماية االجتماعية واتخاذ إجراءات جديدة للحد من مشكلة إلى االهتمام

املناطق واملحافظات وتوفير الكوادر املؤهلة لتلك   األسري واإلسراع في افتتاح وحدات للحمايةوفي جميع

واجه البتفي القضايا األسرية, وفقا لقرار البرامج الوقائية الالزمة ومعالجة الصعوبات التي ت  الوحداتواعداد

 هـ.3/2/142٩الوزراء في   مجلس
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 م 2016 فبراير 26-هـ 1437األول جمادى  17الجمعة 

 نورة لتوظيف الطالبات يف مؤسسات متخصصة مبادرة يف جامعة األمرية
تبنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادرة )تدرب واعمل( مع املستشفيات واملؤسسات املتخصصة ذات 

 العالقة في منطقة الرياض, من خالل وكالة الجامعة للشؤون الصحية.

وتأتي هذه املبادرة ضمن خطة التدريب الشاملة التي تنفذها وكالة الجامعة للشؤون الصحية بالتعاون مع الجهات 

 منها على إيجاد املنافذ التدريبة املناسبة لطالبات الكليات الصحية 
ً
الطبية الحكومية والخاصة باململكة, حرصا

لى أحدث البحوث العلمية واملمارسات الحديثة في وتعزيز جودة البرامج األكاديمية الحالية باعتمادها ع

 
ً
.التخصصات املتعددة ولتعزيز حضور الجامعة محليا

ً
 وعامليا

في حين أشارت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف إلى تحقيق املبادرة للشراكة العاملية 

االستراتيجية مع تطوير قدرات الطالبات  واملجتمعية مع الجهات ذات العالقة ضمن غايات الجامعة أهدافها

ملوافقة وموائمة شروط ومتطلبات سوق العمل حتى تتهيأ للتدريب املنتهي بالتوظيف املباشر في عندما تثبت 

الطالبة كفاءته, متطلعة لتوسع دائرة املبادرة بشمول الكثير من املستشفيات واملراكز التدريبية, في الوقت الذي 

تغذية الراجعة من تدريب الطالبات والعمل على إيجاد حلول للصعوبات والسلبيات التي تواجه ستدرس الجامعة ال

 الطالبات أثناء التدريب مع تمكين نقاط القوة في مناهج الدراسية.

من جانبها, تعمل وكالة الجامعة للشؤون الصحية على عقد اتفاقيات متعددة لضمان التدريب املتميز وتأهيل 

العمل, خاصة بعدما أثبتت خريجات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن من الكليات الصحية  الطالبات لسوق 

جدارتهن في العمل بالتجربة, وحصلت الكثير منهن على عروض عمل قبل التخرج من واقع التدريب العملي في 

 املستشفيات واملؤسسات ذات العالقة.
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 م 2016 فبراير 23-هـ 1437جمادى األول 14 الثالثاء

 مبتعثة من جامعة نورة توصي بتدابري أمنية للهواتف الذكية

أوصت دراسة للباحثة السعودية بشرى سليمان العريني املبتعثة من كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة األميرة 

تدابير أمنية مضادة ضد انتهاكات ( األميركية, بوضع RITنورة بنت عبدالرحمن إلى جامعة روتشستر للتكنلوجيا )

ثغرات أمنية في الهواتف الذكية. في الوقت الذي احتفت وسائل إعالم ومؤسسات علمية وأمنية أميركية وبريطانية 

بدراسة العريني حيث تم نشر البحث في مكتبة جامعة كورنيل األمريكية مع إجراء مقابلة مع العريني بخصوص 

ن من THE MAGAZINEالبحث في مجلة )
ّ
مك

ُ
(. وذلك بعد اكتشافها ثغرات أمنية جديدة في أجهزة الهواتف الذكية ت

ستقبل دون علمه ودون ظهور أي عالمة اتصال في هاتفه, حيث يمكن هنا استخدام 
ُ
فتح االتصال في هاتف امل

برمجيات الخبيثة قنوات الصوت الخلوية ) التي تستخدم عادة في إجراء املكاملات الصوتية ( كقنوات سرية لنشر ال

  أو لتسريب البيانات الرقمية أو التحكم عن بعد.

ستخدم من قبل لهذا الغرض, أثبت إمكانية جميع السينايوهات 
ُ
وفيما يشير بحث العريني إلى أن هذه القنوات لم ت

غرات ( يستغل هذه الثRootkitبنجاح )إلثبات خطورة مثل هذا النوع من الهجوم(, بعدما تم تصميم جذر خفي )

  األمنية ويعمل في جهاز الضحية دون علمه ليفتح قناة االتصال عند قدوم االتصال من رقم محدد.

قام هذا البحث “وتوضح العريني اإلجراءات التي اتبعتها خلف كواليس بحثها أثناء عملها على دراسته تحليليا, وقالت 

هواتف الذكية وأثبت إمكانية استخدام قنوات بدراسة تحليلية للبحث عن قنوات لم تكن معهودة من قبل في ال

الصوت في الهواتف الذكية لتضمين وإخفاء البيانات وتسريبها بين الهواتف خالل الشبكات الخلوية, للتحقق من 

صحة هذه النظرية, تالها تطوير مودم برمجي صوتي في نظام االند رويد لتحويل البيانات إلى موجات صوتية عند 

املوجات الصوتية إلى بيانات مجددا عند االستقبال الذي تم تمثيله واختباره بنجاح, لدراسة اإلرسال وتحويل 

سيناريوهات أخرى مثل: )تسريب املعلومات دون علم أحد الطرفين, أو إمكانية استخدام هذه لقنوات لنشر 

االند رويد بعمق وتم البرمجيات الخبيثة, أو إرسال أوامر للتحكم بالهاتف عن بعد(, حيث تمت دراسة نظام 

مكن من فتح قناة االتصال في هاتف املستقبل دون علمه ودون ظهور أي عالمة اتصال في 
ُ
اكتشاف ثغرات أمنية ت

  هاتفه.

إلى ذلك, تعود فكرة بحث العريني بعدما الحظت أهمية دراسة وتحليل القنوات السرية في الهواتف الذكية بعدما 

عرف القنوات السرية بأنها نوع من الهجوم األمني استبدلت الهواتف الذكية دور أ
ُ
جهزة الحاسب التقليدية, حيث ت

الذي ُينش ئ قنوات قادرة على نقل البيانات لكنها لم تكن مصممة أصال لذلك, وتتعرض الهواتف الذكية أيضا 

ل شبكة لنفس التقنيات من )تضمين وإخفاء البيانات داخل بروتوكوالت اإلنترنت لنقلها بشكل سري خال

)اإلنترنت((, كما أن لدى الهواتف الذكية قدرات وتقنيات إضافية لم تكن معهودة في أجهزة الحاسب اآللي 

التقليدية, مما قد يعرضها ملجموعة جديدة من هذه لقنوات السرية, وطاملا القى هذا املجال اهتمام الباحثين في 

الحظت أنه لم يتم دراسة األمر بعمق في أجهزة الهواتف الذكية  األمن اإللكتروني في األجهزة التقليدية, لكن العريني

 مع أهميتها وانتشارها املتزايد.
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 م 2016 فبراير12-هـ 1437األول  جمادى 3 الجمعة

 قيم ورش تدريبية للتوعية بأضرار املخدراتجامعة األمرية نورة ت
أعلنت عمادة شؤون الطالبات بجامعة األميرة نورة ممثلة في وكالة التوجيه واإلرشاد الطالبي عن بدء التسجيل في 

هـ, وذلك بالتعاون مع 1437-143٦الورش التدريبية للبرامج التوعوية بأضرار املخدرات للفصل الدراس ي الثاني 

مكافحة املخدرات بمنطقة الرياض واألمانة العامة للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات, حيث ستتم إقامة أولى مديرية 

هـ في مركز الدعم والخدمات الطالبية, وستقام 1437جمادي اآلخرة  1الورش التدريبية في يوم الخميس املوافق 

هـ في مركز الدعم والخدمات الطالبية على العنوان 1437جنادي اآلخرة  13الورشة الثانية في يوم الثالثاء املوافق 

 .1٩0مبنى  A4 اآلتي: محطة
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 م 2016 مارس 2-هـ 1437جمادى األول  22 األربعاء

 تضيف وفود جامعتني حمليتني لتبادل اخلرباتجامعة األمرية نورة تس
تستضيف جامعة األميرة نورة خالل هذه األيام وفود جامعية من جامعتين محليتان, والهدف من هذه 

االستضافات هو تطوير عمل األنشطة الطالبية الجامعية واكتساب الخبرة من تلك الجامعتين, وهما جامعة اإلمام 

  ء .سعود فرع عليشة وجامعة شقرا

ومن جهة أخرى تم عمل جولة استكشافية للوفود في جامعة األميرة نورة, وجرى خاللها شرح مفصل لجميع 

محتويات الجامعة من أقسام وتخصصات وقاعات مختلفة ومقرات األنشطة واألندية والدورات بالجامعة وقّدم 

 عرض فيلم وثائقي عن الجامعة للوفود يشرح من خاللها أبرز إنجا
ً
زات جامعة األميرة نورة الذي نال على أيضا

 إعجاب الحضور.
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 م 2016 فبراير 13-هـ 1437جمادى األول  4 السبت

 جامعة األمرية نورة تدشن خدمات احلقيبة الذكية للطالبات
واالتصاالت بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مشروع الحقيبة الذكية دشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات 

للطالبات ومنسوبي الجامعة, وتعد الحقيبة الذكية هي أحد الخدمات السحابية التي تقدمها الجامعة بالشراكة مع 

ة بين طالبات شركة مايكروسوفت العاملية, والتي تتيح إمكانية التواصل وتشارك املعلومات والبيانات بكل سهول

  .الجامعة ومنسوبيها بشكل  فعال  وكفاءة  عالية

واشتملت الحقيبة الذكية على العديد من الخدمات التقنية املتميزة ومنها خدمة البريد اإللكتروني للطالبات 

جيجا بايت( وخدمة استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون الحاجة لتحميل  50بمساحات عالية تصل إلى) 

والتي ” ون درايف“البرنامج على الجهاز املستخدم, مع إمكانية حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية 

  .تيرا بايت لكل مستخدم 1توفر مساحة تخزين تصل لـ 

وأوضح املشرف العام على إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت الدكتور عبدالعزيز السدحان بأن هذا املشروع يعد 

شاريع الرائدة التي توفر أحدث التقنيات من شركة مايكروسوفت العاملية لخدمة الطالبات ومنسوبي من امل

الجامعة, وأن املشروع سوف يتم تفعيله للطالبات على مراحل وتستطيع الطالبات االستعالم عن الخدمات 

الجامعة من خالل املوقع املقدمة وتاريخ تفعيل الخدمات من خالل موقع املشروع كما يستطيع جميع منسوبي 

  .طلب تراخيص برامج وخدمات الحقيبة الذكية

وبين الدكتور السدحان أنه تم تدشين موقع خاص باملشروع باللغتين العربية واإلنجليزية, ويشمل تعريف باملشروع 

 .sc.pnu.edu.sa والخدمات املقدمة وأدلة االستخدام ووسائل الدعم الفني للمستخدمين من خالل الرابط

 بحد ذاته وإنما الهدف االستفادة من هذه التقنيات وتوظيفها لتحقيق 
ً
وأكد أن توفير أحدث التقنيات ليس هدفا

 إلى أنه تم
ً
تشكيل لجنة ملتابعة سير العمل والتأكد من  الكفاءة العالية وتحسين أسلوب تقديم الخدمات, مشيرا

 .تحقيق أعلى مردود للخدمات التي يشتمل عليها املشروع وتذليل ما قد يعترض ذلك من عقبات
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 م 2016 فبراير 22-هـ 1437األول جمادى  13االثنين 

 بدء التقديم على طلبات التحويل اخلارجي تعلن عن" جامعة األمرية نورة"

 

, عن فتح بوابة التحويل الخارجي للفصل الدراس ي األول للعام  أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة األميرة نورة

 .(هـ1438-1437الجامعي )

 م201٦فبراير // 21املوافق  هـ1437جماد االولى/ /12 حيث سوف يبدأ استقبال طلبات التحويل الخارجي اعتباًرا

 . م201٦/مارس/ 3هـ املوافق1437/ جماد األولى / 23الى 
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 م 2016 فبراير 24-هـ 1437جمادى األول 15 األربعاء

 كلية الرتبية جبامعة األمرية نورة تستضيف فريق مبادرة سيماء

 

تستضيف كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمركز مساندة اإلعاقات وبرنامج الوصول 

 في مسرح كلية 1437/ 5/ 1٦الشامل فريق مبادرة سيماء يوم الخميس 
ً
هـ من الساعة الثامنة حتى الثانية عشر ظهرا

  .التربية

نمية املجتمع التربوي من خالل املساهمة في املبادرات التربوية وتأتي هذه االستضافة ضمن أهداف كلية التربية لت

  .والبرامج االستشارية والتدريبية في إطار الشراكة الفاعلة مع املؤسسات املحلية واإلقليمية والعاملية

من وتهدف هذه الفعالية إلى بث روح التفاؤل واألمل واإليجابية لدى الطالبات وذلك باستعراض مجموعة طالبات 

ذوي اإلعاقة ومتوقع تخرجهن بمعدالت متميزة ومراتب شرف من جامعة امللك سعود والوقوف على خبراتهن في 

التعليم العام والتعليم الجامعي وكيفية تغلبهن على التحديات اإلدارية واألكاديمية لقبولهن في أقسام التتناسب مع 

 .مهارات متميزة وملهمة في شتى املجاالت إعاقاتهن, هذا باإلضافة إلى استعراض ما يتمتعن به من
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 م 2016 فبراير 26-هـ 1437جمادى األول 17 الجمعة 

طالبة جبامعة األمرية نورة يتأهلن للتنافس يف املؤمتر الطالبي جلامعات  43
 السعودية

 

إلى املؤتمر الطالبي الذي ينظم  -مشاركة 1٦0٩من بين -طالبة في جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن  43تأهلت 

 .هـ1438على مستوى الجامعات السعودية في اململكة في املدينة املنورة بعد ثمانية أشهر, خالل شهر صفر لعام 

لكة في اختتام أعمال امللتقى السابع أمس األربعاء يأتي ذلك بعد فوزهن في التصفيات األولية على مستوى املم

 .برعاية معالي مديرة جامعة األميرة نوره بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل

وشاركت طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الفائزات في املنافسة بمحاور املؤتمر ومجاالته: )املحور األول: 

مسارين: الفكرة املتميزة في صناعة األعمال ومشاريع صناعة األعمال(, )املحور الثاني: األبحاث, صناعة األعمال, في 

مسارات: حلول ورؤى ملعالجة قضايا مجتمعية, العلوم األساسية والهندسية, العلوم الصحية, العلوم  4في 

مسارات: حلول ورؤى  5ة املجتمع, في اإلنسانية واالجتماعية(, )املحور الثالث: االبتكار واملشاريع الصغيرة وخدم

 .( تطبيقية, االبتكار, املشاريع الصغيرة, الخدمة املجتمعية, األفالم التوعوية املتعلقة بقضايا املجتمع

عد الجامعة طالباتها املتأهالت حاليا من خالل دورات تدريبية وورش العمل للتنافس على مراكز متقدمة 
ُ
باملقابل ت

بروح اإلبداع الذي يجسد مدى  عقد في املدينة املنورة, وإلى جانب ذلك صاحب امللتقى معرضافي املؤتمر الذي سي

 اإلصرار الذي تتمتع به طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وسعيهن الدؤوب إلى النجاح وايصال أعمالهن

  .إلى املجتمع كافة

يسعى إلى تحفيز الجانب اإلبداعي والفكري للطالبات  وُيعد هذا امللتقى من أبرز امللتقيات األكاديمية, حيث

املشاركات في مجاالت األبحاث العلمية, االبتكارات, صناعة األعمال, الخدمة املجتمعية واالفالم الوثائقية واألعمال 

الفنية وغيرها كما يستهدف نشر ثقافة اإلبداع بشتى املجاالت بين الطالبات ملا في ذلك من قيمة اقتصادية 

واجتماعية تعود بالنفع على املجتمع كافة ليواكب التطور العالمي ليقدم بيئة تنافسية تحفز الجانب اإلبداعي 

مما لدى اململكة العربية السعودية من طاقات و خبرات تساهم في نهوض هذا  واالبتكاري وإثراء املعرفة لالستفادة

 .الجانب لدى املجتمع

حرصا من “ئيسة اللجان املنظمة الدكتورة نورة بنت محمد القحيز قائلة من جانبها, صرحت منسقة اللقاء ور 

الجامعة على دعم املواهب و اإلبداعات في شتى املجاالت و خلق بيئة تنمي مدارك الطالبات وتوجه الجميع نحو 

https://gaya-sa.org/67459.html?mobile=1
https://gaya-sa.org/67459.html?mobile=1
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فقد توجهت إلى التفكير االبداعي, وإيمانا من الجامعة بدورها الفاعل في إعداد جيل واع  بصقل الخبرات العملية, 

, الفتة إلى ”االعتماد على طالباتها في أعمال التنظيم للملتقى الطالبي السابع رغبة باكتشاف قدرات الطالبات

مة وفخر 
ّ
التفاعل امللموس لدى املشاركات منذ بدء اإلعالن عن املشاركة في املؤتمر وتميز األعمال املعروضة و املحك

  .تميزهن في ذلكالجميع بإنتاج ابتكار الطالبات و 

وأشارت القحيز إلى تشكيل اللجنة التوجيهية العليا برئاسة وكيلة الجامعة للدعم األكاديمي واألنشطة الطالبية 

 ٦2الدكتورة نائلة الديحان, وعضوية بعض وكيالت الجامعة وأعضاء الهيئة التعليمية, فانبثق من هذه اللجنة 

وتنسيقية وتحكيمية على مستوى الجامعة والكليات, إلى جانب إقبال لجنة موزعة على لجان علمية وتدريبية 

 وحافال, حيث بلغ عدد املشاركات 
ً
مشاركة في محور  400مشاركة, 1٦0٩الطالبات على املشاركة في املؤتمر كبيرا

في  مشاركة20٩في محور الخدمة املجتمعية, و130مشاركة في محور االبتكار وصناعة األعمال, و 300األبحاث, و

 7٩مشاركة في محور األفالم الوثائقية, فيما عرضت األعمال على لجان التحكيم التي ضمت 104محور اإللقاء, و

محكما من داخل وخارج الجامعة, ثم بعد ذلك تم عرضها على اللجنة العلمية العليا لتحديد املراكز الثالثة األولى 

 .  من كل محور 

بناتي “حدة البحث واالبتكار الطالبي الدكتورة عفاف بنت عبدهللا الجبير فيما صرحت مستشارة املؤتمر ورئيسة و 

الطالبات سأستقبلكم في طيبة لنقض ي تجربة استثنائية وتعودوا محملين بإذن هللا برصيد أكبر من اإلنجازات والًء 

 للجامعة كنت في زمن مض ى إحدى طالباتها
ً
ؤتمر الطالبي السابع مشيرة إلى بدء العام كفريق عمل في امل”. وعرفانا

بعزيمة على إنجاز استثنائي مستعينين با هل من أجل هذه اللحظات, حتى تتوافق التصفيات مع مكانة الجامعة 

 .ودورها
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 م 2016 فبراير 28-هـ 1437جمادى األول 19 األحد

 األمرية نورة يشاركن يف أول مسابقة سعودية للحاسب اآليلطالبات جامعة 

شاركت كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في أول مسابقة للبرمجة على مستوى 

 (, تحت مظلة املؤتمر الوطني األول لكليات الحاسبNC3اململكة العربية السعودية باسم )مسابقة البرمجة األولى)

اآللي في الجامعات السعودية والذي نظمته جامعة امللك عبد العزيز بجدة, حيث تستهدف املسابقة تشجيع اإلبداع 

والعمل الجماعي واالبتكار في بناء برامج حاسوبية جديدة, كما تتيح للطالب اختبار قدراتهم على األداء تحت 

 12مكون من أربع طالب وكان املطلوب منهم حل الضغط, واشترك في املسابقة فريقين من كل جامعة كل فريق 

  ساعات . 4مشكلة برمجية خالل

وفي الوقت الذي حقق فريق جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن املستوى السادس بين فرق الطالبات, تسعى 

ادها في مدينة الكلية الستكمال املسيرة وتدريب الطالبات من اآلن استعدادا ملسابقة العام القادم واملخطط انعق

 حائل بمشيئة هللا.

كما أشارت عميدة كلية علوم الحاسب واملعلومات د. سحر بنت سراج شبانة في تصريحها إلى اطالعهم خالل املؤتمر 

على أحدث األبحاث العلمية والتجارب الدولية لتطوير البرامج األكاديمية والعملية التعليمية, إضافة الستفادة 

ركات بمسابقة البرمجة الوطنية االولى املصاحبة للمؤتمر بتطوير مهاراتهن البرمجية من خالل طالبات الكلية املشا

فريق من جامعات اخرى لحل مشاكل حاسوبية متقدمة, شاكرة معالي مديرة الجامعة د. هدى بنت  38التنافس مع 

ملؤتمر الوطني األول لكليات علوم محمد العميل لدعمها املتواصل للكلية مما أتاح لها املساهمة في تنظيم وحضور ا

  الحاسب واملعلومات السعودية.

من جهتها, كانت كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن تحضر لهذه املسابقة منذ 

 Java Competitionثالث أشهر حيث نظمت وأقامت مسابقة داخل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بعنوان )

PNU طالبة من الكلية لفرز أفضل الطالبات من حيث القدرات البرمجية وكانت  30( وشاركت فيها أكثر من

طالبات وتقسيمهم إلى فرقتين مع خضوعهن لورش عمل مكثفة تحت  8املسابقة داخلية, حيث تم اختيار أفضل 

درات الطالبات ورفع كفاءاتهن إشراف الدكتورة أمل خليفة عضو الهيئة التعليمية بالكلية, بهدف تحسين ق

  العملية للمشاركة في مسابقة البرمجة األولى.
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وإلى ذلك, تسعى كلية علوم الحاسب واملعلومات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز في مخرجاتها 

مية داخل وخارج التعليمية, ويوثق ذلك مستوى طالباتها وتحقيقهن لنتائج مشرفة في املسابقات واملؤتمرات العل

 الجامعة.
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 م 2016 مارس 4-هـ 1437جمادى األول  24 الجمعة
حنني عبداهلادي جبامعة األمرية نورة حتصد املركز الثاني يف جمال األحباث 

 العلمية

عبدالرحمن عن بحثها )تقنيات هندسة تلوث الهواء الخارجي(, باملركز الثاني في فازت طالبة بجامعة األميرة نورة بنت 

مجال األبحاث العلمية محور العلوم األساسية والهندسية, خالل امللتقى الطالبي السابع املقام سنويا بجامعة 

 األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

تقنيات هندسة تلوث الهواء الخارجي من خالل  ويستهدف بحث طالبة السنة التحضيرية حنين عبدالهادي تحديد

 على ما وفرته العلوم الهندسية بفروعها املختلفة وتوصلت 
ً
الربط بين مجاالت العلوم الطبيعية والصناعية اعتمادا

الدراسة إلى أن الهندسة التطبيقية يمكنها أن تحد من ملوثات الهواء الخارجي باستخدام تقنياتها املختلفة, وأوصت 

  ورة تفعيل دور الهندسة التطبيقية بكافة مجاالتها للحد من امللوثات الناتجة من نشاطات اإلنسان في البيئة.بضر 

حيث أجري البحث بإشراف مباشر من الدكتورة سامية املغربي التي تابعتها من خالل تطبيق خطوات البحث 

تمامها بالبحث العلمي, ونشر الوعي العلمي ومعاييره بصورة علمية ضمن حرص عمادة السنة التحضيرية واه

 بأهميته لدى الطالبات, ودعمهن لالرتقاء بمستواهن في هذا املجال. 
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 م 2016 مارس 9-هـ 1437جمادى األول  29 األربعاء

 "الدمىصناعة "جامعة األمرية نورة تنظم ورشة عمل بعنوان 

نظمت كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمكتب األنشطة الطالبية ورشة عمل )صناعة 

  الدمى( أول أمس في مقر النشاط الطالبي بكلية التربية.

 مع أهداف الجامعة من حيث تطوير شخصية الطالبات من خالل أنشطة ال منهجية متنوعة, 
ً
ويأتي ذلك توافقا

  واكتشاف مواهبهن وتنمية قدراتهن على املبادرات الخالقة والتعلم الذاتي.

حيث قامت الدكتورة ألفت العربي من قسم الطفولة املبكرة بتوفير الخامات الخاصة املستخدمة في صناعة الدمى 

 وتدريب الطالبات على كيفية صناعتها, ومن ثم قامت كل طالبة بصناعة الدمية الخاصة بها.

 القت هذه الورشة القبول واالستحسان من قبل الطالبات.وقد 
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 م 2016 فبراير 14-هـ 1437جمادى األول 5 االحد

 رة تدشن خدمات احلقيبة الذكية للطالباتجامعة األمرية نو
دشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مشروع الحقيبة الذكية 

للطالبات ومنسوبي الجامعة, وتعد الحقيبة الذكية هي أحد الخدمات السحابية التي تقدمها الجامعة بالشراكة مع 

فت العاملية, والتي تتيح إمكانية التواصل وتشارك املعلومات والبيانات بكل سهولة بين طالبات شركة مايكروسو 

  .الجامعة ومنسوبيها بشكل  فعال  وكفاءة  عالية

واشتملت الحقيبة الذكية على العديد من الخدمات التقنية املتميزة ومنها خدمة البريد اإللكتروني للطالبات 

جيجا بايت( وخدمة استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون الحاجة لتحميل  50 بمساحات عالية تصل إلى)

والتي ” ون درايف“البرنامج على الجهاز املستخدم, مع إمكانية حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية 

  .تيرا بايت لكل مستخدم 1توفر مساحة تخزين تصل لـ 

علومات واالتصاالت الدكتور عبدالعزيز السدحان بأن هذا املشروع يعد وأوضح املشرف العام على إدارة تقنية امل

من املشاريع الرائدة التي توفر أحدث التقنيات من شركة مايكروسوفت العاملية لخدمة الطالبات ومنسوبي 

الجامعة, وأن املشروع سوف يتم تفعيله للطالبات على مراحل وتستطيع الطالبات االستعالم عن الخدمات 

قدمة وتاريخ تفعيل الخدمات من خالل موقع املشروع كما يستطيع جميع منسوبي الجامعة من خالل املوقع امل

طلب تراخيص برامج وخدمات الحقيبة الذكية. وبين الدكتور السدحان أنه تم تدشين موقع خاص باملشروع 

لة االستخدام ووسائل الدعم الفني باللغتين العربية واإلنجليزية, ويشمل تعريف باملشروع والخدمات املقدمة وأد

 .sc.pnu.edu.sa  للمستخدمين من خالل الرابط

 بحد ذاته وإنما الهدف االستفادة من هذه التقنيات وتوظيفها لتحقيق 
ً
وأكد أن توفير أحدث التقنيات ليس هدفا

 إلى أنه تم تشكيل لجنة ملتابعة 
ً
سير العمل والتأكد من الكفاءة العالية وتحسين أسلوب تقديم الخدمات, مشيرا

 .تحقيق أعلى مردود للخدمات التي يشتمل عليها املشروع وتذليل ما قد يعترض ذلك من عقبات

 

 

 

  

 

http://noonews.com/2016/02/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%af%d8%b4%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d9%82%d9%8a%d8%a8%d8%a9/
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 م 2016 فبراير 14-هـ 1437جمادى األول 5 االحد

 للطالبات ومنسوبي جامعة األمرية نورةتدشني خدمات احلقيبة الذكية 
دشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مشروع الحقيبة الذكية 

للطالبات ومنسوبي الجامعة, وتعد الحقيبة الذكية هي أحد الخدمات السحابية التي تقدمها الجامعة بالشراكة مع 

العاملية, والتي تتيح إمكانية التواصل وتشارك املعلومات والبيانات بكل سهولة بين طالبات  شركة مايكروسوفت

  .الجامعة ومنسوبيها بشكل  فعال  وكفاءة  عالية

واشتملت الحقيبة الذكية على العديد من الخدمات التقنية املتميزة ومنها خدمة البريد اإللكتروني للطالبات 

جيجا بايت( وخدمة استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون الحاجة لتحميل  50بمساحات عالية تصل إلى) 

والتي ” ون درايف“البرنامج على الجهاز املستخدم, مع إمكانية حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية 

  .تيرا بايت لكل مستخدم 1توفر مساحة تخزين تصل لـ 

لومات واالتصاالت الدكتور عبدالعزيز السدحان بأن هذا املشروع يعد وأوضح املشرف العام على إدارة تقنية املع

من املشاريع الرائدة التي توفر أحدث التقنيات من شركة مايكروسوفت العاملية لخدمة الطالبات ومنسوبي 

الجامعة, وأن املشروع سوف يتم تفعيله للطالبات على مراحل وتستطيع الطالبات االستعالم عن الخدمات 

مة وتاريخ تفعيل الخدمات من خالل موقع املشروع كما يستطيع جميع منسوبي الجامعة من خالل املوقع املقد

  .طلب تراخيص برامج وخدمات الحقيبة الذكية

وبين الدكتور السدحان أنه تم تدشين موقع خاص باملشروع باللغتين العربية واإلنجليزية, ويشمل تعريف باملشروع 

 .sc.pnu.edu.sa ة االستخدام ووسائل الدعم الفني للمستخدمين من خالل الرابطوالخدمات املقدمة وأدل

 بحد ذاته وإنما الهدف االستفادة من هذه التقنيات وتوظيفها لتحقيق 
ً
وأكد أن توفير أحدث التقنيات ليس هدفا

 إلى أنه تم تشكيل لجنة ملتابعة سي
ً
ر العمل والتأكد من الكفاءة العالية وتحسين أسلوب تقديم الخدمات, مشيرا

 .تحقيق أعلى مردود للخدمات التي يشتمل عليها املشروع وتذليل ما قد يعترض ذلك من عقبات
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 م 2016 فبراير 29-هـ 1437جمادى األول 20 اإلثنين

ا لقائدات التعلم 
ً
 اإللكرتونيجامعة األمرية نورة تتبىن برناجم

تبنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا لقائدات التعلم اإللكتروني, من خالل )عمادة التعلم اإللكتروني 

والتعليم عن بعد( حيث تستهدف العمادة بهذا البرنامج تعزيز الكفاءات األكاديمية وبناء القدرة املؤسسية للكليات 

راء في مجال التعلم اإللكتروني, لتحقيق الريادة والتميز للمرأة في التعلم مع خلق قصص نجاح مميزة وتدريب النظ

  اإللكتروني والتعليم عن بعد.

وأوضحت عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد الدكتورة عهود بنت عبد هللا الفارس في بيان رسمي أصدرته 

ألمثل لتقنيات التعليم اإللكتروني في دعم وتفعيل جامعة األميرة نورة أمس, أن الجامعة تسعى إلى االستخدام ا

استراتيجيات التعليم والتعلم املختلفة لتطوير وتجويد العملية التعليمية واألكاديمية وخلق بيئة تعلم تفاعلية 

نشطة متطورة تعزز مهارات البحث والتعلم والتفكير والتحليل بما يتناسب مع املادة العلمية املطروحة , وفيما 

  هدف برنامج )قائدات التعلم اإللكتروني( عددا من عضوات الهيئة التعليمية يتم ترشيحهن من قبل كلياتهن.يست

وأفادت الفارس أن خطة سير البرنامج تتضمن تدريب عدد من عضوات الهيئة التعليمية ويتم ترشيحهن من قبل 

ورش العمل التي من أبرزها: تعزيز التعليم لحضور حزمة من الدورات التدريبية و  –وفق معايير محددة  –كلياتهن 

باستخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني , وورشة عمل الفصول االفتراضية , ودورة التصميم النموذجي للمقررات 

اإللكترونية , حيث تهدف هذه الدورات والورش إلى إكساب املشاركات املفاهيم واملهارات األساسية لتحقيق الريادة 

لتعلم اإللكتروني, وتشمل تلك املهارات الفهم الدقيق لنظام إدارة التعلم اإللكتروني وملفاهيم في مجال ا

ومصطلحات التعلم اإللكتروني وتكنولوجيا التعليم, واإلملام بأبرز أدوات وتطبيقات التعلم اإللكتروني, والتمكن 

برز ما يسعى إليه البرنامج هو تكوين من استخدام أدوات ومستحدثات التقنية والتوظيف املناسب لها, ولعل أ

قاعدة من شركاء النجاح وقادة التغيير في مجال التعلم اإللكتروني, تدعم تقديم االستشارات والتدريب للنظراء من 

أعضاء الهيئة التعليمية بالكليات التي ينتمين إليها بما يحقق االكتفاء الداخلي بالكليات ويسهم في بلوغ أهداف 

 معة املنشودة.وغايات الجا
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 م 2016 مارس 2-هـ 1437جمادى األول 22 األربعاء

 للوعي املايل "ريايل"جامعة االمرية نورة تنظم دورة عن برنامج 

 

للوعي ” ريالي“بالتعاون مع جمعية سدكو تنظم كلية املجتمع في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن دورة عن برنامج 

املالي أحد أهم البرامج التي أطلقتها مجموعة سدكو القابضة ضمن مبادراتها االجتماعية, ويهدف لتعزيز الوعي املالي 

يوم الخميس   يالي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وذلك فيلدى املجتمع و ستقدم الدورة من قبل سفيرات ر 

 0.800في مسرح كلية املجتمع  12إلى  ٩هـ في الساعة  1437  / 05/ 23

 للتسجيل:

  )اضغط هنا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sra7h.com/?p=239075
http://www.sra7h.com/?p=239075
https://docs.google.com/forms/d/1HPQyUC2pNZbX3u9bwkpZBHelJIckCBCnBbfX4FieAIc/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1HPQyUC2pNZbX3u9bwkpZBHelJIckCBCnBbfX4FieAIc/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1HPQyUC2pNZbX3u9bwkpZBHelJIckCBCnBbfX4FieAIc/viewform?c=0&w=1
http://www.sra7h.com/wp-content/uploads/CchE2LiWIAEjM6U.jpg
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 م 2016 فبراير 15-هـ 1437جمادى األول 6 االثنين

 جامعة األمرية نورة تطلق احلقيبة الذكية بالتعاون مع مايكروسوفت
الحقيبة  خدمات عبدالرحمن,دشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت في جامعة األميرة نورة بنت 

 بما التعليمية,هدفها تطوير املنظومة  براقة,الذكية للطالبات ومنسوبي الجامعة, في خطوة 

 .العصريتناسب مع متطلبات 

أن الحقيبة هي إحدى  السدحان,وأوضح املشرف العام على إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت الدكتور عبدالعزيز 

الخدمات السحابية التي تقدمها الجامعة بالشراكة مع شركة مايكروسوفت العاملية, وتشمل عددا من الخدمات 

حاجة لتحميل البرنامج على الجهاز املستخدم, مع التقنية املتميزة , كاستخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون ال

تيرا بايت  1التي توفر مساحة تخزين تصل لـ« ون درايف»إمكانية حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية 

 .لكل مستخدم

وأضاف أن املشروع يوفر أحدث التقنيات من شركة مايكروسوفت العاملية لخدمة الطالبات ومنسوبي الجامعة, 

يتم تفعيله للطالبات على مراحل وتستطيع الطالبات االستعالم عن الخدمات املقدمة وتاريخ تفعيل الخدمات وس

من خالل موقع املشروع كما يستطيع جميع منسوبي الجامعة من خالل املوقع طلب تراخيص برامج وخدمات 

 .الحقيبة الذكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madarisna.info/home/جامعة-الأميرة-نورة-تطلق-الحقيبة-الذكي/
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 م 2016 فبراير 17-هـ 1437األول جمادى  8االربعاء 

 خيتتم فعالياته بعدة توصيات« وقولوا للناس حسنا»ملتقى 

 

والذي كان برعاية كريمة من صاحبة السمو األميرة ” وقولوا للناس حسنا“اختتم يوم أمس الثالثاء امللتقى النسائي 

ظمه املكتب النسائي بمكتب الدعوة واإلرشاد شمال الرياض واستمر ملدة أربعة البندري بنت عبدهللا آل سعود, وين

 .أيام

وتناولت جلسات اليوم الختامي لقاًء مع الدكتورة هدى عافش أستاذ مساعد بجامعة األميرة نورة وتحدثت عن 

 .تجربتها في الدعوة

رشاد بسكاكا وتجربة املكتب التعاوني وطرحت بعض املكاتب الدعوية تجربتها مثل مكتب التعاوني للدعوة واإل 

 .للدعوة واإلرشاد بالدمام وتجربة املكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد باألحساء

قيمت ورشة عمل عن الشراكة والتعاون بين املكاتب الدعوية من خالل خطط عملية أدارتها كل من إيمان 
ُ
بعدها أ

 .العقيل وسارة الهويمل

وصيات كان من أهمها دعوة وزارة الشؤون اإلسالمية لتحويل مكاتب الدعوة إلى عمل واختتم امللتقى بعدد من الت

مؤسس ي رائد ودعوة املختصين واملختصات لالهتمام باألقسام النسائية في مكاتب الدعوة في اململكة وتطويرها 

 .عويةوتبادل الخبرات وترشيح أفضل البرامج املنفذة وتطويرها لتعميمها على مستوى املكاتب الد

واالهتمام بالجانب التطوعي في األقسام النسائية ملكاتب الدعوة واستقطاب املتطوعات وتطويرهن واالستفادة من 

الخدمات اإللكترونية في كل مكتب دعوة لبث املحاضرات والدروس العلمية ونقل الفعاليات والبرامج والدورات 

القرى وتبني برامج دعوية مبتكرة تناسبها وإقامة ملتقى سنوي املقامة واالهتمام باملكاتب الدعوية األخرى في 

لألقسام النسائية في مكاتب الدعوة والتفاعل والتواصل اإليجابي مع وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي إلبراز 

 .جهود األقسام النسائية في مكاتب الدعوة

 

http://mobile.twasul.info/366514/
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 م 2016 فبراير 21-هـ 1437جمادى األول 12 االحد 

 «مخائل النور»خامتات بتحفيظ الرياض يف حفل  403ختريج 

 

 لتخريج( النور  خمائل) حفل لخميس,أقامت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض, مساء ا

حرم معالي وزير  وبحضور  الثقافي, فهد امللك بمركز وذلك خاتمات, 403 عددهن بلغ الالتي هـ143٦ العام خاتمات

 .الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد, دالل بنت محمد آل الشيخ

 الداعمين, وعقيالت ,األعمال وسيدات ,حضر الحفل لفيف من الشخصيات األكاديمية والتربوية والدعوية

 القطاعات وقيادات الخيرية, واملؤسسات الجمعيات ومسؤوالت والداعيات, الجمعية, في املسؤولين وعقيالت

 .النسائي املجتمع ووجوه الجمعية, في النسائية

 ,وكان في استقبالهن لدى وصولهن مديرة مكتب اإلشراف النسائي أ. منيرة بنت فهد الجوير, ورئيسات األقسام فيه

 .اإلشراف ومراكز الجمعية, في النسائية القطاعات ومسؤوالت

ثم للخاتمات, ندية تالوات من لنماذج الحاضرات استمعت بعدها , الكريمهللا كتاب لخاتمات بتكريمحفل ُبدئ ال

 .الكريمات بالضيفات ترحيبية فقرة الشرق  مركزطالبات من كوكبة قدمت

 ضيفات من بالحاضرات فيهارحب كلمة الهدلق حمد بن إبراهيم الشيخ للجمعية التنفيذي املديربعد ذلك ألقى 

وشكر حرم معالي وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد على تشريفها الحفل  ومتعاونات, وخاتمات

, وأن عنايتها بكتاب هللا عز وجل امتداد 
ً
ومشاركتها للخاتمات فرحتهن, وأفاد أن الجمعية برزت منذ خمسين عاما

 .نفسهم من الرجال والنساء لتعليم كتاب هللا في كتاتيبهمملسيرة من كان قبلها من األفراد الذين جندوا أ

وأوضح أن الجمعية أخذت تنمو وتنتشر حتى وصلت و هل الحمد ملا وصلت إليه اآلن, من انتشار وقبول وترتيب 

 الدور  أعداد في زيادة ذلكوتنظيم, وعمل مؤسس ي يقوم على املنهجيات الحديثة في اإلدارة والتخطيط, إذ نتج عن 

 ومراكزاملعاهد من عدد وفتح ,الخاتمات أعداد ونمو ,ات امللتحقات بهذه املدارسالطالب أعداد وزيادة ,نسائيةال

http://twasul.info/368891/
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 ,املدارس في التعليمية العملية تخدم التي واملشاريع البرامج فيالنوعي التطوير إلى إضافة ,للمعلمات التدريب

 .خبراتهم من لالستفادة املشابهة املؤسسات مع الشراكات في والتوسع

  ,واالجتماعية اإلصالحية املؤسسات ومنها املجتمع شرائح إلى أثرهاكما أشار إلى مبادرة الجمعية لنشر 
ً
 املولى سائال

 .والتوفيق القبول  وتعالى سبحانه

مات الحفل على جهودهن امللموسة, وملكتب اإلشراف النسائي في الجمعية  ِ
ّ
وختم الهدلق كلمته بالشكر الجزيل ملنظ

 حضر من كل شكر كما امليدان,على جهده وأثره الواضح في االرتقاء بمستوى األداء اإلداري والتعليمي واملالي في 

 .النوعية وأنشطتها الجمعية هذه وساند ودعم

 .هـ143٦ العام خالل عرض تقرير وثائقي إلنجازات مكتب اإلشراف النسائي تال ذلك

من جانبها ألقت مديرة مكتب اإلشراف النسائي أ. منيرة بنت فهد الجوير كلمة أوضحت فيها أنَّ بذل الجهود 

 به العناية حفز أنو ,وفالح وتوفيق واجٌب  ,الناس في الكريم هللا كتابواألوقات واإلمكانات من أجل تعزيز أثر

ماته متعلمية وتكريم ِ
ّ
  ومتعل

ً
  االحتفال هذا أن إلى منوهة الجليل, الهدف لهذا خدمة

 .هللا كتاب عظمة من عظمته َيستمدُّ  الذي وإلنجازهنَّ  ,هو إكبار لحافظات كتاب هللا

وأشارت الجوير إلى حرص مكتب اإلشراف النسائي في ظّلِ توجيه ومتابعة من مسؤولي الجمعية على تنمية 

املخرجات وتحسينها, من خالل منظومة متكاملة قائمة على التخطيط, والعمل املؤسس ي, وابتكار البرامج 

ا, ثم املدرسة وكوادرها, ثمَّ مركز واملشروعات واملبادرات, إضافة إلى تكاتف الجميع, ابتداًء بالطالبة وأسرته

 ومن اإلشراف مكتب و تدريب, ومراكز معلمات معاهد من القيادية النسائية القطاعاتاإلشراف وكفاءاته, ثمَّ 

  واملتابعة التوجيه نهر ورائه
ً
قا ِ

ّ
ةالجم إدارة من متدف  .عيَّ

من حافظات األجزاء, التي تبدأ بحفظ ثالثة  وأشارت مديرة املكتب في كلمتها إلى مخرجات مراكز الجمعية ومدارسها

 إلى
ً
, وصوال

ً
, الخاتمات من مخرجاتها أجزاء وتتسلسل إلى سبعة  وعشرين جزءا

ً
 قد الخاتمات عدد بأن مفيدة سنويا

 .قض ي, وهو عدد تجاوز الرقم املستهدفاملن العام خالل خاتمات 403 هللا بحمد بلغ

 لرئيسات 
ً
 موفورا

ً
األقسام النسائية في املراكز والفرق الباذلة العاملة معهن, على نجاحهن في وأهدت الجوير شكرا

متابعة املدارس وتوجيهها, وإعانتها على تذليل العقبات, ثم خصت مديرات املدارس بشكر نابض بالعرفان على 

 بعد عام في األسالي
ً
امي عاما ب واآلليات والضبط احتضان الطالبات واإلبداع في رعايتهنَّ والتطور امللحوظ النَّ

ه املباشر للطالبات ِبنة األولى واملوّجِ
َّ
 .واملخرجات, كونهن الل

كما شكرت الداعمات وعقيالت الداعمين على الدعم املعنوي واملادي الذي يعين على بناء املشروعات والبرامج 

ريج الحافظات بل وفي تربيِتهنَّ وتكوين وتنفيذها, وتقويمها, والذي ُيشعُّ أثُره على هذه املدارس املباركة وُيسِهم في تخ

ِبنة الصالحة التي يعود أثُرها على املجتمع بأكمله
َّ
 .الل

حسن الظّنِ به, و  با هل بالثقة وربطه وتنميته الطموح تجديد إلى واملدارس املراكز منسوبات كلمتها ختام في عتودَ 

ة,  وتجريد القصد, وتكميل اإلخالص  هل في كّلِ هذه موصية نفسها وجميع الحاضرات بالحرص على تطهير النيَّ

, إذ إنه الرصيد الحقيقي, وسرُّ البركة والفالح
ً
 وتشجيعا

ً
 ودعما

ً
 وإدارة

ً
 وتعليما

ً
ما

ُّ
 .األعمال تعل
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 من وأثره, القرآن عن تقديمي عرض ذلك تال ,لهذه املناسبة نظمتها بقصيدة الشقير أمل األستاذةبعدها شاركت 

 .الجنوب إشراف بمركز الحارث بنت الشيماء مدرسة طالبات إبداع

ثم أثرت الدكتورة نوال بنت عبدالعزيز العيد, األستاذة املشاركة في السنة وعلومها بجامعة األميرة نورة بنت 

 والبركة صاحبه, على القرآن أثر عن فيها تحدثت املناسبة,ه بهذ سطرتها توجيهية بكلمة الحفلعبدالرحمن 

 ما وتعاهد وجل, عز  هل النية بإخالص ضمنها ذكرتهن الوصايا, من مجموعة الخاتمات وأهدت ,بمالزمته الحاصلة

منه من خالل تعل ما بتبليغ أوصتهن كما تالوته, على واملداومة فيه, بما والعمل والتدبر, ,املستمرة باملراجعة حفظنه

 .خدمة تعليم كتاب هللا الكريم في هذه الجمعية املباركة

 من مشروع وهو  العالم, في الكريم القرآن لخدمة مرئي مشروع أكبرتالها عرض تعريفي لشبكة الهداية القرآنية 

 .الراجحي عبدالعزيز بن سليمان الشيخ أوقاف

بعد ذلك تفضلت راعية الحفل ترافقها مديرة مكتب اإلشراف النسائي بتكريم املراكز واملدارس الحاصلة على أعلى 

من حيث عدد الخاتمات املجتازات الختبار الجمعية, ومعلمات الحلقات الالتي حققن أعلى املراتب في هذا املراتب 

 .السياق

الوات مميزة ت من نماذج الفقرات وتخللت الحفل,بعدها كرمت الجمعية مركز امللك فهد الثقافي الستضافته 

 .للخاتمات املكرمات في الحفل

 والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزير حرم الحفل لراعية الجمعية من تقديري  درع بتقديم واختتم الحفل

 .الحفل لتشريفها الشيخ آل محمد بنت دالل واإلرشاد,

 مندد من كبار الشخصيات, ع بحضور  حظي تميز حفل هذا العام بإقبال واسع فاق األعوام املاضية, إذ

 الجمعيات ومسؤوالت والداعيات, الجمعية, في املسؤولين وعقيالت الداعمين, وعقيالت والتربويات, األكاديميات,

 .النسائي املجتمع ووجوه الجمعية, في النسائية القطاعات قياداتو الخيرية, واملؤسسات

  تشهد كما
ً
, تفاعال

ً
 عبر تفاعلهم سجلواملهتمين واملتابعين من مختلف شرائح املجتمع, ا من كبيرة, وحفاوة الفتا

 .االجتماعي التواصل مواقع
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 غدًا.. انطالق التصفيات النهائية لألوملبياد الوطني لإلبداع العلمي
م(, والذي تنظمه وزارة التعليم, ومؤسسة  201٦تنطلق التصفية النهائية لألوملبياد الوطني لإلبداع العلمي )إبداع 

, والذي يقام تحت رعاية وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد ”موهبة“امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع 

 .نت عبدالرحمن, يوم غد الخميس ويستمر ملدة ثالثة أيامالعيس ى في مركز املؤتمرات بجامعة األميرة نورة ب

أنه يتنافس ”: موهبة“وأوضح األستاذ الدكتور حمدان املحمد املشرف العام على األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي في 

, ” موهبة”على جوائز األوملبياد الذي تنظمه وزارة التعليم و
ً
؛ ) 120سنويا

ً
 علميا

ً
 ل ٦0مشروعا

ً
لطالب ومثلها مشروعا

, تتنوع ما بين األنظمة املدمجة, ونظم البرمجيات, والروبوت, واألجهزة الذكية,  20للطالبات(, في 
ً
 علميا

ً
مجاال

والرياضيات, والطاقة الكيميائية, والطب الحيوي, والعلوم الصحية, والعلوم االجتماعية والسلوكية, والفيزياء, 

وامليكانيكية, وعلوم األحياء الخلوية والجزيئية والدقيقة, وعلوم الحيوان,  والفلك, والكيمياء, والهندسة البيئية

 .واملواد, واألرض, والبيئة, والنبات

وسيتم يوم الخميس املقبل, أول أيام األوملبياد تركيب لوحات املشاريع, واعتماد اللجنة العلمية للمشروعات من 

هيدية للمحكمين, وفي اليوم الثاني سيبدأ املحكمون عمليات حيث ضوابط األخالقيات العلمية, إلى جانب جولة تم

, وفي الفترة املسائية سيفتح األوملبياد أبوابه للجمهور 
ً
 .التحكيم صباحا

 الحفل الختامي, 
ً
وسيشهد صباح اليوم األخير من األوملبياد استمرار زيارات الجمهور, فيما سيقام في الواحدة ظهرا

 بين الطالب والطالبات, وذلك  30شروعات الفائزة بالجوائز, وعددها وإعالن النتائج, وأسماء امل
ً
 مناصفة

ً
مشروعا

 .تحت رعاية معالي وزير التعليم

 بدمج مسمى مساري البحث العلمي  201٦وأشار األستاذ الدكتور حمدان املحمد إلى أن إبداع 
ً
 جديدا

ً
شهد تطورا

م فكرته على أساس التنافس من خالل تقديم مشروعات واالبتكار تحت مسمى واحد, هو املشروع العلمي, وتقو 

م ثالث مراحل, هي مرحلة التسجيل التي شملت: 201٦عبر املشاركة الفردية أو الجماعية, حيث تضمن إبداع 

التسجيل األولي, وطلب املشاركة, وتسجيل معلومات املشروع املشارك, ومرحلة التحكيم اإللكتروني من خالل 

 .شروعات املتأهلة للتصفية النهائية, ثم املرحلة الثالثة, وهي مرحلة التصفية النهائيةاملوقع, وإعالن امل

http://twasul.info/375045/
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يشار إلى أن األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي, عبارة عن مسابقة علمية سنوية, تقوم على أساس التنافس في أحد 

 
ً
للمعايير والضوابط الخاصة املجاالت العلمية, من خالل تقديم مشروعات علمية فردية أو جماعية؛ وفقا

باملشروع, يجري تحكيمها من ِقَبل نخبة من األكاديميين واملختصين, وفق معايير علمية محددة؛ ويهدف إلى صياغة 

عقل الباحث العلمي املفكر, وتنمية روح اإلبداع للمشارك, وتطوير مواهب الطلبة عن طريق حثهم على التعلم 

 .شريف, والتمثيل املشّرف لبلدهم في املحافل الدولية بمشاركات متميزةوالتطوير الذاتي عبر التنافس ال
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  طالبات جامعة األمرية نورة يشاركن يف املؤمتر الطالبي السابع 
طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم األربعاء, في املؤتمر الطالبي السابع, والذي ترعاه مديرة  تشارك 

الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل لدعم الحراك العلمي األشمل في مؤتمر طالبي على مستوى الجامعات 

دمات الطالبية في قاعة املؤتمرات بالحرم الجامعي.في السعودية, وتنظمه وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخ

الوقت الذي تسعى الجهة املنظمة إلشعال روح املنافسة بين طالبات الكليات من خالل إنشاء رسم بياني يوضح 

  .نسبة الطالبات املسجالت من كل كلية ألول مرة على موقع املؤتمر وُيحدث كل يوم حتى آخر يوم من تاريخ التسجيل

ي ذلك في الوقت الذي كونت وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية لجنة عليا توجيهية برئاسة يأت

   .وكيلة الدعم األكاديمي والخدمات الطالبية إلى جانب لجان فرعية على مستوى الكليات

التدريبية في مختلف كما شهدت الجامعة حراكا علميا دؤوبا شكلت له العديد من الورش العلمية والدورات 

االختصاص وقد واكب ذلك حمالت تعريفية ودعوات من خالل  التخصصات العلمية على أيدي املهرة من ذوي 

تفعيل اإلعالنات عن املحاور األساسية للمؤتمر واملجاالت والفعاليات املصاحبة لـه على جميع وسائل التواصل 

ملنتشرة في جميع الكليات, إيمانا من جامعة األميرة نورة بالفوائد الحديثة وكذلك بثها عبر الشاشات اإللكترونية ا

العظمى التي سيحققها اللقاء العلمي السابع لطلبة الجامعة فقد أخذت تعد لهذا الحدث العلمي وفق تنظيمات 

  .دقيقة

اتها لتقديم أفضل وتم تدشين موقع إلكتروني خاص بهــذا الــحدث العلــمي ليكون بنية صلبة ومرجعا أساسيا لطالب

ما لديهن من مشاركات علمية وأبحاث رائدة واختراعات فذة تليق بمكانة هذا الصرح التعليمي الكبير, بمتابعة 

 .دقيقة من مديرة الجامعة شخصيا ووكيالتها والعاملين معهن
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 طالبات جامعة األمرية نورة يشاركن يف املؤمتر الطالبي السابع

في املؤتمر الطالبي السابع, والذي ترعاه مديرة طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم األربعاء,  تشارك 

الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل لدعم الحراك العلمي األشمل في مؤتمر طالبي على مستوى الجامعات 

السعودية, وتنظمه وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية في قاعة املؤتمرات بالحرم الجامعي.في 

عى الجهة املنظمة إلشعال روح املنافسة بين طالبات الكليات من خالل إنشاء رسم بياني يوضح الوقت الذي تس

 .نسبة الطالبات املسجالت من كل كلية ألول مرة على موقع املؤتمر وُيحدث كل يوم حتى آخر يوم من تاريخ التسجيل

الطالبية لجنة عليا توجيهية برئاسة يأتي ذلك في الوقت الذي كونت وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات 

 "وكيلة الدعم األكاديمي والخدمات الطالبية إلى جانب لجان فرعية على مستوى الكليات. بحسب صحيفة "سبق

كما شهدت الجامعة حراكا علميا دؤوبا شكلت له العديد من الورش العلمية والدورات التدريبية في مختلف 

االختصاص وقد واكب ذلك حمالت تعريفية ودعوات من خالل  ة من ذوي التخصصات العلمية على أيدي املهر 

تفعيل اإلعالنات عن املحاور األساسية للمؤتمر واملجاالت والفعاليات املصاحبة لـه على جميع وسائل التواصل 

ورة بالفوائد الحديثة وكذلك بثها عبر الشاشات اإللكترونية املنتشرة في جميع الكليات, إيمانا من جامعة األميرة ن

العظمى التي سيحققها اللقاء العلمي السابع لطلبة الجامعة فقد أخذت تعد لهذا الحدث العلمي وفق تنظيمات 

 .دقيقة

وتم تدشين موقع إلكتروني خاص بهــذا الــحدث العلــمي ليكون بنية صلبة ومرجعا أساسيا لطالباتها لتقديم أفضل 

ائدة واختراعات فذة تليق بمكانة هذا الصرح التعليمي الكبير, بمتابعة ما لديهن من مشاركات علمية وأبحاث ر 

  .دقيقة من مديرة الجامعة شخصيا ووكيالتها والعاملين معهن
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 م 2016 مارس 2-هـ 1437جمادى األول  22 األربعاء

طالبة يف جامعة األمرية نورة تفوز ببحث )تقنيات هندسة تلوث اهلواء 
 اخلارجي(

نورة بنت عبدالرحمن عن بحثها )تقنيات هندسة تلوث الهواء الخارجي(, حيث احتلت  فازت طالبة بجامعة األميرة 

املركز الثاني في مجال األبحاث العلمية محور العلوم األساسية والهندسية, خالل امللتقى الطالبي السابع املقام 

  سنويا بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ويستهدف بحث طالبة السنة التحضيرية حنين عبدالهادي تحديد تقنيات هندسة تلوث الهواء الخارجي من خالل 

 على ما وفرته العلوم الهندسية بفروعها املختلفة وتوصلت 
ً
الربط بين مجاالت العلوم الطبيعية والصناعية اعتمادا

ت الهواء الخارجي باستخدام تقنياتها املختلفة وأوصت الدراسة إلى أن الهندسة التطبيقية يمكنها أن تحد من ملوثا

 بضرورة تفعيل دور الهندسة التطبيقية بكافة مجاالتها للحد من امللوثات الناتجة من نشاطات اإلنسان في البيئة.

سامية املغربي اليت تابعتها من خالل تطبيق خطوات البحث  من الدكتورةحيث أجري البحث بإشراف مباشر 

عاييره بصورة علمية ضمن حرص عمادة السنة التحضيرية واهتمامها بالبحث العلمي, ونشر الوعي العلمي وم

 بأهميته لدى الطالبات, ودعمهن لالرتقاء بمستواهن في هذا املجال.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.news.utdcom.com/saudiarabia-news/1152310/أخبار-السعودية-طالبة-في-جامعة-الأميرة-نورة-تفوز-ببحث-تقنيات-هندسة-تلوث-الهواء-الخارجي.html
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 م 2016 مارس 5-هـ 1437جمادى األول 25 السبت

 د. أبوعباة: حقوق املرضى جيب أن تشبع التطلعات وال تقف عند االحتياجات
بن عبدالعزيز الجامعي, في جامعة  أكد د. أحمد بن محمد ابوعباة, املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا

األميرة نورة بنت عبدالرحمن, أن حقوق املريض يجب أال تقف عند احتياجات املرض ى بل تتعداها لتحقق 

  .تطلعاتهم

وقال في ورقة العمل التي قدمها إلى "املؤتمر الخليجي األول لحقوق املرض ى" بعنوان البناء والريادة للتميز في تطلعات 

ن مستشفى امللك عبدهللا يعمل لتحقيق هذا املفهوم من خالل استخدام وسائل إبداعية تعتمد على املرض ى, "إ

  ."البحوث والدراسات والجهود املشتركة, والتعاون مع مراكز عاملية مع تسخير التقنية في بيئة محفزة للشفاء

ملرض ى من خالل البيئة املحفزة للشفاء, وأشار أبوعباة إلى أن املباني واملرافق من أهم العوامل لتحقيق تطلعات ا

والتي تحقق للمريض واملرافقين الراحة أثناء رحلتهم العالجية في املستشفى, من خالل توفير االستراحات والخدمات 

وأماكن الترفية لألطفال, ومن خالل االعتناء بغرفة املريض وإعطائه الخصوصية, إلى جانب االستثمار والتركيز على 

بشري من خالل اختيار القيادات التي تؤمن بهذه الرؤية, والتركيز على تدريب وتطوير العاملين في املنظمة العنصر ال

  .وإشراك الجميع

 حثيثة في مجال حقوق املرض ى من منطلق رؤية علمية, 
ً
ولفت في ورقته إلى أن مستشفى امللك عبدهللا يبذل جهودا

 يحتذى به
ً
 إلى أن يصبح نهجه نموذجا

ً
 .بين املستشفيات متطلعا
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 م 2016 فبراير 18-هـ 1437األول جمادى  9الخميس 

 برناجمًا تدريبيًا لقيادات وأعضاء هيئة تدريس جامعة األمرية نورة 85

, على مدى ثالثة  85أعدت عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
ً
 تدريبيا

ً
برنامجا

 .هـ1437-143٦أشهر ضمن خطة الجامعة لبرامجها التدريبية خالل الفصل الدراس ي الثاني لهذا العام الدراس ي 

 .ويستفيد من البرامج منسوبات ومنسوبو الجامعة من قيادات وأعضاء هيئة التدريس وكادر إداري 

ية تنمية الكفاءة املهنية للقيادات والهيئة األكاديمية واإلدارية بما وتستهدف عمادة التطوير بهذه لخطة التدريب

 .يتوافق مع االقتصاد املعرفي

 لتقرير حديث أصدرته عمادة التطوير شملت هذه الخطة ما يقارب 
ً
 لقيادات الجامعة و 21ووفقا

ً
 2٦برنامجا

 للهيئة األكاديمية, إضافة إلى حوالي 
ً
 إل 24برنامجا

ً
 موجها

ً
ى الهيئة اإلدارية, وخمسة برامج أخرى للهيئة برنامجا

 .اإلدارية من الرجال

 .وبدأت مكاتب التنسيق في عمادة التطوير باستقبال ترشيح املتقدمات للبرامج التدريبية عامة

 وهي مجموعة من البرامج التي تخدم  -على وجه الخصوص-يذكر أن برامج اللغة اإلنجليزية 
ً
 كبيرا

ً
القت إقباال

, برامج مهارات  PD-ARE ين والعامة وتساعد في تطوير القدرات اللغوية كبرنامج كتابة البحوث األكاديمياملتخصص

برنامج تطوير مهارات كتابة  PEDAL, برنامج تطوير القيادات األكاديمية,  PD –BCOMالتواصل في بيئة العمل 

باإلضافة إلى برنامج اللغة  STUDY SKILLS , برنامج مهارات الدراسة البحثية PD-BMWالرسائل والتقارير 

هذا وقد تم إجراء اختبار لتحديد مستوى املتقدمات وتوجيههن بعد ذلك إلى ما يتناسب  .EAP اإلنجليزية الشامل

 .وقدراتهن اللغوية
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 م 2016 فبراير 18-هـ 1437األول جمادى  9الخميس 

 برناجمًا تدريبيًا لقيادات وأعضاء هيئة تدريس جامعة األمرية نورة 85

, على مدى ثال 85أعدت عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
ً
 تدريبيا

ً
ثة برنامجا

  .هـ1437-143٦أشهر ضمن خطة الجامعة لبرامجها التدريبية خالل الفصل الدراس ي الثاني لهذا العام الدراس ي 

  .إداري  وكادر التدريسويستفيد من البرامج منسوبات ومنسوبو الجامعة من قيادات وأعضاء هيئة 

للقيادات والهيئة األكاديمية واإلدارية بما وتستهدف عمادة التطوير بهذه لخطة التدريبية تنمية الكفاءة املهنية 

  .يتوافق مع االقتصاد املعرفي

 لتقرير حديث أصدرته عمادة التطوير شملت هذه الخطة ما يقارب 
ً
 لقيادات الجامعة و 21ووفقا

ً
 2٦برنامجا

 للهيئة األكاديمية, إضافة إلى حوالي 
ً
 إلى الهيئة اإلدارية, وخمسة 24برنامجا

ً
 موجها

ً
برامج أخرى للهيئة  برنامجا

  .اإلدارية من الرجال

  .وبدأت مكاتب التنسيق في عمادة التطوير باستقبال ترشيح املتقدمات للبرامج التدريبية عامة

 وهي مجموعة من البرامج التي تخدم  -على وجه الخصوص-  يذكر أن برامج اللغة اإلنجليزية 
ً
 كبيرا

ً
القت إقباال

, برامج مهارات  PD-ARE ي تطوير القدرات اللغوية كبرنامج كتابة البحوث األكاديميوتساعد ف  املتخصصين والعامة

برنامج تطوير مهارات كتابة   PEDAL , برنامج تطوير القيادات األكاديمية, PD –BCOM  التواصل في بيئة العمل

ة إلى برنامج اللغة باإلضاف STUDY SKILLS , برنامج مهارات الدراسة البحثية PD-BMW  الرسائل والتقارير

  هذا وقد تم إجراء اختبار لتحديد مستوى املتقدمات وتوجيههن بعد ذلك إلى ما يتناسب .EAP الشامل  اإلنجليزية

 .وقدراتهن اللغوية
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 م 2016 فبراير 18-هـ 1437األول جمادى  9الخميس 

 برناجمًا تدريبيًا يف جامعة األمرية نورة 85

برنامجا تدريبيا, تستفيد منها  85أعدت عمادة التطوير وتنمية املهارات في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

نسوبي الجامعة من قيادات وأعضاء هيئة تدريس وكادر إداري, على مدى ثالثة أشهر ضمن خطة منسوبات وم

 .الجامعة لبرامجها التدريبية خالل الفصل الدراس ي الثاني لهذا العام

 2٦برنامجا لقيادات الجامعة و 21ووفقا لتقرير حديث أصدرته عمادة التطوير فقد شملت هذه الخطة ما يقارب 

 موجا إلى الهيئة اإلدارية, وخمسة برامج أخرى للهيئة  24يئة األكاديمية, إضافة إلى حوالي برنامجا لله
ً
برنامجا

 .اإلدارية من الرجال

وبدأت مكاتب التنسيق في عمادة التطوير باستقبال املتقدمات إلى البرامج التدريبة عامة, وشهدت برامج اللغة 

 
ً
 كبيرا

ً
وهي مجوعة من البرامج التي تخدم املختصين والعامة, وتساعد في تطوير اإلنكليزية على وجه الخصوص إقباال

– PD) , برنامج مهارات التواصل في بيئة العمل(PD-ARE) القدرات اللغوية كبرنامج كتابة البحوث األكاديمي

BCOM)برنامج تطوير القيادات األكاديمية , (PEDAL)برنامج تطوير مهارات كتابة الرسائل والتقارير , (PD-

BMW)برنامج مهارات الدراسة البحثية , (STUDY SKILLS) باإلضافة إلى برنامج اللغة اإلنكليزية الشامل (EAP). 
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 م 2016 فبراير 26-هـ 1437جمادى األول 17 الجمعة 

 برناجمًا تدريبيًا لقيادات وأعضاء هيئة تدريس جامعة األمرية نورة 85

 ت 85أعدت عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 
ً
, على مدى ثالثة برنامجا

ً
دريبيا

 .هـ1437-143٦أشهر ضمن خطة الجامعة لبرامجها التدريبية خالل الفصل الدراس ي الثاني لهذا العام الدراس ي 

 .ويستفيد من البرامج منسوبات ومنسوبو الجامعة من قيادات وأعضاء هيئة التدريس وكادر إداري 

الكفاءة املهنية للقيادات والهيئة األكاديمية واإلدارية بما وتستهدف عمادة التطوير بهذه لخطة التدريبية تنمية 

  .يتوافق مع االقتصاد املعرفي

 لتقرير حديث أصدرته عمادة التطوير شملت هذه الخطة ما يقارب 
ً
 لقيادات الجامعة و 21ووفقا

ً
 2٦برنامجا

 للهيئة األكاديمية, إضافة إلى حوالي 
ً
 إلى الهيئة 24برنامجا

ً
 موجها

ً
اإلدارية, وخمسة برامج أخرى للهيئة  برنامجا

  .اإلدارية من الرجال

 .وبدأت مكاتب التنسيق في عمادة التطوير باستقبال ترشيح املتقدمات للبرامج التدريبية عامة

 وهي مجموعة من البرامج التي تخدم  -على وجه الخصوص-يذكر أن برامج اللغة اإلنجليزية 
ً
 كبيرا

ً
القت إقباال

, برامج مهارات  PD-ARE امة وتساعد في تطوير القدرات اللغوية كبرنامج كتابة البحوث األكاديمياملتخصصين والع

برنامج تطوير مهارات كتابة  PEDAL, برنامج تطوير القيادات األكاديمية,  PD –BCOMالتواصل في بيئة العمل 

باإلضافة إلى برنامج اللغة  STUDY SKILLS , برنامج مهارات الدراسة البحثية PD-BMWالرسائل والتقارير 

هذا وقد تم إجراء اختبار لتحديد مستوى املتقدمات وتوجيههن بعد ذلك إلى ما يتناسب  .EAP اإلنجليزية الشامل

 .وقدراتهن اللغوية
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 م 2016 فبراير 21-هـ 1437جمادى األول 12 االحد

سىن»
ُ
 يف املؤمتر اخلليجي األول حلقوق املريض« نظرة شرعية»تقدم « احل

تشارك الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية )الحسني( ممثلة عن جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, 

تمكين املرأة من القيام ” امش املؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض تحت عنوان: في الندوة النسائية املقامة على ه

  .”بدور فاعل في تحقيق مفهوم حقوق املريض

وتأتي مشاركة الجمعية بدور فاعل في اإلعداد والتنظيم لعقد الندوة بهدف تقديم نظرة شرعية لحقوق املريض 

املنشآت الصحية, وتمكين املرأة من أعمال حقوقها في كل املنشآت وإلقاء الضوء على أهمية تطبيق املفهوم في 

  .الصحية

وأوضحت الدكتورة رقية نصرهللا نياز رئيسة جمعية )الحسني( واملشرف على برنامج الندوة النسائية أن مشاركة 

 لدور الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية في املحافل الوطني
ً
ة والخليجية الجمعية يأتي تعزيزا

  .واإلقليمية

وأضافت أن هذه الندوة تتضمن محاضرات علمية لألميرة الجوهرة بنت متعب آلسعود, والدكتورة نوال العيد, 

وتدير الجلسة الدكتورة منى آل مشيط عضو مجلس الشورى, وسيشارك في فعالياتها مجموعة من أستاذات 

  .لتقديم واألوبريت الوطني للحفل الذي سيتم تقديمه أثناء الندوةوطالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في ا

الجدير بالذكر أن املؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض تنظمه مدينة امللك فهد الطبية بالتعاون مع املكتب 

التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون ووزارة الصحة السعودية وهيئة حقوق اإلنسان بالرياض 

واملجلس الصحي السعودي واملنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية ومجلس الضمان الصحي التعاون والهيئة السعودية 

  .للتخصصات الصحية, تحت رعاية املهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح, وزير الصحة باململكة
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 م 2016 فبراير 18-هـ 1437جمادى األول 9 الخميس

 فائزة يف املؤمتر العلمي الطالبي السابع 43جامعة األمرية نورة تكرم 
طالبة فائزة خالل الحفل الختامي للملتقى الطالبي للمؤتمر  43 جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن كرمت مديرة

األكاديمي والخدمات الطالبية بحضور  العلمي السابع لطالبات الجامعة أمس الذي نظمته وكالة الجامعة للدعم

وكيالت الجامعة وعميدات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطالبات وأولياء أمورهن وذلك في قاعة املؤتمرات 

 .باملدينة الجامعية

وهنأت منسقة املؤتمر الطالبي رئيسة اللجان املنظمة الدكتورة نورة القحيص في كلمتها الطالبات الفائزات وحثت 

من لم يحالفها الحظ بتكرار املشاركة للسنوات القادمة , موضحة أنه بدأ اإلعداد لهذا املؤتمر مع نهاية الفصل 

 على املشاركة إذ بلغ عددهن ) 143٦الدراس ي الثاني من العام املاض ي 
ً
( مشاركات , من 1٦0٩هـ التي نالت إقباال

الخدمة املجتمعية , اإللقاء , األفالم الوثائقية ( واختير املحاور ) محور األبحاث , االبتكاروصناعة األعمال , 

( محكما من داخل وخارج الجامعة لتحديداملراكز  7٩منهابعد عرضها على لجان التحكيم الذين بلغ عددهم ) 

 . الثالثة األولى من كل محور , متمنية للجميع بالتوفيق والسداد

فاسكلي ( استعرض مسيرة حصول  ) تخلله عرض لفيلم ة(املرأتبدع  )حينمابعدها استمع الحضور لقصيدة 

 . الجامعة على جوائز محلية خالل السنوات املاضية

من جانبها أكدت مستشارة املؤتمر الطالبي رئيسة وحدة البحث واالبتكار الدكتورة عفاف الجبير في كلمتها أن 

هود عام كامل أبدعت فيها الطالبات بكإلصرار املؤتمر هدف إلى بثروح املنافسة بين طالبات الكليات وقطف ثمار ج

وعزيمة وصبر ألنهن يملكن عقول وقدرة فاقت التصورات من أجل تحقيق طموحاتالقيادة الرشيدة في أن تكون 

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن منارة العلم للمرأة السعودية واملساهمة في نهضة الوطن , موجها شكرها ملعالي 

ة والقائمات على امللتقى إلرساء التميز والنهضة التعليمية وإقرار املؤتمرات الطالبية على مستوىالوطن مديرة الجامع

 
ً
 وإبداعا

ً
 وعلما

ً
 وخلقا

ً
 . لتصدر شبابنا العالم دينا

وفي الختام قامت معالي مديرة الجامعة بافتتاح املعرض املصاحب الذي ضم على أعمال الطالبات املشاركات في 

 .امللتقى

 

 

 

 

http://www.almaghribtoday.net/education/arab-universities/جامعة-الأميرة-نورة-تكرم-43-فائزة-في-المؤتمر-العلمي-الطلابي
http://www.almaghribtoday.net/education/elearning/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
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 م 2016 مارس 1-هـ 1437جمادى األول 21 الثالثاء

ا لقائدات التعلم اإللكرتوني
ً
 جامعة األمرية نورة تتبىن برناجم

, من خالل "عمادة التعلم التعلم اإللكترونيبرنامًجا لقائدات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تبنت 

اإللكتروني والتعليم عن بعد" حيث تستهدف العمادة بهذا البرنامج تعزيز الكفاءات األكاديمية وبناء القدرة 

في مجال التعلم اإللكتروني, لتحقيق الريادة املؤسسية للكليات مع خلق قصص نجاح مميزة وتدريب النظراء 

 والتميز للمرأة في التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد.

وأوضحت عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد الدكتورة عهود بنت عبد هللا الفارس في بيان رسمي أصدرته 

لتقنيات التعليم اإللكتروني في دعم وتفعيل  جامعة األميرة نورة أمس, أن الجامعة تسعى إلى االستخدام األمثل

استراتيجيات التعليم والتعلم املختلفة لتطوير وتجويد العملية التعليمية واألكاديمية وخلق بيئة تعلم تفاعلية 

نشطة متطورة تعزز مهارات البحث والتعلم والتفكير والتحليل بما يتناسب مع املادة العلمية املطروحة , وفيما 

 رنامج "قائدات التعلم اإللكتروني" عدًدا من عضوات الهيئة التعليمية يتم ترشيحهن من قبل كلياتهن.يستهدف ب

وأفادت الفارس أن خطة سير البرنامج تتضمن تدريب عدد من عضوات الهيئة التعليمية ويتم ترشيحهن من قبل 

لعمل التي من أبرزها: تعزيز التعليم لحضور حزمة من الدورات التدريبية وورش ا -وفق معايير محددة  -كلياتهن 

باستخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني , وورشة عمل الفصول االفتراضية , ودورة التصميم النموذجي للمقررات 

 اإللكترونية , حيث تهدف هذه الدورات والورش إلى إكساب املشاركات املفاهيم واملهارات األساسية لتحقيق 

م اإللكتروني, وتشمل تلك املهارات الفهم الدقيق لنظام إدارة التعلم اإللكتروني وملفاهيم الريادة في مجال التعل

ومصطلحات التعلم اإللكتروني وتكنولوجيا التعليم, واإلملام بأبرز أدوات وتطبيقات التعلم اإللكتروني, والتمكن 

ما يسعى إليه البرنامج هو تكوين من استخدام أدوات ومستحدثات التقنية والتوظيف املناسب لها, ولعل أبرز 

قاعدة من شركاء النجاح وقادة التغيير في مجال التعلم اإللكتروني, تدعم تقديم االستشارات والتدريب للنظراء 

من أعضاء الهيئة التعليمية بالكليات التي ينتمين إليها بما يحقق االكتفاء الداخلي بالكليات ويسهم في بلوغ أهداف 

 املنشودة.وغايات الجامعة 

 

http://www.almaghribtoday.net/education/elearning/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.almaghribtoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9.html
http://www.almaghribtoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%B3%D9%81%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%91%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9.html
http://www.almaghribtoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.almaghribtoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
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 م 2016 فبراير 26-هـ 1437جمادى األول 17 الجمعة 

 امعة األمرية نورةعضوا تعليميا وإداريا جب 67ترقية 

إعتمدت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل, ترقيات منسوبي ومنسوبات الهيئة 

 و  37هـ, الذي يتضمن ترقية 143٦التعليمية واإلدارية لعام 
ً
 تعليميا

ً
 من مختلف اإلدارات  30عضوا

ً
 إداريا

ً
عضوا

 والكليات بالجامعة.

ت الذي تستند فيه الجامعة في اعتماد ترقياتها على دليل خاص بالترقيات تتبعه الجامعة في ويأتي ذلك في الوق

 على الئحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية, فيما 
ً
سياسة ترقيات موظفيها وموظفاتها استنادا

 الترقية عن طريق الترشيح.تنقسم الترقية )وفقا لنظام الخدمة املدنية( إلى نوعين: الترقية باملفاضلة, و 

من نظام الخدمة املدنية بالترقيات, حيث تنصُّ على أن ترقية ونقل املوظف إلى الوظائف  10وتختص املادة  

الت وشروط شغل الوظيفة(, كما أن  الشاغرة تتم وفق األحكام التي تحددها قواعد التصنيف )بما في ذلك مؤّهِ

 قبل صدور الق
ً
 رار بها.الترقية ال تكون نافذة

 من املواد 
ً
 ملفهوم الترقية, وأنواع الترقية, وعددا

ً
من جانب  آخر, يتضمن دليل الترقيات الخاص بالجامعة تعريفا

بعة للترقية, وعناصر املفاضلة من  قة بالترقية, مع توضيح شروط ترقية املوظف, مع تحديد اإلجراءات املتَّ ِ
ّ
املتعل

ل تعليمي واألقدمية والتدريب وت قويم األداء الوظيفي إلى جانب قواعد إضافية, جدول احتساب نقاط التدريب مؤّهِ

باأليام, وجدول آخر الحتساب نقاط األقدمية, مع إيضاح كيفية احتساب النقاط من خالل )احتساب نقاط 

 للتعاميم الصاد
ً
رة على التعليم الزائد, واحتساب نقاط األقدمية(, وإيضاح الهدف من صدور الئحة الترقيات وفقا

 الئحة الترقيات.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nas.sa/ReadNewsAR.asp?NewsID=43986&t=%CA%D1%DE%ED%C9%2067%20%DA%D6%E6%C7%20%CA%DA%E1%ED%E3%ED%C7%20%E6%C5%CF%C7%D1%ED%C7%20%C8%CC%C7%E3%DA%C9%20%C7%E1%C3%E3%ED%D1%C9%20%E4%E6%D1%C9#.VsnbqspunIU
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 م 2016 فبراير 19-هـ 1437جمادى األول 10 الجمعة 

 جامعة األمرية نورة تطلق احلقيبة الذكية بالتعاون مع مايكروسوفت

,خدمات الحقيبة  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمندشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت في 

الذكية للطالبات ومنسوبي الجامعة, في خطوة براقة , هدفها تطوير املنظومة التعليمية , بما يتناسب مع متطلبات 

 . العصر

أن الحقيبة هي إحدى  السدحان,ة املعلومات واالتصاالت الدكتور عبدالعزيز وأوضح املشرف العام على إدارة تقني

الخدمات السحابية التي تقدمها الجامعة بالشراكة مع شركة مايكروسوفت العاملية, وتشمل عددا من الخدمات 

ستخدم, مع كاستخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون الحاجة لتحميل البرنامج على الجهاز امل املتميزة,التقنية 

تيرا بايت  1التي توفر مساحة تخزين تصل لـ« ون درايف»إمكانية حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية 

 .لكل مستخدم

العاملية لخدمة الطالبات ومنسوبي الجامعة,  مايكروسوفت شركةوأضاف أن املشروع يوفر أحدث التقنيات من 

وسيتم تفعيله للطالبات على مراحل وتستطيع الطالبات االستعالم عن الخدمات املقدمة وتاريخ تفعيل الخدمات 

من خالل موقع املشروع كما يستطيع جميع منسوبي الجامعة من خالل املوقع طلب تراخيص برامج وخدمات 

 .ةالحقيبة الذكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.egypttoday.co.uk/education/elearning/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
http://www.egypttoday.co.uk/education/reports-and-investigations/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.egypttoday.co.uk/education/reports-and-investigations/%D9%88%D8%B1%D8%B4%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.egypttoday.co.uk/education/reports-and-investigations/%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AD
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 م 2016 فبراير 29-هـ 1437جمادى األول 20 اإلثنين

ا لقائدات التعلم اإللكرتوني
ً
 جامعة األمرية نورة تتبىن برناجم

, من خالل "عمادة التعلم اإللكتروني التعلم اإللكترونيبنت عبدالرحمن برنامًجا لقائدات  جامعة األميرة نورةتبنت 

والتعليم عن بعد" حيث تستهدف العمادة بهذا البرنامج تعزيز الكفاءات األكاديمية وبناء القدرة املؤسسية للكليات 

ح مميزة وتدريب النظراء في مجال التعلم اإللكتروني, لتحقيق الريادة والتميز للمرأة في التعلم مع خلق قصص نجا

 اإللكتروني والتعليم عن بعد.

وأوضحت عميدة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد الدكتورة عهود بنت عبد هللا الفارس في بيان رسمي أصدرته 

عى إلى االستخدام األمثل لتقنيات التعليم اإللكتروني في دعم وتفعيل جامعة األميرة نورة أمس, أن الجامعة تس

استراتيجيات التعليم والتعلم املختلفة لتطوير وتجويد العملية التعليمية واألكاديمية وخلق بيئة تعلم تفاعلية 

طروحة , وفيما نشطة متطورة تعزز مهارات البحث والتعلم والتفكير والتحليل بما يتناسب مع املادة العلمية امل

 يستهدف برنامج "قائدات التعلم اإللكتروني" عدًدا من عضوات الهيئة التعليمية يتم ترشيحهن من قبل كلياتهن.

وأفادت الفارس أن خطة سير البرنامج تتضمن تدريب عدد من عضوات الهيئة التعليمية ويتم ترشيحهن من قبل 

لدورات التدريبية وورش العمل التي من أبرزها: تعزيز التعليم لحضور حزمة من ا -وفق معايير محددة  -كلياتهن 

باستخدام نظام إدارة التعلم اإللكتروني , وورشة عمل الفصول االفتراضية , ودورة التصميم النموذجي للمقررات 

الريادة  اإللكترونية , حيث تهدف هذه الدورات والورش إلى إكساب املشاركات املفاهيم واملهارات األساسية لتحقيق

في مجال التعلم اإللكتروني, وتشمل تلك املهارات الفهم الدقيق لنظام إدارة التعلم اإللكتروني وملفاهيم 

ومصطلحات التعلم اإللكتروني وتكنولوجيا التعليم, واإلملام بأبرز أدوات وتطبيقات التعلم اإللكتروني, والتمكن 

ملناسب لها, ولعل أبرز ما يسعى إليه البرنامج هو تكوين من استخدام أدوات ومستحدثات التقنية والتوظيف ا

قاعدة من شركاء النجاح وقادة التغيير في مجال التعلم اإللكتروني, تدعم تقديم االستشارات والتدريب للنظراء من 

أهداف  أعضاء الهيئة التعليمية بالكليات التي ينتمين إليها بما يحقق االكتفاء الداخلي بالكليات ويسهم في بلوغ

 وغايات الجامعة املنشودة.

 

http://www.egypttoday.co.uk/education/elearning/جامعة-الأميرة-نورة-تتبنى-برنامجًا-لقائدات-التعلم-الإلكتروني
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A
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  م 2016 فبراير 18-هـ 1437األول جمادى  9الخميس 

 فائزة يف املؤمتر العلمي الطالبي السابع 43األمرية نورة تكرم جامعة 

طالبة فائزة خالل الحفل الختامي للملتقى الطالبي للمؤتمر  43كرمت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

حضور العلمي السابع لطالبات الجامعة أمس الذي نظمته وكالة الجامعة للدعم األكاديمي والخدمات الطالبية ب

وكيالت الجامعة وعميدات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطالبات وأولياء أمورهن وذلك في قاعة املؤتمرات 

  .باملدينة الجامعية

وهنأت منسقة املؤتمر الطالبي رئيسة اللجان املنظمة الدكتورة نورة القحيص في كلمتها الطالبات الفائزات وحثت 

املشاركة للسنوات القادمة , موضحة أنه بدأ اإلعداد لهذا املؤتمر مع نهاية الفصل من لم يحالفها الحظ بتكرار 

 على املشاركة إذ بلغ عددهن ) 143٦الدراس ي الثاني من العام املاض ي 
ً
( مشاركات , من 1٦0٩هـ التي نالت إقباال

, األفالم الوثائقية ( واختير  املحاور ) محور األبحاث , االبتكاروصناعة األعمال , الخدمة املجتمعية , اإللقاء

( محكما من داخل وخارج الجامعة لتحديداملراكز  7٩منهابعد عرضها على لجان التحكيم الذين بلغ عددهم ) 

 .  الثالثة األولى من كل محور , متمنية للجميع بالتوفيق والسداد

استعرض مسيرة حصول  (سكلي بعدها استمع الحضور لقصيدة ) حينما تبدع املرأة ( تخلله عرض لفيلم ) فا

 .  الجامعة على جوائز محلية خالل السنوات املاضية

من جانبها أكدت مستشارة املؤتمر الطالبي رئيسة وحدة البحث واالبتكار الدكتورة عفاف الجبير في كلمتها أن 

ا الطالبات بكإلصرار املؤتمر هدف إلى بثروح املنافسة بين طالبات الكليات وقطف ثمار جهود عام كامل أبدعت فيه

وعزيمة وصبر ألنهن يملكن عقول وقدرة فاقت التصورات من أجل تحقيق طموحاتالقيادة الرشيدة في أن تكون 

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن منارة العلم للمرأة السعودية واملساهمة في نهضة الوطن , موجها شكرها ملعالي 

ى إلرساء التميز والنهضة التعليمية وإقرار املؤتمرات الطالبية على مستوىالوطن مديرة الجامعة والقائمات على امللتق

 
ً
 وإبداعا

ً
 وعلما

ً
 وخلقا

ً
 .  لتصدر شبابنا العالم دينا

وفي الختام قامت معالي مديرة الجامعة بافتتاح املعرض املصاحب الذي ضم على أعمال الطالبات املشاركات في 

 . امللتقى

 

 

 

 

 

http://www.0096600.com/new/s/63368/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B1%D9%85-43-%D9%81%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
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 م 2016 فبراير 25-هـ 1437األول جمادى  16الخميس 

  جامعة األمرية نورة تفتتح جمال التقديم على طلبات التحويل اخلارجي

نورة بنت عبدالرحمن مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي للفصل الدراس ي االول افتتحت جامعة األميرة 

 12هـ, حيث بدأت عمادة القبول والتسجيل استقبال طلبات التحويل الخارجي يوم 1438-1437للعام الجامعي 

  هـ.1437جمادى األولى من العام الجامعي  23جمادى األولى حتى يوم 

يم الطلب ال يعني القبول خاصة إذا لم تتحقق الشروط الخاصة بالتخصص واملعلنة على وأكدت العمادة أن تقد

صفحة عمادة القبول والتسجيل , موضحة أن اإلجراءات املطلوبة من الطالبة عند التقدم بطلب التحويل إلى 

والتسجيل في املبنى  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, تتمثل في : تقديم الوثائق املطلوبة في عمادة القبول 

-Darاألكاديمي للجامعة بحي النرجس, ويمكن للطالبة التواصل واالستفسار على البريد االلكتروني: 

eq@pnu.edu.sa  متابعة ما يستجد على الطلب, وملزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع الجامعة

www.pnu.edu.sa.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.0096600.com/new/s/63981/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A
http://www.pnu.edu.sa/
http://www.pnu.edu.sa/
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 م 2016 فبراير 23-هـ 1437جمادى األول 14 الثالثاء

 طالبات جامعة األمرية نوره يثقفن املرضى مبستشفى امللك سلمان
إشراف  تحت سلمانشاركن طالبات جامعة االميرة نورة بالتعاون مع قسم الرضاعة الطبيعية بمستشفى امللك 

لتشجيع الرضاعة الطبيعية  وتوعوي  علمياملثقفة الصحية عن الرضاعة الطبيعية زينب املزيعل بفعاليات ونشاط 

وذلك بمشاركة وحضور كبير من جانب األمهات, حيث تضمن النشاط يوما علميا توعويا مفتوحا وذلك في 

 سلمان.العيادات الخارجية بمستشفى امللك 

وذلك  الصحيات,وكانت فعاليات مخصصه للنساء واشتملت على حوار مفتوح بين األمهات الحاضرات واملثقفات 

عبر مناقشة موضوعات عديدة كانت في مجملها حول أهمية الرضاعة الطبيعية والفرق بينها وبين الرضاعة 

الحلول لها. كما تم التطرق إلى  الصناعية, وكذلك مناقشة الصعوبات التي تواجه األم املرضعة وكيفية إيجاد

 موضوع متى تستخدم الرضاعة الصناعية وماهي األغذية األخرى املكملة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fajr.sa/75760
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 م 2016 مارس 9-هـ 1437جمادى األول  29 األربعاء

 الربيطانيةباحثة سعودية حتصل على شهادة الدكتوراه من جامعة سري 
الباحثة تهاني صالح الدايل على درجة الدكتوراه تخصص  حصلت املبتعثة من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

تغذية عالجية من جامعة سري البريطانية, وهي من الجامعات العريقة, كما حصلت على جائزة التميز ثالث مرات 

متتالية من امللحقية الثقافية السعودية في لندن, كما شاركت في عدة مؤتمرات علمية دولية في كل من أملانيا 

 علمية مميزة بتلك املؤتمرات.وسويس
ً
 را وبريطانيا, حيث قدمت أبحاثا

وقدمت املبتعثة تهاني الشكر لكل من وقف معها خالل فترة مسيرتها الدراسية حتى حصولها على الدكتوراه, راجية 

 وجامعتها.من هللا أن تعود للوطن لتخدم دينها ومليكها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fajr.sa/78292
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 م 2016 فبراير 22-هـ 1437جمادى األول 13 االثنين

  «التواصل اجلامعي»لـ« فيفا»تطلق « جامعة نورة»
 لتوفير أحد تطبيقات التواصل 

ً
« فيفا»االجتماعي بمسمى وقعت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اتفاقا

للتواصل بين منسوبي الجامعة بشكل آمن ومباشر من خالل شبكة اإلنترنت عبر أجهزة الجوال الذكية من دون 

  (.SMSالحاجة إلى التواصل عبر الرسائل النصية )

 

ر خدمة وتعد جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أولى الجامعات السعودية, التي تستخدم هذا النظام لتوفي

بعدد من الخصائص, ومنها: التواصل بين منسوبي الجامعة وعلى « فيفا»التواصل بين منسوبيها, إذ يتميز نظام 

جميع املستويات من خالل املجموعات, التي يتم إنشاؤها, فيتم التواصل عبر مشرف أو مشرفة املجموعة مباشرة 

د أقص ى لعدد أعضاء كل مجموعة, كما يمكن إنشاء , وال يوجد ح«واتساب»في أي وقت, كما هو مطبق في خدمة 

مجموعات على مستوى الوكاالت, والكليات, واملساعدة والتواصل واإلرشاد وإعالن أية حادثة مباشرة بين مشرفة 

املجموعة واألعضاء. وتوفير املعلومات الالزمة عن الجامعة ومرافقها وخرائط توضيحية لتسهيل التنقل داخلها, 

 بعد وإرسال الصو 
ً
ر واملقاطع املرئية لكل مجموعة بمفردها, وعدد من املميزات األخرى التي سيتم توفيرها الحقا

  االستفادة واالعتماد على النظام من جانب منسوبي الجامعة.

 

 من « فيفا»وسيتم تدشين 
ً
عبر مرحلتين األولى على مستوى الطالبات بأن يتم تدشين الخدمة لدى الكليات بدءا

هـ(, ومن ثم املرحلة الثانية تشمل أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية. وسيتم 1437-5-1٦إلى  12قبل )األحد امل

 آللية تحميل البرنامج وآلية الدعم 
ً
 إرشاديا

ً
إرسال بريد إلكتروني إلى جميع الطالبات يشمل التعريف بالخدمة ودليال

 لصحيفة الحياة.
ً
 الفني وفقا

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.waadalshmal.com/new/s/1644?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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 م 2016 فبراير 23-هـ 1437جمادى األول 14 الثالثاء

جمموعة د. سليمان احلبيب توقع اتفاقية تعاون لتدريب طالبات جامعة 
 نورة

وقعت مجموعة د. سليمان الحبيب الطبية اتفاقية تعاون مع جامعة األميرة نورة لتدريب طالبات كلية التمريض 

وطالبات العالج الطبيعي كمرحلة أولى من برنامج التعاون املشترك بين املجموعة والجامعة, حيث وقع االتفاقية كل 

رد البشرية بمجموعة د. سليمان الحبيب, ود. سمر بنت من إبراهيم بن محمد العامر نائب الرئيس التنفيذي للموا

 نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية 
َ
َبأ
ْ
ن
َ
محمد السقاف وكيلة جامعة األميرة نورة للشؤون الصحية. من جهته أ

 على االضطالع بمسؤولياته
ً
ا بمجموعة د. سليمان الحبيب األستاذ إبراهيم بن محمد العامر: تعمل املجموعة جدّيا

االجتماعية في تدريب وتأهيل أبناء الوطن ومساعدتهم على االنخراط في بيئات العمل االحترافية, وإكسابهم 

 الخلفيات العلمية والتطبيقية التي تمكنهم من أداء مهاهم الوظيفية فيما بعد بكل كفاءة وإتقان. 

طالبات سنوات االمتياز في كليات التمريض وأعرب عن اعتزاز املجموعة بالتعاون مع جامعة األميرة نورة واستقبال 

 في 
ً
 أن املجموعة والجامعة سيمضيان قدما

ً
والعالج الطبيعي كخطوة أولية من برنامج التعاون بين الجانبين, مؤكدا

 على إيجاد منظومة 
ً
إقرار مزيد من برامج التدريب في الكليات الصحية األخرى مثل الصيدلة واألشعة للعمل سوّيا

تطبيقية داعمة ومحفزة ألبناء اململكة تسهم في تحقيق التنمية املستدامة التي تقوم على توطين الوظائف تعليمية و 

 من الفرص لتطوير مهاراتهم وإمكاناتهم العملية. وأكد نائب الرئيس التنفيذي للموارد 
ً
ومنح الشباب السعودي مزيدا

 ثقته البشرية أن مجموعة د. سليمان الحبيب ستعمل على توفير كاف
ً
ة املتطلبات الالزمة إلنجاح هذا البرنامج, مبدّيا

في أن تجد الطالبات املتدربات ما يتطلعن إليه من إمكانات تقنية وإدارية وطبية تساعد على إكسابهن املهارات 

 عن أن املجموعة ستعمل على استقطاب الطالبات بعد انتهاء فترة تدريبهن وتخرجهن
ّ
 الالزمة لسوق العمل. منوها

 بمشيئة هللا. 

وأشار إبراهيم العامر الى أن مجموعة د. سليمان الحبيب تعد أول مؤسسة طبية خاصة في اململكة توقع اتفاقيات 

 على أن املجموعة ستعمل خالل الفترة املقبلة 
ً
التعاون في مجال تدريب طالبات االمتياز في الكليات الصحية, مشددا

 من االتفاقيات مع 
ً
الجامعات والهيئات األكاديمية اململكة العربية السعودية لتفعيل مثل هذا على إبرام مزيدا

 على دورها االجتماعي في تأهيل ودعم شباب الوطن. من جانبها, أعربت د. سمر السقاف عن 
ً
البرامج املشتركة تأكيدا

يات جامعة األميرة نورة, من أملها في أن تساعد هذه االتفاقية في االرتقاء باملستويات العلمية واملهنية لطالبات كل

خالل العمل على إدماجهم في مثل تلك البرامج التطبيقية املتميزة, السيما وأنها تأتي بالتعاون مع واحدة من أهم 

منشآت الرعاية الصحية في اململكة, إذ إن مجموعة د. سليمان الحبيب تتميز بارتفاع معدالت الجودة في خدماتها 

خصصات السيما األشعة واملختبرات والعالج الطبيعي وكذلك التمريض. معربة عن شكرها وتجهيزاتها في كافة الت

وامتنانها ملجموعة د. سليمان الحبيب على إتاحة تلك الفرصة املتميزة أمام طالبات الجامعة. وأكدت أن هذا 

التعاون مع الجهات االتفاق يأتي ضمن خطة التدريب الشاملة التي تقوم بها وكالة الجامعة للشؤون الصحية ب

http://www.elbayan.co/arabic/255671.html
http://www.elbayan.co/arabic/255671.html
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الطبية الحكومية والخاصة لتعزيز جودة البرامج األكاديمية الحالية باالعتماد على البحوث العلمية واملمارسات 

. كما أنه يأتي ضمن 
ً
 وعامليا

ً
املهنية الحديثة في مختلف التخصصات, وتعزيز حضور جامعة األميرة نورة محليا

ية إلى تحقيق الشراكة املجتمعية مع الجهات واملؤسسات الوطنية املختلفة, استراتيجية جامعة األميرة نورة الرام

وتحقيق تعاون مثمر وصقل مهارات وخبرات خريجات مختلف كليات الجامعة, وتعزيز إدراكهن للجانب النظري 

  والعملي إلعدادهن لسوق العمل.
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 م 2016 فبراير 23-هـ 1437األول جمادى  14الثالثاء 

 نورة تطلق تطبيق فيفا" للتواصل اجلامعي بني منسوبي اجلامعة_#جامعة
 لتوفير أحد تطبيقات التواصل االجتماعي بمسمى "فيفا" 

ً
وقعت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اتفاقا

من ومباشر من خالل شبكة اإلنترنت عبر أجهزة الجوال الذكية من دون للتواصل بين منسوبي الجامعة بشكل آ

  (.SMSالحاجة إلى التواصل عبر الرسائل النصية )

وتعد جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أولى الجامعات السعودية, التي تستخدم هذا النظام لتوفير خدمة 

الخصائص, ومنها: التواصل بين منسوبي الجامعة وعلى  التواصل بين منسوبيها, إذ يتميز نظام "فيفا" بعدد من

جميع املستويات من خالل املجموعات, التي يتم إنشاؤها, فيتم التواصل عبر مشرف أو مشرفة املجموعة مباشرة 

في أي وقت, كما هو مطبق في خدمة "واتساب", وال يوجد حد أقص ى لعدد أعضاء كل مجموعة, كما يمكن إنشاء 

ستوى الوكاالت, والكليات, واملساعدة والتواصل واإلرشاد وإعالن أية حادثة مباشرة بين مشرفة مجموعات على م

  املجموعة واألعضاء.

وتوفير املعلومات الالزمة عن الجامعة ومرافقها وخرائط توضيحية لتسهيل التنقل داخلها, وإرسال الصور واملقاطع 

 بعد االستفادة واالعتماد على املرئية لكل مجموعة بمفردها, وعدد من املميزات 
ً
األخرى التي سيتم توفيرها الحقا

  النظام من جانب منسوبي الجامعة.

 من 
ً
وسيتم تدشين "فيفا" عبر مرحلتين األولى على مستوى الطالبات بأن يتم تدشين الخدمة لدى الكليات بدءا

ضاء الهيئة التدريسية واإلدارية. وسيتم هـ(, ومن ثم املرحلة الثانية تشمل أع1437-5-1٦إلى  12األحد املقبل )

 آللية تحميل البرنامج وآلية الدعم 
ً
 إرشاديا

ً
إرسال بريد إلكتروني إلى جميع الطالبات يشمل التعريف بالخدمة ودليال

 الفني.

 

 

 

 

 

 

http://www.ksa2d.com/new/s/12929
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 م 2016 فبراير 22-هـ 1437األول جمادى  13االثنين 

 جامعة األمرية نورة تطلق أول تطبيق للتواصل اجلامعي )فيفا(
وقعت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت اتفاقية لتوفير 

من  أحد تطبيقات التواصل االجتماعي بمسمى)فيفا( كنظام رائد للتواصل بين منسوبي الجامعة بشكل آمن ومباشر

( , وتسعى إدارة SMSخالل شبكة اإلنترنت عبر أجهزة الجوال الذكية دون الحاجة للتواصل عبر الرسائل النصية )

 تقنية املعلومات بالجامعة لتقديم أحدث األنظمة والتقنيات في مجال تقنية املعلومات.

تستخدم هذا النظام لتوفير خدمة وبذلك تعد جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن أولى الجامعات السعودية التي 

التواصل بين منسوبيها. حيث يتميز نظام فيفا بالعديد من الخصائص ومنها: التواصل بين منسوبي الجامعة وعلى 

جميع املستويات من خالل املجموعات التي يتم إنشائها, حيث يتم التواصل عبر مشرف أو مشرفة املجموعة 

(, و ال يوجد حد أقص ى لعدد أعضاء كل مجموعة,  WhatsAppبق بخدمة ) وبشكل مباشر وفي أي وقت كما هو مط

كما يمكن إنشاء مجموعات على مستوى الوكاالت, الكليات, أخرى, واملساعدة والتواصل واإلرشاد واإلعالن عن أي 

رائط حدث بشكل مباشر بين مشرفة املجموعة واألعضاء., وتوفير املعلومات الالزمة عن الجامعة ومرافقها وخ

توضيحية لتسهيل التنقل داخل الجامعة وإرسال الصور واملقاطع املرئية لكل مجموعة على حدى, والعديد من 

 بعد االستفادة واالعتماد على النظام من قبل منسوبي الجامعة.
ً
 املميزات األخرى التي سيتم توفيرها الحقا

لطالبات بحيث يتم تدشين الخدمة لدى الكليات إلى ذلك سيتم تدشين )فيفا( عبر مرحلتين األولى على مستوى ا

 من األحد القادم
ً
هـــ , ومن ثم املرحلة الثانية تشمل تدشين الحملة لدى أعضاء 1437/5/1٦الى الخميس  5/12بدءا

الهيئة التدريسية و اإلدارية . وسوف يتم ارسال بريد الكتروني لجميع الطالبات يشمل التعريف بالخدمة ودليل 

 لية تحميل البرنامج وآلية الدعم الفني.إرشادي آل

 م 2016 مارس 8-هـ 1437جمادى األول  28 الثالثاء

 جامعة نورة تبحث مستقبل الدراسات العليا يف مؤمتر دويل العام املقبل

http://www.rasdnews.net/82740 
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 م 2016 فبراير 23-هـ 1437األول جمادى  15الثالثاء 

 األمرية نورة بنك الرياض يرعى فعالية املؤمتر الطالبي السابع جبامعة

في إطار سعيه لتحفيز ونشر ثقافة اإلبداع بين مجتمع الطالب والطالبات في اململكة, وفي ظل حرصه على إثراء 

املعرفية في شتى املجاالت, رعى بنك الرياض فعاليات املؤتمر الطالبي السابع بجامعة االميرة نورة بنت عبد بيئتهم 

 في حرم 
ً
 الحالي.ضمن أنشطتها السنوية للعام الدراس  الجامعة,الرحمن, الذي أقيم مؤخرا

واملكافآت املالية التشجيعية للطالبات وتأتي رعاية بنك الرياض لهذا املؤتمر عبر تكفله بتقديم الجوائز التكريمية 

الفائزات, وذلك كجزء من شراكته الدائمة مع الجامعة إضافة إلى حرصه على االستثمار في الطاقات الشابة 

 الوطنية للنهوض باملجتمع, وسعيه لتحفيزها على مزيد من العطاء.

الرياض على مشاركة جامعة األميرة نورة  , فإن حرص بنك -مديرة خدمة املجتمع ببنك الرياض -وبحسب مها املعمر

بنت عبد الرحمن, في هذه الفعالية ورعايتها كل عام, ينبع من عمق إحساس البنك بمسؤوليته تجاه الطاقات 

 من البنك 
ً
الوطنية اإلبداعية لدى املرأة السعودية, وسعيه الدائم لتكريمها, وتقديم الدعم الالزم لها؛ إيمانا

لريادي في تنمية املجتمع على مختلف األصعدة؛ وتلفت املعمر إلى أن رعاية بنك الرياض السنوية بقدراتها وبدورها ا

 في اطار سعي البنك لتحفيز الطالبات السعوديات الرائدات, على املزيد من التفوق واالنجاز 
ً
لهذا املؤتمر, هي أيضا

درات على تحقيقه من ابحاث نوعية, ونتاجات واإلبداع في مجاالتهن األكاديمية, حتى يتسنى لهن تقديم ما هن قا

 معرفية مميزة.

ويعد حفل التكريم الذي تقيمه جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن, للسنة السابعة على التوالي, بمثابة تتويج 

لجهود وإبداعات, الطالبات الرائدات, اللواتي حققن العديد من اإلنجازات واالبتكارات العلمية واإلنسانية 

الراعي  –املعاصرة في مختلف القضايا الحيوية, وتنافسن على الفوز بالجوائز القيمة التي يقدمها بنك الرياض 

لألعمال املتميزة في مجاالت: االبتكار, واملشروعات الريادية, وبحوث طالبات الدراسات  -الرسمي لفعاليات املؤتمر

الجتماعية والعلوم العلمية والهندسية والعلوم الصحية, إلى العليا والبكالوريوس في العلوم اإلنسانية والخدمة ا

جانب ريادة األعمال, اإللقاء العربي, األفالم الوثائقية, الخط العربي, الرسم التشكيلي, التصوير التشكيلي, الفن 

 الرقمي, الرسم الكاريكاتوري, التصوير الضوئي.

تواصلة, لتعزيز شراكته االستراتيجية مع منظومة وتأتي رعاية بنك الرياض لهذا املؤتمر, ضمن جهوده امل

 .املؤسسات

األكاديمية والجامعات في اململكة, والتي يسعى البنك من خاللها إلى املشاركة في تحقيق التنمية الشاملة املستدامة, 

اطات, وعلى عبر تفعيل دور البنك الريادي والثقافي في املسؤولية االجتماعية, والذي يشمل إضافة إلى هذه النش

http://www.maaal.com/archives/97667


 

 
358 

سبيل املثال ال الحصر: رعايته لحفل تخرج طالب وطالبات جامعة دار العلوم, ومشاركته باملعرض املنهي املصاحب 

بجامعة األمير سلطان, ورعايته أوملبياد الرياضيات بجامعة امللك فهد للبترول ” بحثي ملجتمعي“له, ورعايته ملعرض 

 واملعادن.
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 م 2016 فبراير 23-هـ 1437األول جمادى  14الثالثاء 

 للتواصل االجتماعي "الفيفا"أول جامعة سعودية تطبق برنامج 
 لتوفير أحد تطبيقات التواصل االجتماعي بمسمى 

ً
« فيفا»وقعت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اتفاقا

تواصل بين منسوبي الجامعة بشكل آمن ومباشر من خالل شبكة اإلنترنت عبر أجهزة الجوال الذكية من دون لل

وتعد جامعة األميرة نورة أول جامعة سعودية تستخدم هذا  (,SMSالحاجة إلى التواصل عبر الرسائل النصية )

 منسوبيها.خدمة التواصل بين  النظام والذي يمكن من

بعدد من الخصائص, ومنها: التواصل بين منسوبي الجامعة وعلى جميع املستويات من خالل  «فيفا»يتميز نظام 

املجموعات, التي يتم إنشاؤها, فيتم التواصل عبر مشرف أو مشرفة املجموعة مباشرة في أي وقت, كما هو مطبق 

ات على مستوى , وال يوجد حد أقص ى لعدد أعضاء كل مجموعة, كما يمكن إنشاء مجموع«واتساب»في خدمة 

 الوكاالت, والكليات, واملساعدة والتواصل واإلرشاد وإعالن أية حادثة مباشرة بين مشرفة املجموعة واألعضاء.

وتوفير املعلومات الالزمة عن الجامعة ومرافقها وخرائط توضيحية لتسهيل التنقل داخلها, وإرسال الصور واملقاطع 

 بعد االستفادة واالعتماد على املرئية لكل مجموعة بمفردها, وعدد من امل
ً
ميزات األخرى التي سيتم توفيرها الحقا

عبر مرحلتين األولى على مستوى الطالبات بأن يتم « فيفا»وسيتم تدشين  النظام من جانب منسوبي الجامعة.

 من األحد )
ً
اء الهيئة هـ(, ومن ثم املرحلة الثانية تشمل أعض1437-5-1٦إلى  12تدشين الخدمة لدى الكليات بدءا

 آللية 
ً
 إرشاديا

ً
التدريسية واإلدارية. وسيتم إرسال بريد إلكتروني إلى جميع الطالبات يشمل التعريف بالخدمة ودليال

 تحميل البرنامج وآلية الدعم الفني.
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 م 2016 فبراير 24-هـ 1437جمادى األول 15 األربعاء

 جامعة نورة تفتتح التقديم على طلبات التحويل اخلارجي
افتتحت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي للفصل الدراس ي األول 

يل في استقبال طلبات التحويل الخارجي بدءا من هـ, حيث بدأت عمادة القبول والتسج1438-1437للعام الجامعي 

  هـ.1437جمادى األولى, من العام الجامعي  23جمادى األولى, وحتى يوم  12يوم 

  

وأكدت العمادة أن تقديم الطلب ال يعني القبول, خاصة إذا لم تتحقق الشروط الخاصة بالتخصص واملعلنة على 

جراءات املطلوبة من الطالبة عند التقدم بطلب التحويل إلى صفحة عمادة القبول والتسجيل, موضحة أن اإل 

الجامعة تتمثل في تقديم الوثائق املطلوبة في عمادة القبول والتسجيل في املبنى األكاديمي للجامعة بحي النرجس, 

 ويمكن للطالبة التواصل واالستفسار على البريد اإللكتروني

«Dar-eq@pnu.edu.sa » ملتابعة ما يستجد على الطلب. وملزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع الجامعة

«www.pnu.edu.sa.» 
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 م 2016 فبراير 24-هـ 1437جمادى األول 15 األربعاء

 جامعة نورة تفتح جمال التقديم على طلبات التحويل اخلارجي

 

مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي للفصل الدراس ي االول  فتحت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

 12هـ, حيث بدأت عمادة القبول والتسجيل استقبال طلبات التحويل الخارجي يوم 1438-1437للعام الجامعي 

هـ, 1437جمادى األولى  23م, وتستمر حتى يوم 201٦فبراير  21هـ, املوافق 1437جمادى األولى للعام الجاري 

 م.201٦مارس  3وافق امل

وفيما تؤكد عميدة القبول والتسجيل الدكتورة نورة السديس تقديم الدعم األكاديمي للمستفيدات بأعلى جودة 

وبأقصر وقت وأقل اجراءات, أوضحت أن التحويل الخارجي حركة أكاديمية تقوم بها الطالبة لتحويل دراستها من 

 منطقتها لظروف تعرضت لها؛ مثل نقل ولي األمر إلى منطقة أخرى.جامعتها املقيدة بها إلى جامعة أخرى خارج 

وقد اعتمدت عمادة القبول والتسجيل سياسة التحويل الخارجي الى جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, من 

خالل تحقيق عدة شروط منها: أن يتم تقديم الطلب خالل الفترة املحددة لتقديم طلبات التحويل واملعلنة في 

قويم الجامعي, وأن تكون الطالبة سعودية أو ألم سعودية, أن يكون التحويل من جامعة حكومية أو جامعة الت

معترف بها في وزارة التعليم , أن يوجد سبب مقبول للتحويل, أن تكون نسبتها املركبة ضمن مؤشر القبول في جامعة 

حويل للجامعة, أال يقل معدلها التراكمي عن األميرة نورة بنت عبدالرحمن في نفس العام الذي تقدمت فيه للت

(, أن يكون طلب التحويل على نفس التخصص املقيدة به في جامعتها, ويكون متاح 4( من )2.75( أو )5( من )3.75)

في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, أن تكون الطالبة قد درست ما ال يقل عن عام دراس ي في جامعتها, أن تكون 

يده في مرحلة البكالوريوس فقط )ال يقبل التحويل من مرحلة الدبلوم(, اجتياز االختبار واملقابالت الطالبة مق

الشخصية للكليات التي تشترط ذلك, و االلتزام بأية شروط أخرى تضعها الجامعة, اما في حال عدم قبول الطلب 

http://www.anaween.com/?p=88934&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.anaween.com/?p=88934&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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ادة على ان تقديم الطلب ال يعني القبول فال يحق للطالبة املطالبة بأية أوراق سلمتها للجامعة, كما أكدت العم

 خاصة اذا لم تحقق الشروط الخاصة بالتخصص واملعلنة على صفحة عمادة القبول والتسجيل.

وأوضحت العمادة االجراءات املطلوبة من الطالبة عند التقدم بطلب التحويل إلى جامعة األميرة نورة بنت 

في عمادة القبول والتسجيل في املبنى األكاديمي للجامعة بحي  عبدالرحمن, من خالل: تقديم الوثائق املطلوبة

 النرجس .ويمكن للطالبة التواصل واالستفسار على البريد االلكتروني

Dar-eq@pnu.edu.sa 

 ملتابعة ما يستجد على الطلب.

 وملزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع الجامعة

www.pnu.edu.sa 
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 م 2016 فبراير 24-هـ 1437جمادى األول 15 األربعاء

 طالبات جامعة األمرية نوره يثقفن املرضى مبستشفى امللك سلمان
تحت إشراف   مللك سلمانبالتعاون مع قسم الرضاعة الطبيعية بمستشفى ا  شاركن طالبات جامعة االميرة نورة

وتوعوي لتشجيع الرضاعة الطبيعية   املثقفة الصحية عن الرضاعة الطبيعية زينب املزيعل بفعاليات ونشاط علمي

وذلك بمشاركة وحضور كبير من جانب األمهات, حيث تضمن النشاط يوما علميا توعويا مفتوحا وذلك في 

  العيادات الخارجية بمستشفى امللك سلمان .

نت فعاليات مخصصه للنساء واشتملت على حوار مفتوح بين األمهات الحاضرات واملثقفات الصحيات , وذلك وكا

عبر مناقشة موضوعات عديدة كانت في مجملها حول أهمية الرضاعة الطبيعية والفرق بينها وبين الرضاعة 

لحلول لها. كما تم التطرق إلى الصناعية, وكذلك مناقشة الصعوبات التي تواجه األم املرضعة وكيفية إيجاد ا

 موضوع متى تستخدم الرضاعة الصناعية وماهي األغذية األخرى املكملة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.riyadhealth.med.sa/ar/NewsView/11/1169/%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa_%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9_%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9_%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%87_%d9%8a%d8%ab%d9%82%d9%81%d9%86_%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d8%b6%d9%89_%d8%a8%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%89_%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%83_%d8%b3%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86.aspx
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 م 2016 فبراير 25-هـ 1437جمادى األول 16 الخميس 

 على طلبات التحويل اخلارجيجامعة نورة تفتح جمال التقديم 
فتحت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مجال التقديم على طلبات التحويل الخارجي للفصل الدراس ي االول 

 12ه, حيث بدأت عمادة القبول والتسجيل استقبال طلبات التحويل الخارجي يوم 1438-1437للعام الجامعي 

  .ه1437جمادى األولى  23حتى يوم  ه, وتستمر1437جمادى األولى للعام الجاري 

وأكدت عميدة القبول والتسجيل د. نورة السديس تقديم الدعم األكاديمي للمستفيدات بأعلى جودة وبأقصر وقت 

وأقل إجراءات, أوضحت أن التحويل الخارجي حركة أكاديمية تقوم بها الطالبة لتحويل دراستها من جامعتها املقيدة 

 .رج منطقتها لظروف تعرضت لها؛ مثل نقل ولي األمر إلى منطقة أخرى بها إلى جامعة أخرى خا

وأوضحت العمادة االجراءات املطلوبة من الطالبة عند التقدم بطلب التحويل إلى جامعة األميرة نورة بنت 

ي عبدالرحمن, من خالل: تقديم الوثائق املطلوبة في عمادة القبول والتسجيل في املبنى األكاديمي للجامعة بح

ملتابعة ما  (Dar-eq@pnu.edu.sa) النرجس. وبينت العمادة أنه يمكن التواصل واالستفسار على البريد االلكتروني

 .(www.pnu.edu.sa) يستجد على الطلب, وملزيد من التفاصيل يمكن زيارة موقع الجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alkharjonline.net/news-action-show-id-40856.htm
http://www.pnu.edu.sa/


 

 
365 

 

 م 2016 فبراير 25-هـ 1437جمادى األول 16 الخميس 

 تأسيس أول مجعية نسائية سعودية للدراسات اإلسالمية
 بالجمعية العلمية السعودية للدراسات  أقامت جامعة األميرة

ً
 تعريفيا

ً
نوره بنت عبد الرحمن بالرياض, حفال

عد أول جمعية علمية نسائية سعودية للدراسات اإلسالمية وذلك بحضور االميرة حصة 
ُ
اإلسالمية )الحسنى( التي ت

  بنت سلمان بن عبد العزيز وذلك في قاعه املؤتمرات باملدينة الجامعية.

عد أول جمعية علمية شرعية نسائية في 
ُ
اململكة تنال شرف وقالت االميرة حصة بنت سلمان, أن الجمعية الحسنى ت

خدمة العلم وتأصيله ونشره في أوساط النساء, وتعنى بدراسة املستجدات في قضايا املرأة وتكون منبرا بحثيا نسائيا 

 الى أن الوقوف معها في مرحلة 
ً
يليق باسمها وغايتها معّبرة عن ثقتها بأن املرأة السعودية إذا ارادت فعلت الفتة

دم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز بتعليم املرآه ودعمها وتمكينها من التأسيس هو امتداد لعناية خا

  أداء دورها الريادي في خدمة الوطن ونسائه.

توجهت الجمعية الى اعداد باحثات متمّيزات في مجال الدراسات اإلسالمية داخل اململكة وخارجها »وأضافت: 

  «.مه وسبل التصدي لها من خالل األنشطة املختلفةودراسة التحّديات الفكرية التي تواجه اال 

من جهتها أكدت مدير الجامعة د. هدى العميل, أن الجمعية تدعم الدراسات والبحوث العلمية في مختلف مجاالتها 

وتهدف للمشاركة في مواكبة التحّوالت الوطنية نحو تحقيق مجتمع املعرفة مبينه انها تكشف عن مكانه املرأة في 

م في صورتها الصحيحة ملواجهه ما يبث من ادعاءات عن ازدراء الدين اإلسالمي للمرأة وتهميشه لدورها, اإلسال 

مشيرة إلى ان الجامعة تتطلع الى ان يكون لهذه الجمعية دور بارز في توضيح حقيقة الدين اإلسالمي وكشف ما شطر 

  والهمجية.ضده من األكاذيب التي تصوره دينا يحمي اإلرهاب ويدعم التوحش 

كما أوضحت رئيس ي جمعية الحسنى د. رقيه نياز, ان الجمعية تهدف الى ابراز دور اململكة الريادي في خدمة قضايا 

املرأة ومعالجتها برؤية معاصرة وتأهيل الطاقات الشبابية وتفعيلها لخدمة الدين ورصد املستجدات العلمية 

 والفكرية في الدراسات اإلسالمية.

 

 

 

 

http://www.aliwaa.com/Article.aspx?ArticleId=276736
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 م 2016 فبراير 10-هـ 1437جمادى األول  1 اءاالربع

 "ندوات يف جامعة األمرية نورة عن "أهمية تعزيز اهلوية الوطنية
راث توحدت دعوات األكاديميات والباحثات خالل ندوات اليوم الثاني للفعاليات الثقافية للمهرجان الوطني للت

التي استضافتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم إلى أهمية تعزيز الهوية الوطنية  30والثقافية الجنادرية 

  لدى النشء وتنمية ِقَيم االنتماء والوالء لدى أفرادها.

ية دور وأوضحت أستاذ التاريخ الحديث واملعاصر املساعد بجامعة طيبة الدكتورة عزة شاهين في دراستها أهم

األسرة في تنمية روح الوطنية واملواطنة في نفوس أطفالها وغرس السلوكيات واملمارسات العملية الدالة على حب 

 إلى تعزيز الثقافة اإلسالمية كأساس لبناء الهوية 
ً
الوطن واالنتماء له والتفاعل بشكل إيجابي مع املجتمع, داعية

ا.واالنتماء الوطني, واالنتماء إلى اإلسالم د   يًنا وثقافة, ومشروًعا حضاريًّ

من جهتها دعت الكاتبة اإلعالمية كوثر األربش الشباب إلى معرفة كيف تكونت وحدة الوطن املبنية على العقيدة 

اإلسالمية والوحدة العربية اإلسالمية , مستعرضة نماذج لشباب وبنات سعوديين برزوا ونجحوا في ميادين مختلفة 

 من الطائفية التي تهدد األمن الوطني كما حدث في العراق وسوريا واليمن ولبنان .ووحدهم اسم الوطن, مح
ً
 ذرة

وبينت األستاذ املشارك بجامعة سلمان الدكتورة نوف التميمي أهمية تعزيز الثقافة الوطنية وبث الوعي بتاريخ 

اب باالنتماء للوطن واالعتزاز به الوطن وإنجازاته وأهميته الجغرافية واالقتصادية , والعمل على تعزيز شعور الشب

  والتحلي بأخالقيات املواطن الواعي , واالستعداد للدفاع عنه بالقلم واللسان والسالح .

وجاءت الندوة الثانية بعنوان " األسرة وتحديات ثقافة التقنية دعت فيها املحاضر بجامعة امللك سعود الدكتورة 

ديد نحو إنتاج املحتوى الرقمي وأهمية دور األسرة في التعامل اإليجابي مع ريم العبيكان إلى ضرورة توّجه الجيل الج

  ثقافة التقنية.

وأوضحت الدكتورة وفاء اليافي من كلية االقتصاد واإلدارة بجامعة امللك عبد العزيز أن الوسائل التقنية الحديثة 

 األسر إلى توجيه أبنائهم وإرشادهم لالستخدام 
ً
األمثل لوسائل التقنية الحديثة, واستغاللها سالح ذو حدين , داعية

  فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة .

 بالتفصيل تحديات االستخدام االستهالكي السلبي , 
ً
وحذرت أمل الطعيمي من تحديات ثقافة التقنية متناولة

 وضعف املسؤولية الفردية والجماعية .

 
 

 

http://www.emiratesvoice.com/culture/events/%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 م 2016 فبراير 26-هـ 1437األول جمادى  17الجمعة 

 2015قصة الشاب األكثر إصرارا يف السعودية عام 

 
ملهمة وكفاح بعد قصة  2015لعام  "الشاب األكثر إصرارا في السعودية"حصد السعودي محمد الشريف لقب 

 بشلل نصفي, لكنه حول هذه اإلعاقة 
ً
استمر سنوات رغم إعاقته, التي تسببت بها حادثة مرورية, خرج منها مصابا

 لذوي اإلعاقة للتعامل مع املجتمع
ً
 وسندا

ً
 معتمدا

ً
 .بإصراره إلى ميزة, فأصبح مدربا

 .ي الشرق األوسطتنقل بين وظائف عدة, كما أنه يعد أول معاق يطير بالطيران الشراعي ف

ونال الشريف جائزة لشاب األكثر إصرارا في السعودية بعد منافسة قوية مع املرشحين على اللقب وهم علي 

 .القحطاني وآمنة املرعي وشدى عبدالحليم

وتوج وزير العمل السعودي الدكتور مفرج بن سعد الحقباني مساء أمس الخميس الشاب الشريف بلقب جائزة 

بعد أن حقق النسبة األعلى من  "هدف"مها الثالث, التي ينظمها صندوق تنمية املوارد البشرية اإلصرار في موس

أصوات الجمهور الحاضر في الحفلة التي احتضنتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بمدينة الرياض. وحل 

 .املرشح علي القحطاني ثانيا, فيما حققت شدى عبدالحليم املركز الثالث

زير العمل فخره بالقصص التي شاركت في املسابقة, والتي قدمت نماذج مشرفة ألبناء وبنات الوطن, وأبدى و 

مؤكدا أن أحد أهداف هذه الجائزة هي أن تنعكس الروح واإلصرار على النجاح لدى الشباب من كال الجنسين على 

هان على أبناء وبنات الوطن رهان ال يعرف سوق العمل, ليسهموا في دفع مسيرة التنمية للمملكة والتي يعتبر فيها الر 

 الشركات واملؤسسات في القطاع الى االستثمار في الطاقات الوطنية وخوض هذا الرهان 
ً
للخسارة أي طريق, داعيا

 
ً
 أبدا

ً
 .الذي لن يكون خاسرا

تسليط قصة من مختلف مناطق اململكة. وتهدف الجائزة إلى  11300وشارك في هذا املوسم من جائزة اإلصرار 

الضوء على النماذج املشرفة من شباب وشابات الوطن, وإلهام الجيل الناش ئ, وتحفيز الشركات واملجتمع كافة 

لدعم إصرار الشباب, وتشجيعهم على تجربة الفرص املتاحة في ميدان العمل ومواجهة الصعوبات التي تواجههم 

 .والتغلب على العقبات التي قد تعترضهم

http://www.mbc.net/ar/programs/mbc-news/articles/قصة-الشاب-الأكثر-إصرارا-في-السعودية-عام-2015.html
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الدكتور عبدالكريم النجيدي أن املبدأ الذي  "هدف"عام صندوق تنمية املوارد البشرية  من جهته, أوضح مدير

تسير عليه جائزة اإلصرار في عامها الثالث ال يقتصر على عملية تشجيع وتحفيز أصحاب القصص امللهمة واألكثر 

 
ً
 إلى أن تكون هذه النماذج نبراسا

ً
 في البحث عن عمل فحسب, بل يهدف أيضا

ً
يض يء معالم الطريق للمجتمع إصرارا

السعودي, وذلك عبر االستفادة من نتائجها الالفتة واإليجابية, وإبراز املواقف والتضحيات التي تجلت في رحلة 

اإلصرار والعزيمة والكفاح, واالستنارة بكيفية تجاوز املصاعب والتحديات والعقبات التي يمكن أن تعترض طريق 

 .أي باحث عن العمل
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 م 2016 مارس 5-هـ 1437جمادى األول 25 السبت

 تنافس عقلي بني الطالب السعوديني .."2016إبداع "أوملبياد 

 في التصفيات النهائية لألوملبياد الوطني لإلبداع العلمي  120يتنافس 
ً
 علميا

ً
الذي انطلقت  "2016إبداع "مشروعا

 .أيام 3فعالياته في مركز املؤتمرات جامعة األميرة نورة, أمس الخميس على مدى 

 في التصفيات النهائية لألوملبياد الوطني لإلب 120يتنافس  (mbc.net –الرياض )
ً
 علميا

ً
إبداع "داع العلمي مشروعا

 .أيام 3على مدى  أمس الخميسالذي انطلقت فعالياته في مركز املؤتمرات جامعة األميرة نورة,  "2016

وقسمت  ."موهبة"أبرز املشاريع املشتركة والحيوية التي تعمل عليها وزارة التعليم و "2016إبداع "ويعتبر أوملبياد 

 لكل منهم 60)املشاريع بالنصف بين الطالب والطالبات 
ً
 (مشروعا

بنين,  46)وتنقسم املشاريع املشاركة بحسب بيان نشرته وكالة األنباء السعودية إلى فردية وجماعية, تشمل الفردية 

 .(بنات 14بنين,  14)فيما تتوزع املشاريع الجماعية على  (بنات 46

ائزات بجوائز األوملبياد ظهر غد السبت في ومن املنتظر أن يكرم وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى الفائزين والف

 . الحفل الختامي

إلى صياغة عقل الباحث العلمي املفكر وتنمية روح اإلبداع  "أوملبياد إبداع"ويهدف األوملبياد الوطني لإلبداع العلمي 

روح اإلبداع للمشارك, وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطالب والطالبات من أبناء الوطن, وتنمية 

لديهم في املجاالت العلمية والتقنية, إضافة إلى تطوير مواهب الطلبة عن طريق حثهم على التعلم والتطوير الذاتي 

 .عبر التنافس الشريف, والتمثيل املشّرف لبلدهم في املحافل الدولية بمشاركات متميزة

اس التنافس في أحد املجاالت العلمية, من خالل وينظم أوملبياد إبداع في شكل مسابقة علمية سنوية, تقوم على أس

 للمعايير والضوابط الخاصة باملشروع, يجري تحكيمها من ِقَبل 
ً
تقديم مشروعات علمية فردية أو جماعية؛ وفقا

نخبة من األكاديميين واملختصين, وفق معايير علمية محددة؛ بهدف تحديد املشروعات املتميزة لترشيحها للمراحل 

 .األعلىالتنافسية 
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 م 2016 فبراير 14-هـ 1437جمادى األول 5 االحد

 جامعة نورة تطلق "احلقيبة الذكية "لطالباتها

ا متطوًرا  للمرأة تتوجه جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بالسعودية في مسعاها الدائم لتكون صرًحا تعليميًّ

املتميزة بريادته التعليمية وأبحاثها العلمية وذلك من خالل إسهامها في بناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية 

 وعاملية.

في إطار ذلك قامت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بإطالق 

سوبي الجامعة, وتعد الحقيبة الذكية هي إحدى الخدمات السحابية التي مشروع الحقيبة الذكية للطالبات ومن

تقدمها الجامعة بالشراكة مع شركة مايكروسوفت العاملية, والتي تتيح إمكانية التواصل وتشارك املعلومات 

  والبيانات بكل سهولة بين طالبات الجامعة ومنسوبيها بشكل  فعال  وكفاءة  عالية.

املشرف العام على إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت الدكتور عبد العزيز السدحان أّن املشروع من جانبه ذكر 

سوف يتم تفعيله للطالبات على مراحل حيث سيمكن الطالبات من االستعالم عن الخدمات املقدمة وتاريخ تفعيل 

املوقع طلب تراخيص برامج الخدمات من خالل موقع املشروع, كما يستطيع جميع منسوبي الجامعة من خالل 

وخدمات الحقيبة الذكية, مشيًرا إلى أّن هذا املشروع يعد من املشاريع الرائدة التي توفر أحدث التقنيات من شركة 

  مايكروسوفت العاملية لخدمة الطالبات ومنسوبي الجامعة. وفًقا لـــ"واس"

ميزة, ومنها خدمة البريد اإللكتروني للطالبات واشتملت الحقيبة الذكية على العديد من الخدمات التقنية املت

جيجا بايت(, وخدمة استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون الحاجة لتحميل  50بمساحات عالية تصل إلى) 

البرنامج على الجهاز املستخدم, مع إمكانية حفظ امللفات من خالل خدمة التخزين السحابية "ون درايف" والتي 

  تيرا بايت لكل مستخدم. 1ل لـ توفر مساحة تخزين تص

يذكر أّن تعليم املرأة في السعودية يحظى بقدر وافر من الرعاية واالهتمام مما جعلها تبرز بشكل الفت على املستوى 

العالمي حيث نجد نماذج للمرأة السعودية املثقفة والباحثة املتخصصة ممن يشار لهّن بالبنان, وتذكر أسماؤهن 

 وميادين العلم مثبتات ذلك نجاحهّن وجدارتهّن التي ال تقل عن نظيراتهّن في دول أخرى متقدمة. في املحافل الدولية
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 م 2016 فبراير 22-هـ 1437جمادى األول 13 االثنين

 أول جامعة سعودية تطبق برنامج "الفيفا" للتواصل االجتماعي

 

 ال مناص من اعتماده والعمل به, إذ تمثل 
ً
تفرض تكنولوجيا التعليم وجودها كونها تعتبر في الوقت الحالي أمرا

االتجاه الحديث والتطور العلمي من خالل توفير الوسائل الفعالة التي تساعد الطالب على توفير بيئة علمية 

 ودراسية إبداعية بأفضل الطرق.

 لتوفير أحد تطبيقات التواصل االجتماعي بمسمى في إطار ذلك, وقعت جامعة األ 
ً
ميرة نورة بنت عبدالرحمن اتفاقا

"فيفا" للتواصل بين منسوبي الجامعة بشكل آمن ومباشر من خالل شبكة اإلنترنت عبر أجهزة الجوال الذكية من 

  (. SMSدون الحاجة إلى التواصل عبر الرسائل النصية )

 من وسيتم تدشين "فيفا" عبر مرحلتين
ً
: األولى على مستوى الطالبات بأن يتم تدشين الخدمة لدى الكليات بدءا

هـ, ثم املرحلة الثانية التي تشمل أعضاء الهيئة التدريسية 1437-5-1٦ه إلى 1٩37-5-12األحد املقبل املوافق 

 إ
ً
 آللية تحميل واإلدارية, وسيتم إرسال بريد إلكتروني إلى جميع الطالبات يشمل التعريف بالخدمة ودليال

ً
رشاديا

 البرنامج وآلية الدعم الفني.

يشار إلى أن جامعة نورة تعتبر أول الجامعات السعودية التي تستخدم هذا النظام لتوفير خدمة التواصل بين 

 منسوبيها.

ي وتتعدد امتيازات "فيفا" في توفير التواصل بين منسوبي الجامعة وعلى جميع املستويات من خالل املجموعات الت

يتم إنشاؤها, ويتم التواصل عبر مشرف أو مشرفة املجموعة مباشرة في أي وقت كما هو مطبق في خدمة "واتس 

أب", وال يوجد حد أقص ى لعدد أعضاء كل مجموعة, كما يوفر املعلومات الالزمة عن الجامعة ومرافقها, وخرائط 

لكل مجموعة بمفردها, وعدد من املميزات  توضيحية لتسهيل التنقل داخلها, وإرسال الصور واملقاطع املرئية

 بعد االستفادة واالعتماد على النظام من جانب منسوبي الجامعة.
ً
  األخرى التي سيتم توفيرها الحقا

 ألهمية التكنولوجيا في مجال 
ً
 باستحداث وتطبيق وربط التكنولوجيا مع التعليم؛ نظرا

ً
وتقوم جامعة نورة دائما

 
ً
تلو اآلخر في ظل التغير السريع واملتطور الذي يدفع الجهات التعليمية للجوء ملواكبته لبناء  التعليم, والتي تزيد عاما

 سياسة تعليمية دائمة مرتبطة مع التكنولوجيا الحديثة.
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 م 2016 فبراير 23-هـ 1437األول جمادى  15الثالثاء 

 سعودية تكشف ثغرات سرية يف اهلواتف الذكيةمبتعثة 

نالت دراسة الباحثة السعودية بشرى سليمان العريني املبتعثة من كلية علوم الحاسب واملعلومات في جامعة األميرة 

األمريكية اإلشادة في وسائل اإلعالم األمريكية, والتي  RITنورة بنت عبد الرحمن إلى جامعة روتشستر للتكنلوجيا 

من خاللها بأهمية وضع تدابير أمنية مضادة ضد انتهاكات ثغرات أمنية في الهواتف الذكية, وذلك بعد أن أوصت 

ستقبل دون 
ُ
ن من فتح االتصال في هاتف امل

ّ
تمكنت من كشف ثغرات أمنية جديدة في أجهزة الهواتف الذكية لُتمك

ي تستخدم عادة في إجراء املكاملات علم صاحب الهاتف, حيث يمكن هنا استخدام قنوات الصوت الخلوية الت

عرف 
ُ
الصوتية كقنوات سرية لنشر البرمجيات الخبيثة أو لتسريب البيانات الرقمية أو التحكم من بعد, حيث ت

 
ً
القنوات السرية بأنها نوع من الهجوم األمني الذي ُينش ئ قنوات قادرة على نقل البيانات, لكنها لم تكن مصممة أصال

  لذلك.

قالت العريني: قام هذا البحث بدراسة تحليلية للبحث عن قنوات لم تكن معهودة من قبل في الهواتف  من جانبها,

الذكية, وأثبت إمكانية استخدام قنوات الصوت في الهواتف الذكية لتضمين وإخفاء البيانات وتسريبها بين 

ودم برمجي صوتي في نظام الهواتف خالل الشبكات الخلوية للتحقق من صحة هذه النظرية, تالها تطوير م

 عند 
ً
"أندرويد" لتحويل البيانات إلى موجات صوتية عند اإلرسال وتحويل املوجات الصوتية إلى بيانات مجددا

 لـ"االقتصادية".
ً
  االستقبال, وفقا

عليه احتفت وسائل إعالم ومؤسسات علمية وأمنية أمريكية وبريطانية بدراسة العريني, حيث تم نشر البحث في 

 ".THE MAGAZINEتبة جامعة "كورنيل" األمريكية مع إجراء مقابلة مع العريني بخصوص البحث في مجلة "مك
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 م 2016 فبراير 26-هـ 1437األول جمادى  18الجمعة 

ز 
ّ
 واجلودةجامعة األمرية نورة تطلق مبادرة سفريات التمي

في مدينة الرياض في السعودية,  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمنأطلقت عمادة التطوير وتنمية املهارات بـ 

مبادرة سفيرات التمّيز والجودة, عبر مبادرة تقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات األعضاء املهنية واألكاديمية من 

ة وكالة الجامعة للتطوير والجودة.
ّ
  ِقبل عمادة التطوير وتنمية املهارات تحت مظل

 لبيان صحافّي أصدرته جامعة األميرة ن
ً
ورة بنت عبدالرحمن, أعلنت العمادة بدء مرحلة تفعيل مهمات ووفقا

السفيرات ونقل البرامج التدريبية املتنّوعة إلى أعضاء الهيئة التعليمية, في مختلف كليات الجامعة, ابتداًء من شهر 

األكاديمية هـ في مرحلتها الثانية, متخذة عضو هيئة التدريس كركيزة أساسية لتحقيق األهداف 1437جمادى األولى 

ال في النهوض بالعملية التعليمية, فيما تهدف مبادرة سفيرات التمّيز والجودة إلى  للجامعة, بالنظر إلى دورها الفعَّ

اختيار نخبة من عضوات الهيئة التعليمية, بناًء على معايير مدروسة وتدريبهن وتأهيلهن كمدّربات لنقل وإثراء 

ت الهيئة التعليمية, كما تقوم على تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء الخبرات واملعارف لزميالتهن من عضوا

م 
ّ
الهيئة التعليمية وتكوين فريق إلعداد الحقائب التدريبية, باإلضافة إلى املشاركة في بناء إستراتيجية التعليم والتعل

  في الجامعة وتطبيقها لبناء مجتمع معرفي.

 للمرأة املتميزة بريادتها تتوّجه جامعة األميرة نورة بنت عبد ال
ً
 متطورا

ً
 تعليمّيا

ً
رحمن في السعودية لتكون صرحا

التعليمية وأبحاثها العلمية؛ وذلك من خالل إسهامها في بناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية, كإطالقها 

يكروسوفت العاملية, بما قبل أسابيع مشروع الحقيبة الذكية للطالبات ومنسوبي الجامعة, بالشراكة مع شركة ما

ُيتيح إمكانية التواصل وتشارك املعلومات والبيانات بكّل سهولة بين طالبات الجامعة ومنسوبيها بشكل  فّعال  وكفاءة  

 عالية.

ُيذكر أن تعليم املرأة في السعودية يحظى بقدر وافر من الرعاية واالهتمام, مّما جعلها تبرز بشكل الفت على 

ذكر املستوى العالمي
ُ
, حيث نجد نماذج للمرأة السعودية املثقفة والباحثة املتخّصصة ممن يشار لهّن بالبنان, وت

أسماؤهن في املحافل الدولية وميادين العلم, مثبتات بذلك نجاحهّن وجدارتهّن التي ال تقّل عن نظيراتهّن في دول 

 أخرى متقدمة.
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 م 2016 مارس 1-هـ 1437جمادى األول 21 الثالثاء

 جامعة نورة تقيم دورة تدريبية للطالبات على التسوق اإللكرتوني
يعد التسوق اإللكتروني في وقتنا الحالي من الخدمات التي أصبحت رائجة بسبب سهولة التعامل معه من خالل 

  لحظات. شبكة اإلنترنت وشراء كل ما قد يحتاجه املرء في

وفي إطار التوعية بكيفية التسوق اإللكتروني وإبراز إيجابياته ونتائجه السلبية التي قد يقع بها املتسوق, أقامت كلية 

العلوم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن دورة تدريبية للتسوق اإللكتروني عبر اإلنترنت لطالبات الجامعة, 

  بي في كلية العلوم.واملنظمة من قبل وحدة النشاط الطال

وقد تضمنت دورة التسوق اإللكتروني عدة محاور, أهمها: كيفية بدء عالم التسوق اإللكتروني وتاريخه ومفهومه 

 ضد عمليات الخدع والغش 
ً
وفوائده, بجانب عرض أهم النصائح للتسوق اآلمن والذكي كي يكون املتسوق محصنا

يوفر الوقت واملجال للشراء من أي مكان في العالم بكل سهولة ويسر  اإللكتروني, إضافة إلى فوائد التسوق الذي

وبأفضل سعر للمنتج, ولفتت الدورة إلى أن ذلك ميزة يحتاج إليها املستهلك في عصر تزاحمت فيه السلع 

  وبمواصفات وجودة مختلفة.

واملعلومات على أهمية التدريب من جانبها, أكدت املدربة مها الروقي طالبة نظم املعلومات في كلية علوم الحاسب 

على التسوق اإللكتروني في ظل عدم معرفة الكثير من أساسيات التسوق عبر اإلنترنت أو كيفية الدفع وطريقة 

 عن الحصول على أفضل سعر بمقارنة السعر 
ً
الشراء, بجانب فوائده التي تكمن في توفير الكثير من الوقت, فضال

 للوكاالت اإلخبارية.املطلوب مع األسعار املوجودة ف
ً
  ي املحال التجارية, وفقا

 من النصائح لتسوق إلكتروني آمن بعيد عن الغش والخداع, وليكون لدى 
ً
وأشارت الروقي إلى أن الدورة تقدم عددا

املستهلك الوعي الكافي باملواقع املصرح بها, إضافة إلى طريقة الدفع عند الشراء حتى ال يقع املشتري ضحية لخداع 

 ستثمرين اإللكترونيين.امل
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 م 2016 فبراير 14-هـ 1437جمادى األول 5 االحد

الرتبوي لألسرة حلماية األبناء من باحثات سعوديات يطالنب بتفعيل الدور 
 االحنراف

 

دعت أكاديميات وباحثات على تعزيز دور األسرة التربوي؛ للحد من االنحراف والتطرف, وذلك ضمن مشاركة 

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في استضافة ندوات ثقافية للمهرجان الوطني للتراث والثقافة, بالتعاون مع 

لتطرف( التي أدارتها دكتورة:عائشة حجازي, ضمن (, خالل ندوة )دور األسرة في الحد من االنحراف وا30)الجنادرية 

 دور الجامعة ومسؤوليتها الوطنية والثقافية واالجتماعية في اإلسهام بحركة التنمية.

اقترحت برنامجين ملكافحة  حيث -أستاذة السنة في جامعة األميرة نورة-بدأت الجلسة بورقة للدكتورة نوال العيد 

, قائم على الكتاب والسنةالتطرف, األول: علمي, والثاني: عملي, موضحة في البرنامج العلمي أّن العلم الشرعي 

 داعية إلى تدبر القرآن الكريم, ومساندته بمشروع علمي ملكافحة الشبهات على يد العلماء الربانيين.

فكانت ورقتها بعنوان: )من   -أستاذة الجغرافيا االقتصادية بجامعة األميرة نورة -أما الدكتورة نورة العجالن 

, وطالبت خاللها بالتركيز على تعزيز الهوية في سن املراهقة, بفهمه وقبوله يختطف األبناء ودور األسرة واملجتمع(

دة أن أصعب ما في هذه املرحلة هو "فقد الهوية لدى الشباب".
ّ
 نفسيا ومجتمعيا. مؤك

 أن التغيرات االجتماعية 
ً
ووفقا لصحيفة الرياض: حذرت د. بنيه الرشيد من عوامل تطرف الشباب. مبّينة

تالحقة التي يمر بها مجتمعنا تفرز الكثير من الظواهر واملشكالت, وأوصت بإنشاء مراكز أبحاث على واالقتصادية امل

مستوى عال  من الكفاءة مهمتها استشراف املستقبل, من خالل املعطيات الحالية, ودراسة التغيرات التي يمر بها 

عالم بالبرامج الدينية والثقافية, وتنظيم املجتمع, ووضع رؤى واضحة لصناع القرار لتفعيلها. مطالبة وسائل اإل 

http://www.lahaonline.com/articles/view/باحثات-سعوديات-يطالبن-بتفعيل-الدور-التربوي-للأسرة-لحماية-الأبناء-من-الانحراف-/49714.htm
http://www.lahaonline.com/articles/view/باحثات-سعوديات-يطالبن-بتفعيل-الدور-التربوي-للأسرة-لحماية-الأبناء-من-الانحراف-/49714.htm
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&highlight=1&sectionid=1&id=45775&srchwrds=+%C7%E4%CD%D1%C7%DD+++
http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&highlight=1&sectionid=1&id=45775&srchwrds=+%C7%E4%CD%D1%C7%DD+++
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حاضرات برامج إعالمية مخصصة لتوعية الشباب, وتدريبهم على مواجهة األفكار الضالة, وعقد الندوات وامل

  لتصحيح املفاهيم الخاطئة

 ضرورة الوعي بوجود فجوة بالحوار األسري 

ري, وتأثيرها في تشكيل الشخصية السلبية من جانبها: حذرت الكاتبة سكينة املشيخص من فجوة الحوار األس

للناشئة, موصية بضرورة امتالك األسر للوعي االجتماعي والسلوكي التربوي, عبر استخدام الحوار ملعالجة مشكالت 

األبناء, وإطالق منظومة عمل اجتماعية, تستهدف التركيز على الحوار كوسيلة لحماية الناشئة من عوامل االختراق 

لي, في ظل دخولهم إلى العالم االفتراض ي من خالل املواقع االجتماعية, وتعرفهم على أصدقاء الفكري والعق

يستهدفون اصطيادهم واستقطابهم إلى أفكار سلبية, مع تأسيس مراكز أسرية داخل األحياء ملتابعة املنهج التربوي 

  وفتح قنوات اتصال دائمة مع األسررس, لألسر, ومساعدتها في حل مشكالتها, وترقية دور اإلشراف التربوي في املدا

أكدت على أهمية زيادة وبناء  -كلية االقتصاد واإلدارة جامعة امللك عبدالعزيز -أما الدكتورة وفاء عبدالبديع اليافي 

وتوجههم  الستيعاب طاقات الشبابالعديد من املؤسسات الثقافية واالقتصادية والرياضية واالجتماعية والعلمية؛ 

في إطار الوعي واملسؤولية, إلى جانب تطوير دور األسرة بوصفها املدرسة األولى في حياة الفرد, واستغالل وسائل 

ت العصر الرقمي املرئية واملقروءة واملسموعة لبث البرامج الثقافية, وتشديد املراقبة من قبل الجهات وأدوا

 مركزي وعلى مقاهي اإلنترنت خاصة الرسمية بشكل

 وظائف نسائية تشترط حصول املرأة على بكالوريوس

ة, يتطلب معظمها الحصول وفي السعودية أيضا: كشفت وزارة التجارة والصناعة عن وجود وظائف متاحة للمرأ

على درجة البكالوريوس. مشيرة إلى وجود خطة لديها تستهدف التوسع في إيجاد فرص وظيفية, تتيح للمرأة العمل في 

الوظائف املناسبة بالوزارة, سواء املكتبية أو امليدانية. مؤكدة على أن توظيف الكوادر النسائية متاح في معظم 

 اململكة.ع الوزارة بمختلف مناطق فرو 

ونقلت صحيفة عكاظ عن املتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة تركي الطعيمي قوله: "تتطلب بعض الوظائف 

املتاحة للمرأة حصولها على مؤهالت, غالبا تتمثل في درجة البكالوريوس, بحسب دليل التصنيف للوظائف 

 املعتمدة من وزارة الخدمة املدنية".

تساهم في زيادة اإلنتاجية بكفاءة وإبداع, من خالل  تهيئة بيئة عملرة تسعى دائما إلى وشدد الطعيمي على أن الوزا

 زارة.تطوير جميع العاملين بالو 

 من حاالت الطالق تقع بين املتزوجين حديثا %٦0من قضايا الطالق بالشارقة و %70حل 

إماراتيا كشفت إدارة مراكز التنمية األسرية التابعة للمجلس األعلى لشؤون األسرة بالشارقة: أن املراكز تمكنت 

عية, وذلك قبل إصدار املحكمة من حاالت الطالق املقدمة ملحكمة الشارقة الشر  %70م, من حل 2015خالل عام 

 بين 
ً
حكمها النهائي بالتطليق والتفريق بين الزوجين, وأوضحت أن معدالت الطالق بين الشباب هي األكبر, خصوصا

  30و 21سن 
ً
. بينما تشكل نسبة الطالق بين الشباب املتزوجين حديثا

ً
ن مجموع حاالت الطالق في م %٦0عاما

 اإلمارة

http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&highlight=1&sectionid=1&id=40930&srchwrds=+%C7%E4%CD%D1%C7%DD+++
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http://www.lahaonline.com/index.php?option=content&task=view&highlight=1&sectionid=1&id=13372&srchwrds=+%CA%E6%D9%ED%DD+++
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لصحيفة اإلمارات اليوم: أن "هناك مذكرة تفاهم بين املراكز ووزارة العدل, تبين أنه قبل وصرح مصدر في اإلدارة 

إقرار املحكمة الطالق, وقبل صدور قرار القاض ي النهائي بالتطليق, يحول أصحاب الحاالت إلى مراكز التنمية 

االقتصادية واالجتماعية والتربوية, األسرية؛ ملحاولة اإلصالح بينهما, من خالل دراسة الحالة من الناحية النفسية و 

, ومن ثم 
ً
والبحث في سبب املشكلة, وهل هي مشكلة عدم توفير مسكن زوجية, أم أن هناك خالفات مادية أو ديونا

تحاول املراكز إصالح الخلل القائم بين الزوجين, بالتعاون مع جهات حكومية, لرأب الصدع في عالقة الزوجين, 

 عندما يكون بينهما أبناء".التراجع عن فكرة الطالقوحثهما على 
ً
 على تماسك األسرة, خصوصا

ً
 , حرصا

 أن أي وأفاد املصدر: بأن أبواب إدارة اإل 
ً
رشاد األسري في املراكز مفتوحة لجميع الجنسيات والفئات في الدولة. مبينا

شخص يريد أي استشارة أو خدمات أسرية, عليه أن يتواصل بشكل مباشر مع املراكز, التي ال تسعى إلى أي هدف 

 ربحي, وال غاية لها سوى مساعدة األزواج على تحقيق االستقرار والتماسك األسري.

, من خالل تلقي االستفسارات والشكاوى من األزواج عبر  وأكدت
ً
 أيضا

ً
اإلدارة أن املراكز تقدم خدماتها إلكترونيا

البريد اإللكتروني, واالتصاالت الهاتفية, ويتم البحث عن صدقية الشكاوى, والتحقق من جدواها عبر التواصل مع 

 الشخص الذي أرسلها, ومناقشته فيها.

 مهاتهم في السجون البريطانيةرضيع يعيشون مع أ 100

وإلى بريطانيا: حيث دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون إلى إعادة النظر في نظام سجن األمهات الحوامل 

وأمهات الرضع, بعدما أفادت البيانات الرسمية بأن عدد األطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم خلف القطبان بلغ 

 طفل العام املاض ي. 100نحو 

ونقل موقع "هيئة اإلذاعة البريطانية" )بي بي س ي( عن كامرون قوله: "إن مصير هؤالء األطفال رهيب, لنفكر في 

, ثم عدن إليها  20الرضع الذين يعيشون خلف القطبان". وأضاف أن هناك نساء ُولدن في هذه السجون قبل 
ً
عاما

 إلى التفكير في األضر 
ً
ار التي لحقت بحياة هؤالء األطفال, وكسر ما أسماه مرة أخرى مجرمات لقضاء عقوبة, داعيا

 "الحلقة املفرغة".

 للمشكلة. ويتم 
ً
وأوضح كامرون: أنه سيتم النظر في إمكان التعامل مع األمهات املجرمات, عبر محاكم خاصة حال

" التي تأوي األطفال منذ الوالدة حتى سجن األم والطفلنقل الحامل التي تقض ي عقوبة في السجن إلى وحدة تدعى "

 لفترة أولية, وهذه الوحدات فيها تقن 18عمر 
ً
 من العادية.شهرا

ً
 ية تظهر مناظر طبيعية على الجدران بدال

ألف طفل  200  ونقلت "بي بي س ي" عن وزير العدل في "حكومة الظل" البريطانية اللورد فالكونر قوله: إن "نحو

 إلى 
ً
تضرروا من قضاء عقوبة السجن مع أمهاتهم, وهم عرضة إلى األمراض العقلية أو املشاركة في الجرائم", داعيا

 لتوصل إلى نظام عدلي خاص بالنساء الحوامل واألمهات.ا
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 م 2016 فبراير 15-هـ 1437جمادى األول  6االثنين

 رة تطلق احلقيبة الذكية بالتعاون مع مايكروسوفتجامعة األمرية نو
تعد جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من أهم الصروح التعليمية في اململكة للطالبات, خاصة وأنها تركز على 

تطوير املنظومة التعليمية, بما يتناسب مع متطلبات العصر, من خالل إسهامها في بناء االقتصاد املعرفي بشراكة 

 ية وعاملية.مجتمع

وفي خطوة متميزة من نوعها دشنت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بجامعة األميرة نورة بنت 

  ذكية للطالبات ومنسوبي الجامعة.عبدالرحمن مشروع الحقيبة ال

 الحقيبة الذكية

كة مايكروسوفت العاملية يعد مشروع الحقيبة الذكية من املشاريع الرائدة التي توفر أحدث التقنيات من شر 

لخدمة الطالبات ومنسوبي الجامعة, وهي أحد الخدمات السحابية التي تقدمها الجامعة بالشراكة مع شركة 

مايكروسوفت العاملية, والتي تتيح إمكانية التواصل وتشارك املعلومات والبيانات بكل سهولة بين طالبات الجامعة 

  د من الخدمات التقنية املتميزة., باشتمال الحقيبة الذكية على العديومنسوبيها بشكل  فعال  وكفاءة  عالية

وحول ذلك أوضح املشرف العام على إدارة تقنية املعلومات واالتصاالت الدكتور عبدالعزيز السدحان, بأنه قد تم 

املقدمة وأدلة تدشين املوقع الخاص باملشروع باللغتين العربية واإلنجليزية, ويشمل تعريف باملشروع والخدمات 

 بحد ذاته وإنما الهدف 
ً
االستخدام ووسائل الدعم الفني للمستخدمين, مؤكدا أن توفير أحدث التقنيات ليس هدفا

  ية وتحسين أسلوب تقديم الخدمات.االستفادة من هذه التقنيات وتوظيفها لتحقيق الكفاءة العال

 خدمات الحقيبة الذكية

 خدمة البريد االلكتروني: -

جيجا  50ه الخدمة للطالبات فقط, حيث تمنح الطالبة بريد إلكتروني على سحابة مايكروسوفت بحجم تتاح هذ

 ريد الطالبة لسحابة مايكروسوفت(.بايت )يتم منح هذه الخدمة للطالبات بعد االنتهاء من نقل صندوق ب

 خدمة اللينك )االتصال املرئي(: -

http://www.hiamag.com/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/327741-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA
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 بطرق جديدة, كما تمثل الجيل القادم من االتصاالت التي تمكن ال
ً
طالبات ومنسوبي الجامعة من التواصل معا

تجمع الخدمة العديد من الخصائص املميزة في منصة واحدة تشمل الرسائل الفورية, وإمكانية التواجد وعقد 

 ئل االتصال من خالل واجهة واحدة.املؤتمرات, مما يتيح للطالبات ومنسوبي الجامعة أفضل وسا

 الين:خدمة األوفيس أون  -

تمكن الطالبات ومنسوبي الجامعة من استخدام حزمة مايكروسوفت أوفيس بدون الحاجة لتحميل البرنامج على 

 امللفات من خالل خدمة ون درايف. الجهاز املستخدم مع إمكانية حفظ

 خدمة شبكة التواصل االجتماعي يامر: -

تواصل فيما بينهما, كما تمكنهم من التفاعل هي شبكة تواصل اجتماعي تمكن الطالبات ومنسوبي الجامعة من ال

 عات ومناقشة املوضوعات املطروحة.عن طريق إنشاء مجمو 

 خدمة التخزين السحابية )ون درايف(: -

هي خدمة استضافة امللفات التي تمكن الطالبات ومنسوبي الجامعة من رفع ومزامنة امللفات إلى سحابة التخزين, 

 أن ون درايف هو جزء من مجموعة الخدمات عبر ومن ثم الوصول إليها من خالل 
ً
املتصفح أو الجهاز املحلي, علما

االنترنت املعروفة سابقا باسم ويندوز اليف, حيث تعطي خدمة ون درايف ميزة الخصوصية وإمكانية الحفاظ على 

لكل تيرا بايت  1امللفات الخاصة أو مشاركتها مع جهات االتصال أو جعل امللفات عامة مع توفير مساحة تخزين 

 مستخدم.

  خدمة األوفيس برو بلس: -

تمكن الطالبات ومنسوبي الجامعة من تحميل وتنشيط حزمة مايكروسوفت أوفيس على األجهزة الخاصة بهم, 

 رخص لكل مستخدم. 5حيث يتم منح 
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 م 2016 فبراير 23-هـ 1437األول جمادى  15الثالثاء 

 جامعة نورة تطلق تطبيقا حديثا للتواصل اإلجتماعي
 تلو اآلخر في ظل التغير السريع واملتطور الذي يدفع  

ً
 ألهمية التكنولوجيا في مجال التعليم, والتي تزيد عاما

ً
نظرا

طة مع التكنولوجيا الحديثة, وقعت جامعة الجهات التعليمية للجوء ملواكبته لبناء سياسة تعليمية دائمة مرتب

 لتوفير أحد تطبيقات التواصل االجتماعي بمسمى "فيفا" للتواصل بين منسوبي 
ً
األميرة نورة بنت عبدالرحمن اتفاقا

الجامعة بشكل آمن ومباشر من خالل شبكة اإلنترنت عبر أجهزة الجوال الذكية من دون الحاجة إلى التواصل عبر 

(, وبهذا تعتبر جامعة نورة أول الجامعات السعودية التي تستخدم هذا النظام لتوفير خدمة SMS) الرسائل النصية

 التواصل بين منسوبيها.

 عن التطبيق 

 من األحد 
ً
سيتم تدشين "فيفا" عبر مرحلتين: األولى على مستوى الطالبات بأن يتم تدشين الخدمة لدى الكليات بدءا

هـ, ثم املرحلة الثانية التي تشمل أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية, 1437-5-1٦ ه إلى1٩37-5-12املقبل املوافق 

 آللية تحميل البرنامج وآلية 
ً
 إرشاديا

ً
وسيتم إرسال بريد إلكتروني إلى جميع الطالبات يشمل التعريف بالخدمة ودليال

 الدعم الفني

وعلى جميع املستويات من خالل املجموعات التي  وتتعدد امتيازات "فيفا" في توفير التواصل بين منسوبي الجامعة

يتم إنشاؤها, ويتم التواصل عبر مشرف أو مشرفة املجموعة مباشرة في أي وقت كما هو مطبق في خدمة "واتس 

أب", وال يوجد حد أقص ى لعدد أعضاء كل مجموعة, كما يوفر املعلومات الالزمة عن الجامعة ومرافقها, وخرائط 

تنقل داخلها, وإرسال الصور واملقاطع املرئية لكل مجموعة بمفردها, وعدد من املميزات توضيحية لتسهيل ال

 بعد االستفادة واالعتماد على النظام من جانب منسوبي الجامعة.
ً
 األخرى التي سيتم توفيرها الحقا

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.co/UGOpABJ5ed
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 م 2016 فبراير 27-هـ 1437جمادى األول 18 السبت

 جامعة نورة تطلق مبادرة جديدة، تعرفوا عليها

 للمرأة املتميزة بريادتها 
ً
 متطورا

ً
 تعليمّيا

ً
تتوّجه جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في السعودية لتكون صرحا

 االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية. التعليمية وأبحاثها العلمية؛ وذلك من خالل إسهامها في بناء

ومن منطلق ذلك أطلقت عمادة التطوير وتنمية املهارات بـ جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في مدينة الرياض في  

السعودية, مبادرة سفيرات التمّيز والجودة, عبر مبادرة تقديم برامج تدريبية لتطوير مهارات األعضاء املهنية 

ة وكالة الجامعة للتطوير والجودة.واألكا
ّ
 ديمية من ِقبل عمادة التطوير وتنمية املهارات تحت مظل

 عن املبادرة: 

 لبيان صحافّي أصدرته جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن, أعلنت العمادة بدء مرحلة تفعيل مهمات 
ً
وفقا

تعليمية, في مختلف كليات الجامعة, ابتداًء من شهر السفيرات ونقل البرامج التدريبية املتنّوعة إلى أعضاء الهيئة ال

هـ في مرحلتها الثانية, متخذة عضو هيئة التدريس كركيزة أساسية لتحقيق األهداف األكاديمية 1437جمادى األولى 

ال في النهوض بالعملية التعليمية, فيما تهدف مبادرة سفيرات التمّيز والجودة  إلى للجامعة, بالنظر إلى دورها الفعَّ

اختيار نخبة من عضوات الهيئة التعليمية, بناًء على معايير مدروسة وتدريبهن وتأهيلهن كمدّربات لنقل وإثراء 

الخبرات واملعارف لزميالتهن من عضوات الهيئة التعليمية, كما تقوم على تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء 

م الهيئة التعليمية وتكوين فريق إلعداد الحقائب التدر 
ّ
يبية, باإلضافة إلى املشاركة في بناء إستراتيجية التعليم والتعل

 في الجامعة وتطبيقها لبناء مجتمع معرفي.

 

 

 

http://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/331506-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%D8%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7


 

 
382 

 

 م 2016 فبراير 16-هـ 1437األول جمادى  8الثالثاء 

 أكادمييات يدعون لتعزيز اهلوية الوطنية لدى الشباب

األكاديميات والباحثات خالل ندوات اليوم الثاني للفعاليات الثقافية للمهرجان الوطني للتراث توحدت دعوات 

( التي استضافتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى أهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى 30والثقافية )الجنادرية 

ورة عزة بنت عبد الرحيم بن شاهين أستاذ التاريخ النشء, وتنمية ِقَيم االنتماء والوالء لدى أفرادها وأكدت الدكت

على أهمية دور األسرة في تنمية روح الوطنية واملواطنة في   الحديث واملعاصر املساعد بجامعة طيبة في دراستها

نفوس أطفالها من خالل غرس السلوكيات واملمارسات العملية الدالة على حب الوطن, واالنتماء له, مؤكدة أن 

مَّ األسرة امل
َ
زانه وتكامل شخصيته, وِمن ث ِ

ّ
 من عوامل سعادته وات

ً
 مهما

ً
شبع حاجات الطفل, تعد عامال

ُ
ستقرة التي ت

قدرته على التفاعل بشكل إيجابي مع املجتمع ولفتت إلى أنه ال تعارض بين مفهوم االنتماء الوطني, وبين الشريعة 

ال االنتماء األخرى, يجب أن ينظر إليه باعتباره أحد مكونات اإلسالمية, وتابعت: االنتماء الوطني مثله مثل باقي أشك

ا. ودعت الدكتورة عزة في توصياتها املعنيين  دائرة االنتماء األكبر, االنتماء إلى اإلسالم ديًنا وثقافة, ومشروًعا حضاريًّ

اهيم حقوق اإلنسان إلى االستفادة من التجارب الناجحة في البلدان األخرى من أجل وضع مناهج تثقف الطالب بمف

بصورة صحيحة وواضحة ومتكاملة, إضافة إلى عقد دروس نموذجية وطرق تدريسية, متنوعة ومميزة في عرض 

املفاهيم واملعارف املتعلقة بالديموقراطية والحريات العامة وسيادة القانون, وتقديمها للطلبة بصورة مشوقة 

ادية واملعنوية؛ بما يسهم في قوة ارتباط الفرد بوطنه وَسعيه ومتنوعة كما أوصت بضرورة إشباع حاجات الشباب امل

مه واستقراره, ومنها الحاجة إلى األمن والحماية, والحاجة إلى إشباع املطالب االقتصادية.  إلى استمرار تقدُّ

محددة اإلنسان وتوثيقها وفق قنوات  وشددت الدراسة على ضرورة وجود قاعدة معلوماتية حول التربية في حقوق 

في النظام التربوي, مع تنظيم الندوات وحلقات البحث والحوار والنقاش التي تتيح فيها مشاركة الهيئة التدريسية 

, بما يكسب الطلبة مهارات الحوار والنقاش والتعبير واإلصغاء وحل املشكالت.
ً
 وأولياء األمور والطلبة جميعا

 إلى ضرورة تعزيز الثقا
ً
الهوية واالنتماء الوطني, وتابعت:  فة اإلسالمية كأساس لبناءودعت الدكتورة عزة أيضا

فاملحافظة على الذاتية الثقافية اإلسالمية في مواجهة محاوالت العوملة لتحويل جميع الثقافات إلى نمط عالمي 

 الوطني.ضرورة ملحة لتحصين الهوية الثقافية وبناء االنتماء  –موحد 

 العقيدة علىكوثر األربش الشباب إلى معرفة كيف تكونت وحدة الوطن املبنية ومن جهتها دعت الكاتبة اإلعالمية 

الوطنية ال تعني تجرد الشخص من صفاته وأصالته ألن الوطن ” اإلسالمية والوحدة العربية اإلسالمية, الفتة إلى أن 

 “.مظلة أعلى 

http://goo.gl/56jkKp
http://goo.gl/56jkKp
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ي ميادين مختلفة ووحدهم اسم واستعرضت الكاتبة اإلعالمية نماذج لشباب وبنات سعوديين برزوا ونجحوا ف

الوطن, مؤكدة أن حب الوطن ال يحتاج إلثبات, في الوقت الذي حذرت من الطائفية ووصفتها بأنها أكبر مهدد لألمن 

 الوطني كما حدث في العراق وسوريا واليمن ولبنان.

حول تعزيز شعور   نبجامعة سلما وفي السياق ذاته تحدثت الدكتورة نوف بنت ناصر التميمي األستاذ املشارك

داعية إلى ضرورة   والشعور بشرف االنتماء للوطن واالعتزاز به, الشباب باالنتماء إلى أسرهم, وذواتهم

والثقافية, إلى جانب تهذيب  الشباب للعمل واملشاركة الفاعلة في خطط التنمية االجتماعية واالقتصادية إعداد

 املواطن الواعي. سلوكه وأخالقه وتعويده على التحلي بأخالقيات

الوطنية للطفل, وبث الوعي فيه بتاريخ  وأشارت الدكتورة نوف إلى ضرورة تعزيز الثقافة الوطنية بنقل املفاهيم

إلى جانب العمل على بناء وعي ابنها   الجغرافية واالقتصادية للوطن وطنه وإنجازاته, وتثقيفه باألهمية

وحب التفاهم والتعاون والتكافل  بادرة, وتعويده على العمل املشترك,مهارات التفكير الناقد, وغرس روح امل بتنمية

 واللسان والسالح؛ واأللفة, واالستعداد للدفاع عنه بالقلم

الدكتورة ريم بنت عبداملحسن بن  وفي الندوة الثانية التي عقدت بعنوان )األسرة وتحديات ثقافة التقنية, دعت

سعود إلى ضرورة توّجه الجيل الجديد نحو إنتاج املحتوى الرقمي وأهمية بجامعة امللك  املحاضر العبيكانمحمد 

 دور األسرة في التعامل اإليجابي مع ثقافة التقنية.

أن الوسائل   من جانبها رأت الدكتورة وفاء عبد البديع اليافي كلية االقتصاد واإلدارة جامعة امللك عبد العزيز 

التقنية الحديثة لها انعكاسات سلبية, وكذلك آثار إيجابية الفتة إلى عدد من الخطوات التي تعزز االستفادة منها, 

هم لالستخدام األمثل لوسائل التقنية الحديثة, ونشر ثقافة قيام األسر بتوجيه أبنائهم وإرشاد ضرورة أبرزها

 على اتجاهاتهم وسلوكهم في وتعاملهم مع اآلخرين في املجتمع.
ً
 الحوار في نفوسهم, مما سينعكس إيجابا

والرياضية واالجتماعية والعلمية  كما شددت على أهمية زيادة وبناء العديد من املؤسسات الثقافية واالقتصادية

الوعي واملسؤولية, إلى جانب تطوير دور األسرة بوصفها املدرسة األولى  عاب طاقات الشباب وتوجههم في إطارالستي

واملسموعة لبث البرامج الثقافية, وتشديد  في حياة الفرد, واستغالل وسائل وأدوات العصر الرقمي املرئية واملقروءة

هي االنترنت خاصة كما تحدثت األستاذة أمل الطعيمي بشكل مركزي وعلى مقا املراقبة من قبل الجهات الرسمية

حول األسرة وتحديات ثقافة التقنية, وتناولت بالتفصيل تحديات االستخدام االستهالكي السلبي, واالستسالم 

 للتلقي والتخلي عن دور الفاعل , إلى جانب ضعف املسؤولية الفردية والجماعية.
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 م 2016 فبراير 29-هـ 1437جمادى األول 20 اإلثنين

 ”حقوق املريض“حرم أمري الرياض: واثقة من نتائج إجيابية ملؤمتر 
التي ” تعزيز الوعي نحو حقوق املريض“فعاليات الندوة النسائية حول  , 201٦فبراير  27ُعقدت مساء السبت 

, وذلك على هامش فعاليات املؤتمر الخليجي ”الحسنى“نظمتها الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية 

اعة امللك األول لحقوق املريض, برعاية صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد حرم أمير منطقة الرياض, وذلك في ق

 فيصل للمؤتمرات بفندق االنتركونتننتال بالرياض .

جمادى األولى  20و 1٩ويعقد املؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض برعاية وزير الصحة املهندس خالد الفالح يومي 

اء الجاري, وتنظمه وزارة الصحة ممثلة بمدينة امللك فهد الطبية, بالتعاون مع املكتب التنفيذي ملجلس وزر 

 الصحة.

ويأتي تخصيص الجلسة النسائية تأكيدا على تمكين املرأة صحيا, وأن االهتمام باملرأة منذ مرحلة البلوغ له أثر 

إيجابي على مستقبل صحة األجيال القادمة من حيث اكتشاف األمراض الجينية وسوء التغذية والسمنة 

منة, وإعداد أطباء يحملون تخصصا دقيقا في واملشكالت النفسية منذ وقت مبكر, ومنع حدوث األمراض املز 

)صحة املرأة( واالهتمام بالتوعية واملسوحات الطبية والبرامج التثقيفية للوقاية من مضاعفات األمراض 

واالعتالالت الصحية والنفسية وانعكاسها على الصحة العامة, وإسهامات املرأة في األسرة واملجتمع, وسن القوانين 

ها, مع ضرورة مشاركة املؤسسات التعليمية واملهنية ومؤسسات املجتمع املدني في نشر ثقافة والنظم التي تحمي

 التمكين الصحي للمرأة.

وأكدت صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد حرم أمير منطقة الرياض, في كلمتها بهذه املناسبة, على ثقتها أن هذا 

إننا نحتاج إلى “ي صالح املريض الذي هو محور االهتمام, مشيرة إلى املؤتمر سيخرج بنتائج إيجابية تصب في النهاية ف

تضافر الجهود لتحقيق رضا املريض ونشر وتعزيز ثقافة حقوق املريض في كافة األوساط بين األفراد وفي املجتمع 

ككل وفي مؤسسات الرعاية الصحيفة سواء الحكومية أو القطاع الخاصة ضمن آلية علمية ومنهجية مدروسة 

 ” .تحقق الهدف املأمول بمشيئة هللا

http://goo.gl/5mwBLR
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من جهتها أوضحت أ. د. رقية نصرهللا نياز رئيسة الجمعية العلمية السعودية للدراسات اإلسالمية ) الحسنى ( 

  بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 
ً
واملشرف على عقد وتنظيم هذه الندوة أن مشاركة الجمعية يأتي تعزيزا

في اإلسهام في  وطنية والخليجية واإلقليمية , وهذا األمر يلتقي مع أهداف جمعية ) الحسنى ( في املحافل ال لدورها 

الدور الوطني والحقوقي للفرد واملجتمع , وأضافت بأن خروج النساء للعمل بشكل عام و للعمل في املجال الصحي 

تحق عليها املساندة من كل أطياف لم يعد فضال يوهب لهن, بل واجب تتحمل املرأة كثيرا من تبعاته وتضحية تس

لذا كان من الواجب تمكين املرأة في الخدمات الصحية أوال بإيجاد الكوادر املؤهلة لهن وزيادة املرافق املجتمع, 

الصحية املتخصصة في أمراض النساء والوالدة, وكذلك االلتفات للدراسات واألبحاث املتخصصة في أمراض 

حتى يتسنى لها العطاء بصورة أكثر نشاطا وفعالية ملا يخص بنات جنسها, دور املرأة النساء , والعمل على تعزيز 

املرأة على أداء دورها بكل خصوصية بعيدة عن العوائق التي وكذلك إيجاد األنظمة الصحية واإلدارية التي تساعد 

 تحد من عطائها.

إن خروج النساء للعمل بشكل عام و للعمل في “سبة وأكدت الدكتور رقية نصرهللا نياز في كلمة ألقتها في هذه املنا

املجال الصحي لم يعد فضال يوهب لهن, بل واجب تتحمل املرأة كثيرا من تبعاته وتضحية تستحق عليها املساندة 

لذا كان من الواجب تمكين املرأة في الخدمات الصحية أوال بإيجاد الكوادر املؤهلة لهن من كل أطياف املجتمع, 

املرافق الصحية املتخصصة في أمراض النساء والوالدة, وكذلك االلتفات للدراسات واألبحاث املتخصصة في وزيادة 

أمراض النساء ألن هناك دراسات أوجدت أن األمراض التي تصيب الذكور بمعدالت أكثر من االناث مثل أمراض 

إيجاد دعم لتلك األبحاث التي تحدد  التي تصيب النساء فالبد منالقلب تختلف طبيعتها ومؤشرات خطورتها عن 

حتى يتسنى لها العطاء بصورة أكثر نشاطا وفعالية ملا يخص بنات أهم الجوانب الوقائية لتمام تعزيز دور املرأة 

املرأة على أداء دورها بكل خصوصية بعيدة عن جنسها, وكذلك إيجاد األنظمة الصحية واإلدارية التي تساعد 

 ” .عطائهاالعوائق التي تحد من 

تمكينا صحيحا قويا يقدم حلوال ملشاكل املرأة الصحية, وال نريد تمكينا مهزوزا مهزوما نريد “وختمت نياز كلمتها: 

من التي ال تسمن وال تغني من جوع, نريد تمكينا حقيقيا واعيا يمش ي بخجل ويتغطى بغطاء ردود األفعال املؤقتة 

مرأة الحياة الكريمة والحرية املستنيرة الواضحة, وال نريد تمكينا أعمى ال خالل التشريعات اإللهية التي تكفل لل

 ” .يراعي قيمة وال يخضع للمسؤولية
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جلسات علمية, تنظم على هامش املؤتمر الذي افتتحه وزير  10ويعقد املؤتمر الخليجي األول لحقوق املريض 

خبيرا ومتحدثا يناقشون  50لطبية, يشارك فيه نحو الصحة املهندس خالد الفالح اليوم األحد بمدينة امللك فهد ا

خالله الوضع الراهن ملمارسات حقوق املريض, دور املنشآت الصحية وأعضاء الفريق الصحي والجهات التنظيمية 

في تعميق مفهوم حقوق املريض, دور املؤسسات التعليمية واملهنية والقانونية والتشريعات والقوانين واملواثيق, 

يض والفئات الخاصة, مثل مرض ى السرطان وذوي اإلعاقة والنفسيين واألمراض املزمنة والحاالت حقوق املر 

املرؤوس منها )التلطيفية(, الرعاية املتكاملة لحقوق املريض صحيا ونفسيا واجتماعيا وشرعيا, حقوق املريض في 

ض وحقوق املريض في حاالت التغطية الصحية الشاملة, دور مؤسسات املجتمع املدني في تعضيد حقوق املري

 الطوارئ والكوارث واألوبئة واألمن والسالمة.
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 م 2016 مارس 3-هـ 1437جمادى األول  23 الخميس
 بيدك التغيري: محلة تغري بعض املفاهيم حول الشيخوخة

 من هذا الشعار” للفرصة والقوةالشيخوخة ليست فقدان الشباب..وإنما مرحلة جديدة “
ً
 العالج نادي قام انطالقا

 مساء( التغيير بيدك) حملة بإطالق الرحمن عبد بنت نورة األميرة جامعة في التأهيل وعلوم الصحة بكلية الطبيعي

 .م201٦ نوفمبر2٩ املوافق املاض ي االثنين

لألغذية الصحية التي تتناسب مع عمر حيث اشتملت جلسة التثقيف الصحي على بروشورات متنوعة, وركن 

الشيخوخة, وركن لعرض مرئي لبعض األمراض الشائعة في مرحلة الشيخوخة, وركن يوغا, واختبار العضالت 

 الذي بّين أهمية االسترخاء, واالبتعاد عن التوتر, والقلق, وكذلك ركن لتسجيل عضوية في نادي العالج الطبيعي.

من الحضور من داخل وخارج الجامعة, تمكن من التعرف على النمط الحياتي هذا وقد شهدت الحملة الكثير 

الصحي والسليم, و كان الهدف من ذلك الحد من انتشار األمراض واملشاكل الصحية الشائعة خالل فترة 

الشيخوخة واملحافظة على عطاء كبار السن خالل هذه املرحلة والتعرف على احتياجاتهم, كما اطلعن الطالبات 

لى املعلومات الكاملة حول سن اليأس بالنسبة للمرأة وما يصطحبه من تغيرات جسمانية ونفسية, كما تعرف ع

( الذي يقوم بتتبع نشاط الجسم, وعدد خطوات املش ي, ومعدل الحرق, ونبضات S Healthالحضور على تطبيق )

 القلب, واملتوفر في الهواتف الذكية.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/DNuz4y
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 م 2016 مارس 6-هـ 1437جمادى األول  26 األحد

 دراسة سعودية توضح اسباب غياب املوظفات
أظهرت دراسة قام بها مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة بجامعة األميرة نورة بنت 

 ت خلف غياب املوظفات, في حين تتفوق عبدالرحمن أن املسؤوليات العائلية واملشكالت الصحية واملواصال 

 موظفات القطاع الحكومي في التكيف النفس ي في مجال العمل على نظيراتهن موظفات القطاع الخاص.

وهدفت هذه الدراسة إلى تقص ي أسباب الغياب بين املوظفات السعوديات العامالت بالقطاعين الحكومي و الخاص 

ثرة في هذا الغياب, وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التحليلية, في مدينة الرياض ومعرفة العوامل املؤ 

حيث تم جمع البيانات من عينة )عمدية( من املوظفات السعوديات بمدينة الرياض في مجاالت مختلف, وقد تم 

عين استخدام االستبانة كأداة لجمع بيانات هذه الدراسة, و تبين من نتائج البحث أن غالبية موظفات القطا

وأن أكثرية موظفات   % 8.8بينما بلغت نسبة الرئيسات  % ٩1.2الحكومي والخاص مرؤوسات بنسبة بلغت 

, كما تتفوق موظفات %38.٩القطاعين الحكومي والخاص يشعرن بالراحة النفسية في مجال العمل بنسبة بلغت 

ل العمل, كما أظهرت النتائج أن القطاع الحكومي على موظفات القطاع الخاص من حيث الراحة الصحية في مجا

مايقارب من نصف موظفات القطاعين الحكومي والخاص يشعرن أن عملهن يحرمهن من االستمتاع بالعالقات 

حيث تتفوق موظفات القطاع الخاص في هذا الجانب على موظفات القطاع  % ٦4.3االجتماعية بنسبة بلغت 

لقطاعين الحكومي والخاص ال يشعرن بالرضا عن الحوافز في الحكومي, كما بينت الدراسة أن غالبية موظفات ا

من إجمالي املوظفات يعملن في القطاع الحكومي, وأن  %5٩.٦, وكشفت الدراسة أن % 70.8العمل بنسبة بلغت 

 منهن متزوجات. %48.7سنة فأكثر( و أن  30يقعن في الفئة العمرية ) % 50.1

كما أظهرت نتائج البحث أن األسباب الرئيسية لغياب املوظفات السعوديات تكمن في املسؤوليات العائلية 

واملشكالت الصحية للموظفة أو ألحد أفراد األسرة, باإلضافة إلى مشاكل تتعلق باملواصالت, كذلك تبين من نتائج 

تأثير كبير على غياب املوظفات, وأوصت الدراسة الدراسة أن هناك بعض املتغيرات ذات الطبيعة النفسية كان لها 

باتخاذ اجراءات صارمة ضد عدم االنتظام في الدوام الرسمي في القطاعين الحكومي و الخاص بشكل عام وفي 

http://goo.gl/KYaiJJ
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القطاع الحكومي على وجه الخصوص, حيث تبين أن أنماط عدم االنتظام بالدوام الرسمي تنتشر بصورة أكبر بين 

 مي.موظفات القطاع الحكو 
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 م 2016 مارس 9-هـ 1437جمادى األول  29 األربعاء

 مقهى حواري يوثق التواصل ويبني العالقات اإلنسانية
دشنت معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل صباح أمس الثالثاء 

 لتوجهات قيادة الجامعة في بناء 201٦مارس  8 املوافق
ً
م, )مقهى حواري( أنشأته كلية الخدمة االجتماعية, تجسيدا

 
ً
جسور العالقات اإلنسانية مع الطالبات, و تعزيز ثقافة الحوار البناء وسلوكياته بين الطالبات ليصبح أسلوبا

 للتعامل مع مختلف القضايا السيما وان معطيا
ً
ت العصر الحديث تتجه إلي تفعيل قيم املواطنة للحياة ومنهاجا

واالنتماء والحواروالتنميه املتكاملة للطالبات من جميع الجوانب )العلمية,االجتماعية, الشخصية , النفسية, 

 واملهنية(.

وقالت عميدة كلية خدمة املجتمع الدكتورة جميلة اللعبون أن الكلية بتخصصها تسعى ملثل هذه املشاريع التي 

دم الطالبات لصالح املجتمع, مؤكدة هدف املقهى الحواري في تهيئة بيئة وحياة جامعية متنوعة وثرية للطالبات تخ

تتوفر فيها الفرص التعليمية والنمو النفس ي واالجتماعي والعالقات الشخصية وإتاحة الفرصة لهن للتعبير عن 

 االجتماعية لتطوير ال ذواتهن, وكذلك من منطلق تخصص الخدمة 
ً
 ومهنيا

ً
 وشخصيا

ً
 واجتماعيا

ً
طالبات أكاديميا

وتشجيعهن للمشاركة في األنشطة داخل الحرم الجامعي واالستفادة منها في حياتهن الخارجية, إلى جانب تطوير 

قدراتهن في اتخاذ القرارات ودعم الحوارات البناءه من خالل املجالس الطالبية ووحدة حقوق الطالبات إلى غير ذلك 

 التي يتم استثمارها لصالح الطالبات. من الفرص

وأوضحت اللعبون أن املقهى الحواري عبارة عن برنامج حواري تم تفعيله وفق خطة تشغيلية مبرمجه من خالل 

إنشاء وحدة )املقهى الحواري( التي تعمل على إكساب الطالبات املهارات املتنوعة التي تساعدهن في التعامل مع 

اثناء الدراسة أو في حياتهن االجتماعية من هنا جاءت فكره إنشاء وحدة املقهى الحواري الصعوبات التي تواجههن 

والذي يتضمن توفير مناخ جامعي حواري متكامل للطالبة باستثمار طاقاتها وقدراتها وميولها بما يحقق لها شخصيه 

بداع ووالء وانتماء, ويسعى املقهى واثقة بنفسها وباآلخرين واعية بواجباتها وحقوقها ودورها في خدمة مجتمعها بإ

لتحقيق هذه األهداف باستخدام أساليب علميه وفنيه من خالل جلسات حواريه تقدم عن طريق متخصصين في 

 الخدمة االجتماعية والعلوم االجتماعية والنفسية.

http://goo.gl/AbaC3g
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نسائية من خارج املقهى الباحثة االجتماعية ريم الغامدي أن الكوادر املنظمة للمقهى جميعها  وأضافت مشرفة

حواري, حيث  ولطرح موضوع ومنسوبات الجامعةبرنامج يومي يقدم من قبل أكادميات  وتم وضع, وداخل الجامعة

أركان, هي: ركن الجلسات الحوارية, ركن القراءة الصامتة, ركن البحث واملذاكرة, ركن  4يتكون املقهى الحواري من 

 القهوة.
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احمللية والتغطيات  عامة لألخبار املنشورة يف الصحفإحصائية 
 اإلعالمية
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر الماضية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد وتنسيق : 
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 
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 : إعداد وتنسيق
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 

  

  PNUMedia : في الشبكاتالخاص معرفنا 
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