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املطور األول للسلوك الريادي  "امربيتك" اختتام الربنامج التدريبي الدويل
 يف جامعة األمرية نورة

اختتم اليوم البرنامج التدريبي الدولي "امبريتك" املطور ألاول للسلوك الريادي ، الذي أقامه مركز دعم وتطوير 

علال امام ا ألامةرن نورن ا ع ع د الرنلب االت اوم مب ا ك اللسليو وخدادخار ،و تسدفدس ديداا ألاعلال ألاأ

أاملحتض اا في املركز وخارجه ، وذلك القر املركز في الرياض .

 ويفدس ارنامج "امبريتك" الدولي إلى تطوير السلوك الريادي وب اء وت ليا املؤشراا السلوكيا الرياديا التي

أيحتاجها أصحاب ألاعلال في املؤدساا ال اشئا والصغةرن ومتودطا الحجم .

 
ً
ويسهم ارنامج "امبريتك" في دعم الرياديةم لالرتقاء اأعلالهم وج لها أكثر كفاءن وقدرن على امل افسا محليا

، مب خالل ورشا علل تدريبيا تركز على ا اء السلوكياا الرياديا ال اجحا ، نيث جرى ت
ً
 33 فيذه في ودوليا

أدولا في أمريكا الج وبيا وأوروبا وإفريقيا والشرق ألاودط .

أيام، شارك في تقديلها أربب مدرباا د ودياا هب غادن  6وقدم البرنامج التدريبي ورش علل يوميا على مدى 

أالحربي، و دلر التويمري، و ديلا آل شيخ، ووفاء الخليفا ، إلى جانب مدربتةم دوليتةم .

ورشا ال لل عدن محاور رئيسيا مب اينفا توضيح الفرق اةم إدارن ال لل القائم الفهومه الروتيني وبةم وت اولع 

ا اء مؤدسا أدادها السعي نحو ال لو املستلر ، وتزويد فرص ال ماح مب خالل ادتحداث خطا علل شاملا 

ر قدرن املشاركاا على التكيو مب تساعد على تحقيق ألاهداس وت ني فكرن الت لم املستلر لدى املتدرباا، وتطوي

التغيةر، وإطالق ال  ام لطاقا املتدرباا الكام ا، ااإلضافا إلى تأديس ش كا للتواصل اةم الرياديةم خريجي 

.
ً
 وعامليا

ً
أ)امبريتك( محليا

متدربا ، إلى نقاط القون والض و لدى املتدرباا وأهليا ت ظيلها  22كلا تطرقع الورشا التي تخرج فيفا 

أل مدروس، والتط يق ال للي على مشروعاا املتدرباا.بشك

 خالل ورشا ال لل، وقدم املشاركاا ال ديد مب ألادئلا 
ً
 متلّةزا

ً
 وتماوبا

ً
 ك ةرا

ً
وقد أادى الحضور تفاعال

أوخدادتفساراا التي تخص ألاعلال الرياديا والتماريا .

 مهًلا يفدس إلى يذكر أم مركز دعم وتطوير ألاعلال امام ا ألامةرن نورن ا ع ع 
ً
 وط يا

ً
دالرنلب ٌت د مشروعا

تلكةم ألاعلال التماريا امل تكرن وذاا القيم املضافا للسيداا في الجام ا وفي املللكا، ودعم كل علل تماري 

رائد مللوك لرائداا ألاعلال الس ودياا، وتسويق نتائج ال حوث الخاصا اامل تكراا، مب خالل تزويدهب 

 الخدماا واللسهيالا التي تسهم في نماح مشاري هب الرياديا الواعدن.الملوعا متكاملا مب 

 

أ

 م  3132سبتمبر  31 -هـ  3416ذو القعدة  36 الخميس

 جامعة األمرية نورة تطلق آلية جديدة للعمل اإلعالمي
 اأم تكوم م ارن املرأن للل رفا  2002ع دالرنلب م ذ تأديسها عام أخذا جام ا ألامةرن نورن ا ع 

ً
م اتماها

أطلقع الجام ا آليا لل لل إلاعالمي جديدن وهي فصل إدارن  6331/  6336والقيم ، وفي ادايا ال ام الجاري 

أ. خداعالم عب إدارن ال القاا ال اما اتوجيه كريم مب م الي مديرن الجام ا الدكتورن هدى ال ليل

وت د هذه الخطون رائدن ملا لإلعالم الا يلتلكه مب ودائل مب دور مهم في نيان املمتلب عاما واملمتلب الجامعي 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1395817
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1395817
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1397034
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1397034
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خاصا ، نيث ت كس الصورن املشرقا لدور الجام ا للنفوض االواقب ال لمي والثقافي لها مب أجل التطوير 

أاملطلوب .

الجوهرن الصقيه خالل اللقاء الت ريفي مب مملوعا مب وأوضحع املشرفا ال اما اإدارن إلاعالم الدكتورن 

إلاعالمياا الختلو الودائل الذي عقد اليوم ، أنه يل ب إلادارن وندتام وهلا )وندن إلاعالم التقليدي( و 

)وندن إلاعالم الجديد( ومقرهلا إدارن إلاعالم الرئيس ي اإدارن الجام ا ، كلا تم الت سيق مب كافا الكلياا 

املساندن إلنشاء ونداا إعالميا خاصا مرت طا م اشرن اإدارن إلاعالم الرئيس ي ويتم ترشيح مديراا  وال لاداا

للونداا إلاعالميا مب ذواا الكفاءن مب أعضاء هيئا التدريس ااإلضافا ألعضاء مب الهيئا إلاداريا ت للب 

ا في م ظوما خداتصال الف ال كل سقاا في هذه الونداا ، م ي ا الهدس مب إنشاء هذه الونداا هو املشارك

أمب إدارن خداعالم واملساهلا في خدااراز إلاعالمي مل مزاا الكليا أو ال لادن.

وكشفع الصقيه توفةر الجام ا لخط داخب طوال اليوم للرد على ادتفساراا إلاعالميةم وإلاجااا عليفم مل ب 

أأي إشاعاا يتداولها ال اس والتقليل منفا .

عالم تص ح مهلا مراكز الفكر وال حث والجام اا ص  ا في إيصال خالصا أفكارها وعصارن وأكدا أنه ادوم إلاأ

أاحاثفا إلى مادن تسهل انتفاع املمتلب ملخرجاتفا وتوصياتفا ، م ي ا أم إدارن إلاعالم االجام ا تسةر نحو التوجه 

يا امللةزن والذي ت طي داللا ال صري الجديد لدعم مسةرن املرأن في املللكا وإاراز دور الشخصياا ال سائ

أواضحا على اهتلام القيادن الرشيدن ووزارن الت ليم ااملرأن الس وديا .

وأفادا الصقيه اأم إلادارن دتركز هذه الفترن على ما نققته الجام ا مب إنمازاا علليا فريدن وجوائز على 

حو نشاطاا وبرامج الكلياا وما تقدمه املستوى املحلي وال المي ادتفادا م ه البشريا ، وتوجيه خدانل اه ن

أمل سوباتفا طوال ال ام .

وبي ع الهدس مب اللقاء هو ت ادل املرئياا ووجهاا ال ظر وم اقشا ألافكار التي تذلل ص وباا ال لل إلاعالمي 

أوت زز د ل التواصل مب ودائل خداعالم، وإلى ادتلرار ا اء جسور الت اوم ال ّ اء والهادس .

قام الجليب امولا ت ريفيا لللكت ا املركزيا وخداطالع على ما تحويه مب قاعاا وودائل ممهزن وفي الختام 

اأندث التق ياا ، ثم في كليا طب ألاد ام وخدادتلاع لشروح مب الطال اا املتلةزاا عب أندث الودائل 

 املستخدما اامل امل واملختبراا الخاصا ااألد ام .
 امل هد عليدن ارئادا نورن ألامةرن جام ا مب بغةرها لل اطقاا ال ربيا اللغا ت ليم م هد مب نسائي وفد زار

،أأالقرىأ أم امام ا بغةرها لل اطقةم ال ربيا اللغا ت ليم م هد اليوم الث يام دليلام ا ع نوال الدكتورن

 امل هد وخطط وم اهج ارامج على والت رس الجان ةم اةم وخدادلشاراا الخبراا وت ادل الفاعلا الشراكا لتحقيق

أ. القرىأ أم امام ا

أ

 م  3132سبتمبر  33 -هـ  3416ذو القعدة  32 السبع

ا يف الرياض 51جامعة األمرية نورة تستقبل ناخبات 
ً
أحي

أ

فع اللج ا إلاعالميا لالنتخاااا ال لديا في دورتفا الثالثا جهودها ال لليا مب أجل توعيا أفراد املمتلب مب 
ّ
كث

الرجال وال ساء اأهليا املشاركا في خدانتخاااا، خاصا املرأن التي تشارك في خدانتخاااا ألول مرن ناخ ا 

أومرشحا. 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1397543
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 ك ةًرا مب وشهد املقر خدانتخابي للدائرن الخامسا "ال سائ
ً

يا" في جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب، إق اال

ال اخ اا الالتي تسكّب في أنياء شلال مدي ا الرياض املشلولا الحيط الدائرن وهي )ال قيق، الصحافا، 

الفالح، اليادلةم، النرجس، الربيب، ال ارض، الغدير، القةروام، ال دى، ال فل، نطةم، الوادي، ا  ام، وجام ا 

أمام محلد اب د ود إلادالميا( . إلاأ

ونظلع اللج ا مملوعا مب ورش ال لل واملحاضراا التثقيفيا املت لقا اأمور خدانتخاااا مل سوباا الجام ا 

الالتي تشرفب على أعلال الدائرن الخامسا مب أجل تسهيل مهلا ال اخ اا واملرشحاا، وإلاجااا على أي 

أادتفسار يت لق ااالنتخاااا . 

السياق ذاته، ألقع مسؤولا إلاعالم والتوعيا في أمانا الرياض مي ا ع محلد الشريو، محاضرن في مسرح وفي 

جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب، دلطع الضوء خاللها على موضوع مشاركا املرأن في خدانتخاااا ال لديا، 

أم سوباا الجام ا، وطال اتفا . ودورها في خدما ممتل ها مب خالل اململس ال لدي، احضور نشد ك ةر مب 

 إلى خدانتخاااا ال لديا الحاليا ب د صدور نظام املمالس ال لديا الجديد في تاريخ 
ً
وكانع املرأن قد دخلع ردليا

هـ، نيث م حها ال ظام الجديد الحق في قيد ادلها ك اخ ا أو كلرشحا ل يل عضويا املمالس 6331/  60/  3

 323روط ال ظاميا، وخصص اللج ا ال اما لالنتخاااا )ال لديا في نال إكلالها للش
ً
 نسائيا

ً
 انتخاايا

ً
( مركزا

موزعا على م اطق املللكا، تشرس عليفا لجام انتخاايا نسائيا لت زيز نضورها الا يتوافق مب الضوااط 

 الشرعيا .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م 3132سبتمبر  31 - هـ 3416 ذو القعدة 32 األحد

 امعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تطلق ثالثة برامج للماجستريج

أطلقع جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب ملثلا في علادن الدراداا ال ليا ثالثا ارامج لللاجستةر خالل 

هـ، نيث أارمع كليا آلاداب متلثلا اقسم الدراداا 6331/ 6336الفصل الدراس ي ألاول لل ام الجامعي 

إلادالميا اتفاقيا شراكا محليا مب الجام ا إلادالميا ااملدي ا امل ورن؛ في تخصصاا : ) التفسةر وعلوم القرآم 

ا االشراكا مب كليا القرآم الكريم ، وال قيدن االشراكا مب كليا الدعون وأصول الديب ، والس ا ال  ويا وعلومه

االشراكا مب كليا الحديث الشريو ( ، وشراكا إقليليا مب جام ا محلد الخامس ااملغرب اةم قسم اللغا 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1398027
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 -ال ربيا وآدابفا وقسم اللغا ال ربيا في كليا آلاداب وال لوم خدانسانيا في التخصصاا التاليا : ) اللسانياا 

بيا ( ، كلا عقدا الجام ا ملثلا اكليا خدادارن اللغا وال حو / وخدادب وال الغا / وال قد واللسانياا الحادوأ

وخداعلال شراكا خارجيا مب جام ا دالب ديتي لبرنامج ماجستةر ال لوم في إدارن خداعلال في التخصصاا 

أالتاليا: ) اللسويق / ريادن خداعلال / املاليا ( .

امج تشلل ارامج املاجستةر في وأوضحع عليدن الدراداا ال ليا الدكتورن مشاعل ا ع محلد املفةريج أم البرأ

الدراداا خدادالميا واللغا ال ربيا وإدارن خداعلال بشراكاا محليا واقليليا وعامليا مب الجام ا خدادالميا 

ااملدي ا امل ورن وجام ا محلد الخامس ااملغرب وجام ا مدي ا دالب اإيرل دا، مفيدن أم هذه الخطون تتوافق 

اا خارجيا مب جام اا اقليليا وعامليا متلةزن الا يخدم ال لليا الت ليليا مب توجه الجام ا نحو عقد شراك

 ودد ناجا دوق ال لل اكوادر وط يا مؤهلا على أعلى مستوى.
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مشروعًا رياديًا  43األعمال جبامعة األمرية نورة يدعم مركز دعم وتطوير 
 لسيدات سعوديات

 اريادن ألاعلال وخدااتكار وت زيز ثقافا ال لل الحر لت ويب مصادر الدخل، ودفب مسةرن 
ً
 خاصا

ً
تولي املللكا اهتلاما

الرائد اادرا جام ا خداقتصاد الوطني، وخلق املزيد مب الفرص الوظيفيا ألا اء وب اا الوطب ، مب هذا الدور 

 في دعم 
ً
 متخصصا

ً
 وط يا

ً
ألامةرن نورن ا ع ع د الرنلب اإنشاء "مركز دعم وتطوير ألاعلال" ليكوم مركزا

ومساعدن الطال اا االجام ا والسيداا الس ودياا في ممال ريادن ألاعلال لت زيز جهود املرأن الس وديا في 

ظل الدعم السخي الذي تحظى اه مب ق ل نكومت ا الرشيدن  مسةرن الت ليا خداقتصاديا الشاملا، الديلا في

أاقيادن خادم الحرمةم الشريفةم امللك دللام اب ع دال زيز آل د ود )نفظه هللا(.

وُيّ د "مركز دعم وتطوير ألاعلال" أند امل ادراا الوط يا املهلا والهادفا التي اطلقدفا جام ا ألامةرن نورن ا ع 

لب الس ودي، ودفب مسةرن الت ليم وريادن ألاعلال لللرأن الس وديا لتوفةر كوادر ع د الرنلب لخدما املمت

نسائيا وط يا مؤهلا تلبي انتياجاا ومتطل اا دوق ال لل الس ودي، ااعت ار الجام ا أند الصروح ال لليا 

أالرائدن وال ارزن في دعم ت ليم املرأن الس وديا، وأكبر جام ا نسائيا في ال الم.

  2063م وإطالق تشغيله عام  2062كز دعم وتطوير ألاعلال" م ذ إنشائه عام ونقق "مرأ
ً
م في فترن وجةزن نمانا

 في دعم وتشجيب السيداا الس ودياا على ريادن ألاعلال وخدااتكار نيث ضم نتى هذا ال ام 
ً
 33ملحوظا

ملوارد الط ي يا إلى اقتصاد مشروعا رياديا ، ليحقق أهداس الدولا في تحويل خداقتصاد الس ودي القائم على ا

أم ني على امل رفا يحركه إلااداع وخدااتكار إلنداث نفضا اقتصاديا شاملا.

وأشادا املشرس ال ام على مركز دعم وتطوير ألاعلال امام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب نور ال  دالكريم 

كافا ف الياا وأنشطا املركز الهادفا إلى ت زيز االدعم السخي والرعايا الكريلا التي توليفا جام ا ألامةرن نورن ل

 في هذا الصدد ااالهتلام والرعايا الك ةرن والتوجيفاا 
ً
خدااتكار وريادن ألاعلال ال سائيا في املللكا، م وها

السديدن التي يحظى بفا املركز مب م الي مديرن الجام ا الدكتورن هدى ا ع محلد ال ليل ووكيلا الدعم 

أدماا الطالايا االجام ا الدكتورن نائلا الديحام .ألاكاديمي والخ

 يفدس إلى تلكةم ألاعلال التماريا امل تكرن وذاا القيم 
ً
 هاما

ً
 وط يا

ً
وقالع ال  د الكريم : إم املركز ٌت تبر مشروعا

املضافا للسيداا في املللكا، وتسويق نتائج ال حوث الخاصا اامل تكراا، مب خالل تزويد السيداا 

ا الملوعا متكاملا مب الخدماا واللسهيالا لضلام نماح مشاري هب الواعدن ، مضيفا أم املركز الس وديا

ت لل على تطوير ودعم ألاعلال ال سائيا امل تكرن، وت زيز ثقافا ريادن ألاعلال، وتشجيب روح امل ادرن وتحسةم 

الجديدن وامل تكرن، ااإلضافا إلى كفاءن املؤدساا الصغةرن واملتودطا، وتطوير املشاريب التماريا ال سائيا 

تحقيق نلو أدرع للشركاا ال اشئا، وتوفةر الدعم املالي واللوجستي اتكلفا م قولا، وتشجيب السيداا على 

الدخول في ممال رياده ألاعلال وال لل الحر لتوفةر املزيد مب الفرص الوظيفيا للسيداا ذاا القيم املضافا 

ألدعم خداقتصاد الوطني .

ال  دالكريم اأم املركز يتلّةز اأنه م ني على أداس )امل ظوما املتكاملا(، وي لل بشكل أداس ي كحلقا وبي ع 

وصل اةم الجام ا و املهتلاا اريادن ألاعلال ، مؤكدن أم املركز يحتضب مشاريب السيداا الس ودياا بشرط 

م ذاا ملكيا فكريا، وأم تكوم أم تكوم فكرن املشروع تحتوى على تق يا جديدن أو م تكرن، ويفضل أم تكوأ

ضلب أولوياا الدولا خداقتصاديا، وكذلك أم يكوم املشروع أو الفكرن قاالا للتطوير واللسويق وذاا نفب 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1399252
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1399252
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 اأم 
ً
اقتصادي وتسهم في إيماد فرص علل جديدن، ويلكب تط يقها ونمانها في السوق الس ودي، موضحا

الهيئا الت ليليا وإلاداريا ، ورائداا ألاعلال الس ودياا  املركز تسدفدس خريماا وطال اا الجام ا، وعضواا

 ااتكاريا، وصان اا الشركاا الصغةرن أو ال اشئا.
ً
أالالتي لديفب أفكارا

وذكرا ال  دالكريم أم املركز يحتضب ملشاريب في مختلو املماالا خداقتصاديا والت ليليا والخدميا، وتوفةر 

املشاريب مثل املكاتب، والتدريب املتخصص، وورش ال لل، وامل افذ التماريا ال ديد مب الخدماا الهاما لهذه 

داخل الجام ا وخارجها وال ديد مب الخدماا اللوجسليا التي داهلع في تطوير املشاريب املحتض ا ومنفا على 

دن دبيل املثال: مشروع )ناد( لللحتض ا نورن الحريب والخاص اانشاء التصاميم الداخليا اطريقا جدي

وم تكرن، ومشروع )زام( لللحتض ا عفراء السّلاحي املتخصص في ممال تصليم الجرافيكس والش اراا 

االخط ال ربي، ومشروع )أهازيج( لصان ته فوزيا الخ ةزام وهو ع ارن عب ادتديو متخصص إلنتاج املواد 

( the uine shopتمر )الصوتّيا امودن وكفاءن عاليا وبأدواا ه ددّيا بسيطا وجليلا ، وكذلك مشروع م

لصان ته دارن الدخّيل الذي ت د أول مشروع متخصص في الهدايا التذكاريا للجام ا في الس وديا تست رض 

دلب مصلله مب ق ل الطال اا وطاقم جام ه ألامةرن نوره اتصاميم م تكره وش اراا متّلةزن وكتاااا جليلا 

تض ا الجوهرن القحطاني وهو مؤدسا تق يا نسائيا ( لللحFix Tagتلثل جام ه ألامةرن نورن، ومشروع )

متخصصا في صيانا الحادب آلالي وأجهزن الجوخداا ااشراس فريق نسائي تقني متكامل لضلام ونفظ درّيا 

امل لوماا لل ساء، ومشروع مهرن لإلنتاج إلاعالمي، لصان ته ندى أاودتا وٌي تبر املشروع مؤدسا متخصصا في 

مي واللسويقي م ذ الفكرن ونتى الت فيذ مب خالل تقديم إلاعالناا وألافالم القصةرن إلانتاج الفني وإلاعالأ

أوالوثائقيا والدراميا والكرتونيا ، وغةرها .

ولفتع ال  د الكريم إلى جهود املركز ونمانه في توقيب ال ديد مب اتفاقياا ومذكراا التفاهم مب عدن جهاا 

اريادن ألاعلال، ومب عدد مب الكلياا االجام ا، بفدس التواصل نكوميا وفي القطاع الخاص ذاا ال القا 

 
ً
والت اوم مب هذه الجهاا لتقديم م ظوما متكاملا مب الخدماا لدعم ريادن ألاعلال ال سائيا، ولل لل دويا

أمب أجل إعداد جيل متلّةز مب رائداا ألاعلال الس ودياا.

التي وق ها املركز مؤخرا ألغراض تلويل املشاريب مب ص دوق  وأشارا في هذا الصدد إلى اتفاقيا الت اوم املشترك

ألامةرن مضاوي ا ع مساعد لت ليا املرأن )ديم امل اهل( والتي وق دفا صان ا السلو امللكي ألامةرن مضاوي ا ع 

مساعد اب ع دال زيز رئيس مملس إدارن ص دوق )ديم امل اهل(، وم الي مديرن الجام ا ، وكذلك اتفاقيا 

وم مب م هد رياده ألاعلال الوطني )ريادن(، وخداتفاقياا الداخليا االجام ا مب كل مب: كليا إلادارن الت ا

أوألاعلال، وكليا علوم الحادب آلالي وامل لوماا، وكليا التصاميم والف وم امام ا ألامةرن نورن .

دعم ريادن ألاعلال ال سائيا في  كلا نجح املركز في ت ظيم ال ديد مب الف الياا وألانشطا الكبرى الهادفا إلى

املللكا، وفي مقدمدفا "ملتقى الّتلايز لل ماح" الذي نظم تحع رعايا صان ا السلو امللكي ألامةرن نصا ا ع 

دللام اب ع دال زيز ، وال ديد مب اللقاءاا، واملسااقاا، وورش ال لل التدريبيا املتخصصا لتحفةز الطال اا 

أخول في ممال ريادن ألاعلال وال لل الحر.والسيداا الس ودياا إلى الد

 مب البرامج 
ً
الجدير االذكر ام مركز دعم وتطوير ألاعلال امام ا ألامةرن نورن ا ع ع د الرنلب يضم عددا

الرائدن في ممال ريادن ألاعلال مب أارزها ارنامج دعم خدااتكار "املحور" هو ارنامج متخصص يفتم ال ليا ثقافا 

الريادي واقتصادياا امل رفا، وكذلك ارنامج "الرعايا" الذي يفدس إلى مساندن صان اا خدااتكار، والفكر 

املشاريب التماريا ال اشئا امل تكرن على تطوير ونلو أعلالهب مب ادايا املشروع ونتى انطالقته مب خالل أرب ا 

التط يقيا وخدااتكاراا ، كلا ارامج هي ارنامج املسرع، وبرنامج تطوير ال لل الحر، وبرنامج اللسويق لألاحاث 

 ارنامج " الحاض اا" ويشلل ناض ا أعلال "طيو" ألعلال التق يا والودائط املت ددن، 
ً
يضم املركز أيضا
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وناض ا "قوا" لإلعاشا الذكيا، وناض ا الص اعاا الخفيفا، والحاض ا املشتركا ، و يلكب لجليب السيداا 

، وت  ئا  www.bsdcenter.netركز زيارن موقب الجام ا إلالكتروني: والشاااا الراغ اا في خدالتحاق ابرامج امل

أ. bsdc@pnu.edu.saنلوذج التقديم اامل لوماا املطلوبا، أو مب خالل التواصل عبر البريد إلالكتروني التالي: 
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وحنن أمام انطالقة  51مديرة جامعة األمرية نورة : يأتي يومنا الوطني الـ 
 تنموية جديدة

رف ع م الي مديرن جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب الدكتورن هدى ا ع محلد ال ليل الدف ئا لـخادم 

 -امللك دللام اب ع دال زيز آل د ود، ودلو ولي عهده ألامةم، ودلو ولي ولي ال هد الحرمةم الشريفةم 

لللللكا ال ربيا  21ولألدرن املالكا الكريلا والش ب الس ودي ال اد ا اليوم الوطني الـ  -نفظهم هللا 

أالس وديا.

يادن الحكيلا وانا لألمب وقالع في تصريح صحفي بفذه امل اد ا: لقد أص حع االدنا افضل هللا ثم افضل الق

مرورا اأنماله امللوك البررن :د ود، وفيصل،  -رنله هللا  -وخدادتقرار م ذ عهد امللك ع دال زيز آل د ود 

إلى عهدنا امليلوم اقيادن خادم الحرمةم الشريفةم امللك دللام  -رنلهم هللا جلي ا  -وخالد، وفهد، وع دهللا 

، ويحق لكل د ودي ود وديا أم يفخر ال مزات ا الوط يا وبلا وصل ا - نفظه هللا -اب ع دال زيز آل د ود 

أله اليوم وهلل الحلد مب تقدم ونماح على مختلو ألاص دن.

ونحب أمام انطالقا ت لويا جديدن، تم فيفا تلكةم الش اب مب القيادن  21وأضافع : يأتي يوم ا الوطني الـ 

ا يحقق خدازدهار والتقدم كلا تم فيفا ألاخذ ال هج ت ظيمي إداري تأكيدا لالدتقرار وادتلرار دفا التطوير ال

جديد قوامه إنشاء "مملس الشؤوم السياديا وألام يا "ارئادا ولي ال هد ومملس "الشؤوم خداقتصاديا 

والت ليا "ارئادا ولي ولي ال هد وارت اطهلا ت ظيليا الملس الوزراء بفدس تطوير وتف يل آلياا ال لل وص اعا 

أرار.الق

وأكدا ال لّيل على أنه في هذه اليوم نستذكر تأكيد خادم الحرمةم الشريفةم في كللته التاريخيا ب د م ات ته 

ملكا لللللكا ال ربيا الس وديا على تطوير الت ليم مب خالل التكامل اةم الت ليم بشقيه ال ام وال الي وت زيز 

مب خطط الت ليا وانتياجاا دوق ال لل، ملا  ا يته ألاداديا الا يكفل أم تكوم مخرجاته متوافقا

يضاعو مب مسؤوليل ا في جام ا ألامةرن نورن لتحقيق تلك الرؤيا، وانتفاء ايوم ا الوطني أجدها فرصا 

أدانحا ملراج ا ب ض أعلال ا وماذا قدم ا خالل الس ا املاضيا.

وأمنفا وأم يحفظ خادم الحرمةم ودعع في ختام تصريحها هللا د حانه وت الى أم يديم على االدنا عزها 

الشريفةم امللك دللام اب ع دال زيز آل د ود، ويؤيده ا صره، وأم تشد عضده بسلو ولي عهده ألامةم ودلو 

 .-نفظهم هللا جلي ا-ولي ولي عهده 
أ

     

أأ

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1404782
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1404782
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جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تنظم اللقاء الرتبوي الدوري األول 
 بالتزامن مع اليوم العاملي للمعلم

م نظلع كليا الترايا امام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب أمس اللقاء التراوي الدوري ألاول تزام ا مب اليوأ

ال المي للل لم الذي يفدس إلى الوقوس على واقب كلياا الترايا ااملللكا ال ربيا الس وديا ، والتوعيا احقوق 

امل لم وواج اته ، وتف يل الشراكا اةم كلياا الترايا واملؤدساا الت ليليا ، ومتاب ا املستمداا امل اصرن في 

 . ال لليا الت ليليا مب خالل إاراز التمارب ال امليا

 علليا الحاور عدن : املحور ألاول ) امل ايةر امله يا للت ليم ( وتضلب رخصا 
ً
وت اول البرنامج ال لمي للقاء أوراقا

الت ليم ، امل ايةر الوط يا مل اهج الت ليم ال ام ، خداطار الوطني لللؤهالا ، فيلا كام املحور الثاني ) ارامج إعداد 

الحديث عب أنلاط ارامج أعداد امل للةم اكليا الترايا ، التحدياا التي  امل لم اةم الواقب واملأمول ( وشلل

تواجه تطوير ارامج امل لم ، ونظرن ادلشرافيا لتطوير مخرجاا ارامج اعداد امل لم في ضوء متطل اا املمتلب ، 

تيجي مفهومه، أما املحور الثالث ) تط يقاا نديثا في إعداد امل لم خدادتراتيجي ( وتضلب عب امل لم خدادترا

 . م ايةره، مواصفاته ، ورؤى وتمارب عامليا في إعداد امل لم

ومب جانب آخر عقدا ورش علل متخصصا متزام ا مب البرنامج ال لمي تسدفدس الطال اا و اعضاء الهيئتةم 

أاضيب إلاداريا الت ليليا ،و م للاا مدارس جام ا ألامةرن نورن ، وم سوباا وزارن الت ليم، وكانع في املوأ

، آفاق واد ا للتفكةر الكورا ، ملارداا التواصل  26) التدريس الف ال ، مستحدثاا تق يا في فصل القرم 

الف ال ألخصائي تشخيص ذوي إلاعاقاا ال لائيا ، تزويد املهتلاا اللارداا التواصل الف الا والصحيحا مب 

تمااا للتدخل: نحو الت ليم للل لم ، نلوذج خدادألاطفال ذوي إلاعاقاا ال لائيا ، وادتراتيمياا كسر الجليد 

 (.الشام

ب دها تم تدشةم ش ار كليا الترايا ، تكريم امل للاا املتلةزاا الملب مدارس جام ا ألامةرن نورن ا ع 

 . ع دالرنلب، واطالق ال دد ألاول مب مملا اللقاء التراوي الدوري

ام ا ويلثل التلةز في الت ليم و التطوير للليدام التراوي ، و يذكر أم ش ار الكليا مستوحى و مأخوذ مب ش ار الج

تلثل اليد املمتلب التراوي ال ادط ذراعيه وهو يحتوي على فئاا و شرائح مت ددن ، و يتمزأ مب هذا املمتلب ) 

 وفق م اي
ً
 ومه يا

ً
ةر عامليا اللوم خداخضر ( على شكل كتاب مفتوح و هب طال اا كليا الترايا الالتي تأهلب م رفيا

، إلثراء امل رفا إلانسانيا ، وتطوير امليدام التراوي انطالقا مب ناجاا املمتلب وقيلا الا يحقق الت ليا 

 الا يثري 
ً
 ونوعا

ً
املستداما ، و قادراا على إثراء امل رفا امله يا مب خالل تقديم نتاج احثي تربوي متلةز كلا

أ. صالح التراوي ، ويلبي تحدياا الت ليا في املللكاامل رفا التراويا إلانسانيا ، و ت زز جهود إلاأ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1406312
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1406312


 

 
11 

 م  3132اكتوبر  31 -هـ  3416ذو الحجة  36 السبت

ة
ّ
دشن برامج ماجستري بشراكات عاملي

ُ
 جامعة األمرية نورة ت

ا ع ع دالرنلب الدكتورن ُهدى ا ع محلد ال ليل، ارامج نديثا دش ع م الي مديرن جام ا ألامةرن نورن 

للدراداا ال ليا في الجام ا ملرنلا املاجستةر االت اوم مب ب ض الجام اا املتقدما في ال الم، ب د انقطاع دام 

أثلانيا أعوام، بغيا النفوض ااملستوى ال لمي لللرأن الس وديا الا يخدم أغراض الت ليا الوط يا.

اإذم هللا ت الى  –ع الدكتورن هدى ال ليل في كللا لها بفذه امل اد ا أم ارامج الدراداا ال ليا دلسهم وأوضح

في تحقيق أهداس الت ليا في املللكا الراميا إلى التحول القتصاد امل رفا، ودت زز مب خالل شراكاتفا ال لليا  -

لليا لللرأن الس وديا للوصول إلى مخرجاا أكاديليا املحليا والخارجيا جودن املحتوى الت ليمي ت مي القدرن ال 

متلةزن تخدم املمتلب والوطب، الفتا ال ظر إلى أم انطالق هذه البرامج أتى مب انطالق الخطا خدادتراتيميا 

أال شريا للجام ا هذا ال ام.

يج أم الدراداا ومب جانبفا أوضحع عليدن الدراداا ال ليا في جام ا ألامةرن نورن الدكتورن مشاعل املفةرأ

، مب م طلق 
ً
ال ليا ادأا في الجام ا في كلياا ال  اا التي كانع تاب ا للرئادا ال اما لت ليم ال  اا دااقا

خداهتلام اتوفةر الت ليم ال الي املتخصص لل ساء في املللكا، الا يلبي انتياجاتفا مب الكفاءاا املؤهلا والحاصلا 

أدكتوراه.على درجاا الدالوم واملاجستةر، وال

وأضافع أم كلياا ال  اا كانع تل ح الدرجاا ال لليا آلاتيا: الدالوم ال ام في الترايا، ودالوم التخصص في: 

الدراداا إلادالميا، وعلوم اللغا ال ربيا، وخداقتصاد املنزلي، وال لوم خداجتلاعيا، واللغا إلانملةزيا، ااإلضافا 

أإلى درجتي املاجستةر والدكتوراه.

م( 6711/ 6716إلى أم الدراداا ال ليا في كليا الترايا لل  اا االرياض ادأا في ألاقسام ألادايا عام ) وأشارا

/ 6711( طال ا، اي لا سّجلع الدف ا ألاولى مب طال اا املاجستةر عام )32ادالوم التخّصص الذي التحق اه )

أم( .6723/ 6723صرس( عام )م(، وم حع أول درجا الدكتوراه في تخصص اللغا ال ربيا )نحو وأ6712

( ارنامًما م تلًدا لللاجستةر 66هـ الغع )6327/ 6322وبي ع أم ُجللا البرامج املف لا في الكليا نتى عام 

( 
ً
( ارامج لللاجستةر والدكتوراه، لي لغ عدد 7والدكتوراه في التخصصاا إلانسانيا وال لليا، والقائم منفا ناليا

( 3103( طال ا ماجستةر، و)3312هـ )6331/ 6336هـ نتى ال ام الحالي 6300/ 6377الخريماا م ذ عام 

أطال اا دكتوراه.

هـ تم ايقاس ارامج الدراداا ال ليا في جام ا ألامةرن نوره، بغيا إعادن هيكلدفا 6330/ 6327وأفادا أنه في عام 

لختلو مماالا امل رفا الا يتوافق مب املستمداا ال امليا، ولتقديم ارامج دراداا عليا امودن عاليا ا

وال لوم، ودفب عجلا ال حث ال لمي وت زيز خدامكانياا ال حثيا وخدادلشاريا للجام ا، وتف يل دور الجام ا 

لإلدهام في إعداد املرأن للحيان امله يا وألاكاديليا في املماالا التي تلبي خدانتياجاا الوط يا، ولدعم القيم 

أالوط يا وخدما املمتلب.

دكتورن مشاعل املفةريج أم عدد طال اا ارامج الدراداا ال ليا في جام ا ألامةرن نوره الغ هذا وأوضحع ال

أفي إدارن ألاعلال. 10في اللغا ال ربيا وآدابفا، و  36طال ا في الدراداا إلادالميا، و 60ال ام : 

وكيالا الجام ا، وعليداا نضر نفل تدشةم البرامج الذي أقيم في مسرح مركز املحاكان امام ا ألامةرن نورن، 

الكلياا وال لاداا املساندن، وأعضاء الهيئا الت ليليا، ومشرفاا البرامج ال لليا وطال اا ارامج املاجستةر، 

أومشرفاا ارنامج املاجستةر في جام ا دالب ديتي.

أ

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1406945
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1406945
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 م 3132اكتوبر  2-هـ  3416ذو الحجة  34 الخميس

إدارة التكنولوجيا  "جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تنظم ورشة عمل 
 "الطبية 

نظلع كليا ألاد ام امام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب اليوم ، ورشا علل ب  وام ) إدارن التك ولوجيا 

أال لليا الس وديا لله ددا الط يا، وذلك الركز املؤتلراا االجام ا .الط يا ( االت اوم مب الجل يا 

وهدفع الورشا إلى تطوير وت زيز القدراا املؤدسيا ) ا اء القدراا ( وت زيز التخطيط السليم وإدارن 

التك ولوجيا في تقديم الخدماا الصحيا وادتكشاس خياراا الدعم و الخدماا الف يا مل شآا الرعايا 

أب نيث ال يئا التحتيا املاديا وامل  ويا.الصحيا م

داعا مب الهيئا الس وديا للتخصصاا الط يا عب قراءاا أعلال  63وتضل ع الورشا امل تلدن اواقب 

جلاعيا، ااإلضافا إلى م اقشاا وتقديم درادا ناالا لتخطيط تك ولوجيا الرعايا الصحيا والتقييم، 

تك ولوجيا الرعايا الصحيا والصيانا، إدارن املخاطر والجودن  متطل اا شراء التك ولوجيا الط يا، إدارن

 -ال ياداا -والسالما، التدقيق واملراج ا على ألاجهزن الط يا، اددفدفع مدراء ألاقسام الط يا )ال  ايا املركزن 

جيا ، الت قيم (، مدراء قسم املشترياا، مدراء ألاصول ، مدراء تك ولوجيا الصحيا ، لجام الصحا والتك ولوأ

أامله ددةم الط يةم املتلردةم .

وت اولع محاور الورشا كل مب تقييم التك ولوجيا الصحيا ، وادل دال امل داا الط يا، ومتطل اا شراء 

التك ولوجيا الط يا، وم ايةر اله ددا الط يا وخداعتلاد، ولوائح ألاجهزن الط يا، ومصطلحاا ومسلياا ألاجهزن 

 إدارن ألاصول، والتدقيق واملراج اا الخاصا ااألجهزن .الط يا، وإدارن املخاطر، وأ

 

 م 3132اكتوبر  2-هـ  3416ذو الحجة  34 الخميس

جامعة نورة تطلق املؤمتر واملعرض الدويل للتدريب والتطوير غرة حمرم 
 القادم

 2إلى  6ع دالرنلب إلطالق املؤتلر الدولي للتدريب والتطوير خالل الفترن مب تست د جام ا ألامةرن نورن ا ع 

أهـ ، احضور م الي وزير الت ليم الدكتور عزام الدخيل، وذلك في مركز املؤتلراا االجام ا .6331محرم 

رد واملواهب ويأتي املؤتلر ضلب ارامج الجام ا التي تخدم قطاع ك ةر مب مدراء التدريب والتطوير وت ليا املوا

البشريا، فيلا يفدس إلى ت ادل الخبراا والتمارب اةم مدراء ومسؤولي املوارد البشريا الدتكشاس أفضل 

امللارداا في ممال إدارن املواهب، إلى جانب م اقشا أهم التحدياا التي تقو أمام إدارن املواهب في ال الم 

ط يقاا املستخدما في تدريب وتطوير املوظفةم والقادن ال ربي ود ل مواجهدفا، والت رس على أهم ألادواا والت

والطالب وت ليا مواهبفم وكيفيا رفب مستوى م هجيا عللياا التدريب والتطوير لللوظفةم في امل ظلاا 

 والحفاظ على الكفاءاا البشريا فيفا.
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مؤمتر للتطوير والتدريب وإدارة املواهب من منظور عاملي جبامعة األمرية 
 نورة

 

إلى  6ي طلق املؤتلر وامل رض الدولي للتدريب والتطوير في جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب خالل الفترن مب 

ويل اول محاور رئيسا تستلر على مدى ثالثا أيام يقدم مب خاللها املشاركوم أوراقا علليا محرم القادم ،  2

ترتكز على الس ل وألادواا واملفاهيم املت لقا االتطوير والتدريب وإدارن املواهب ااإلضافا إلى امل ايةر الدوليا 

ر القيادن والت امل مب التحدياا املت لقا االتصليم التوجيهي وتطوير القيادن الوجب الخبرن وتقييم تطوي

أاملؤدسيا مب خالل إدارن املوارد البشريا.

ودي قد في املؤتلر ال ديد مب ورش ال لل للرجال وأخرى لل ساء ، يقدمها أخصائيوم محليوم وعرب 

(  وعامليوم ويتم خاللها عرض الخبراا والتمارب ومب هذه الورش ) تكامل املوارد البشريا والتدريب والتطويرأ

يقدمها الخ ةر ال الم جوم إنمام وورشا ) خلق ثقافا التقدير ( تقدمها دليفاني اوالك ، كلا وديستفيد 

أاملشاركوم مب ورشا ) مقهى امل رفا ( التي يقدمها املسلشار في الت ليم املؤدس ي ديفيد جورتةم .

"زميل أنظلا وم ايةر IMASدفا ارنامج ويركز املؤتلر على ثالثا ارامج تدريبيا م تلدن مب مراكز عامليا في مقدم

تصليم التدريب" يقدمه رئيس املركز الك دي ال المي للتدريب وخدادلشاراا الدكتور محلود التايه ، أما 

البرنامج الثاني مهاراا الكوتشي ج )التوجيه( لقادن القرم الواند وال شريب دتقدمه كل مب الرئيسا 

 CRPفام زوم وكذلك املدربا امل تلدن لدى الشركا لي دا اةرلوا  جودي Systems Worksالت فيذيا لشركا 

Global .أ

اكلشو القائد اداخلك"، نيث ديقدم هذا البرنامج كل مب ديفيد  –في نةم البرنامج الثالث هو "القائد املرم 

والدكتورن ارناديع وجي يفر مارتي يو أدتاذن تطوير القيادن،  CCLألتلام املدير ال ام ملركز إلااداع في القيادن 

كونراثس املسلشارن والخ ةرن املتخصصا في ممال الت ليم الدولي والت ليا إلاداريا ااإلضافا إلى جي ا إيكةرا 

أفي اوروبا. 26ومديرن مشروع وظائو القرم الـ  CCLملثلا قسم ال حوث في مركز القيادن خدااداعيا 

 

 م 3132اكتوبر  33-هـ  3416ذو الحجة  32 اإلثنين

طالبة متميزة يف اجملاالت العلمية والبحثية  34جامعة األمرية نورة تكرم 
 واالبتكارية

 

     

طال ا متلةزن  63كرمع م الي مديرن جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب الدكتورن هدى ال ليل اليوم، 

علليا محليا وعامليا في ممال الطب البشري والصيدلا وإلادارن وألاعلال وعلوم  الحاصالا على جوائزأ

الحادب وامل لوماا واللغاا والترجلا وغةرها خالل ملتقى تكريم الطال اا املتلةزاا تحع ش ار ) إنماز وتلةز 

أ( ، وذلك على مسرح كليا التصاميم والف وم االجام ا .

مب الذكر الحكيم ثم توالع فقراا الحفل تخلله كللا مسلشارن املؤتلر  وبدأ الحفل الخطابي اتالون آياا

الطالبي الدكتورن عفاس الج ةر أوضحع فيفا أم إدارن الجام ا نريصا على رعايا املتلةزاا لتكوم ل  ا 

در صالحا في ا اء املمتلب ، وهوال هج الذي دارا وما زالع تسةر عليا نكومت ا الرشيدن في دعم وتأهيل الكوا

أالبشريا مب أا اء املمتلب.

ثم ألقع رئيسا اللجام امل ظلا للللتقى الدكتورن نورن القحةز كللا أوضحع فيفا أم فكرن إقاما امللتقى 

     

http://was.sa/details.php?id=1407342
http://was.sa/details.php?id=1407342
http://was.sa/details.php?id=1407700
http://was.sa/details.php?id=1407700
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انطلقع مب توجه الجام ا لدعم طال اتفا املتلةزاا في جليب املماالا ال لليا وال حثيا وخدااتكاريا ، نيث 

وقا في عدد مب املماالا الت افسيا ال لليا في داخل املللكا وخارجها ، نققع كوك ا مب طال اتفا مراكز مرم

أوكام لهب نضور الفع في ب ض امل اشط املمتل يا التطوعيا فأث تم جدارتفب وادتحقاقهب لهذا التكريم .

 ب د ذلك قدمع الطال اتام اله وس الق اع ومشاعل الزيد مب رائداا إلانماز ورقتي علل عب "مسةرن الطلوح

أوإشراقه املستق ل ".

وصانب امللتقى م رض أتاح الفرصا لللتلةزاا لتقديم إنمازاتفب وعرض ااتكاراتفب ال لليا وم اقشا 

أنظائرهب الطال اا لإلفادن مب التمارب ال اجحا .

أ

 

 م 3132اكتوبر  33-هـ  3416ذو الحجة  32 اإلثنين

تطوير الربامج األكادميية يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من 
 خالل الشراكات الدولية

 

قامع جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب اتطوير البرامج ألاكاديليا الرنلا ال كالوريوس وتأهيل أعضاء 

 Sookmyungفي كل مب : كليا التصاميم والف وم االشراكا مب جام ا "دوميونغ" في كوريا )هيئا التدريس 

Women’s University ، احيث يتم تقديم املشورن ِبشأم تكويب هيكل أكاديمي ت افس ي ، وامل اهج املستق ليا )

طال اا كليا  وبرامج دعم الطال اا ، وتدريب أعضاء هيئا التدريس ليكونوا قادن نقيقةم في تدريس

 إلى تصليم ارنامجي )تق ياا اللسويق وخدااتكار، التلويل الدولي( في درجا 
ً
التصاميم والف وم ، إضافا

أ( في إيرل دا .Dublin City Universityال كالوريوس اكليا إلادارن وألاعلال االشراكا مب جام ا "دالب دتي" ) 

االكليا على تدريسها ، وتقييم م اهج كليا التلريض كلا ديتم تطوير وتدريب أعضاء الهيئا الت ليليا 

( وهو ُت ني اتطوير ارنامج علوم Dublin City Universityاالشراكا مب جام ا مدي ا "دالب ديتي" في إيرل دا )

 تقييم ارامج كليا آلاداب مب خالل 
ً
التلريض االتوأما مب ارنامج التلريض جام ا دالب دتي اإيرل دا ، و ايضا

امكانيا تطوير ألاقسام ، الخطط ، أعضاء هيئا التدريس االشراكا مب جام ا "ا سلفانيا" في الوالياا درادا 

( ، وتقديم ارناممةم ادرجا ال كالوريوس في التخصصاا University of Pennsylvaniaاملتحدن ألامريكيا )

مب جام ا ج وب الدنلارك )علم الوبائياا، التثقيو الصحي( في كليا الصحا وعلوم التأهيل االشراكا 

(University of Southern Denmark تقديم ارنامج )ال الج 
ً
( لتتولى ال لليا الت ليليا االكامل ، وايضا

الوظيفي( ادرجا ال كالوريوس في كليا الصحا وعلوم التأهيل االشراكا مب جام ا موناش خدادتراليا 

(Monash Universityلتتولى ال لليا الت ليليا اا ). ألكامل

وفيلا يت لق ابرامج الدالوم فقد تم تطوير د  ا ارامج أكاديليا لكليا املمتلب االشراكا مب كليا فال سيا 

(Valencia  وهي إدارن أعلال، إدارن مكاتب، تسويق وم ي اا، محاد ا ، البرمما ،تصليم املواقب، تق يا )

 تقديم  امل لوماا ، ااإلضافا إلى تصليم وتطوير الردالا والرؤيا
ً
والخطا خدادتراتيميا لكليا املمتلب ، وايضا

دالوماا مه يا جديدن مب خالل علادن خدما املمتلب والت ليم املستلر االجام ا االشراكا مب أكاديليا 

( ( ويفدس البرنامج إلى دد انتياجاا دوق ال لل في مهب ال يوجد لها Paris-Sorbonneدوربوم  -ااريس

أأوروبي أو د ودي . تدريب وتأهيل ااعتلاد

وتسعى الجام ا في خطدفا خدادتراتيميا ال شريا لتحقيق عدد مب الغاياا، ومنفا إقاما ارامج متلةزن 

     

http://was.sa/details.php?id=1407802
http://was.sa/details.php?id=1407802
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االشراكا مب جام اا عامليا رفي ا املستوى عللًيا وأكاديلًيا وبحثًيا، وبال ظر إلى املستمداا ال امليا فإم 

واملماوزن اةم التخصصاا، ومب ه ا د ع الجام ا نحو هذا  التوجه في الوقع الراهب هو الدراداا ال ي يا،

ال وع مب البرامج وقد اددفدفع الجام ا البرامج ألاكاديليا في كليا ) التلريض، الصحا وعلوم التأهيل، 

 التصاميم والف وم، إلادارن وألاعلال آلاداب ، املمتلب( و علادن خدما املمتلب والت ليم املستلر.
 

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
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 م3132أغسطس  4-هـ  3416شوال  32الثالثاء 

 وهوبات يستللنن امحم  النووي دمدارس الرياضامل

 

شاركع مملوعا مب خريماا قسم ال لوم امام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب في ف الياا اليوم ال لمي     

للبرنامج خداثرائي الصيفي لللوهوباا الدارس الرياض. واوضحع رئيسا البرنامج خدادتاذن نورن ا ع ع دهللا 

تقاط ا اال حث في مسب اا الحزيمي ام ف الياا اليوم ال لمي ادأا السااقا علليا على شكل كللاا م

ألامراض الوبائيا، وب دها تم التحضةر للتمربا ال لليا والتي كانع ب  وام ادتخالص الحلض ال ووي مب نوان 

الخليا وال لوذج املطروح للتمربا ع ارن عب فاكها الفراولا وكام الهدس مب القيام االتمربا م رفا كيفيا 

لكائ اا الحيا ومب خالل ادتخالص الحلض نستطيب درادته مب نوان الخليا في ا DNAادتخالص نلض 

وعلل تمارب علليا كثةرن الكلشاس كثةر مب ألادويا ل الج ب ض مب ألامراض وأيضا لزيادن إلانتاجيا للكائ اا 

أالطفراا وتأثةر الحلض ال ووي على ألاجيال القادما. الحيا واكلشاس

 
 
 
 
 
 
 

 م3132أغسطس  6-هـ  3416شوال  33الخميس 

 .. اليوم«سفراء امحزم»وزير التعليم يرعى ختام برنامج 

http://www.alriyadh.com/1070207
http://www.alriyadh.com/1070739
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يرعى وزير الت ليم الدكتور عزام اب محلد الدخيل، اليوم )الخليس(، ختام ارنامج "دفراء الحزم" الذي أأأأ

في قاعا املحاضراا امام ا ألامةرن نورن، الشاركا اكثرمب تستضيفه إلادارن ال اما للت ليم ال طقا الرياض 

 وطال ا )دفراء الحزم( وأولياء امورهم واملشرفةم واملشرفاا التراويةم املرافقةم لهم مب أا اء امل اطق  630
ً
طال ا

أالحدوديا الج وبيا، التاب ا إلداراا ت ليم م اطق عسةر وجازام ونمرام ومحافظتي دران ع يدن وصبيا. 

 
ً
وأوضح املدير ال ام للت ليم االرياض ااإلنااا نلد اب ع دهللا الش يبر، أم م ادرن دفراء الحزم، تأتي انطالقا

مب مسؤوليا وزارن الت ليم تماه خدااطال ال وادل املرااطةم على ندود الوطب، وتحقيق مزيد مب التكاتو 

ب املشروع ت زيز الوالء للللك وخدانتلاء للوطب، واللحلا الوط يا اةم اا اء الوطب وب اته. مؤكدا ام الهدس م

أوتقدير جهود ج ودنا ال وادل املرااطةم على الحدود. 

 للسفراء والسفةراا، يتضلب زياراا ص انيا لجهاا عدن، 
ً
 متكامال

ً
وأشار إلى أم ت ليم الرياض، نظلع ارنامما

 دال زيز التاريخي، ودارن امللك ع دال زيز، اارزها: مدي ا امللك ع دال زيز لل لوم والتق يا، ومركز امللك ع

وم رض مشكان، واملصلك، ومحافظا الدرعيا التاريخيا وق ان خداخ اريا. وادتطرد: "في املساء ديشاركوم طالب 

ألانديا املودليا انشطدفم وف الياتفم، إذ نظلع للسفةراا ثالث دوراا وندوتةم عب انداث الحرب، وإدارن 

رق دلليا، وادتغالل املواقو وخدانداث لت زيز الوالء وخدانتلاء ع د الصغار، عالون على خدازماا السياديا اط

أنشطا ثقافيا ورياضيا تسدفدس السفراء في عدد مب ألانديا املودليا لل  ةم، وفي ايع ألامةر فيصل اب فهد 

أللش اب".

أ
 م3132أغسطس  6 -هـ  3416شوال  33الخميس 

 مركز دعم األعمال جبامعة األمرية نورة يرعى ورشة تقنية

املحتضب  Fix Tagتحع رعايا مركز دعم وتطوير ألاعلال امام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب، نظم مشروع     

لل ساء في ممال الحادب آلالي والش كاا،  " التدريبيا املخصصا606أيام ورشا "صيانا  60ااملركز على مدى 

الشاركا نخ ا مب الخبراء في ممال الحادب آلالي والش كاا وأمب امل لوماا. وذلك لرفب مستوى الوعي لدى 

املرأن وتطوير قدراتفا في ادتخدام ألاجهزن إلالكترونيا وتحقيق خدادتفادن املثلى منفا امودن وكفاءن عاليا. نيث 

تدريب السيداا في املللكا على أندث نظم اللشغيل، وأفضل طرق نفظ امل لوماا  ت لل الورشا على

ونلايدفا مب خداختراقاا إلالكترونيا، والت رس على الودائل املتطورن في إنشاء الش كاا وكيفيا إدارتفا وج لها 

 .
ً
أأكثر أم ا

تفدس إلى تأهيل املتدرباا على " التي 606وأكدا الجوهرن القحطاني صان ا مشروع على أهليا ورشا "صيانا 

املهاراا ألاداديا لحل املشاكل التق يا، ومساعدتفب على اكلساب امل رفا الختيار الجهاز امل ادب نسب 

خدانتياجاا املطلوبا، والتدريب على مهاراا إنشاء الدوائر إلالكترونيا وخدادتفادن منفا في ربطها ااألجهزن الذكيا، 

 اأم الورشا تسدفدس جليب واكلساب أدس تصليم الش ك
ً
اا املنزليا، ونلايا ألاجهزن مب خداختراق، م ي ا

السيداا املهتلاا االتق يا، واملتخصصاا في الش كاا وأمب امل لوماا، والطال اا وخريماا علوم الحادب 

أآلالي، وطال اا املرنلا الثانويا. 

وأوضحع القحطاني، أم الورشا ت اولع عدن جلساا تدريبيا وتط يقا مكثفا ومهلا تشلل عدن محاور مب 

، م رفا أهم القطب في الحادب 
ً
اينفا: الت رس على ألاجهزن امل اد ا، وأهم أنظلا اللشغيل وأكثرها ادت لاال

 في أ
ً
نظلا اللشغيل، وطرق نظام اللشغيل على آلالي وكيفيا تغيةر املواصفاا، والت رس على أكثر ألاخطاء شيوعا

، ااإلضافا إلى خداطالع على أهم املشاكل التي يواجهها املستخدم وكيفيا م الجدفا، وأدس CDذاكرن فالش أو 

http://www.alriyadh.com/1070896
http://www.alriyadh.com/1070896
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تركيب الدوائر خدالكترونيا، والطرق الف الا ألمب الش كاا، وكشو خداختراقاا، والطرق القانونيا للتصدي ألي 

أتفديد للش كاا. 

دير االذكر أم نخ ا مب الخ ةراا الس ودياا شاركب في تقديم هذه الورشا ومنفب ع ةر اله اش والحاصلا والج

أمب شركا ديسكو ال امليا وغةرها مب املتخصصاا في هذا املمال. Switching&أأCCIE-Routingعلى 

أ

أ
 م3132اغسطس  37 -هـ  3416ذي القعدة  33الخميس 

 ألف طالبة مت ضمهن جلامعة نورة بنت عبدالرمحن 51
أعل ع جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب اأنفا قد ادتوفع طاقدفا خدادلي اايا القصوى املقررن في مملس     

الغ عدد الطال اا الدارداا في الس ا ه اق ول خريماا املرنلا الثانويا، نيث 6336/6331الجام ا لل ام 

الو 62التحضةريا ال اما والس ا التأديسيا للكلياا الصحيا والس ا التحضةريا للكلياا إلانسانيا ما يقارب 

( طال ا مب ذواا 12( طال ا مب ألادر املحتاجا والضلام خداجتلاعي، و)272طال ا، وتم تسجيل ما يقارب )

ى الطال اا مب أدر شهداء الواجب، وانطالقا مب اهتلامها اطال اتفا املستمداا خدانتياجاا الخاصا، إضافا إل

ت ظم الجام ا عددا مب البرامج التلهيديا وتشلل: الدفيئا ألاكاديليا مل رفا أنظلا الجام ا ألاكاديليا، 

هب املواد والت رس على مرافق الجام ا والخدماا التي تقدمها، كلا تم اصدار ال طاقاا الجام يا وتسجيل

ألتيسةر انطالقا ال ام الجامعي.

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ

أ
 م 3132سبتمبر  7 -هـ  3416 ذو القعدة 31 اإلثنين

ضمن الوظائف التعليمية  «أحياء جزيئية وتقنية حيوية»اعتماد ختنص 
 جبامعة نورة

http://www.alriyadh.com/1076822
http://www.alriyadh.com/1080397
http://www.alriyadh.com/1080397
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أأنياء/ أنياء جزيئيا وتق يا نيويا»وافقع وزارن الت ليم على إدراج تخصص   ضلب دليل التخصصاا «

لشغل الوظائو الت ليليا في جام ا ألامةرن نورن احسب ما صرنع أ.د. نادرن املعجل وكيلا جام ا ألامةرن نورن 

أللشؤوم الت ليليا. 

 وظيفيا أخرى في الخدما املدنيا في عدد «أا نيوياأنياء/ أنياء جزيئيا وتق ي»وأوضحع املعجل أم ملسار 
ً
فرصا

مب املماالا، مثل وظائو ف يي املختبر، والوظائو إلاداريا املساعدن، إال أم الجام ا نرصع على زيادن الفرص 

 مب وزارن الخدما املدنيا بشأم زيادن 
ً
الوظيفيا لخريماا هذا التخصص، مشةرن إلى أنه تم التواصل أيضا

وظيفيا لهذا التخصص، وتم إضافا فرص وظيفيا في مماالا وظائو اانثي وأخصائي املواصفاا الفرص ال

أواملقاييس وامل ايرن، وكذلك محللي املختبراا، وأخصائي نلايا ال يئا، ومراقبي ال يئا.

أ
 

 م3132سبتمبر  31-هـ 3416ذي القعدة  36لخميس ا

مركز دعم وتطوير األعمال جبامعة نورة خيتتم الربنامج التدريبي الدويل 
 «امربيتك»

اختتم في مركز دعم وتطوير ألاعلال امام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب البرنامج التدريبي الدولي "امبريتك" أأأأ

دس ديداا ألاعلال املطور ألاول للسلوك الريادي االت اوم مب ا ك اللسليو وخدادخار، والذي تسدف

أاملحتض اا في املركز وخارجه. 

ويفدس ارنامج "امبريتك" الدولي إلى تطوير السلوك الريادي وب اء وت ليا املؤشراا السلوكيا الرياديا التي 

يحتاجها أصحاب ألاعلال في املؤدساا ال اشئا والصغةرن ومتودطا الحجم، والذي تم تصليله مب ق ل عالم 

أفارد د. ديفيد ما كلالند. ال فس امام ا هارأ

 
ً
ويسهم ارنامج "امبريتك" في دعم الرياديةم لالرتقاء اأعلالهم وج لها أكثر كفاءن وقدرن على امل افسا محليا

، مب خالل ورشا علل تدريبيا تركز على ا اء السلوكياا الرياديا ال اجحا، وقد تم ت فيذه في 
ً
دولا في  33ودوليا

مب رواد  200,000وأفريقيا والشرق ألاودط، وتم مب خاللها تدريب ما يزيد عب أمةركا الج وبيا وأوروبا 

" وهو أند UNCTADألاعلال، وي تبر البرنامج م تلدا مب ق ل م ظلا مؤتلر ألامم املتحدن للتمارن والت ليا "

أاراممها الرائدن. 

http://www.alriyadh.com/1081253
http://www.alriyadh.com/1081253
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لها مدرباا د ودياا وهب دلر وقدم البرنامج التدريبي ورش علل يوميا على مدى دتا أيام، وشارك في تقدي

أالتويمري، وديلا آل شيخ، ووفاء الخليفا، إلى جانب مدربتةم دوليتةم هب د. يادلةم وروند. 

وت اولع ورشا ال لل عدن محاور رئيسيا مب اينفا توضيح الفرق اةم إدارن ال لل القائم الفهومه الروتيني وبةم 

ا اء مؤدسا أدادها السعي نحو ال لو املستلر، وتزويد فرص ال ماح مب خالل ادتحداث خطا علل شاملا 

، وتطوير قدرن املشاركاا على التكيو مب تساعد على تحقيق ألاهداس وت ني فكرن الت لم املستلر لدى املتدرباا

التغيةر، وإطالق ال  ام لطاقا املتدرباا الكام ا، ااإلضافا إلى تأديس ش كا للتواصل اةم الرياديةم خريجي 

 .
ً
 وعامليا

ً
أ"امبريتك" محليا

كلا تطرقع الورشا إلى تسليط الضوء على نقاط القون والض و لدى املتدرباا وأهليا ت ظيلها بشكل 

أدروس، والتط يق ال للي على مشروعاا املتدرباا. م

 خالل ورشا ال لل، وقدمع املشاركاا ال ديد مب ألادئلا 
ً
 متلّةزا

ً
 وتماوبا

ً
 ك ةرا

ً
وقد أادى الحضور تفاعال

أ.21متدربا مب أصل  22وخدادتفساراا التي تخص ألاعلال الرياديا والتماريا، وفي نفايا الورشا تم تخريج 

أ
 م3132سبتمبر  33-هـ  3416ذي القعدة  32السبت 

 ينطلق على مسرح جامعة األميرة نورة.. مطلع ديسمبر

 مهرجان قوايف الشعر يعيد الرتاث األدبي إىل موطنه األصلي
اا املهرجام في نسخته ألاولى، وبي ع أم كشفع اللج ا امل ظلا ملهرجام قوافي الش ر، عب موعد انطالق ف الي

"قوافي الش ر" ت د أند ألانداث ألادايا الثقافيا التي دُتقام في املللكا ال ربيا الس وديا، وتتلثل ف الياته في 

إقاما عدد ثلاني أمسياا ش ريا، تتلحور قصائدها في ُنب الوطب، الشاركا عدد مب الش راء ونموم الش ر 

 مؤدسا دلو القوافي لت ظيم املؤتلراا وامل ارض وبرعايا الرياض اعالميا. في الخليج وت ظله 

وبةم عادل الح يام رئيس اللج ا امل ظلا أم ف الياا املهرجام الذي ديقام على مسرح جام ا ألامةرن نورن في 

مدي ا الرياض، دتلتد إلى شهر كامل، اواقب أمسيتةم ش ريتةم نفايا كل أد وع "جل ا ودبع"، وإن ا نطلح 

املورث الش بي، وإعادن هذا ال وع مب التراث  إلقاما تظاهرن أدايا ثقافيا اجتلاعيا وط يا في الس وديا، ألنياء

أألادبي إلى موط ه ألاصلي. 

وأضاس: "نسعى مب خالل إقاما مهرجام قوافي الش ر ألاول، إلى تقديم علل ملةز، وأم يكوم نقلا فريدن 

 على التمديد والت وأ
ً
ع على ونوعيا في ممال ألادب والش ر ال  طي في املللكا ال ربيا الس وديا، ونحرص أيضا

أمستوى الشكل واملضلوم في إلاخراج الفني وكذلك في آليا الت فيذ". 

وذكر الح يام، أم إدارن املهرجام تسعى في إظهار نضارن املللكا ألادايا عبر إقاما تظاهرن ثقافيا ش ريا وط يا، 

ونموما مب دول وقال: "مب نرص ا على هذا ال وع مب التراث في تقديله اأمسياا ش ريا، شللع أدلاء الم ا 

الخليج في ال سخا ألاولى، للسليط الضوء على دور الش ر في نفظ الثقافا وألادب ااعت اره وديلا مهلا مب 

أودائل اللسجيل التاريخي". 

يذكر أم مؤدسا دلو القوافي لت ظيم امل ارض واملؤتلراا، ت لل في ممال ت ظيم امل ارض واملؤتلراا املحليا 

الخبرن وإلامكاناا والكوادر البشريا املؤهلا، ملا ج لها على مستوى عال مب خدانترافيا والدوليا، ولديفا مب 

والتخصص في هذا املمال، وفي إطار دعي املؤدسا واداهلها في توطةم امل ارض واملؤتلراا في املللكا ال ربيا 

يذ والت اقد والتخطيط ململوعا الس وديا وإدارتفا وفق املواصفاا وامل ايةر ال امليا فقد قامع املؤدسا االت ف

http://www.alriyadh.com/1081823
http://www.alriyadh.com/1081823
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مب املشاريب املتلةزن خالل هذا ال ام، التي تلثل نقلا نوعيا في هذا القطاع، ومب هذه املشاريب مهرجام قوافي 

أالش ر.

أ

أ
 م 3132 سبتمبر 34-هـ  3416 ذي القعدة 32 اإلثنين  

 ثالثة برامج للماجستريجامعة نورة تطلق 

 

 

أطلقع جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب ملثلا في علادن الدراداا ال ليا ثالثا ارامج لللاجستةر خالل  

هـ، نيث أارمع كليا آلاداب متلثلا اقسم الدراداا 6331/ 6336الفصل الدراس ي ألاول لل ام الجامعي 

في تخصصاا : ) التفسةر وعلوم القرآم  إلادالميا اتفاقيا شراكا محليا مب الجام ا إلادالميا ااملدي ا امل ورن؛

االشراكا مب كليا القرآم الكريم ، وال قيدن االشراكا مب كليا الدعون وأصول الديب ، والس ا ال  ويا وعلومها 

االشراكا مب كليا الحديث الشريو ( ، وشراكا إقليليا مب جام ا محلد الخامس ااملغرب اةم قسم اللغا 

 -غا ال ربيا في كليا آلاداب وال لوم خدانسانيا في التخصصاا التاليا : ) اللسانياا ال ربيا وآدابفا وقسم الل

اللغا وال حو / وخدادب وال الغا / وال قد واللسانياا الحادوبيا ( ، كلا عقدا الجام ا ملثلا اكليا خدادارن 

علال في التخصصاا وخداعلال شراكا خارجيا مب جام ا دالب ديتي لبرنامج ماجستةر ال لوم في إدارن خداأ

أالتاليا: ) اللسويق / ريادن خداعلال / املاليا ( . 

وأوضحع عليدن الدراداا ال ليا د.مشاعل املفةريج أم البرامج تشلل ارامج املاجستةر في الدراداا خدادالميا 

ي ا امل ورن وجام ا واللغا ال ربيا وإدارن خداعلال بشراكاا محليا واقليليا وعامليا مب الجام ا خدادالميا ااملد

محلد الخامس ااملغرب وجام ا مدي ا دالب اإيرل دا، مفيدن أم هذه الخطون تتوافق مب توجه الجام ا نحو 

عقد شراكاا خارجيا مب جام اا اقليليا وعامليا متلةزن الا يخدم ال لليا الت ليليا ودد ناجا دوق ال لل 

أاكوادر وط يا مؤهلا على أعلى مستوى.

أ
 

 م  3132اكتوبر  2-هـ  3416ذي الحجة  32الجمعة 

http://www.alriyadh.com/1082304
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 جامعة نورة تنظم املؤمتر واملعرض الدويل للتدريب والتطوير
ارعايا وزير الت ليم د. عزام الدخيل ت ظم جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب املؤتلر الدولي للتدريب أأ

أكتوبر  26-67ه املوافق 6331محرم  2إلى  6والتطوير اإصداره ألاول والذي ت طلق ف الياته خالل الفترن مب 

أم الركز املؤتلراا في مقر الجام ا الدي ا الرياض. 2061

 مب مديري التدريب والتطوير وت ليا املوارد 
ً
 ك ةرا

ً
ويأتي املؤتلر كمزء مب ارامج الجام ا التي تخدم قطاعا

أواملواهب البشريا. 

ويفدس املؤتلر وامل رض الدولي للتدريب والتطوير إلى ت ادل الخبراا والتمارب اةم مديري ومسؤولي املوارد 

أال إدارن املواهب. البشريا الدتكشاس أفضل امللارداا في مم

كلا يفدس إلى م اقشا أهم التحدياا التي تقو أمام إدارن املواهب في ال الم ال ربي ود ل مواجهدفا ااإلضافا 

إلى الت رس على أهم ألادواا والتط يقاا املستخدما في تدريب وتطوير املوظفةم والقادن والطالب وت ليا 

لتدريب والتطوير لللوظفةم في امل ظلاا والحفاظ على الكفاءاا مواهبفم وكيفيا رفب مستوى م هجيا عللياا ا

أالبشريا فيفا.
 

 م 3132اكتوبر  33-هـ  3416ذي الحجة  32االثنين 

ة يف جامعة نورة
ّ
 برامج ماجستري جديدة بشراكات عاملي

دش ع مديرن جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب د. ُهدى ا ع محلد ال ليل، ارامج نديثا للدراداا     

ال ليا في الجام ا ملرنلا املاجستةر االت اوم مب ب ض الجام اا املتقدما في ال الم، ب د انقطاع دام ثلانيا 

أض الت ليا الوط يا. أعوام، بغيا النفوض ااملستوى ال لمي لللرأن الس وديا الا يخدم أغرا

في  -اإذم هللا ت الى-وأوضحع د. هدى ال ليل في كللا لها بفذه امل اد ا أم ارامج الدراداا ال ليا دلسهم 

تحقيق أهداس الت ليا في املللكا الراميا إلى التحول القتصاد امل رفا، ودت زز مب خالل شراكاتفا ال لليا 

ي ت مي القدرن ال لليا لللرأن الس وديا للوصول إلى مخرجاا أكاديليا املحليا والخارجيا جودن املحتوى الت ليم

متلةزن تخدم املمتلب والوطب، الفتا ال ظر إلى أم انطالق هذه البرامج أتى مب انطالق الخطا إلادتراتيميا 

شاعل ال شريا للجام ا هذا ال ام.ومب جانبفا، أوضحع عليدن الدراداا ال ليا في جام ا ألامةرن نورن د. م

املفةريج أم الدراداا ال ليا ادأا في الجام ا في كلياا ال  اا التي كانع تاب ا للرئادا ال اما لت ليم ال  اا 

، مب م طلق خداهتلام اتوفةر الت ليم ال الي املتخصص لل ساء في املللكا، الا يلبي انتياجاتفا مب 
ً
دااقا

اجستةر، والدكتوراه. وأضافع أم كلياا ال  اا كانع تل ح الكفاءاا املؤهلا والحاصلا على درجاا الدالوم وامل

الدرجاا ال لليا آلاتيا: الدالوم ال ام في الترايا، ودالوم التخصص في: الدراداا إلادالميا، وعلوم اللغا 

أراه. ال ربيا، وخداقتصاد املنزلي، وال لوم خداجتلاعيا، واللغا إلانملةزيا، ااإلضافا إلى درجتي املاجستةر والدكتوأ

م( 6711/ 6716وأشارا إلى أم الدراداا ال ليا في كليا الترايا لل  اا االرياض ادأا في ألاقسام ألادايا عام )

/ 6711( طال ا، اي لا سّجلع الدف ا ألاولى مب طال اا املاجستةر عام )32ادالوم التخّصص الذي التحق اه )

أم( . 6723/ 6723 ربيا )نحو وصرس( عام )م(، وم حع أول درجا الدكتوراه في تخصص اللغا ال6712

( ارنامًما م تلًدا لللاجستةر 66ه الغع )6327/ 6322وبي ع أم ُجللا البرامج املف لا في الكليا نتى عام 

( 
ً
( ارامج لللاجستةر والدكتوراه، لي لغ عدد 7والدكتوراه في التخصصاا إلانسانيا وال لليا، والقائم منفا ناليا

http://www.alriyadh.com/1089526
http://www.alriyadh.com/1089526
http://www.alriyadh.com/1090285
http://www.alriyadh.com/1090285
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( 3103( طال ا ماجستةر، و)3312ه )6331/ 6336ه نتى ال ام الحالي 6300/ 6377م الخريماا م ذ عا

أطال اا دكتوراه. 

ه تم إيقاس ارامج الدراداا ال ليا في جام ا ألامةرن نوره، بغيا إعادن هيكلدفا 6330/ 6327وأفادا أنه في عام 

دن عاليا الختلو مماالا امل رفا الا يتوافق مب املستمداا ال امليا، ولتقديم ارامج دراداا عليا اموأ

وال لوم، ودفب عجلا ال حث ال لمي وت زيز إلامكانياا ال حثيا وخدادلشاريا للجام ا، وتف يل دور الجام ا 

لإلدهام في إعداد املرأن للحيان امله يا وألاكاديليا في املماالا التي تلبي خدانتياجاا الوط يا، ولدعم القيم 

أ الوط يا وخدما املمتلب.

 60وأوضحع د. مشاعل املفةريج أم عدد طال اا ارامج الدراداا ال ليا في جام ا ألامةرن نورن الغ هذا ال ام 

أفي إدارن ألاعلال.  10في اللغا ال ربيا وآدابفا، و 36طال ا في الدراداا إلادالميا، و

نورن، وكيالا الجام ا، وعليداا نضر نفل تدشةم البرامج الذي أقيم في مسرح مركز املحاكان امام ا ألامةرن 

الكلياا وال لاداا املساندن، وأعضاء الهيئا الت ليليا، ومشرفاا البرامج ال لليا وطال اا ارامج املاجستةر، 

أومشرفاا ارنامج املاجستةر في جام ا دالب ديتي.

أ
 م 3132اكتوبر  31-هـ  3416ذي الحجة  32 الثالثاء

 جامعة األمرية نورة تكرم طالباتها املتميزات

مب الطال اا املتلةزاا  63كرمع مديرن جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب الدكتورن هدى ال ليل أأأأ

كريم الطال اا املتلةزاا الحاصالا على جوائز علليا في رناب جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب اللتقى ت

أتحع ش ار )إنماز وتلةز( على مسرح كليا التصاميم والف وم االجام ا. 

إدارن الجام ا أكدا مب خالل هذا التكريم فخرها الستوى التلةز وإلانماز الذي تحقق لطال اتفا ونرصها على 

أرعايا هذه ألاجيال الواعدن؛ لتكوم ل  ا صالحا في ا اء املمتلب. 

االذكر أنه أقيم م رض على هامش افتتاح امللتقى؛ إلتانا الفرصا لللتلةزاا لتقديم إنمازاتفب وعرض  الجديرأ

أااتكاراتفب ال لليا، وديكوم املمال متانا للطال اا لزيارن امل رض وإلافادن مب التمارب ال اجحا. 

ام امل ظلا للللتقى، وكللا وقد تضلب الحفل الخطابي للللتقى كللا مل سقا املؤتلر الطالبي ورئيسا اللج

ملسلشارن املؤتلر الطالبي، ثم قدمع الطال تام مب رائداا إلانماز وهلا )اله وس الق اع ومشاعل الزيد( ورقتي 

علل تتضل ام مسةرن الطلوح وإشراقا املستق ل، ب د ذلك أتيحع الفرصا للحاضراا لللداخالا 

ةزاا، واختتم امللتقى اتكريم مديرن الجام ا للطال اا وخدادتفساراا ومب ثم ادأا مسةرن الطال اا املتل

أاملتلةزاا ومشرفاتفب.
  

http://www.alriyadh.com/1090501
http://www.alriyadh.com/1090501
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  م 3132 أغسطس 6- هـ 6341 شوال 33 الخميس    

  وزير التعليم يرعى امحفل اخلتامي لسفراء امحزم.. اليوم
يرعى م الي وزير الت ليم الدكتور عزام اب محلد الدخيل اليوم الحفل الختامي لبرنامج دفراء الحزم وذلك 

اقاعا املحاضراا امام ا ألامةرن نورن، الذي تستضيفه إلادارن ال اما للت ليم ال طقا الرياض الشاركا أكثر 

واملشرفاا التراويةم املرافقةم لهم مب أا اء  وأولياء أمورهم واملشرفةم«أدفراء الحزم»طالً ا وطال ا  630مب 

امل اطق الحدوديا الج وبيا مب املدم والقرى التاب ا إلداراا الت ليم في م اطق عسةر وجازام ونمرام 

ومحافظتي دران ع يدن وصبيا، الذيب عاتشوا الحرب مب أا اء ج ودنا ال وادل املرااطةم على الحدود وأا اء 

أألانداث املؤدفا التي ت رضع لها امل اطق الج وبيا مب املللكا.  الشهداء واملصااةم في

أوت ظم البرنامج على مستوى املللكا إلادارن ال اما للتوجيه وإلارشاد االوزارن. 

ا مب مسؤوليا 
ً
وأوضح املدير ال ام للت ليم ال طقا الرياض ااإلنااا ألادتاذ نلد اب ع دهللا الش يبر أنه انطالق

تماه ألااطال ال وادل املرااطةم على ندود الوطب والشهداء واملصااةم أث اء ألانداث املؤدفا التي وزارنالت ليم 

ت رضع لها امل اطق الج وبيا مب وط  ا الغالي خالل عاصفا الحزم، ولتحقيق مزيد مب التكاتو واللحلا 

لتي يقوم بفا مملوعا مب الطالب الوط يا اةم أا اء الوطب وب اته، ولهذا فقد تم إطالق م ادرن دفراء الحزم ا

والطال اا ليكونوا دفراء لهذه ال اصفا عب طريق نقل تمربدفم ألقرانفم مب الطالب والطال اا في إداراا 

الت ليم ألاخرى وفق رؤيا تربويا ضلب ف الياا ألانديا املودليا. مؤكًدا أم الهدس مب املشروع ت زيز الوالء 

أجهود ج ودنا ال وادل املرااطةم على الحدود.  للللك وخدانتلاء للوطب، وتقديرأ

 للسفراء والسفةراا اشتلل على زياراا ص انيا ل دن 
ً
و أشار إلى أم إدارن ت ليم الرياض نظلع ارنامًما متكامال

جهاا مب أارزها مدي ا امللك ع دال زيز لل لوم والتق يا واللقاء بسلو رئيس املدي ا، ومركز امللك ع دال زيز 

ي وما يضله مب املتحو الوطني، ودارن امللك ع دال زيز، وم رض مشكان، واملصلك، ومحافظا الدرعيا التاريخ

أالتاريخيا الا فيفا حي ال مةري وق ان خداخ اريا. 

وفي املساء مشاركا طالب ألانديا املودليا أنشطدفم وف الياتفم نيث أقيم للسفةراا ثالث دوراا وندوتةم 

وال دون الثانيا ب  وام )إدارن ألازماا السياديا اطرق دلليا وادتغالل املواقو  ألاولى عب أنداث الحرب،

أوألانداث لت زيز الوالء وخدانتلاء ع د الصغار(. 

وللسفراء أقيلع لهم عدن أنشطا ثقافيا ومسااقا وم افساا رياضيا في عدد مب ألانديا املودليا لل  ةم وفي 

أايع ألامةر فيصل اب فهد للش اب. 

وقد شكلع إلادارن عدن لجام ارئادا املدير ال ام للت ليم وعضويا مساعدن املدير ال ام للشؤوم الت ليليا د. 

نمالء الزامل، ومدير التوجيه وإلارشاد ألادتاذ زيد ال سكر، ومدير التوجيه وإلارشاد ألادتاذن هيا ال اصر، 

ل اما خالد البشر، ومشرس إلاعالم ألادتاذ م صور ورئيس ال شاط خداجتلاعي شاكر أاو ع ان، ومدير ال القاا ا

الحسةم، ومشرفو ال شاط ع دال زيز الحسيني وع دالسالم الثلةري وع دالرنلب الجويد ومحلد القروم 

ومسؤول الخدماا ال اما نسب الشهري، واملشرفاا إيلام الفريدي وبدريا املطةري وشيخا ال  ةز ووفاء 

أانب عدد مب أعضاء اللجام. ال وهلي وهيفاء ألامةر. إلى ج
  م 3132 سبتمبر 31- هـ 6341 ذو القعدة 36 الخميس    

http://www.al-jazirah.com/2015/20150806/ln47.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20150806/ln47.htm
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 مديرة الجامعة ورئيس التحرير وقّعا العقد 

صحيفة اجلزيرة للدراسات اللغوية »تدشني املرحلة الثالثة من كرسي 
  يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن «امحديثة

 

دش ع جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب املرنلا الثالثا مب كرس ي صحيفا الجزيرن للدراداا اللغويا 

الحديثا، نيث وقب ال قد مب جانب الصحيفا د ادن رئيس التحرير ألادتاذ خالد اب نلد املالك وم الي مديرن 

مب  23لك يوم أمس الثالثاء املوافق جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب الدكتورن هدى ا ع محلد ال ليل، وذ

ذي الق دن القر الجام ا في مدي ا الرياض، ودط نضور م سوبي التحرير االصحيفا وعدد مب وكيالا 

أالجام ا وم سوباتفا. 

 -م ذ نشأتفا-وأشارا مديرن الجام ا د. هدى ال ليل في كللا ألقدفا ب د التوقيب إلى ت ّني جام ا ألامةرن نورن 

تقاء اال حث ال لمي نيث ت ّد كرس ي صحيفا الجزيرن إندى الفرص السانحا للشراكا مب الجام اا فكرن خدارأ

ألللساهلا ات زيز دور ال حث ال لمي في دفب عجلا الت ليا والتطور في جليب املماالا. 

ئدن وأضافع د. ال ليل أم جام ا ألامةرن نورن جسدا هذه الفكرن وأكدا شراكدفا مب إندى املؤدساا الرا

 ملثلا في مؤدسا الجزيرن للصحافا والط اعا وال شر مب خالل مشروع كرس ي الدراداا اللغويا 
ً
إعالميا

الحديثا الذي نقق إنمازاا تلثلع في مشروعاا احثيا وورش علل وبرامج تدريبيا في مماالا علليا وتق يا 

ام ادور الشراكا في ت زيز لغا إلادالم ف الا تفدس إلى خدما اللغا ال ربيا والرفب مب شأنفا، موضحا أم إلايل

 في تحقيق هذه إلانمازاا اكل نلادا واقتدار. 
ً
أالخالدن دفب افريق علل الكرس ي للسةر قدما

وأردفع مديرن الجام ا قائلا: إن ا نحتفل اليوم ااندفاء املرنلا الثانيا م ه ونقو على أعتاب مرنلا جديدن 

 أخرى تثبع
ً
أنفا لغا علم ولسام عصر وبيام عقل، كلا تفتخر الجام ا ال سوباتفا  تفتح للغا ال ربيا أاوااا

فريق علل كرس ي الجزيرن ال حثي اللواتي أث تم جدارن عللهب إلثراء عالم امل رفا على رأدهب أدتاذ الكرس ي في 

ل ا ع دليلام مرنلته ألاولى الدكتورن نوال ا ع إاراهيم الحلون وأدتاذ الكرس ي في مرنلته الثانيا الدكتورن نوا

الث يام وأدتاذ الكرس ي في مرنلته الثالثا اإذم هللا الدكتورن ال  دري ا ع ع دال زيز العجالم، وطواقم ال لل 

أخالل املرانل السااقا وكل مب أدهم في إنماح هذا املشروع. 

اعليا الشراكا اةم وأوضحع د. هدى ال ليل أم اندفاء املرنلتةم ألاولى والثانيا بفذا القدر مب ال ماح يثبع ف

الصحيفا والجام ا في تحقيق امل مزاا وص ب املستق ل املشرق، مؤكدن في ختام نديثفا أم جام ا ألامةرن نورن 

أا ع ع دالرنلب تقّدر اامت ام االغ ملؤدسا الجزيرن جهودها امل شودن في كل مرانل علل الكرس ي. 

ادته االتواجد في الجام ا اةم املتلةزاا مب ألاكاديلياا، ادوره أعرب رئيس التحرير ألادتاذ خالد املالك عب د 

 دعم أي خطون تف ل مب علل 
ً
نظةر ما نققه كرس ي صحيفا الجزيرن للدراداا وألااحاث مب نماناا وممددا

أالكرس ي وت زز مب نشاطاته. 

http://www.al-jazirah.com/2015/20150910/fe27.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20150910/fe27.htm
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 أم كرس ي الجزيرن ُوجد لي قى الشيئا هللا ويمدد مب شركائه ال
ً
روح وال شاط مب وأكلل املالك نديثه موضحا

 
ً
 يثري مب خالله عقول ذائقا ال اس وثقافا املهتلةم كلا ن ني اه مستق ال

ً
 وإاداعا

ً
 وااتكارا

ً
كل دورن جديدن، خلقا

 للثقافا وال لم الذي يفدس القائلةم على شئوم الكرس ي امام ا ألامةرن نورن ادعم مب مديرتفا الدكتورن 
ً
واعدا

أامللةزن ال املا االكرس ي ال حثي الونيد في هذه الجام ا. هدى ال ليل، إضافا إلى الكفاءاا 

 مب 
ً
كراس ي للجزيرن ب دن  60وأشار رئيس التحرير إلى اهتلامه الشخص ي والصحيفا بفذا الكرس ي تحديدا

 القائلا على شئوم 
ً
 وثقافيا

ً
 دبب ذلك إلى كوك ا الكفاءاا والقدراا املتلةزن علليا

ً
جام اا د وديا، مرج ا

 على الدوام. الكرس ي وإ
ً
 غةر نماح الكرس ي وتفوقه وم تما

ً
 آخرا

ً
أدارته، التي ال تشغلها اهتلاما

ل تظاهرن علليا وثقافيا غةر مس وقا، إذ إنه مب خالل تخصصه 
ّ
ويضيو املالك، هذا الكرس ي ا ظرنا تشك

 في مماالا الدراداا اللغويا ذاا التخصص الدقيق الا
ً
 ك ةرا

ً
أصدره مب كتب  ونشاطه أمك ه مب تقديم علال

 
ً
شارك في تأليفها مملوعا مب ألاكاديليةم وألاكاديلياا وال انثةم وال انثاا، وقد القع جلي ها صدى واد ا

 مب القراء واملختصةم الذيب ادتخدموها كلراجب ومصادر ألاحاثفم ودراداتفم، ولو اكتفى 
ً
 ك ةرا

ً
واهتلاما

 أخرى أمام الكرس ي اتقديم هذا ال لل لكفى لكب نشاطه امتد إل
ً
ى إقاما ندواا وورش علل ملا فتح آفاقا

أاملهتلةم. 

وأوضح املالك أم خداهتلام االلغا ال ربيا والتركةز على مخرجاا الكرس ي ضلب هذه الدائرن في زمب تواجه لغت ا 

 إلض افها ومب ثم إذااا هويل ا ال ربيا، هي مسؤوليا ك ةرن تتطلب على كل شخص م ا
ً
 م ظلا

ً
أم  فيه اختراقا

يل حها خداهتلام ما يحول دوم تأثةر اللغاا ألاخرى، وأمام هذا الكرس ي فرصا للوقوس اوجه الهجلا الشردا، 

 على 
ً
 اذلك على قون قدراا وتلكب املشاركةم في نشاط وعلل الكرس ي، كلا تكلب قون دالنه مسل دا

ً
م تلدا

أا الحديثا. الطرح املوضوعي واملت وع واملواكب لللستمداا التق يا وال ظريا

ونحتفل اليوم اختام مرنلا وبدء مرنلا جديدن فإم الذاكرن ت ود بي إلى دلو ألامةرن الدكتورن الجوهرن ا ع 

فهد آل د ود، املديرن السااقا للجام ا التي دعلع الكرس ي وشج ع إقامته خالل فترن توليفا إلادارن.. وال أنس ى 

ل الحلون، والدكتورن نوال الث يام أدتاذ الكرس ي في مرنلته أدتاذ الكرس ي في مرنلته ألاولى الدكتورن نوا

الثانيا، اللتةم ت اوبتا على تولي مسؤوليا الكرس ي ادعم مب الدكتورن هدى ال ليل مديرن الجام ا وطواقم 

 الشكر على ما اذل ه مب جهود. 
ً
أال لل م هب؛ فلهب م ا جلي ا

 مب اهتلام ونلاس وأود أم أشةر إلى نرص القائلاا على الكرس ي خالل 
ً
املرانل السااقا وما ملسته شخصيا

أك ةر ال تستغرب ما تحقق مب نتائج متلةزن ونماناا عديدن. 

واليوم تدشب املرنلا الثالثا مب الكرس ي دل قى الدكتورن هدى ال ليل في الذهب داعلا ومشج ا ومحفزن لكل 

، اقيادن أدتاذته الدكتورن ال  دري العجالم ال ماناا التي تحققع ودوس تحقق في املرنلا القادما ب وم هللا

أعلى ال حو الذي دي قي وهج الكرس ي وادله ونتاجه وتاريخه في ذاكرن كل مّ ا.  -عليدن كليا آلاداب االجام ا  -

وأؤكد أنفا دتمد مب ق ل ا في صحيفا الجزيرن الت اوم التام والدعم امللكب لتحقيق طلوناا املرنلا املق لا، 

أ
ً
 ملا أنمز في املرنلتةم السااقتةم الهامتةم، وبقي ألاهم في املرنلا الثالثا وما دي مز مب أفكار وطلوناا ادتكلاال

 مب علل تشّرس هذه الجام ا صان ا 
ً
 ومستق ال

ً
عاليا يرمز إليفا كرس ي صحيفا الجزيرن تترك أثرها اليوم وغدا

 الستوى صحيفا الجزيرن الراعيا
ً
أللكرس ي.  الدور ألاكبر ويرتقي أيضا

أارز ألاعلال  -أدتاذ الكرس ي في املرنلا الثانيا -ب د ذلك ادت رضع الدكتورن نوال ا ع دليلام الث يام 

أامل مزن واملؤلفاا الصادرن م ذ ادء علل الكرس ي نتى اندفاء الفترن. 
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حضور ن ذن موجزن كلا قدمع أدتاذ الكرس ي في املرنلا الثالثا الدكتورن ال  ـدري ا ع ع دال زيز العجالم، لل

عب الخطا وألاهداس ورؤيا ال لل لللرنلا املق لا، داعيا هللا أم ت ينفا على تحقيق ال ماح لللرنلا القادما 

أكلا تحقق في ما د ق، راجيا أم تستلر الدعم واملساندن ل ماح ال لل واملخرجاا. 

كرس ي لرئيس التحرير ألادتاذ خالد وقدمع د. نوال الث يام هديا تكريليا ع ارن عب مملوعا مب إصداراا ال

اب نلد املالك وإلى الدكتورن هدى ال ليل مديرن الجام ا، إضافا إلى الدكتورن هدى الوهيبي وكيلا ال حث 

ال لمي والدراداا ال ليا، والدكتورن فاتب الزامل وكيلا التدريب والتطوير والجودن، والدكتورن دلر السقاس 

أوكيلا الشئوم الصحيا. 

توقيب ال قد تمّول وفد الجزيرن ارئادا ألادتاذ خالد املالك والزمالء )ع دالوهاب القحطاني نائب رئيس وعقب 

ع دإلاله  -د. ع دهللا أاالجيش  -د. محلد الفيصل  -ع دهللا املقحم  -محلد ال  دي مدير التحرير  -التحرير 

قسام ومرافق مسلشفى امللك ع دهللا اب ع دهللا الجدتب ( في أ -خالد املشاري  -ن يب الشلري  -القادم 

ع دال زيز الجامعي اصح ا املدير الت فيذي لللسلشفى الدكتور أنلد اب محلد أاو ع ان الذي قدم ن ذن 

 اقرب فترن تشغيله ب د إنفاء املتطل اا الالزما لذلك، 
ً
موجزن عب د ا املسلشفى وتمهةزاته املختلفا، م وها

 تشغيل ال ياد
ً
أاا الخارجيا فقط. نيث يتم ناليا

أ

أ
  م 3132 سبتمبر 31- هـ 6341 ذو القعدة 36 الخميس    

كرسي حبث صحيفة اجلزيرة للدراسات اللغوية امحديثة يف جامعة نورة 
  ينهي بنجاح مرحلته الثانية

 

اختتم كرس ي احث صحيفا الجزيرن للدراداا اللغويا الحديثا في جام ا ألامةر نورن ا ع ع دالرنلب مرنلته 

 أهدافه التي أنش ئ مب أجلها اةم الطرفةم. 6336هـ إلى ال ام 6333الثانيا التي امتدا مب ال ام 
ً
هـ، محققا

نود ا اللغا، والتدريب على املهاراا وتلحورا م اشط الكرس ي في هذه املرنلا نول دراداا لغويا نديثا، وأ

أاللغويا، وعلم ال ص، والترجلا اللغويا إلى جانب التط يقاا والبرامج إلالكترونيا التي تخدم اللغا ال ربيا. 

ونجح كرس ي ال حث لهذه املرنلا في ا اء فرق ال لل مب خالل املشروعاا ال حثيا املشتركا، وبحلد هللا تّم 

إنماز خطا ال لل وفقا لألهداس املردوما، وكل ا طلوح وأمل أم يكوم كرس ي احث صحيفا الجزيرن للدراداا 

مب فتح آفاق واد ا ملساقاا نديثا في  اللغويا الحديثا م ارن احثيا مب خالل املخرجاا التط يقيا وال حثيا

أاللغا ال ربيا. 

http://www.al-jazirah.com/2015/20150910/fe13.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20150910/fe13.htm
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تشار ه ا إلى أم الكرس ي هو م ادرن تقدمع بفا مؤدسا الجزيرن الصحفيا ملثلا في صحيفا الجزيرن لت زيز 

الشراكا اةم الصحيفا وجام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب؛ وذلك لتحقيق نقلا نوعيا في ممال ال حوث 

الكوادر الوط يا؛ ملا أتاح لل حث اللغوي أم يل فس في ظل مساقاا جديدن ادتقط ع  والدراداا وتطويرأ

عدًدا ك ةًرا مب ألاكاديليةم وال انثةم، وكانع هذه التظاهرن ال لليا والثقافيا م اد ا للوقوس على نصيلا 

في مواك ا املستمداا  ال حوث اللغويا الحديثا وتطل اته املستق ليا في املللكا ال ربيا الس وديا؛ ملا تسهم

أال لليا، وتشجيب إلااداع والتلةز ال لمي وتطوي هلا لخدما الفرد واملمتلب. 

أ* لتحقيق ألاهداس املردوما لهذه املرنلا عقد الكرس ي لقاًء تشاورًيا مب عدٍد مب املختصةم في املماالا التاليا: 

أاللغا ال ربيا:  -

أال حو والصرس في جام ا امللك د ود. أدتاذ  -أ. د. ودليا ع داملحسب امل صور 

أأدتاذ ال حو والصرس املشارك في جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب.  -د. نوال دليلام الث يام 

أأدتاذ اللغوياا في جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب.  -أ. د. نوال إاراهيم الحلون 

أإلاعالم:  -

أداا إلاعالم الجديد في جام ا إلامام محلد اب د ود إلادالميا. أدتاذ كرس ي درا -أ. د. ع دهللا الرفاعي 

أاملدوناا واملواقب اللغويا:  -

أدتاذ فقه اللغا املشارك في جام ا إلامام محلد اب د ود واملشرس على موقب )صوا  -د. ع دال زيز الحليد 

أال ربيا(. 

أمللك ع دال زيز لل لوم والتق يا. املشرس على املدونا اللغويا ملدي ا ا -د. ع داملحسب الثبيتي 

أنظم امل لوماا:  -

أأدتاذ الحادب ونظم امل لوماا املشارك في جام ا امللك د ود.  -د. ه د دليلام الخليفا 

وذلك لتحديد املشروعاا والدوراا التدريبيا وامللتقياا املقترنا لهذه املرنلا. وتم تشكيل لج ا ادلشاريا وتم 

أاختيار أعضائفا متوافًقا مب ألاهداس والخطا املقترنا وهم: 

أد. نوال دليلام الث يام أدتاذ الكرس ي. 

أجام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب. أدتاذ اللغوياا في كليا آلاداب  -أ. د. نوال إاراهيم الحلون 

أأدتاذ ألادب الحديث وتحليل الخطاب في جام ا إلامام محلد اب د ود إلادالميا.  -د. شاديا شقروش 

أأدتاذ ألادب الحديث في جام ا ألامةر دلطام وكات ا إعالميا.  -د. أمةرن علي الزهراني 

أاملساعد في جام ا امللك د ود. أدتاذ علوم الحادب آلالي  -د. غادن م توق ال فيعي 

أأدتاذ اللغوياا املساعد في جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب.  -د. رائدن نسب املالكي 

وبحلد هللا وفضله تّم ت فيذ الخطا التي وض ها الكرس ي وفق التطل اا والطلوح الذي هدس إليه، وقد ت وعع 

ط يقيا، وورش علل وندواا، ومسااقاا وعدد مب م اشط الكرس ي ما اةم مشروعاا احثيا، ومشروعاا ت

أإلاصداراا وتلثلع في املشروعاا التاليا: 

فبراير  3-3هـ ربيب ألاول املوافق  23-22ملتقى )تحوالا ال صر الرقمي وآثارها على اللغا ال ربيا( في الفترن:  -

 مب تحوالا ال صر م. يفدس إلى درادا واقب اللغا ال ربيا مب خالل ق واا إلاعالم الجدي2063
ً
د اصفدفا تحوال

الرقمي، ب دما أص حع هذه الق واا ظاهرن اجتلاعيا لغويا، نققع نماًنا ك ةًرا في ادتقطاب فئا الش اب، 

ل عليفم في نفضا ألامم واملمتل اا؛ وال ديلا أم اللغا في هذه الق واا، ومب هذه الفئا  -الذيب هم َمب ُت وَّ

ب عدن، وامللتقى مب خالل محاوره وأطروناته تسعى جاهًدا للشخيص هذه ألازما، تلر اأزما مب جوان -تحديًدا

ا.  أوتداول آلاراء املقترنا، وتمارب املؤدساا في ممال خدما اللغا ال ربيا تق يًّ
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أهـ.. 6333-3-22اليوم ألاول: ألاند 

أخدافتتاح والتدشةم: 

أراداا اللغويا الحديثا. تدشةم املرنلا الثانيا مب كرس ي احث صحيفا الجزيرن للد -

أكللا م الي مديرن الجام ا الدكتورن :هدى ا ع محلد ال ليل.  -

أكللا رئيس تحرير صحيفا الجزيرن ألادتاذ: خالد اب نلد املالك.  -

أكللا أدتاذ الكرس ي الدكتورن: نوال ا ع دليلام الث يام.  -

أاملحور ألاول: تحوالا ال صر الرقمي: قراءاا وان كاداا: 

تحوالا ال صر الرقمي واللغا ال ربيا: مظاهر وان كاداا د. فهد الحارثي.. رئيس مركز أد ار للدراداا  - 6

أوال حوث وإلاعالم. 

أإدارن الجلسا: 

أأ. فاطلا الحسةم.. مديرن الفرع ال سائي مكت ا امللك ع دال زيز ال اما. 

طلا الوهيبي.. أدتاذ ألادب في كليا آلاداب جام ا ألادب في مواجها التحدياا والتحوالا: مقاربا نظريا د.فا -2

أألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب. 

أاملحور الثاني: مظاهر إلاعالم الجديد وآثاره على اللغا ال ربيا: 

تأثةر إلاعالم الجديد على اللغا ال ربيا: درادا في الداللا واملعجم د.ناصر الحجيالم.. وكيل وزارن الثقافا  -6

أوإلاعالم. 

أدارن الجلسا: د. نوال الحلون.. أدتاذ اللغوياا في جام ا ألامةرن نورن. إ

جام ا  -تأثةر إلاعالم الجديد على اللغا والثقافا د. إاراهيم الشلسام.. أدتاذ ال حو والصرس في كليا آلاداب  -2

أامللك د ود. 

أهـ 6333-3-23اليوم الثاني: خداث ةم 

أاملحور الثالث: اللغا ال ربيا في مواجها إلاعالم الجديد 

ا أمام إلاعالم الجديد؟.. أ. د. ع دهللا الرفاعي أدتاذ كرس ي دراداا إلاعالم في  - 6
ً
هل تواجه اللغا ال ربيا مأزق

أجام ا إلامام محلد اب د ود. 

أإدارن الجلسا: د. زكيا ال تيبي.. أدتاذ ال الغا وال قد املساعد في جام ا ألامةرن نورن. 

أاللغا ال ربيا وإلاعالم الجديد الواقب واملأمول د. شاديا شقروش.. أدتاذ ألادب وتحليل الخطاب املشارك  - 2

أفي جام ا إلامام محلد اب د ود. 

أي رصد الظاهرن املحور الرابب: تمارب املؤدساا ودورها ف

 د. إاراهيم التركي.. مدير تحرير الشئوم الثقافيا اصحيفا الجزيرن.  - 6
ً
أصحيفا الجزيرن أنلوذجا

أإدارن الجلسا: أ. أميلا الخليس.. جام ا امللك د ود. 

 د. ع دهللا الوشمي.. ألامةم ال ام ملركز ا - 2
ً
مللك ع دهللا مركز امللك ع دهللا الدولي لخدما اللغا ال ربيا أنلوذجا

ألخدما اللغا ال ربيا. 

أاملداخل الرئيس للللتقى: د. ع دالرنلب الشبيلي.. عضو اململس ألاعلى لإلعالم. 

نظًرا ألهليا توثيق أعلال وف الياا امللتقى، قام الكرس ي اط اعا هذه املشاركاا في كتاب ليكوم مصدًرا عللًيا 

تاح للجليب ورقًيا وإلكترونًيا وع وانه: )تحوالا ال صر الرقمي داعًلا لل انثةم واملكت ا اللغويا، والكتاب م

أوآثارها على اللغا ال ربيا(. 

أاملشروع ال حثي )اللغا ال ربيا وإلاعالم الجديد( 
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ا مب ردالا كرس ي احث صحيفا الجزيرن للدراداا اللغويا الحديثا في إثراء ال حث اللغوي التط يقي في 
ً
انطالق

لب الكرس ي عب مشروعه ال حثي في ممال اللغا ال ربيا وإلاعالم الجديد، وب د عدٍد مب املماالا الحديثا أع

أاملرانل أصدر الكرس ي ثالثا أاحاث هي: 

جام ا  -أدتاذ اللسانياا التط يقيا  -أ. د. وليد ال  اتي  -ودائل التواصل خداجتلاعي وأثرها في اللغا ال ربيا •أ

أال تراء ألاردنيا. 

د. عايدن ا ع د يد ال صلا  -عي في ودائل إلاعالم )عي ا مب مقاالا صحيفا الجزيرن أنلوذًجا( املصدر الص ا•أ

أجام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب.  -كليا آلاداب  -أدتاذ ال حو والصرس املشارك  -

أ ال ا ع ناصر د. نوأ -ألاشكال ألادايا الوجةزن في فضاء تويتر)درادا في إشكاليا التم يس وجلالياا التلقي( •

أجام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب.  -كليا آلاداب  -أدتاذ ألادب وال قد املشارك  -السويلم 

وتم تحكيم وإجازن ألااحاث مب ق ل مملا الدراداا اللغويا التاب ا ملركز امللك فيصل للدراداا وال حوث 

أإلادالميا. 

أورش ال لل في املشروع: 

أوإلاعالم الجديد(  ورشا علل )اللغا ال ربيا•أ

وزيادن في توثيق الصلا اةم اللغا ال ربيا وإلاعالم الجديد، ورغ ا في توجيه ال انثاا في هذا املمال للوجها 

أالصحيحا وتزويدهب ااملصادر الحديثا ذاا ال القا عقد الكرس ي ورشا علل شارك فيفا كٌل مب: 

أم ا ال تراء ألاردنيا. جا -أ. د. وليد ال  اتي أدتاذ اللسام ياا التط يقيا 

أجام ا إلامام محلد اب د ود إلادالميا.  -أ. د. أنلد إاراهيم درويش أدتاذ ال الغا وال قد ألادبي 

أمسااقاا الطال اا: 

م الكرس ي مسااقا للطال اا نول إعداد وتحرير أفالم في ممال خدما اللغا ال ربيا ووصو نالها الراهب •أ
ّ
نظ

أ، وتم تحكيم املشاركاا وإلاعالم عنفا في صحيفا الجزيرن. واملقترناا للحفاظ عليفا

أمسااقا ألاكثر تغريداا على نساب )ضاداا ألامةرن نورن( في املحاور التاليا: •أ

أأهليا اللغا ال ربيا.  -

أألاخطاء الشائ ا في اللغا ال ربيا.  -

أالغريب في اللغا ال ربيا.  -

أاملؤتلراا وال دواا التي تخدم اللغا ال ربيا.  -

أالدوراا التدريبيا: 

أعقد الكرس ي دوراا تدريبيا للطال اا؛ لتؤهلب إلعداد وتحرير ألافالم الت ليليا وتشلل دورتي:  - 6

أكيو ت ديب فيللك الخاص في يوم واند؟. •أ

أ أعدتفا وقدمدفا ألادتاذن: دارن ا ع محلد  ت لمي م ادئ تصليم الردوم املتحركا اادتخدام ارنامج فالش..•

أمحاضر تق ياا الت ليم.  -امله ا مدربا الت ليم إلالكتروني االجام ا الس وديا إلالكترونيا 

أدورن )التحرير إلاخ اري(.  - 2

 النتياج الجام ا لتدريب الكوادر املختصا اال لل إلاعالمي؛ فاددفدفع تدريب أدرن 
ً
عقدا هذه الدورن تل يا

تحرير صحيفا ن ب الجام ا، وم سوباا وندن إلاعالم، وامل سقاا إلاعالمياا لل لاداا والكلياا، وكانع مب 

أإعداد وتقديم املسلشارن إلاعالميا ألادتاذن نورن ا ع د د الحويتي صان ا ومؤدسا وكالا )نوقا ميديا(. 

أملتقى الت ليم إلالكتروني في خدما اللغا ال ربيا 
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. وجاء امللتقى إيلانا اأم للت ليم 2063أاريل  23هـ املوافق 6331جلادى ألاخرى  23ى في الفترن : عقد هذا امللتق

سّةر 
ُ
إلالكتروني أهليا ك ةرن في هذا ال صر الذي تشهد ثورن رقليا في كل املياديب ملا ج ل الدول املتقدما ت

، ومب ه ا وجب تسخةر الق واا
ً
إلالكترونيا لدعم اللغا ال ربيا، التي تلثل  هذا ألامر في خدما ال لم واللغا م ا

أهويل ا امل رفيا. 

أوتوزعع محاور امللتقى واملشاركوم على ال حو التالي: 

أاملحور ألاول: ت ليم اللغا ال ربيا مب خالل التق يا: رؤى وتحدياا 

ام أدتاذ علوم الحادب دمج التق يا في ت ليم اللغا ال ربيا ضرورن أم ترس؟.. قدمها أ. د. ع دامللك السلل -6

أكليا الحادب آلالي في جام ا امللك د ود. 

جام ا إلامام محلد  -وأدار الجلسا د. منى خطابي أدتاذ نظم امل لوماا املساعد في كليا علوم الحادب آلالي 

أاب د ود. 

مل لوماا املساعد ت ليم اللغا ال ربيا مب خالل التق يا: مماالا ومساراا د. فاطلا ااعثلام.. أدتاذ نظم ا -2

أفي كليا الحاد اا وتق يا امل لوماا جام ا امللك ع دال زيز. 

التحدياا الراه ا واملستق ليا التي تواجه توظيو الت ليم إلالكتروني أ. د نوال الحلون.. أدتاذ اللغوياا في  -3

أكليا آلاداب جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب. 

أالس وديا في خدما اللغا ال ربيا مب خالل التق يا املحور الثاني: جهود الجام اا 

الجام اا الس وديا في ت ليم اللغا ال ربيا مب خالل التق يا د. غادن ال فيعي.. أدتاذ علوم الحادب آلالي  - 6

أاملساعد في كليا الحادب آلالي جام ا امللك د ود. 

جام ا ألامةرن نورن ا ع  –إدارن الجلسا: د. أمل الجارهللا.. أدتاذ تق ياا الت ليم املساعد في كليا الترايا 

أع دالرنلب. 

الجام اا الس وديا في ت ليم اللغا ال ربيا )لغا ثانيا( د. ع دال زيز ال ريني.. املشرس على املركز إلالكتروني  - 2

أيا إلالكترونيا. لت ليم ال ربيا في الجام ا الس ود

كرس ي احث صحيفا الجزيرن في خدما اللغا ال ربيا مب خالل التق يا د. نوال الث يام.. أدتاذ ال حو  - 3

أأدتاذ كرس ي احث صحيفا الجزيرن.  -والصرس املشارك في كليا آلاداب جام ا ألامةرن نورن 

أخالل التق يا  املحور الثالث: جهود املراكز واملؤدساا في خدما اللغا ال ربيا مب

مملس أاو ظبي للت ليم د. علي الحلادي.. مدير قسم امل اهج  -تمارب عربيا م اصرن في الت ليم إلالكتروني  - 6

أمملس أاو ظبي إلاماراا ال ربيا املتحدن.  -ال ربيا 

أإدارن الجلسا: د. رائدن املالكي.. أدتاذ اللغوياا املساعد كليا آلاداب جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب. 

جهود مدي ا امللك ع دال زيز لل لوم والتق يا د.ع داملحسب الثبيتي.. أدتاذ احث مساعد في م هد احوث  - 2

أالحادب الدي ا امللك ع دال زيز لل لوم والتق يا. 

شركا  -د القطاع الخاص في ت ليم اللغا ال ربيا إلكترونًيا م. صالح الديب فرنام.. مدير م تج أول جهوأ - 3

أال ظم ال ربيا املتطورن )نسيج(. 

أوصانب امللتقى عدد مب ورشاا ال لل: 

كيو تستفيديب مب املقرر إلالكتروني في التدريس؟ قدمدفا د. دهام ا ع دللام الجريوي.. أدتاذ تك ولوجيا 

أجام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب.  -الت ليم املساعد في كليا الترايا 

وتوظيو ش كا الويب في ال لليا الت ليليا د. غادن ا ع م توق ال فيعي.. أدتاذ علوم الحادب املساعد في 

أكليا علوم الحادب آلالي جام ا امللك د ود. 
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أأنلوذًجا( د. مها ا ع نفل الحارثي  Sketch Engineمماالا ال حث اللغوي في املدوناا )ارنامج 

أأ دتاذ اللغوياا إلانملةزيا املساعد في كليا آلاداب جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب. 

 عللًيا 
ً
 للفائدن املرجون منفا، أصدر سجال

ً
ونرًصا مب الكرس ي على توثيق ف الياته وم اشطه ال لليا؛ وادتكلاال

ي كتاب ب  وام )الت ليم إلالكتروني في خدما اللغا ال ربيا( وهو متاح للجليب ورقًيا لألوراق املقدما في امللتقى ف

أوإلكترونًيا على موقب الكرس ي. 

أورش علل في املشروع: 

أدتاذ اللغوياا  -د. مها نفل الحارثي  -( أنلوذًجا (Sketch Engineمماالا ال حث اللغوي في املدوناا ارنامج •أ

أب جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب. املساعد في كليا آلادا

أ د. مها الحارثي.. أدتاذ اللغوياا  -دور املدوناا اللغويا في أاحاث اللغا ال ربيا اتماهاا احثيا جديدن •

أ. مها الربي ا محاضر علوم الحادب آلالي جام ا إلامام محلد اب  -املساعد في كليا آلاداب جام ا ألامةرن نورن 

أ د ود إلادالميا.

توظيو ش كا الويب في ال لليا الت ليليا د. غادن ال فيعي.. أدتاذ  -التخطيط ملشروعاا الت ليم إلالكتروني•أ

أجام ا امللك د ود.  -علوم الحادب في كليا الحادب آلالي 

أما الجانب التط يقي لللشروع فقد تلثل في التوجه لت فيذ عدد مب التط يقاا واملقرراا واملشروعاا 

أونيا: إلالكتر

أالتط يقاا إلالكترونيا: 

نيث توّجه الكرس ي إلى هذا املمال وهدس إلى دد الفمون في دوق تط يقاا الهواتو الذكيا املخصصا للغا 

ال ربيا، وتوفةر ارممياا مالزما لل انثةم وطالب ال لم وذلك ام لها متوافرن اأجهزتفم ال قالا، وأنتج تط يقةم 

أهلا: 

أتروني: تط يق الكرس ي إلالك -6

أأهداس املشروع: 

أ إنشاء تط يق إلكتروني يدعم ارامج آلايفوم و ت رض م لوماا ثااتا ومحدثا لللشروعاا والف الياا التي •

أيقيلها الكرس ي. 

أربطه اصفحا املوقب إلالكتروني للكرس ي. •أ

أااإلمكام تحليله على أجهزن آلايفوم على الرااط التالي: و 

https://itunes.apple.com/us/app/krsy-bhth-aljzyrt/id862323112?ls=1الجزيرنmt=8 أ

أتط يق ملعجم إلكتروني.  - 2

أتط يق معجم مفرداا القرآم الكريم. 

أويلكب تحليله على الروااط التاليا: 

أألجهزن آندرويد على الرااط التالي 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.muffradutttamolpnujhazerh.muffradut أ

أألجهزن آلايفوم على الرااط التالي 

https://itunes.apple.com/sa/app/quraan-words-dictionary/id820835884?mt=8 أ

أاملقرراا إلالكترونيا: 

ِ ه مب خاللها مب التفاعل م ها 
ّ
ظهرا الحاجا الت ليليا إليماد ق واا تفاعليا، وتقديم ايئا اديلا لللت لم تلك

واكلساب املزيد مب امل ارس واملهاراا، وذلك اإنداث وإعداد نقيقي ل يئا الت ليم إلالكتروني، والودائط 
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رن للل ادرن في إعداد وتصليم: مقرري )التحرير املت ددن في ممال الت ليم؛ ملا دعا اكرس ي احث صحيفا الجزي

(.. وهلا مقررام إلكترونيام اكامل مكوناتفلا مب أهداس ومحتوى وأنشطا 202و عرب  606الكتابي عرب 

واخت اراا، وبكامل ما يتضل اه مب شرح نصوص وطرح لألدئلا وردوماا لخرائط ذه يا، وهلا مقدمام 

ا في ممال اللغا ال ربيا، وقد تم رف هلا على موقب الجام ا وإتاندفلا لخدما أعضاء هيئا التدريس والطال ا

ألللستخدمةم. 

أولتحقيق الفائدن مب هذيب املقرريب تم عقد ورشتي علل، هلا: 

أكيو تستفيديب مب املقرر إلالكتروني في التدريس الجامعي؟. •أ

أتصليم املقرر إلالكتروني. •أ

ذ تك ولوجيا الت ليم املساعد في كليا الترايا جام ا ألامةرن نورن ا ع إعداد وتدريب: د. دهام الجريوي أدتا

أع دالرنلب. 

أ:  sketch Engineشراء رخصا ارنامج 

هو ارنامج نادوبي متوفر على ش كا إلانترنع على املوقب التالي:  Sketch Engineارنامج ادكلش إنمب 

www.sketchengine.co.ukلكل مب اللغاا ال ربيا وإلانملةزيا  200ويا نوالي ، يضم ال ديد مب املدوناا اللغ

والفرنسيا وألاملانيا والصي يا والروديا وإلاد انيا إلى جانب لغاا أخرى. ويقدم هذا البرنامج ال ديد مب 

وظائو التحليل اللغوي ومب أهلها: الكشافاا السياقيا، وقوائم الكللاا، ومخطط توضيحي الدت لاالا 

غويا اةم الكللاا، وقياس التكراراا واملتالزماا عب طريق عدد مب املقاييس إلانصائيا. كلا الكللا والفروق الل

أم هذا البرنامج يقدم أدان ل  اء مدوناا لغويا إما عب طريق تحليل ملفاا نصوص أو مب ش كا إلانترنع. 

دتخداماا متلةزن في تستخدم البرنامج في ص اعا امل اجم في أكسفورد وكامبريدج وكولينز ومكليلب، وله ا

جام ا في جليب أنحاء ال الم، كلا أنه تستخدم في الترجلا، وعلم املصطلح،  200التدريس وال حث في أكثر مب 

أوتق يا اللغا. 

ِدمع لجهاا عّدن في الجام ا وغةرها مب 
ُ
وللتدريب على البرنامج عقد الكرس ي عدًدا مب الدوراا والورش ق

 ع ع دالرنلب، وجام ا ألامةر دلطام ألاهليا، وجام ا امللك د ود، وجام ا امللك أهلها: جام ا ألامةرن نورن ا

أع دال زيز. 

ولالدتفادن مب البرنامج على املستوى ال ربي قام الكرس ي اإشراس وت فيذ د. مها ا ع نفل الحارثي أدتاذ 

لى اللغا ال ربيا، وادتغرق اللغوياا إلانملةزيا املساعد في الجام ا على ترجلا مصطلحاا واجها البرنامج إ

املشروع قرااا دتا أشهر مرا علليا الت ريب خاللها الرانل عديدن، وال شك اأم هذا ال لل ت ّد مفخرن 

قدمع الجام ا لل الم ال ربي  Sketch Engineللجام ا، نيث إنه عب طريق ترجلا واجها ارنامج اقون ارنامج 

 ع 
ّ
جليب ال انثةم اللغويةم، وال انثةم اصورن عاما غةر املتحدثةم وإلادالمي على ند دواء خدما عظيلا مك

ا جديدن لل حث اللغوي على أدس وم ايةر تمريبيا، م  يا على 
ً
االلغا إلانملةزيا مب ادتخدامه، وفتحع آفاق

نصوص نقيقيا لالدت لال اللغوي. وت ّد الجام ا ملثلا في الكرس ي ألاولى عاملًيا في خدما واجها البرنامج 

أترجلدفا إلى اللغا ال ربيا. ا

أعقد اللقاء ال لمي ألاول للتواصل امل رفي اةم مختصاا اللغا ال ربيا والحادب آلالي 

ت دُّ تأهيل اللغا ال ربيا رقلًيا مب أارز الدراداا اللغويا التط يقيا أكثرها اهتلاًما؛ نيث تواجه اللغا ال ربيا 

عب توظيو اللغا نادوبًيا، ووجود هون اةم اللغويةم  أزما ض و املحتوى ال ربي، وعزوس اللغويةم

والحادوبيةم؛ لذا اادر كرس ي احث صحيفا الجزيرن للدراداا اللغويا الحديثا الّدِ جسور الشراكا والتواصل 

أاينفم، ف قد اللقاء ال لمي ألاول للتواصل اةم مختصاا في اللغا ال ربيا والحادب آلالي. 
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أي ممال نود ا اللغا ال ربيا وكام مب أهم املشاركاا في اللقاء: وشهد عرض مشاركاا مت وعا ف

د. أمل دليلام السيو مب قسم الحادب آلالي جام ا إلامام محلد اب د ود )ال ص ال ربي ومرانل التحليل 

أآلالي في ضوء التط يقاا الحادوبيا(. 

 -ل إلى خدما اللغا ال ربيا تق ًيا د. ه د دليلام الخليفا مب قسم الحادب آلالي جام ا امللك د ود )السبي

أأفكار ومقترناا(. 

د. رائدن نسب املالكي مب قسم اللغا ال ربيا جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب )ارنامج ذخةرن التقاال الداللي 

أصحيح ال خاري نلوذًجا(. 

في جام ا ألامةرن نورن اب  أ. أشواق الحسب مب م هد ت ليم اللغا ال ربيا لل اطقاا بغةرها -أ. م ار ااع اد 

أع دالرنلب )املدي ا ال ربيا( لت ليم اللغا ال ربيا لغا ثانيا. 

أملتقى اللغا ال ربيا والطفل تحدياا وتمارب 

س مب أجلها كرس ي 2061 -3- 61هـ املوافق: 6336-3-22عقد امللتقى في الفترن  ّدِ
ُ
ا مب ألاهداس التي أ

ً
م، انطالق

اا اللغويا الحديثا، وتط يًقا للدراداا الحديثا التي تفتم االدراداا ال ي يا تم احث صحيفا الجزيرن للدراد

اقتراح هذا امللتقى للجلب اةم اللغا ال ربيا علًلا وأدًاا وبةم الترايا م هًجا وطريقا مب خداهتلام ااملستمداا التي 

را على هذا املوضوع مب تق ياا نديثا وودائل إعالميا. 
ّ
أأث

أ: أهداس امللتقى

أت زيز مكانا اللغا ال ربيا في املؤدساا التراويا والت ليليا.  - 6

أت ادل الخبراا وألافكار مب املختصةم في ممال ت ليم الطفل وتربيته.  - 2

أإلادهام في توفةر ايئا ت ليليا نديثا.  - 3

أالوقوس على أهم التحدياا املؤثرن على لغا الطفل ال ربي.  - 3

أاقتراح أداليب وإدتراتيمياا نديثا لالرتقاء الغا الطفل.  - 1

أالت رس على أهم التمارب والخبراا في املمال وخدادتفادن منفا.  - 6

أإلادهام في خدارتقاء ااملهاراا اللغويا للطفل.  - 1

أخدما الجام ا واملمتلب مب جوانب عدن أكاديليا وتدريبيا.  - 2

أ: محاور امللتقى واملشاركومأ

أاملحور ألاول: ت ليم اللغا ال ربيا للطفل )آفاق ورهاناا( 

توظيو التق يا الحديثا في ت ليم اللغا ال ربيا للطفل أ.د. ادر الصالح أدتاذ تق يا الت ليم في جام ا  - 6

أامللك د ود. 

أإدارن الجلسا: 

أد. هيا ال واد.. 

رؤيا ناقدن لكتب اللغا ال ربيا املطورن في ضوء املدخل التكاملي أ. د. فهد ال كر أدتاذ امل اهج وطرق  - 2

أالتدريس في جام ا إلامام محلد اب د ود إلادالميا. 

أاملحور الثاني: اللغا والهويا في أدب الطفل 

تاذ ألادب وال قد املساعد في جام ا إلامام لغا الطفل وإلاعالم مب السطون إلى املقاوما د. صالح املحلود أد - 6

أمحلد اب د ود إلادالميا. 

أإدارن الجلسا: 

أد. دهام ال  ودي أدتاذ ألادب الحديث املساعد في كليا آلاداب جام ا ألامةرن نورن. 
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د في توظيو ألاج اس ألادايا في ت ليا املهاراا اللغويا للطفل د. وفاء السبيل أدتاذ أدب ألاطفال املساع -2

أجام ا إلامام محلد اب د ود إلادالميا. 

أاملحور الثالث: تمارب متلةزن في خدما لغا الطفل 

الجهود املؤدسيا الرائدن في خدما اللغا ال ربيا للطفل د. ه د خليفا أدتاذ علم خداجتلاع املشارك في  -6

أجام ا امللك د ود. 

أإدارن الجلسا: 

أي الكت ا امللك ع دال زيز ال اما. أ. فاطلا الحسةم مديرن الفرع ال سائ

أعرض تمارب فرديا في خدما لغا الطفل د. منى ال ليفد أ. منى الشهري كات اا قصص ألاطفال.  -2

ق جليب أوراق ال لل التي عرضع في امللتقى، وهو ب  وام )اللغا 
ّ
وب د خداندفاء مب ف الياا امللتقى صدر كتاب وث

أوهو متاح في مكت ا الجام ا وعلى موقب الكرس ي إلالكتروني. ال ربيا والطفل تحدياا وتمارب(، 

أف الياا امللتقى: 

أصانب عق د امللتقى إقاما عدد مب الف الياا ذاا ال القا الوضوعه، وأهم هذه الف الياا مايلي: 

أورش ال لل: 

)أداليب إاداعيا لت ليا املهاراا اللغويا في الطفولا امل كرن( أ. نورن محسب التركي )م يدن اقسم الطفولا 

أمدرب م تلد(.  -امل كرن االجام ا 

)تمربتي في الكتااا إلااداعيا للطفل( د. وفاء إاراهيم السبيل )أدتاذ ألادب املساعد امام ا إلامام محلد اب 

أد ود( 

تب ألاطفال التي اداخلك( أ. فاطلا الحسةم )مديرن الفرع ال سائي في مكت ا امللك ع دال زيز )أطلقي مؤلفا ك

أال اما ومكت ا نادي الطفل(. 

أارامج موجها لألطفال: •أ

أتقديم : أ. داميا امل صور )كات ا للطفل(.  -البرنامج ألاول: )أنا أنب القراءن( خاص اأطفال املرنلا خدااتدائيا 

ثاني: )دأقرأ قصتي( خاص اأطفال مرنلا الروضا تقديم: أ. مها الشهري )كات ا ورّداما لقصص البرنامج ال

أألاطفال( 

أم رض ل دد مب الجهاا املهتلا الغا الطفل مب أهلها: •أ

أمركز التراث للبرممياا.  -مكت ا كام يا ما كام  -جل يا الطفولا  -مكت ا امللك ع دال زيز ال اما للطفل  -

أروع كتاب أصدر املش

ا مترجًلا مب إلانملةزيا والفرنسيا وألاملانيا إلى اللغا 
ً
دراداا نديثا في اللسانياا وألادب )اث ا عشر احث

أال ربيا( 

ا 
ً
 ّد الترجلا رافًدا مب روافد امل رفا، وتسهم في التالقح امل رفي وال للي اةم الثقافاا والحضاراا، وانطالق

ُ
إذ ت

أفي مرنلته الثانيا إلى إلادهام في ت شيط نركا الترجلا إلى ال ربيا.  مب هذه ألاهداس دعى الكرس ي

أأهداس املشروع: 

أزيادن املخزوم امل رفي اللغوي مب خالل الترجلا.  - 6

أدد الهون ال لليا في ال حث اللغوي ال ربي والذي ت اني مب شح م رفي واضح.  - 2

أالغربيا لشحذ هلا ال حث اللغوي ال ربي؛ ملا فيه مب ركود.  ادلثلار الثورن امل رفيا اللغويا في الدراداا - 3

التالقح الحضاري اةم ال ربيا وغةرها مب اللغاا اتغذيا الدراداا اللغويا اروافد جديدن وما يل  ها مب  - 3

أنقد وتصحيح وشرح وتفسةر ثم دمج وااتكار. 
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أ إنشاء اململوعاا ال حثيا وب اء فرق ال لل ال لمي املشترك. - 1

أإثراء ال حث التط يقي في اللغا ال ربيا.  - 6

أفتح مساراا جديدن في ال حث اللغوي ال ربي.  - 1

هـ، ونلاذج مختارن 6333يقوم ال حث على عي ا مب صحيفا الجزيرن، تشلل أعداًدا متفرقا للصحيفا في عام 

أمب ودائل التواصل خداجتلاعي، ويتم على مرنلتةم: 

: مرنلا الجلب وخداأ
ً
دتقراء لجلب ألاخطاء ال حويا والصرفيا وإلامالئيا وألادلوبيا واللغويا وال لل على أوال

أتحليلها وتصويبفا. 

أثانًيا: مرنلا التوثيق وال حث للوقوس على وجه الخطأ والقاعدن التي توثق صحته. 

أأهداس املشروع: 

أتصويب ألادلوب الصحفي للرقي الغا الصحافا خاصا والكتااا عاما.  - 6

أتزويد املمتلب )كّتاًاا وقراًء( اكشاس ت رض ألاخطاء اللغويا ومب ثم تصويبفا اطريقا شيقا ودهلا الت اول.  - 2

أأهداس املشروع: 

التدريب على مهاراا خداتصال اللغوي الشفهي مثل: )إلالقاء والخطااا، والتفاوض، وإلاق اع، والحواراا  - 6

أالقصةرن والحواراا امللتدن(. 

دريب على مهاراا خداتصال اللغوي الكتابي مثل: )الردالا إلاداريا، والتقارير، ومحاضر خداجتلاع، الت - 2

أومحاضر التحقيق، والتحرير ال ربي، والكتااا ألاكاديمي(. 

رفب كفاءن الت  ةر اللغوي لدى املتدرباا ملا تسهم في تف يل خداتصال الجيد، والحّد مب صراعاا ال لل،  - 3

أإلانماز.  ورفب مستوىأ

أتحقيق الكفاءن اللغويا لدى املمتلب للت  ةر عب أفكاره وآرائه وطلوناته ومشاعره.  - 3

أمدن املشروع: عامام دراديام. 

املهاراا التي تم التدريب عليفا: مهارن خدادتلاع الفّ ال، مهارن التلخيص، مهارن إلالقاء، مهارن كتااا السةرن 

إلاداريا، إعداد التقارير إلاداريا. وقد قدمع الدوراا التدريبيا ل دد مب الجهاا الذاتيا، مهارن تحرير الردائل 

أداخل جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب وخارجها كال دون ال امليا للش اب إلادالمي. 

أشارك الكرس ي ب دد مب الف الياا: 

أاملشاركا االيوم ال المي للغا ال ربيا ب قد عدد مب الف الياا.  -

قديم ندون نقاشيا موجها للطال اا ومنفم ب  وام )وكم عّز أقواٌم ب ِز لغاا( وكانع االشراكا اةم طال اا ت -

جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب وجام ا ألامةر دلطام، ناقشع أد اب عزوس الش اب عب ادت لال اللغا 

أال ربيا، والحلول املقترنا؛ لتحفةزهم على ادتخدامها. 

أالشراكاا: 

أعقد الكرس ي عدًدا مب الشراكاا أهلها كانع مب: 

أمركز امللك فيصل لل حوث والدراداا إلادالميا.  -

أال ادي ألادبي االرياض.  -

أم هد )عربي( لت ليم اللغا ال ربيا.  -

أمركز التراث للبرممياا.  -

ألرنلب. م هد ت ليم اللغا ال ربيا لغةر ال اطقاا بفا في جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دا -

أإصداراا الكرس ي: 
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أثالثا أاحاث علليا: 

أودائل التواصل خداجتلاعي وأثرها على اللغا ال ربيا.  -

-  .
ً
أاملصدر الص اعي في ودائل إلاعالم: مقاالا صحيفا الجزيرن أنلوذجا

أألاشكال ألادايا الوجةزن في فضاء تويتر.  -

أدتا كتب هي: 

أتحوالا ال صر الرقمي وآثارها في اللغا ال ربيا.  -

أالت ليم إلالكتروني في خدما اللغا ال ربيا.  -

أاللغا ال ربيا والطفل تحدياا وتمارب.  -

ا مترجًلا مب إلانملةزيا والفرنسيا وألاملانيا إلى اللغا  -
ً
دراداا نديثا في اللسانياا وألادب )اث ا عشر احث

أال ربيا( 

أط يقيا في اللغا ال ربيا وإلاعالم الجديد. أاحاث ت -

أكشاس ألاخطاء اللغويا في الصحافا.  -

أ* تط يقام إلكترونيام: 

أتط يق مفرداا القرآم. 

أتط يق كرس ي احث صحيفا الجزيرن. 

أ* مقررام إلكترونيام 

أ. 606مقرر التحرير الكتابي عرب 

أ. 202مقرر التدري اا اللغويا عرب 

أضلب جليب أوراق ال لل ومادن الورش وال دواا * موقب إلكتروني ت

http:/www.jazirah-chair.net /أ

أ* * * 

أالرؤيا 

أم يكوم لجام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب الريادن والتلةز في دعم امل رفا املتخصصا، والدراداا اللغويا 

أالتط يقيا الجديدن. 

أ* * * 

أالردالا 

السعي إلى تفيئا ايئا علليا لغويا احثيا وادلشاريا وتدريبيا، نديثا ومتطورن تدعم روح خدااتكار وإلااداع 

لدى ال انثةم اصفا خاصا واملمتلب اصفا عاما مب خالل إثراء امل رفا ال ظريا والتط يقيا في مماالا 

أالكرس ي امودن عاليا وبأعلى مستوى مب الكفاءن والتلةز ال لمي. 

أ*  * *

أألاهداس 

أإلااداع والتلةز في ال حث ال لمي في املمال ال ظري والتط يقي في مماالا الكرس ي.  - 6

أخدما اللغا ال ربيا وت زيزها؛ ألنفا ركةزن مب ركائز الهويا ال ربيا إلادالميا.  - 2

أخدما اللغا ال ربيا في عصرنا الحاضر وادتخداماتفا في ودائل إلاعالم الجديد.  - 3

أادتحداث مساراا جديدن في ال حث ال لمي التط يقي في ضوء ال ظرياا الجديدن.  - 3

أربط الت لم وال حث ال لمي االتق ياا الحديثا الا يخدم اللغا ال ربيا.  - 1
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6 -  .
ً
أادتقطاب الكفاءاا ال لليا امللةزن عامليا

أ حث ال لمي. تمذير الثقافا ال حثيا وتشجيب ال لل املشترك مب خالل فرق ال - 1

أ
  م 3132 سبتمبر 33- هـ 6341 ذو القعدة 32 السبت    

مبتعثة الطب جبامعة نورة حتند جائزتي كلية الطب للتميز وأفضل ورقة 
  علمية

نصلع امل يدن غدير القصةر امل ت ثا لدرادا املاجستةر في تخصص ال ساء والوالدن مب كليا الطب البشري 

امام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب على جائزتةم دوليتةم تلثلع ألاولى في جائزن كليا الطب للتلةز في الدراداا 

أألامريكيا لطب إلانماب.  ال ليا، والثانيا امائزن أفضل ورقا علليا في مؤتلر الجل يا

وتسعى الجام ا إلى خداهتلام اطال اا الدراداا ال ليا واللواتي تم اات اثفب إلتلام الحصول على درجتي 

املاجستةر والدكتوراه في كافا التخصصاا، ونهجها الدائم في ت زيز مخرجاتفا ألاكاديليا وال حثيا ويشار إلى أم 

 تكّرِم فيه ال ائداا مب خداات اث والحاصالا على الدرجا إدارن خداات اث والتدريب 
ً
م لقاًء د ويا ِ

ّ
االجام ا ت ظ

أال لليا، وملب نصلب على جوائز علليا أو تلةز احثي خالل فترن اات اثفب.

أ

  م 3132 اكتوبر 2- هـ 6341 ذو الحجة 36 الجمعة    

  برعاية معالي مديرة الجامعة

تدشني انطالقة برامج الدراسات العليا بالشراكات اخلارجية يف جامعة 
  األمرية نورة

رعع م الي مديرن جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب ص اح أمس السرح مركز املحاكان االجام ا نفل تدشةم 

ارامج الدراداا ال ليا ملرنلا املاجستةر؛ بفدس الت ريو ابرامج الدراداا ال ليا وإلقاء الضوء عليفا مب 

لاداا املساندن، وأعضاء الهيئا الشراكاا الخارجيا، وبحضور وكيالا الجام ا وعليداا الكلياا وال 

الت ليليا ومشرفاا البرامج ال لليا وطال اا الدراداا ال ليا في ارامج املاجستةر، ومشرفاا ارنامج املاجستةر 

امام ا دالب ديتي، وأشارا م الي مديرن الجام ا إلى أم تدشةم ارامج الدراداا ال ليا اليوم تسهم في تحقيق 

ال ربيا الس وديا االتحول إلى اقتصاد امل رفا، وبي ع م اليفا إلى الهدس مب ارامج أهداس الت ليا ااملللكا 

الدراداا ال ليا االشراكاا الخارجيا تحقيق الجودن في املحتوى واملخرجاا املتلةزن، إضافا الى تطوير ألاقسام 

متزام ا مب انطالقا الخطا االجام ا، وتوطيد ال القا مب الجام اا املتلةزن، وتأتي انطالقا البرامج اليوم 

خدادتراتيميا ال شريا للجام ا، وأوضحع وكيلا الجام ا للدراداا ال ليا وال حث ال لمي املكلفا: د.هدى 

الوهيبي، إلى أم تدشةم ارامج الدراداا ال ليا هذا ال ام ليواكب التطل اا في الجام ا ويحقق أهدافها 

تق ليا في الدراداا ال ليا الرنلتي املاجستةر والدكتوراه، إلادتراتيميا، وهي نوان النطالقا ارامج مس

وادت رضع عليدن الدراداا ال ليا االجام ا د.مشاعل املفةريج تاريخ علادن الدراداا ال ليا االجام ا مب 

 نشأن كلياا الترايا الى اليوم امام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب، ويأتي تدشةم ارامج الدراداا ال ليا اليوم

ب د توقو الق ول في ارامج الدراداا ال ليا الرنلتي املاجستةر والدكتوراه لثلانيا أعوام، وبفدس رفب الجودن 

وتلةز املخرج في البرامج ال لليا، م ي ا ال لل على انطالقا البرامج االشراكاا الخارجيا االكلياا الصحيا 

ن نورن ا ع ع دالرنلب ملثلا ب لادن الدراداا االجام ا وكليا الحادب وامل لوماا، و تسعى جام ا ألامةرأ

http://www.al-jazirah.com/2015/20150912/ln68.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20150912/ln68.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151009/fe16.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151009/fe16.htm
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ال ليا لتقديم ارامج دراداا عليا امودن عاليا الختلو مماالا امل رفا وال لوم ودفب عجلا ال حث ال لمي 

وت زيز خدامكاناا ال حثيا وخدادلشاريا للجام ا اخبراا عامليا مرموقا وتف يل دور الجام ا لللساهلا في إعداد 

امله يا وألاكاديليا في املماالا التي تلبي خدانتياجاا الوط يا ولت زيز القيم الوط يا وخدما  املرأن للحيان

أاملمتلب. ومب هذا امل طلق د ع الجام ا الدتقطاب وخلق توأما وشراكا علليا فاعلا مب الجام اا ال امليا. 

وي د مساق اللسانياا الحادوبيا وقد أثلرا هذه الجهود ب قد شراكاا مب جام اا محليا واقليليا وعامليا، 

 على مستوى الجام اا ألاج بيا، وي د 
ً
 اكرا وجديدا

ً
 فهو ما يزال مماال

ً
مب أندث املساقاا اللسانيا عامليا

 
ً
 ااركته أقسام اللغا ال ربيا محليا

ً
 نيث أندثع فيه جام ا ألامةرن نورن ا ع ع د الرنلب د قا

ً
الونيد عربيا

؛ نيث تم افتتاح
ً
ثالثا ارامج ملرنلا املاجستةر اثالثا مساراا مختلفا تخدم ال لليا الت ليليا ودد  واقليليا

ناجا دوق ال لل اكوادر وط يا مؤهلا على أعلى مستوى.؛ نيث وق ع جام ا ألامةرن نورن ا ع ع د الرنلب 

أقاا هي: عقد شراكا مب الجام ا إلادالميا ااملدي ا امل ورن لبرنامج الدراداا خدادالميا اثالث مسا

أ. ارنامج التفسةر وعلوم القرآم مب كليا القرآم الكريم. 6

أ. ارنامج ال قيدن مب كليا الدعون وأصول الديب. 2

أ. ارنامج الس ا ال  ويا وعلومها مب كليا الحديث الشريو. 3

ملكت اا اأاحاث ويفدس البرنامج إلى خدما ال لليا الت ليليا إضافا إلى خدما البرنامج لل حث ال لمي في إثراء ا

عليقا وما تستمد مب نوازل وقضايا م اصرن، وإعداد الكوادر ال لليا املؤهلا واملتخصصا ل شر الديب 

أخدادالمي الصحيح في جليب االد ال الم والتدريس املحليا وال امليا. 

لى جلب وتلخيص يؤهل البرنامج الخريماا إلى فهم ألادس ال ظريا وامل هجيا في الدراداا إلادالميا إضافا إ

أوتحليل املسائل ال لليا، وتطوير مهاراا التواصل وتق يا امل لوماا. 

وفي ذاا خداتماه وق ع الجام ا عقد شراكا مب جام ا محلد الخامس في املغرب ال ربي لتقديم ارنامج 

 ملا تتلةز اه هذه الجام ا في ممال الدراداا ال 
ً
أربيا اللغويا. املاجستةر في اللغا ال ربيا وآدابفا نظرا

و يفدس هذا البرنامج في املقام ألاول إلى دد ناجا دوق ال لل اخريماا مؤهالا مب نللا املاجستةر في اللغا 

ال ربيا وعلومها نيث ت تلد هذا البرنامج على تحليل الظواهر اللغويا قديلها ونديثفا وفق م هج لغوي أصيل 

ال الغيا. إضافا إلى وصو التراث اللغوي وألادبي وال الغي وم اصر. وتلخيص ال ظرياا ألادايا وال قديا وأ

أوال قدي وفق امل طلقاا اللغويا وألادايا. ويشتلل هذا البرنامج على أرب ا مساقاا دقيقا هي: 

أ. اللسانياا )اللغا وال حو(. 6

أ. خدادب وال الغا. 2

أ. ال قد. 3

أ. اللسانياا الحادوبيا. 3

 على وي د مساق اللسانياا الحادوب
ً
 اكرا وجديدا

ً
 فهو ما يزال مماال

ً
يا مب أندث املساقاا اللسانيا عامليا

 
ً
 نيث أندثع فيه جام ا ألامةرن نورن ا ع ع د الرنلب د قا

ً
مستوى الجام اا ألاج بيا وي د الونيد عربيا

. فاللغا هي ال وااا امللكيا لالقتصاد امل رف
ً
 واقليليا

ً
ي ونضاراا الدول ااركته أقسام اللغا ال ربيا محليا

دتقاس مستق ال اتق ياتفا، لذا فإم مساق اللسانياا الحادوبيا مب أكثر التخصصاا املؤهلا التي دتقودنا 

لدخول ممتلب امل رفا وخدما املحتوى ال ربي ناهيك أنه هو الذي ديسهم في إعادن شكل ت ليم وت لم اللغا 

أال ربيا ويم لها مواك ا ل صرها. 

كلا وق ع جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب عقد شراكا مب جام ا مدي ا دالب لبرنامج إلادارن وألاعلال 

أاملاليا( وديتم تغطيا البرنامج على مدى ارب ا فصول دراديا.  -ريادن ألاعلال -اثالثا مساراا)اللسويق
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الل إعداد متخصصاا على مستوى عال ويفدس البرنامج إلى تقديم خبرن ت ليليا ذاا نقلا نوعيا جديدن مب خ

أمب الكفاءن ليشغلب وظائو قياديا في امل ظلاا. 

أويؤهل البرنامج الخريما ليكوم لديفا: 

امل رفا والخبرن في ممال إلادارن خدادتراتيميا التي تشلل مقوماا إلادارن ال اجحا داخل امل شأن وتأثةرها على »أ

أخداداء وإدارن الشركاا. 

أنل املشاكل خداداريا على املستوى خدادتراتيجي والتك يكي.  القدرن على»أ

أكلا يؤهلها لالطالع على ال ظرياا وألااحاث التمريبيا في جليب جوانب إدارن ألاعلال. »أ

أ وكذلك القدرن على تط يق املهاراا ال حثيا لكتااا الردالا وإنداث تغةراا في التفكةر والسلوك الحالي في »

أا ا اء على ألادلا املكلس ا مب ألااحاث. ألاوضاع الت ظيلي

أ تلكةم الخريماا مب تقييم وإصدار قراراا اخصوص تطوير نلول م اد ا ململوعا مب املشاكل التماريا »

أعلى املستوى الوظيفي. 

كلا »أالقدرن على التواصل اوضوح مب الخبراء وال انثةم وادتخدام مهاراا متقدما لت فيذ ونقل ال حوث. »أ

الطال اا على تحديث وت ليق م لوماتفب ومهاراتفب مب خالل ال حث والتدريب ألاكاديمي واملنهي، ويلكنفب يحفز 

أمب إدراك دورهب في تلثيل إلادارن في املمتلب وكيفيا ادتخدام هذا الدور. 

م ا وفي نفايا نفل التدشةم عقدا م الي مديرن الجام ا لقاء مفتونا مب طال اا الدراداا ال ليا االجا

وبحضور وكيلا الجام ا للدراداا ال ليا وال حث ال لمي املكلفا، و عليدن الدراداا ال ليا، ود ادن عليدن 

كليا آلاداب وعليدن كليا خدادارن وألاعلال، وتم فيه خدادتلاع إلى تساؤالا واقتراناا وادتفساراا الطال اا 

أوتم اتخاذ الخطواا وخدارشاد ملا يواجههب مب مشكالا. 

أ

أ

أ
أ    م3132اكتوبر  33- هـ 3416الحجة ذو  32 األحد    

ة
ّ
دشن برامج ماجستري بشراكات عاملي

ُ
  جامعة األمرية نورة ت

دش ع م الي مديرن جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب الدكتورن ُهدى ا ع محلد ال ليل، ارامج نديثا 

للدراداا ال ليا في الجام ا ملرنلا املاجستةر االت اوم مب ب ض الجام اا املتقدما في ال الم، ب د انقطاع دام 

ألا يخدم أغراض الت ليا الوط يا. ثلانيا أعوام، بغيا النفوض ااملستوى ال لمي لللرأن الس وديا ا

اإذم هللا ت الى  –وأوضحع الدكتورن هدى ال ليل في كللا لها بفذه امل اد ا أم ارامج الدراداا ال ليا دلسهم 

في تحقيق أهداس الت ليا في املللكا الراميا إلى التحول القتصاد امل رفا، ودت زز مب خالل شراكاتفا ال لليا  -

جودن املحتوى الت ليمي ت مي القدرن ال لليا لللرأن الس وديا للوصول إلى مخرجاا أكاديليا املحليا والخارجيا 

متلةزن تخدم املمتلب والوطب، الفتا ال ظر إلى أم انطالق هذه البرامج أتى مب انطالق الخطا خدادتراتيميا 

أال شريا للجام ا هذا ال ام. 

م ا ألامةرن نورن الدكتورن مشاعل املفةريج أم الدراداا ومب جانبفا أوضحع عليدن الدراداا ال ليا في جا

، مب م طلق 
ً
ال ليا ادأا في الجام ا في كلياا ال  اا التي كانع تاب ا للرئادا ال اما لت ليم ال  اا دااقا

اصلا خداهتلام اتوفةر الت ليم ال الي املتخصص لل ساء في املللكا، الا يلبي انتياجاتفا مب الكفاءاا املؤهلا والح

أعلى درجاا الدالوم واملاجستةر، والدكتوراه. 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151011/fe9.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151011/fe9.htm
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أ

أ
أ    م3132اكتوبر  33- هـ 3416الحجة ذو  32 اإلثنين    

جائزة األمرية نورة بنت عبدالرمحن للتميز النسائي لإلجنازات املتميزة 
  دملتلف اجملاالت

تقدم جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب جائزن ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب للتلةز ال سائي لإلنمازاا املتلةزن 

أالتي تقوم بفا املرأن في املللكا ال ربيا الس وديا في مختلو املماالا. 

أعلالها املتلةزن  وت د الجائزن الونيدن في املللكا التي تختص االت ريو اإنمازاا املرأن وتسلط الضوء على

اصورن شاملا؛ نيث قرر مملس الوزراء املوافقا على ادتحداث جائزن اادم )جائزن خدامةرن نورن ا ع 

أع دالرنلب للتلةز ال سائي(. 

ومب أارز مالمح الالئحا امل ظلا للجائزن أم تكوم للجائزن لج ا في جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب ارئادا 

 ا، ويكوم لها فرعام؛ نيث تل ح الجائزن في الدراداا ال ظريا وألاعلال التط يقيا، على م الي مديرن الجام

أال حو التالي: 

الدراداا ال ظريا، تل ح جائزتفا في أرب ا مماالا هي: )ألادب، والدراداا إلانسانيا، وال لوم الط ي يا،  -6

أوال لوم الصحيا(. 

فا في أرب ا مماالا هي: )ألاعلال خداجتلاعيا، واملشاريب خداقتصاديا، ألاعلال التط يقيا امل فذن، تل ح جائزت -2

أوألاعلال الخةريا، وألاعلال الف يا(. 

أوتفدس الجائزن إلى: 

أالت ريو اإنمازاا املرأن الس وديا وتقدير املتلةزاا وامل دعاا.  -أ

أتحفةز ألاجيال الجديدن مب ال ساء على إلادهام الجاد في الت ليا الشاملا.  -ب

أدعم ال لل ال سائي امللةز في صورتيه ال ظريا وال لليا.  -ج

 لل لل 
ً
وتل ح كل فائزن في أي مب مماالا الجائزن، درع ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب وشهادن تقدير وملخصا

أ( مائا ألو ريال. 600.000الذي أهلها للفوز، مب م لغ )

 في نفايا ال ام الجامعي الحالي اإذم هللا. 
ً
أوتتطلب الجام ا إلى أم يكوم موعد إطالق الجائزن ردليا

أ

أ

أ

أ

أ    م3132اكتوبر  31- هـ 3416ذو الحجة  11 الثالثاء    

األكادميية يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن من خالل تطوير الربامج 
 الشراكات الدولية

http://www.al-jazirah.com/2015/20151012/fe5.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151012/fe5.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151013/ln5.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151013/ln5.htm


 

 
41 

قامع جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب اتطوير البرامج ألاكاديليا الرنلا ال كالوريوس وتأهيل أعضاء هيئا 

 Sookmyung Women›sفي كوريا )«أدوميونغ»التدريس في كل مب: كليا التصاميم والف وم االشراكا مب جام ا 

University احيث يتم تقديم املشورن ِبشأم تكويب هيكل أكاديمي ت افس ي، وامل اهج املستق ليا، وبرامج دعم )

الطال اا، وتدريب أعضاء هيئا التدريس ليكونوا قادن نقيقةم في تدريس طال اا كليا التصاميم والف وم، 

 إلى تصليم ارنامجي )تق ياا اللسويق وخدااتك
ً
ار، التلويل الدولي( في درجا ال كالوريوس اكليا إلادارن إضافا

أدالب دتي»وألاعلال االشراكا مب جام ا  أ) »Dublin City University في إيرل دا كلا ديتم تطوير وتدريب )

دالب »أعضاء الهيئا الت ليليا االكليا على تدريسها، وتقييم م اهج كليا التلريض االشراكا مب جام ا مدي ا 

( وهو ُت ني اتطوير ارنامج علوم التلريض االتوأما مب ارنامج Dublin City Universityفي إيرل دا ) «ديتي

 تقييم ارامج كليا آلاداب مب خالل درادا إمكانيا تطوير ألاقسام، 
ً
التلريض جام ا دالب دتي اإيرل دا، وايضا

 University ofالياا املتحدن ألامريكيا )في الوأ«أا سلفانيا»الخطط، أعضاء هيئا التدريس االشراكا مب جام ا 

Pennsylvania (، تقديم ارناممةم ادرجا ال كالوريوس في التخصصاا )علم الوبائياا، التثقيو الصحي( في

( لتتولى University of Southern Denmarkكليا الصحا وعلوم التأهيل االشراكا مب جام ا ج وب الدنلارك )

 تقديم ارنامج )ال الج الوظيفي( ادرجا ال كالوريوس في كليا الصحا وعلوم  ال لليا الت ليليا االكامل،
ً
وايضا

أ(. لتتولى ال لليا الت ليليا االكامل. Monash Universityالتأهيل االشراكا مب جام ا موناش ألادتراليا )

(  Valenciaكليا فال سيا )وأما ارامج الدالوم فقد تم تطوير د  ا ارامج أكاديليا لكليا املمتلب االشراكا مب 

وهي إدارن أعلال، إدارن مكاتب، تسويق وم ي اا، محاد ا، البرمما، تصليم املواقب، تق يا امل لوماا. 

 تقديم دالوماا مه يا 
ً
ااإلضافا إلى تصليم وتطوير الردالا والرؤيا والخطا إلادتراتيميا لكليا املمتلب. وأيضا

دوربوم  -والت ليم املستلر االجام ا. االشراكا مب أكاديليا ااريسجديدن مب خالل علادن خدما املمتلب 

Paris(-Sorbonne)  ويفدس البرنامج إلى دد انتياجاا دوق ال لل في مهب ال يوجد لها تدريب وتأهيل ااعتلاد

أأوروبي أو د ودي. 

ارامج متلةزن االشراكا  وتسعى الجام ا في خطدفا خدادتراتيميا ال شريا لتحقيق عدد مب الغاياا، ومنفا إقاما

مب جام اا عامليا رفي ا املستوى عللًيا وأكاديلًيا وبحثًيا، وبال ظر إلى املستمداا ال امليا فإم التوجه في 

الوقع الراهب هو الدراداا ال ي يا، واملماوزن اةم التخصصاا، ومب ه ا د ع الجام ا نحو هذا ال وع مب 

ألاكاديليا في كليا )التلريض، الصحا وعلوم التأهيل، التصاميم  البرامج وقد اددفدفع الجام ا البرامج

أوالف وم، إلادارن وألاعلال آلاداب، املمتلب( وعلادن خدما املمتلب والت ليم املستلر. 

أأ
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     م3132أغسطس  37- هـ 3416القعدة ذو  33 األربعاء    

 «نورة»جبامعة  «امحماية من اإلشعاعات»توقيع 
 الجام ا وكيلا احضورأ مرافقها، في إلاش اع مب الحلايا مسؤوليااوق ع جام ا نورن عقد تشغيل وإدارن 

أللشؤوم الت ليليا الدكتورن نادرن ا ع نلود املعجل، نيااا عب مديرن الجام ا.

ويفدس ال قد إلى تطوير ال  يا التحتيا واللشغيل لوندن الرقااا ال وويا االجام ا، وتأهيل كوادر نسائيا 

الت ليم في  وزارن مسؤولياا إطارمتخصصا في ممال الحلايا مب إلاش اع ورفب مستوى مساهلا الجام ا في 

أ.وال وويا إلاش اعيا للطوارئأ لالدتمااا الوط يا الخطا

وفي ذلك السياق عقد اجتلاع مل اقشا إجراءاا ال دء اال لل في املشروع، عقدته وكيلا الجام ا للشؤوم 

أ. والتق يا اله دديا الخدماا شركاا مب واملختصةم االجام ا إلاش اعيا الرقااا وندن وبلشاركا ،الت ليليا

أ
     م3132سبتمبر  31- هـ 3416القعدة ذو  36 الخميس    

 جامعة األمرية نورة تطلق آلية جديدة للعمل اإلعالمي
  2002أخذا جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب م ذ تأديسها عام 

ً
اأم تكوم م ارن املرأن للل رفا م اتماها

أطلقع الجام ا آليا لل لل إلاعالمي جديدن وهي فصل إدارن  6331/  6336والقيم ، وفي ادايا ال ام الجاري 

أخداعالم عب إدارن ال القاا ال اما اتوجيه كريم مب م الي مديرن الجام ا الدكتورن هدى ال ليل.

لتلكه مب ودائل مب دور مهم في نيان املمتلب عاما واملمتلب الجامعي وت د هذه الخطون رائدن ملا لإلعالم الا ي

خاصا ، نيث ت كس الصورن املشرقا لدور الجام ا للنفوض االواقب ال لمي والثقافي لها مب أجل التطوير 

أاملطلوب.

عا مب وأوضحع املشرفا ال اما اإدارن إلاعالم الدكتورن الجوهرن الصقيه خالل اللقاء الت ريفي مب مملوأ

إلاعالمياا الختلو الودائل الذي عقد اليوم ، أنه يل ب إلادارن وندتام وهلا )وندن إلاعالم التقليدي( و 

)وندن إلاعالم الجديد( ومقرهلا إدارن إلاعالم الرئيس ي اإدارن الجام ا ، كلا تم الت سيق مب كافا الكلياا 

م اشرن اإدارن إلاعالم الرئيس ي ويتم ترشيح مديراا وال لاداا املساندن إلنشاء ونداا إعالميا خاصا مرت طا 

للونداا إلاعالميا مب ذواا الكفاءن مب أعضاء هيئا التدريس ااإلضافا ألعضاء مب الهيئا إلاداريا ت للب 

كل سقاا في هذه الونداا ، م ي ا الهدس مب إنشاء هذه الونداا هو املشاركا في م ظوما خداتصال الف ال 

أواملساهلا في خدااراز إلاعالمي مل مزاا الكليا أو ال لادن. مب إدارن خداعالم

وكشفع الصقيه توفةر الجام ا لخط داخب طوال اليوم للرد على ادتفساراا إلاعالميةم وإلاجااا عليفم مل ب 

أأي إشاعاا يتداولها ال اس والتقليل منفا.

ص  ا في إيصال خالصا أفكارها وعصارن  وأكدا أنه ادوم إلاعالم تص ح مهلا مراكز الفكر وال حث والجام اا

أاحاثفا إلى مادن تسهل انتفاع املمتلب ملخرجاتفا وتوصياتفا ، م ي ا أم إدارن إلاعالم االجام ا تسةر نحو التوجه 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150827/Con20150827792461.htm
http://www.okaz.com.sa/24x7/articles/20150910/article35601.html
http://www.okaz.com.sa/24x7/articles/20150910/article35601.html
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ال صري الجديد لدعم مسةرن املرأن في املللكا وإاراز دور الشخصياا ال سائيا امللةزن والذي ت طي داللا 

أالقيادن الرشيدن ووزارن الت ليم ااملرأن الس وديا. واضحا على اهتلام

وأفادا الصقيه اأم إلادارن دتركز هذه الفترن على ما نققته الجام ا مب إنمازاا علليا فريدن وجوائز على 

املستوى املحلي وال المي ادتفادا م ه البشريا ، وتوجيه خدانل اه نحو نشاطاا وبرامج الكلياا وما تقدمه 

أطوال ال ام. مل سوباتفا

وبي ع الهدس مب اللقاء هو ت ادل املرئياا ووجهاا ال ظر وم اقشا ألافكار التي تذلل ص وباا ال لل إلاعالمي 

أوت زز د ل التواصل مب ودائل خداعالم، وإلى ادتلرار ا اء جسور الت اوم ال ّ اء والهادس.

الع على ما تحويه مب قاعاا وودائل ممهزن وفي الختام قام الجليب امولا ت ريفيا لللكت ا املركزيا وخداط

اأندث التق ياا ، ثم في كليا طب ألاد ام وخدادتلاع لشروح مب الطال اا املتلةزاا عب أندث الودائل 

أاملستخدما اامل امل واملختبراا الخاصا ااألد ام.

أ

أ
     م3132سبتمبر  37- هـ 3416الحجة ذو  1 الخميس    

 جائزتا التميز ملبتعثة سعودية
نصلع امل يدن غدير القصةر امل ت ثا لدرادا املاجستةر في تخصص ال ساء والوالدن مب كليا الطب البشري 

دوليتةم، ألاولى: جائزن كليا الطب للتلةز في الدراداا ال ليا، امام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب على جائزتةم 

والثانيا: جائزن أفضل ورقا علليا في مؤتلر الجل يا ألامريكيا لطب إلانماب. وتسعى جام ا ألامةرن نورن ا ع 

جستةر ع دالرنلب إلى خداهتلام اطال اا الدراداا ال ليا اللواتي تم اات اثفب إلتلام الحصول على درجتي املا

والدكتوران، في كافا التخصصاا، ونهجها الدائم في ت زيز مخرجاتفا خداكاديليا وال حثيا.تشار إلى أم إدارن 

خداات اث والتدريب االجام ا ت ظم لقاء د ويا تكرم فيه ال ائداا مب خداات اث والحاصالا على الدرجا 

ن اات اثفب، وجاءا جوائز القصةر على ال حو ال لليا، وملب نصلب على جوائز علليا أو تلةز احثي خالل فترأ

أالتالي:

 Faculty of Medicine Graduate_ جائزن كليا الطب في جام ا ارتش كولوم يا للتلةز في الدراداا ال ليا 

Award #6442أ

 فئا أفضل ورقا علليا في احوث ال لوم الط يا ألاداديا في املؤتلرأ Endometriosis SIG Prize Paperجائزن  -

أالقادم.  2061الس وي للجل يا ألامريكيا لطب التكاثر وامل  قد في أكتوبر 
 

 

 

 

 

 

 

     م3132اكتوبر  2- هـ 3416الحجة ذو  32 الجمعة    

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150917/Con20150917797066.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20150917/Con20150917797066.htm
https://www.youtube.com/user/okazonline
https://www.youtube.com/user/okazonline
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 حمرم 3املؤمتر الدويل للتدريب جبامعة نورة 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151009/Con20151009801031.htm 

 

 

     م3132اكتوبر  31- هـ 3416ذو الحجة  11 الثالثاء    

 جامعة األمرية نورة تطلق املؤمتر واملعرض الدويل األول
ت قد جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب ملثلا ب لادن التطوير وت ليا املهاراا املؤتلر الصحافي إلعالم 

)املؤتلر وامل رض الدولي ألاول للتدريب والتطوير( ارعايا وزير الت ليم الدكتور عزام اب محلد الدخيل  انطالقا

أغدا في )مركز املؤتلراا( القر الجام ا.

هـ، الركز املؤتلراا في مقر الجام ا الدي ا الرياض ويأتي 6331محرم  2إلى  6وت طلق ف الياته خالل الفترن مب 

امج الجام ا التي تخدم قطاعا ك ةرا مب مديري التدريب والتطوير وت ليا املوارد واملواهب املؤتلر كمزء مب ارأ

أالبشريا.

ويفدس لت ادل الخبراا والتمارب اةم مديري ومسؤولي املوارد البشريا الدتكشاس أفضل امللارداا في ممال 

ال الم ال ربي ود ل مواجهدفا ااإلضافا إدارن املواهب، وم اقشا أهم التحدياا التي تقو أمام إدارن املواهب في 

للت رس على أهم ألادواا والتط يقاا املستخدما في تدريب وتطوير املوظفةم والقادن والطالب وت ليا مواهبفم، 

وكيفيا رفب مستوى م هجيا عللياا التدريب والتطوير لللوظفةم في امل ظلاا، والحفاظ على الكفاءاا 

أالبشريا فيفا.

لتطوير وت ليا املهاراا امام ا ألامةرن نورن الدكتورن ع ةر ا ع علي الحربي أم أهليا املؤتلر وأكدا عليدن ا

وامل رض الدولي للتدريب والتطوير ت بثق مب املشاركا الواد ا مب القطاع ال ام والخاص ومب ال خب املتلةزن 

ه ململوعا مب املحاور في مماالا مب املفكريب وامللاردةم ومتخذي القرار والقياديةم في امل ظلاا، وت اول

أالتدريب والتطوير والت ليا.
 

 

 

 

 

 

أ

 م 3132سبتمبر  2-هـ  3416ذو القعدة  32األربعاء      

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151009/Con20151009801031.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151009/Con20151009801031.htm
https://www.youtube.com/user/okazonline
https://www.youtube.com/user/okazonline
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151013/Con20151013801939.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151013/Con20151013801939.htm
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 مهرجان قوايف الشعر بالرياض يعلن ديسمرب املقبل موعد انطالقته
http://www.alyaum.com/article/4088075أ 

 

 

 

    م2313 اكتوبر 2- هـ 6341 ذو الحجة 36 الجمعة    

 جامعة األمرية نورة تنظم اللقاء الرتبوي

نظلع كليا الترايا امام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب اللقاء التراوي الدوري ألاول تزام ا مب اليوم ال المي 

للل لم الذي يفدس إلى الوقوس على واقب كلياا الترايا ااملللكا ال ربيا الس وديا ، والتوعيا احقوق امل لم 

، وتف يل الشراكا اةم كلياا الترايا واملؤدساا الت ليليا ، ومتاب ا املستمداا امل اصرن في ال لليا وواج اته 

أالت ليليا مب خالل إاراز التمارب ال امليا .

 علليا الحاور عدن : املحور ألاول ) امل ايةر امله يا للت ليم ( وتضلب رخصا 
ً
وت اول البرنامج ال لمي للقاء أوراقا

امل ايةر الوط يا مل اهج الت ليم ال ام ، خداطار الوطني لللؤهالا ، فيلا كام املحور الثاني ) ارامج إعداد  الت ليم ،

امل لم اةم الواقب واملأمول ( وشلل الحديث عب أنلاط ارامج أعداد امل للةم اكليا الترايا ، التحدياا التي 

رجاا ارامج اعداد امل لم في ضوء متطل اا املمتلب ، تواجه تطوير ارامج امل لم ، ونظرن ادلشرافيا لتطوير مخ

أما املحور الثالث ) تط يقاا نديثا في إعداد امل لم خدادتراتيجي ( وتضلب عب امل لم خدادتراتيجي مفهومه، 

أم ايةره، مواصفاته ، ورؤى وتمارب عامليا في إعداد امل لم .

مج ال لمي تسدفدس الطال اا و اعضاء الهيئتةم ومب جانب آخر عقدا ورش علل متخصصا متزام ا مب البرنا

إلاداريا الت ليليا ،و م للاا مدارس جام ا ألامةرن نورن ، وم سوباا وزارن الت ليم، وكانع في املواضيب ) 

، آفاق واد ا للتفكةر الكورا ، ملارداا التواصل  26التدريس الف ال ، مستحدثاا تق يا في فصل القرم 

أص ذوي إلاعاقاا ال لائيا.الف ال ألخصائي تشخي

، تزويد املهتلاا اللارداا التواصل الف الا والصحيحا مب ألاطفال ذوي إلاعاقاا ال لائيا ، وادتراتيمياا 

أكسر الجليد للل لم ، نلوذج خدادتمااا للتدخل: نحو الت ليم الشامل ( .
    م2313 اكتوبر 33 - هـ 6341ذو الحجة  32 السبت    

أورة تدشن برامج ماجستري بشراكات عامليةجامعة األمرية ن

أ

دش ع م الي مديرن جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب الدكتورن ُهدى ا ع محلد ال ليل، ارامج نديثا 

للدراداا ال ليا في الجام ا ملرنلا املاجستةر االت اوم مب ب ض الجام اا املتقدما في ال الم، ب د انقطاع دام 

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%d9%86%d8%b8%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88/
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%d9%86%d8%b8%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d8%a8%d9%88/
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%A8%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1/
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ألنفوض ااملستوى ال لمي لللرأن الس وديا الا يخدم أغراض الت ليا الوط يا.ثلانيا أعوام، بغيا ا

اإذم هللا ت الى  –وأوضحع الدكتورن هدى ال ليل في كللا لها بفذه امل اد ا أم ارامج الدراداا ال ليا دلسهم 

ل شراكاتفا في تحقيق أهداس الت ليا في املللكا الراميا إلى التحول القتصاد امل رفا، ودت زز مب خال –

ال لليا املحليا والخارجيا جودن املحتوى الت ليمي ت مي القدرن ال لليا لللرأن الس وديا للوصول إلى مخرجاا 

أكاديليا متلةزن تخدم املمتلب والوطب، الفتا ال ظر إلى أم انطالق هذه البرامج أتى مب انطالق الخطا 

أخدادتراتيميا ال شريا للجام ا هذا ال ام.

بفا أوضحع عليدن الدراداا ال ليا في جام ا ألامةرن نورن الدكتورن مشاعل املفةريج أم الدراداا ومب جان

، مب م طلق 
ً
ال ليا ادأا في الجام ا في كلياا ال  اا التي كانع تاب ا للرئادا ال اما لت ليم ال  اا دااقا

ي انتياجاتفا مب الكفاءاا املؤهلا والحاصلا خداهتلام اتوفةر الت ليم ال الي املتخصص لل ساء في املللكا، الا يلب

أعلى درجاا الدالوم واملاجستةر، والدكتوراه.

وأضافع أم كلياا ال  اا كانع تل ح الدرجاا ال لليا آلاتيا: الدالوم ال ام في الترايا، ودالوم التخصص في: 

جتلاعيا، واللغا إلانملةزيا، ااإلضافا الدراداا إلادالميا، وعلوم اللغا ال ربيا، وخداقتصاد املنزلي، وال لوم خداأ

أإلى درجتي املاجستةر والدكتوراه.

م( 6711/ 6716وأشارا إلى أم الدراداا ال ليا في كليا الترايا لل  اا االرياض ادأا في ألاقسام ألادايا عام )

/ 6711ةر عام )( طال ا، اي لا سّجلع الدف ا ألاولى مب طال اا املاجست32ادالوم التخّصص الذي التحق اه )

أم( .6723/ 6723م(، وم حع أول درجا الدكتوراه في تخصص اللغا ال ربيا )نحو وصرس( عام )6712

( ارنامًما م تلًدا لللاجستةر 66هـ الغع )6327/ 6322وبي ع أم ُجللا البرامج املف لا في الكليا نتى عام 

 )والدكتوراه في التخصصاا إلانسانيا وال لليا، والقائم منفا ن
ً
( ارامج لللاجستةر والدكتوراه، لي لغ عدد 7اليا

( 3103( طال ا ماجستةر، و)3312هـ )6331/ 6336هـ نتى ال ام الحالي 6300/ 6377الخريماا م ذ عام 

أطال اا دكتوراه.

ا هـ تم ايقاس ارامج الدراداا ال ليا في جام ا ألامةرن نوره، بغيا إعادن هيكلدف6330/ 6327وأفادا أنه في عام 

الا يتوافق مب املستمداا ال امليا، ولتقديم ارامج دراداا عليا امودن عاليا الختلو مماالا امل رفا 

وال لوم، ودفب عجلا ال حث ال لمي وت زيز خدامكانياا ال حثيا وخدادلشاريا للجام ا، وتف يل دور الجام ا 

التي تلبي خدانتياجاا الوط يا، ولدعم القيم  لإلدهام في إعداد املرأن للحيان امله يا وألاكاديليا في املماالا

الوط يا وخدما املمتلب. وأوضحع الدكتورن مشاعل املفةريج أم عدد طال اا ارامج الدراداا ال ليا في جام ا 

في إدارن  10في اللغا ال ربيا وآدابفا، و  36طال ا في الدراداا إلادالميا، و 60ألامةرن نوره الغ هذا ال ام : 

أألاعلال.

نضر نفل تدشةم البرامج الذي أقيم في مسرح مركز املحاكان امام ا ألامةرن نورن، وكيالا الجام ا، وعليداا 

الكلياا وال لاداا املساندن، وأعضاء الهيئا الت ليليا، ومشرفاا البرامج ال لليا وطال اا ارامج املاجستةر، 

 ومشرفاا ارنامج املاجستةر في جام ا دالب 
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 يف جامعة نورة «سفراء امحزم»اختتام برنامج 

انتض ع جام ا نورن ا ع ع دالرنلب في قاعا املؤتلراا أول مب أمس نفلا تكريم ختاميا لسفراء ودفةراا  

ال اما للت ليم في م طقا الرياض مب أا اء امل اطق الحدوديا الج وبيا الذيب الحزم، الذيب ادتضافدفم إلادارن 

عاتشوا الحرب، وأا اء ج ودنا ال وادل على الحدود وأا اء الشهداء واملصااةم، وأولياء أمور الطالب والطال اا 

 .واملشرفةم واملشرفاا التراويةم املرافقةم لهم

هيا ال واد أم م ادرن دفراء الحزم تفدس إلى ت زيز قيم الوالء للللك،  وأوضحع وكيل الوزارن للت ليم الدكتورن

جاءا فكرن امل ادرن التي »وخدانتلاء للوطب وتقويا أواصر اللحلا الوط يا في نفوس الطالب والطال اا وقالع: 

امل طقا  ت بر فيفا أا اء وب اا ج ودنا ال وادل عب مشاعرهم وتماربفم، وفخرهم اآاائفم الذيب نولوا هذه

الغاليا مب االدنا إلى مياديب للفخر وخداعتزاز، ونولوا عاصفا الحزم إلى ملحلا اطوالا ديدونفا التاريخ الداد 

 .«مب ذهب، وبذلوا أروانهم لحلايا الوطب

يذكر أم نفلا التكريم تأتي ضلب مشروع مشاركا طالب وطال اا إداراا الت ليم في ج وب املللكا في ف الياا 

 .«دفراء الحزم»هـ 6336املودليا لصيو عام  ألانديا
 

 

 م 3132سبتمبر  33-هـ  3416 ذو الحجة 2 اإلثنين  

 تضطلع بدور مهم يف دعم رائدات األعمال «جامعة نورة»

 اريادن ألاعلال وخدااتكار وت زيزأ
ً
 خاصا

ً
ثقافا ال لل الحر لت ويب مصادر الدخل، ودفب مسةرن  تولي املللكا اهتلاما

 مب دورها الرائد في خدما 
ً
خداقتصاد الوطني، وخلق املزيد مب الفرص الوظيفيا ألا اء وب اا الوطب، وانطالقا

 «مركز دعم وتطوير ألاعلال»املمتلب اادرا جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب اإنشاء 
ً
 وط يا

ً
، ليكوم مركزا

 في دعم ومساعدن الطال اا االجام ا والسيداا الس ودياا في ممال ريادن ألاعلال للنفوض االدور متخصص
ً
ا

الرائد لللرأن الس وديا، وت زيز جهودها في مسةرن الت ليا خداقتصاديا الشاملا، الديلا في ظل الدعم السخي 

ةم امللك دللام اب ع دال زيز آل الذي تحظى اه املرأن مب نكومت ا الرشيدن اقيادن خادم الحرمةم الشريف

 .د ود )نفظه هللا(

أمركز دعم وتطوير ألاعلال»وُيّ د  إندى امل ادراا الوط يا املهلا، والهادفا التي أطلقدفا جام ا ألامةرن نورن «

ا ع ع دالرنلب لخدما املمتلب الس ودي، ودفب مسةرن الت ليم وريادن ألاعلال لللرأن الس وديا لتوفةر كوادر 

ائيا وط يا مؤهلا تلبي ناجاا ومتطل اا دوق ال لل الس وديا، ااعت ار الجام ا أند الصروح ال لليا نس

 في 
ً
 ملحوظا

ً
الرائدن وال ارزن في دعم ت ليم املرأن الس وديا، وأكبر جام ا نسائيا في ال الم. ونقق املركز نمانا

إلنداث تأثةراا إيماايا تسهم في زيادن دعم وتشجيب السيداا الس ودياا على ريادن ألاعلال وخدااتكار 

إلانتاجيا، وتفدس توجهاا الدولا إلى تحويل خداقتصاد الس ودي القائم على املوارد الط ي يا إلى اقتصاد م ني 

على امل رفا يحركه إلااداع وخدااتكار إلنداث نفضا اقتصاديا شاملا، وعلى رغم الفترن الوجةزن إلنشائه عام 

 للسيداا الس ودياا 33نجح املركز في انتضام  2063ه عام وإطالق تشغيل 2062
ً
 رياديا

ً
 .مشروعا

وأشادا املشرس ال ام على املركز نور ال  دالكريم االدعم السخي والرعايا الكريلا التي توليفا جام ا ألامةرن 

 في هذا  نورن لف الياا وأنشطا املركز كافا الهادفا إلى ت زيز خدااتكار وريادن ألاعلال ال سائيا
ً
في املللكا، م وها

الصدد ااالهتلام والرعايا الك ةرن والتوجيفاا السديدن التي يحظى بفا املركز مب مديرن الجام ا الدكتورن هدى 

http://www.alhayat.com/Articles/10457546
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ا ع محلد ال ليل، ود ادن وكيلا الدعم ألاكاديمي والخدماا الطالايا االجام ا الدكتورن نائلا ا ع 

 .ع دالرنلب الديحام

 يفدس إلى »ال  دالكريم: وقالع 
ً
 مهلا

ً
 وط يا

ً
إم مركز دعم وتطوير ألاعلال امام ا ألامةرن نورن ٌت تبر مشروعا

تلكةم ألاعلال التماريا امل تكرن وذاا القيم املضافا للسيداا في املللكا، وتسويق نتائج ال حوث الخاصا 

مب الخدماا واللسهيالا لضلام نماح اامل تكراا، مب خالل تزويد السيداا الس ودياا الملوعا متكاملا 

 .«مشاري هب الواعدن

وأوضحع أم املركز ت لل على تطوير ودعم ألاعلال ال سائيا امل تكرن، وت زيز ثقافا ريادن ألاعلال، وتشجيب روح 

ا امل ادرن وخدااتكار للسيداا، وتحسةم كفاءن املؤدساا الصغةرن واملتودطا، وتطوير املشاريب التماريا ال سائي

الجديدن وامل تكرن، إضافا إلى تحقيق نلو أدرع للشركاا ال اشئا، وتوفةر الدعم املالي واللوجستي اكلفا 

م قولا، وتشجيب السيداا على الدخول في ممال رياده ألاعلال وال لل الحر لتوفةر املزيد مب الفرص الوظيفيا 

 اأ
ً
م املركز يتلّةز اأنه م ني على أداس )امل ظوما للسيداا ذاا القيم املضافا لدعم خداقتصاد الوطني، م ي ا

مركز دعم »املتكاملا(، وي لل بشكل أداس ي كحلقا وصل اةم الجام ا واملهتلاا اريادن ألاعلال. كلا أكدا أم 

أوتطوير ألاعلال يحتضب مشاريب السيداا الس ودياا، بشرط أم تكوم فكرن املشروع تحتوى على تق يا «

أم تكوم ذاا ملكيا فكريا، وأم تكوم ضلب أولوياا الدولا خداقتصاديا، وكذلك  جديدن أو م تكرن، ويفضل

أم يكوم املشروع أو الفكرن قاالا للتطوير واللسويق وذاا نفب اقتصادي، وتسهم في إيماد فرص علل جديدن، 

 اأم املركز تسدفدس خريماا وطال اا الجام 
ً
ا، ويلكب تط يقها ونمانها في السوق الس وديا، موضحا

 ااتكاريا، وصان اا 
ً
وعضواا الهيئا الت ليليا وإلاداريا، ورائداا ألاعلال الس ودياا الالتي لديفب أفكارا

 أم املركز نجح في انتضام 
ً
 للسيداا الس ودياا في  33الشركاا الصغةرن أو ال اشئا. مضيفا

ً
 رياديا

ً
مشروعا

ال ديد مب الخدماا املهلا لهذه املشاريب مثل مختلو املماالا خداقتصاديا والت ليليا والخدميا، وتوفةر 

املكاتب، والتدريب املتخصص، وورش ال لل، وامل افذ التماريا داخل الجام ا وخارجها وال ديد مب الخدماا 

أناد»اللوجسليا التي أدهلع في تطوير املشاريب املحتض ا، ومنفا على دبيل املثال: مشروع  لللحتض ا نورن «

أزام»شاء التصاميم الداخليا اطريقا جديدن وم تكرن، ومشروع الحريب، والخاص اإن لللحتض ا عفراء «

أأهازيج»السّلاحي املتخصص في ممال تصليم الجرافيكس والش اراا االخط ال ربي، ومشروع  لصان ته «

فوزيا الخ ةزام، وهو ع ارن عب أدتوديو متخصص إلنتاج املواد الصوتّيا امودن وكفاءن عاليا وبأدواا 

 .ددّيا بسيطا وجليلاه 

لصان ته دارن الدخّيل الذي ت د أول مشروع متخصص في الهدايا  «the uine shop» وكذلك مشروع متمر

 مصللا مب الطال اا وطاقم جام ا ألامةرن نورن اتصاميم 
ً
التذكاريا للجام ا في الس وديا، تست رض دل ا

لللحتض ا الجوهرن  «Fix Tag» ةرن نورن، ومشروعم تكرن وش اراا مّلةزن وكتاااا جليلا تلثل جام ا ألام

القحطاني، وهو مؤدسا تق يا نسائيا متخصصا في صيانا الحادب آلالي وأجهزن الجوخداا اإشراس فريق 

نسائي تقني متكامل لضلام ونفظ درّيا امل لوماا لل ساء، ومشروع مهرن لإلنتاج إلاعالمي، لصان ته ندى 

سا متخصصا في إلانتاج الفني وإلاعالمي واللسويقي م ذ الفكرن، ونتى الت فيذ أاودتا، وٌي تبر املشروع مؤد

 .مب خالل تقديم إلاعالناا وألافالم القصةرن والوثائقيا والدراميا والكرتونيا
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 سنوات 5.. بعد توقف «جامعة نورة»تعود إىل  «الدراسات العليا»

 

، ارامج نديثا للدراداا ال ليا، 
ً
االت اوم مب جام اا عامليا، دش ع جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب أخةرا

النفوض في املستوى ال لمي لللرأن الس وديا، الا يخدم أغراض الت ليا »ب د انقطاع دام ثلانيا أعوام، بفدس 

 .«الوط يا

ارامج الدراداا ال ليا دلسهم في تحقيق »وأوضحع مديرن الجام ا الدكتورن هدى ال ليل في ايام صحافي أم 

ا، الراميا إلى التحول القتصاد امل رفا، وت زز مب خالل شراكاتفا ال لليا املحليا أهداس الت ليا في املللك

والخارجيا جودن املحتوى الت ليمي، وت مي القدرن ال لليا لللرأن الس وديا لتصل إلى مخرجاا أكاديليا ملةزن 

خدادتراتيميا ال شريا تخدم املمتلب والوطب، وانطالق ارامج الدراداا ال ليا، جاء في دياق انطالق الخطا 

 .«للجام ا هذا ال ام

الدراداا ال ليا ادأا م ذ »ادورها، أكدا عليدن الدراداا ال ليا في الجام ا الدكتورن مشاعل املفةريج أم 

نةم مب م طلق خداهتلام اتوفةر الت ليم ال الي املتخصص لل ساء في املللكا، الا يلبي ناجاتفا مب الكفاءاا 

على درجاا الدالوم واملاجستةر، والدكتوراه، إذ كانع كلياا ال  اا تل ح الدرجاا ال لليا  املؤهلا والحاصلا

آلاتيا: الدالوم ال ام في الترايا، ودالوم التخصص في: الدراداا إلادالميا، وعلوم اللغا ال ربيا، وخداقتصاد 

 .«جستةر والدكتوراهاملنزلي، وال لوم خداجتلاعيا، واللغا إلانكلةزيا، إضافا إلى درجتي املا

تم إيقاس ارامج الدراداا ال ليا في جام ا ألامةرن نورن، بغيا إعادن هيكلدفا  6330-6327في عام »وزادا أنه 

الا يتوافق مب املستمداا ال امليا، ولتقديم ارامج دراداا عليا امودن عاليا في مختلو مماالا امل رفا 

دلشاريا للجام ا، وتف يل دور الجام ا وال لوم، ودفب عجلا ال حث ال لمي وت زيز إلامكاناا ال حثيا وخداأ

لإلدهام في إعداد املرأن للحيان امله يا وألاكاديليا في املماالا التي تلبي الحاجاا الوط يا، ولدعم القيم الوط يا 

 60، الفتا إلى أم عدد طال اا ارامج الدراداا ال ليا في جام ا ألامةرن نوره الغ هذا ال ام «وخدما املمتلب

أ.في إدارن ألاعلال 10في اللغا ال ربيا وآدابفا، و 36ي الدراداا إلادالميا، وطال ا ف
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 «التدريبمؤمتر »جامعة األمرية نورة تطلق 
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 إلعالم انطالقا 
ً
 صحافيا

ً
املؤتلر وامل رض الدولي ألاول »ت قد جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب مؤتلرا

 )ألارب اء( في مركز املؤتلراا القر الجام ا. «أللتدريب والتطوير
ً
ارعايا وزير الت ليم الدكتور عزام الدخّيل غدا

 مب ارامج الجام ا، التي مح 2إلى  6وت طلق ف الياته خالل الفترن مب 
ً
رم املق ل، ويأتي املؤتلر ااعت اره جزءا

 مب مديري التدريب والتطوير وت ليا املوارد واملواهب البشريا
ً
 ك ةرا

ً
 .تخدم قطاعا

وأكدا عليدن التطوير وت ليا املهاراا الدكتورن ع ةر الحربي أم أهليا املؤتلر وامل رض الدولي للتدريب 

املشاركا الواد ا مب القطاع ال ام والخاص، ومب ال خب امللةزن مب املفكريب وامللاردةم، والتطوير ت بثق مب 

 .ومتخذي القرار، والقياديةم في امل ظلاا، وت اوله ململوعا مب املحاور في مماالا التدريب والتطوير والت ليا

امللارداا في إدارن املواهب، ت تبر املؤتلر مسانا مخصصا لت ادل امل رفا وادت راض أفضل »وقالع الحربي: 

ونقطا التقاء عامليا ألولئك الذيب تس وم جاهديب إلى خلق ال لو وتحقيق التقدم، إذ تستضيو مملوعا 

ويفدس إلى ت ادل الخبراا «.أملةزن مب رجال وديداا ألاعلال املتطل ةم للتطور املؤدس ي والسعي نحو الصدارن

بشريا الدتكشاس أفضل امللارداا في ممال إدارن املواهب، وم اقشا والتمارب اةم مديري ومسؤولي املوارد ال

أهم التحدياا التي تقو أمام إدارن املواهب في ال الم ال ربي ود ل مواجهدفا، إضافا إلى الت رس على أهم 

ألادواا والتط يقاا املستخدما في تدريب وتطوير املوظفةم والقادن والطالب وت ليا مواهبفم، وكيفيا رفب 

أ.مستوى م هجيا عللياا التدريب والتطوير لللوظفةم في امل ظلاا، والحفاظ على الكفاءاا البشريا فيفا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أ
     م3132 يوليو 37- هـ6341 شوال 33 اإلثنين   

حول تنسيق الزهور بطرق عنرية رائدة أعمال سعودية تقدم ورشة عمل 
 مبتكرة

نظلع رائدن ألاعلال الس وديا نهى ال صيمي صان ا مشروع )نوم إيفي لس( املحتضب لدى مركز دعم وريادن 

ألاعلال امام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب، واملدعوم مب ص دوق ألامةرن مضاوي ا ع مساعد لت ليا املرأن 

http://www.alsharq.net.sa/2015/07/27/1380332
http://www.alsharq.net.sa/2015/07/27/1380332
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صا ب  وام )كوني م سقا زهور( مب م سقا الزهور امل تلدن خولا السالم، )ديم امل اهل(، ورشا علل متخص

وبلشاركا مدربا إلاتيكيع دانيا الس يدام، لتدريب رائداا ألاعلال والسيداا املهتلاا على أفضل ألاداليب 

 . فوسال لليا، لت سيق وتزيةم الزهور اطرق عصريا م تكرن، إلضفاء مزيد مب الروعا والجلال وال هجا في ال

وقالع نهى ال صيمي، إم ت ظيم هذه الورشا يأتي ألهليا وأثر الزهور الجليلا على ال فس واملكام، وألم ااقاا 

الزهور التي تُفدى أو ت ّسق مل اد ا مهلا، تص ح قيلدفا امل  ويا أجلل وأاهى ع دما يتم ت سيقها مب ق ل 

تحظى املتدرباا اتمربا ملّةزن ت د ألاولى  شخص مختص، ولذلك نرص ا في مؤدسا )نوم إيفي لس( على أم

 عب خدادتغالل ألامثل لللوارد البشريا 
ً
مب نوعها في مدي ا الرياض الكلساب أدس ومهارن ت سيق الزهور، فضال

ومساعدن ودعم الكفاءاا الس وديا الشااا على خوض تمارب ناجحا، تسهم في تطوير املخرجاا الوط يا 

 .وت زيز ثقافا ال لل الحر

وأوضحع ال صيمي، أم مدربا الورشا خولا السالم ت اولع على مدى يومةم عدن محاور رئيسا تضل ع أنواع 

الزهور وطرق ال  ايا بفا، وكيفيا ت سيق الزهور في املزهرياا االطريقا الصحيحا وبأداليب عصريا جديدن 

الزهور، ااإلضافا إلى الت رس على  وم تكرن، والتدريب والتط يق ال للي على عدن نلاذج رائ ا وجذااا لت سيق

 إلى إعطاء الفرصا ل دد 
ً
إلاتيكيع الخاص ات سيق الزهور وتقديم الهدايا مب املدربا دانيا الس يدام، مشةرن

مب السيداا الس ودياا لللشاركا في الورشا ااختيار املتدرباا، والتوثيق الفوتوغرافي، والتصليم القرافيكي، 

 .ملزيد مب ال ماح والتفوق في مختلو مماالا ال للمل ح املرأن الس وديا ا

وعبرا رائدن ألاعلال نهى، عب االغ شكرها وتقديرها لص دوق ألامةرن مضاوي ا ع مساعد لت ليا املرأن )ديم 

امل اهل(، ومركز دعم وريادن ألاعلال امام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب، لجهودهم ال ارزن في دعم رائداا 

 ودياا، ولدورهم في إنماح هذه الورشا التي دادتفا أجواء مف لا االحلاس والتفاعل امللّةز، ألاعلال الس

وألاداء الرائب لللشاركاا الالتي نجحب في ت سيق مملوعا مب الزهور اللسا جلاليا جذااا. كلا أعربع عب 

أوايع ادتديو»، و«زام ادتديو»شكرها لشركاء ال ماح   لدى مركز دعم  وهلا مب املشاريب املحتض ا«
ً
أيضا

أ.«إنتوم اةرغ»وتطوير ألاعلال امام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب، وراعي الضيافا 

أ

أ

أ

 
     م3132 أغسطس 7- هـ6341شوال  33 الجمعة   

يرعى ورشة النيانة مركز دعم وتطوير األعمال يف جامعة األمرية نورة 
 التدريبية للحاسب اآليل

املحتضب  Fix Tag تحع رعايا مركز دعم وتطوير ألاعلال في جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب، نظم مشروع

أ606صيانا»في املركز على مدى عشرن أيام ورشا  التدريبيا املخصصا لل ساء في ممال الحادب آلالي «

خبراء في ممال الحادب آلالي والش كاا وأمب امل لوماا، لرفب مستوى الوعي والش كاا، الشاركا نخ ا مب ال

 .لدى املرأن وتطوير قدراتفا في ادتخدام ألاجهزن إلالكترونيا، وتحقيق خدادتفادن املثلى منفا امودن وكفاءن عاليا

 لوماا وتفدس الورشا إلى تدريب السيداا في املللكا على أندث نظم اللشغيل، وأفضل طرق نفظ امل

ونلايدفا مب خداختراقاا إلالكترونيا، والت رس على الودائل املتطورن في إنشاء الش كاا وكيفيا إدارتفا وج لها 

http://www.alsharq.net.sa/2015/08/07/1385680
http://www.alsharq.net.sa/2015/08/07/1385680
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أ
ً
 .أكثر أم ا

وأوضحع املحتض ا الجوهرن القحطاني صان ا املشروع، أم الورشا ت اولع عدن جلساا تدريبيا وتط يقيا 

 رس على ألاجهزن امل اد ا، وأهم أنظلا اللشغيل وأكثرها مكثفا ومهلا تشلل عدن محاور مب اينفا: الت

 في 
ً
، م رفا أهم القطب في الحادب آلالي، وكيفيا تغيةر املواصفاا، والت رس على أكثر ألاخطاء شيوعا

ً
ادت لاال

، ااإلضافا إلى خداطالع على أهم املشكالا التي CD أنظلا اللشغيل، وطرق نظام اللشغيل على ذاكرن فالش أو

اجهها املستخدم وكيفيا م الجدفا، وأدس تركيب الدوائر إلالكترونيا، والطرق الفاعلا ألمب الش كاا، يوأ

 .وكشو خداختراقاا، والطرق القانونيا للتصدي ألي تفديد للش كاا

وأعربع القحطاني، عب خالص شكرها وتقديرها ملركز دعم وتطوير ألاعلال في جام ا ألامةرن نورن ا ع 

وره املتلّةز في رعايا وادتضافا هذه الورشا، ولجهوده ال ارزن في مساعدن رائداا ألاعلال ع دالرنلب لد

الس ودياا، ودعلهب وتشجي هب على تطوير مشاري هب الرياديا، وت زيز ثقافا ال لل الحر، وريادن ألاعلال 

، وللخبراء واملختصةم «ألاداليب الذكيا»ال سائيا في املللكا. كلا عبرا عب شكرها للراعي املشارك شركا 

أ.املشاركةم في تقديم هذه الورشا

أ
     م3132 سبتمبر 34- هـ6341ذو الحجة  3 اإلثنين   

طلق 
ُ
 برامج ماجستري  3جامعة نورة ت

http://www.alsharq.net.sa/2015/09/14/1404913 

 

     م3132 أكتوبر 33- هـ6341ذو الحجة  32 األحد   

 تهدف إلى النهوض بالمستوى العلمي للمرأة السعودية
دشن برامج ماجستري مع جامعات عاملية «األمرية نورةجامعة »

ُ
 ت

http://www.alsharq.net.sa/2015/10/11/1417709 

 

     م3132 أكتوبر 31- هـ6341ذو الحجة  11 الثالثاء   

 تطلق املؤمتر واملعرض الدويل األول «جامعة نورة»

 املؤتلر الصحفي 
ً
إلعالم ت قد جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب، ملثلا ب لادن التطوير وت ليا املهاراا، غدا

انطالقا املؤتلر وامل رض الدولي ألاول للتدريب والتطوير ارعايا وزير الت ليم الدكتور عزام الدخّيل في مركز 

 .املؤتلراا القر الجام ا

محرم املق ل الركز املؤتلراا في مقر الجام ا في الرياض، ويأتي  2إلى  6وت طلق ف الياا املؤتلر خالل الفترن مب 

 مب مديري التدريب والتطوير وت ليا املوارد واملواهب البشرياكمزء مب ارامج ال
ً
 ك ةرا

ً
 .جام ا التي تخدم قطاعا

وأكدا عليدن التطوير وت ليا املهاراا االجام ا الدكتورن ع ةر الحربي أم أهليا املؤتلر وامل رض الدولي 

ال خب املتلةزن مب املفكريب  للتدريب والتطوير ت بثق مب املشاركا الواد ا مب القطاع ال ام والخاص ومب

وامللاردةم ومتخذي القرار والقياديةم في امل ظلاا، وت اوله مملوعا مب املحاور في مماالا التدريب والتطوير 

http://www.alsharq.net.sa/2015/09/14/1404913
http://www.alsharq.net.sa/2015/09/14/1404913
http://www.alsharq.net.sa/2015/10/11/1417709
http://www.alsharq.net.sa/2015/10/11/1417709
http://www.alsharq.net.sa/2015/10/13/1418749


 

 
55 

 .والت ليا

ُت د املؤتلر مسانا مخصصا لت ادل امل رفا وادت راض أفضل امللارداا في إدارن املواهب، ونقطا »وأضافع: 

ك الذيب تس وم جاهديب لخلق ال لو وتحقيق التقدم، نيث تستضيو مملوعا ملةزن مب التقاء عامليا ألولئ

 .«رجال وديداا ألاعلال املتطل وم للتطور املؤدس ي والسعي نحو الصدارن

ويفدس لت ادل الخبراا والتمارب اةم مديري ومسؤولي املوارد البشريا الدتكشاس أفضل امللارداا في ممال 

شا أهم التحدياا التي تقو أمام إدارن املواهب في ال الم ال ربي ود ل مواجهدفا ااإلضافا إدارن املواهب، وم اق

للت رس على أهم ألادواا والتط يقاا املستخدما في تدريب وتطوير املوظفةم والقادن والطالب وت ليا مواهبفم، 

الحفاظ على الكفاءاا وكيفيا رفب مستوى م هجيا عللياا التدريب والتطوير لللوظفةم في امل ظلاا، وأ

أ.البشريا فيفا

أ
 

     م3132 سبتمبر 33- هـ6341ذو القعدة  32 السبت

ا يف الرياض 51جامعة األمرية نورة تستقبل ناخبات 
ً
أحي

http://www.aleqt.com/2015/09/12/article_990570.html 

 

     م3132 اكتوبر 33- هـ6341 الحجةذو  37 األحد

 للنهوض بالمستوى العلمي للمرأة السعودية

 جامعة األمرية نورة تدشن برامج ماجستري بشراكات عاملية
https://www.aleqt.com/2015/10/11/article_997296.html 

 

 

     م3132 سبتمبر 33- هـ6341ذو القعدة  36 الجمعة      

 لتميُّزها في الدراسات العليا وتقديم أفضل ورقة علمية

ن
ْ
ن دوليتي

ْ
بتعثة من كلية الطب جامعة نورة حتند جائزتي

ُ
 م

ص ال ساء والوالدن مب كليا الطب البشري   ت ثا لدرادا املاجستةر في تخصُّ
ُ
نصلع امل يدن غدير القصةر؛ امل

أامام ا ألامةرن ا ع ع دالرنلب على جائزتْةم دوليتْةم.

ز في الدراداا ال ليا، إضافا إلى جائزن أفضل ورقا علليا في مؤتلر  ونالع "غدير"؛ جائزن كليا الطب للتلةُّ

أيا ألامريكيا لطب إلانماب.الجل 

http://www.aleqt.com/2015/09/12/article_990570.html
http://www.aleqt.com/2015/09/12/article_990570.html
https://www.aleqt.com/2015/10/11/article_997296.html
https://www.aleqt.com/2015/10/11/article_997296.html
http://sabq.org/6EGgde
http://sabq.org/6EGgde
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 تكّرِم فيه ال ائداا مب خداات اث والحاصالا على الدرجاا 
ً
م إدارن خداات اث والتدريب االجام ا لقاًء د ويا

ّ
وت ظ

ز ال حثي خالل فترن اات اثفب. أال لليا والجوائز ال لليا أو َمب يحّققب التلةُّ

ز في الدراداا ال ليا   Faculty ofونصلع "غدير"؛ على جائزن كليا الطب في جام ا ارتش كولوم يا للتلةُّ

Medicine Graduate Award #6442.أ

في فئا أفضل ورقا علليا في احوث ال لوم الط يا ألاداديا  Endometriosis SIG Prize Paperكلا نالع جائزن 

أالقادم. 2061في املؤتلر الس وي للجل يا ألامريكيا لطب التكاثر وامل  قد في أكتوبر 

أ
     م3132 سبتمبر 34- هـ6341ذو القعدة  32 اإلثنين      

ماليين كتاب 2تسهل طلب الكتب باألرفف اإللكترونية بطوابق المبنى الذي يستوعب   

بالنور.. املكتبة املركزية العمالقة داخل امحرم اجلامعي تضاهي كربيات 
 املكتبات العاملية

 

أ

أ

 اوجود 
ً
 ويسرا

ً
مب انطالقا ال لل في املكت ا املركزيا ال لالقا داخل الحرم الجامعي، ااا ألامر أكثر دهولا

الذي تسهل علليا تداول وطلب الكتب مب ألارفو إلالكترونيا املوجودن على كامل طوااق امل نى، "الذراع آلالي" 

والذي تستوعب أكثر مب خلسا ماليةم كتاب وبذلك فإم هذه املكت ا الضخلا تضاهي كبرياا املكت اا 

اعا محطا ذراع آليا " قاعا للقراءن، وتل ب لكل ق66ال امليا، تتكوم املكت ا مب د  ا طوااق، وتحتوي على "

أيتم مب خاللها طلب الكتب.

أكلا يتوفر في املكت ا عدد مب القاعاا املتخصصا وهي كالتالي:

أقاعا املخطوطاا وال وادر:

؛ نيث تم ترميلها وت قيلها وتمهةزها لل رض، وكذلك عدد مب 10تحتوي هذه القاعا على "
ً
 أصليا

ً
" مخطوطا

.610املخطوطاا املصورن، ااالضافا إلى "
ً
 نادرا

ً
أ" كتااا

أأقاعا تق ياا الت ليم:

أوتضم ألاقسام التاليا:

أالتق ياا الط يا

http://sabq.org/yYGgde
http://sabq.org/yYGgde
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ولم يتوقو علل املكت ا ع د توفةر الكتب فقط، ال سجلع قفزاا نوعيا مب خالل التق ياا الضخلا 

مختلفا  لللكت ا املركزيا، ال تم توفةر جهاز محاكان طبي "الترياق" الخاص ب للياا الطوارئ، وي رض ناالا

أيتم تشخيصها ا اء على م طياا محددن، ومملوعا ممسلاا ط يا مت وعا.

أقاعاا تفاعليا

تلك القاعاا ممهزن للتدريب والدرادا اأجهزن عرض تفاعليا اأقالم إلكترونيا ذكيا وجهاز عرض ثالثي ألاب اد أ

، CDوص اعا ألافالم، وطاب ا وملةزن اخالس القاعاا التقليديا، وأجهزن نادب محللا اأهم ارامج التصاميم 

أتم توفةرها نتى تتلكب الطال ا مب تثبيع عللها وط اعته .

ولم تغفل "املكت ا" ناجا الفصول الدراديا الساعيا إلى إثراء الدروس اصوٍر عاليا الجودن فوفرا جهاز 

 لذلك.
ً
أال رض املكتبي الذي ت د مثاليا

أتق ياا ال حث خداقتصاديأ

 مب قسم 
ً
التق ياا الت ليليا لدعم وت ليا مهاراا الطال اا في خداقتصاد واملحاد ا والتفكةر ال لمي تم د يا

أتوفةر نظام "آيكوم" الخاص اتق ياا ال حث خداقتصاديا في السوق ال المي وإلادالمي.

أخلواا احثيا

 مب خلواا ال حث، متانا ألي مستفيدن مب جليب الجام اا الس وديا
ً
أ.وفرا املكت ا عددا

أالت ليم االترفيه

وفي خطون ذكيا ومشوقا؛ تم تمهةز قاعا أل اب ت ليليا، تتلةز هذه القاعا افكرتفا املشوقا؛ نيث تحلل في 

طاب ها روح الت افس والت اوم عب طريق مملوعا مب ألال اب الت ليليا املت وعا لت ليا مهاراا التفكةر 

أوإلااداع.

أقسم قواعد امل لوماا:

أقاعدن م لوماا مت وعا تخدم ال ديد مب التخصصاا. 10بـ دد تم خداشتراك 

أقاعا الردائل الجام يا:

أتضم مملوعا ك ةرن مب ردائل املاجستةر والدكتوراه.

أقاعا املرأن:أ

 االرائداا الس ودياا.
ً
 خاصا

ً
أتحتوي على جليب املؤلفاا التي تخص املرأن ااإلضافا إلى أنفا تضم متحفا

أ:قاعا املكت اا الخاصا

تحتوي على مملوعا ك ةرن مب املكت اا الخاصا اأشخاص قاموا اإهدائفا ملكت ا الجام ا، وقاعا لالنتياجاا 

أالخاصا والدورياا واملط وعاا الحكوميا والخرائط والتصاميم.

ااإلضافا إلى خدماا أخرى تتلثل في التوجيه وإلارشاد القرائي ومقهى خاص ااإلنترنع والقراءن يتوفر فيه 

أكتب تطوير الذاا والثقافا ال اماوعا ك ةرن مب الرواياا وأممل

أأوقاا ال لل:

وتحدثع لـ"د ق" عليدن شؤوم املكت اا امام ا ألامةرن نورن "الدكتورن عفاس ا ع محلد نديم"، وأكدا أم 

ؤكدن املكت ا املركزيا تسدفدس جليب م سوباا "جام ا ألامةرن نورن ا ع ع دالرنلب" والجام اا الس وديا، م

 مب الساعا "
ً
أم".2:00ص" ونتى " 2:00أم داعاا ال لل ناليا

أأ
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     م3132 سبتمبر 34- هـ6341ذو الحجة  3 اإلثنين

 جامعة نورة تطلق ثالثة برامج للماجستري
http://www.slaati.com/2015/09/14/p395158.html 

 

 

     م3132 سبتمبر 34- هـ6341ذو الحجة  3 اإلثنين

 برامج للماجستري 4جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تطلق 

http://twasul.info/269460/ 

 

 

 

 

     م3132 أكتوبر 31- هـ6341ذو الحجة  36 السبت

 أعوام تعيد هيكلة الدراسات العليا يف جامعة األمرية نورة  5

http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/second/138210#.VhuMvsqhdjq 

http://www.slaati.com/2015/09/14/p395158.html
http://www.slaati.com/2015/09/14/p395158.html
http://twasul.info/269460/
http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/second/138210#.VhuMvsqhdjq
http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/second/138210#.VhuMvsqhdjq
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     م3132 سبتمبر 34- هـ6341ذو الحجة  3 اإلثنين

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تطلق ثالثة برامج للماجستري
http://www.sayidaty.net/node/340211 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 إحصائية عامة لألخبار المنشورة في الصحف
 

 
 

 

 المنشورة حسب الشهر عدد األخبار
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خرب57: شوال و ذو القعدة وذو احلجة جمموع األخبار املنشورة لشهر   
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر املاضية
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  وتنسيق:إعداد 
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 

 
 

  PNUMedia : في الشبكاتالخاص معرفنا  
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