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 فهرس احملتويات:      
 

 الصفحة الــخـــبر

 )وكالة األنباء السعودية )واس 

 8 جامعة األميرة نورة تطلق المؤتمر والمعرض الدولي األول للتدريب والتطوير األسبوع القادم -

 11 جامعة األميرة نورة تستضيف اللقاء السادس عشر لعمداء كليات طب األسنان -

 11 ة األميرة نورة ينشر ثقافة الفن والمعرفة بين أفراد المجتمعمشروع ريادي بجامع -

الدكتورة العميل: المؤتمر والمعرض الدولي للتدريب بجامعة األميرة نورة يطرح أهم المستجدات في  -
 أدوات وتكنولوجيا تدريب وتطوير الكفاءات وإعداد القيادات

11 

 11 التطوير بجامعة األميرة نورةانطالق المؤتمر والمعرض الدولي األول للتدريب و -

نشاطاً تدريبياً في ثاني أيام المؤتمر والمعرض الدولي األول للتدريب والتطوير بجامعة األميرة  51 -
 نورة

11 

 11 كلية المجتمع بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تنظم لقاًء للهيئة السعودية للمحاسبين القانونين -

 18 ألول للتدريب والتطوير بجامعة األميرة نورة يختتم فعالياتهالمؤتمر والمعرض الدولي ا -

سمو ألامير محمد بن نواف يزور الجناح السعودي في املعرض البريطاني العالمي  -

 للمخترعين
11 

 عن مرض الفصام -
ً
 11 جامعة ألاميرة نورة تنظم لقاًء تعريفيا

 11 مع وسوق العمل"جامعة ألاميرة نورة تنظم امللتقى الثاني " كليات املجت -

 11 جامعة ألاميرة نورة تطور منسوبيها العاملين بمجال ألامن والسالمة -

مدارس جامعة ألاميرة نورة ومستشفى امللك عبدهللا الجامعي يدشنان برنامج "الصحة  -

 املدرسية"
11 

 11 مشروًعا ابداعًيا لطالباتها في مطلع صفر 16جامعة نورة تعرض  -

مخرجات املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى ستحدث نقلة واضحة الدكتور أبوعباة :  -

 في الرعاية الصحية
12 

 12 جامعة ألاميرة نورة تستضيف وفدا من أرامكو لتعزيز مشاركة الباحثات السعوديات -

سمو أمير منطقة الرياض يرعى مؤتمر ) ريادة التميز في تطلعات املرض ى ( بجامعة ألاميرة  -

 نورة
12 

 11 ألاميرة نورة تحصل على اعتماد جمعية القلب ألامريكية جامعة -

 11 أمير منطقة الرياض يرعى املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى -

مؤتمر "تطلعات املرض ى" يكشف الحاجة لفهم تأثير الخصوصية الاجتماعية والثقافية  -

 على الصحة
18 

 11 مؤتمر " تطلعات املرض ى " يواصل فعالياته -

 11 لبات من جامعة ألاميرة نورة يحصدن جوائز ابتكار عامليةست طا -

 11 جامعة نورة تستحدث نظاما لحماية اختراعات منسوباتها من السرقة -

حرم سمو أمير الرياض ترعى حفل خريجات الدراسات العليا ومراتب الشرف بجامعة  -

 ألاميرة نورة
12 
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 صحيفة الرياض 

 12 اديمية باريس لتأهيل كوادر نسائيةشراكة تدريبية بين جامعة نورة وأك -

 11 جامعة ألاميرة نورة تطلق املؤتمر واملعرض الدولي للتدريب والتطوير.. اليوم -

 18 انطالق املؤتمر الدولي ألاول للتدريب والتطوير في جامعة نورة -

 11 الجامعة إلاسالمية تبرم اتفاقية شراكة مع جامعة نورة -

 11 شاركون في مؤتمر التدريب والتطويرالتربويون بتعليم الرياض ي -

 21 مستشفى امللك عبدهللا الجامعي بالرياض يحتفل باليوم العالمي للبصر -

 21 أربع سعوديات يحققن املراكز ألاولى في املعرض البريطاني الدولي للمخترعين -

 21 د. السليمان: إنشاء وحدة للطالبات من ذوات الاحتياجات الخاصة بجامعة نورة -

 ملتقى « درعة» -
ً
 21 في جامعة ألاميرة نورة« إنجاز وتميز»ترعى حصريا

 22 فيصل بن بندر يرعى املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى بجامعة ألاميرة نورة -

 22 «شريط وردي»جامعة نورة تسعى لرقم عالمي بـ -

 21 صحيةستحدث نقلة في أساليب الرعاية ال« تطلعات املرض ى»أبوعباة: مخرجات مؤتمر  -

 من أرامكو لتعزيز مشاركة الباحثات السعوديات -
ً
 21 جامعة ألاميرة نورة تستضيف وفدا

 21 في البرامج العالجية« تطلعات املرض ى»تجمع طبي يبحث دمج  -

تعاون مستشفى امللك عبدهللا الجامعي مع )مايو كلينك( «: الرياض »فيصل بن بندر ل  -

 مبادرة رائعة
28 

في قبول املرأة السعودية للعالج « الخصوصية»يكشف تأثيرات « رض ىتطلعات امل»مؤتمر  -

 الطبيعي
21 

 21 «تطلعات املرض ى» هيكلة الرعاية الصحية خالل مؤتمر إعادة  -

 21 كلينك" يطرحان نتائج دراسات وبحوث وتجارب مايو مؤتمر مستشفى امللك عبدهللا و" -

 22 كةعشرة آالف امرأة يشكلن أكبر شريط وردي في اململ -

 22 مستهلكون محترفون لهم توقعات يجب التجاوب معها« العصر الرقمي»املرض ى في  -

مؤتمر مستشفى امللك عبدهللا الجامعي ومايو كلينك يوص ي بتطوير مناهج كليات الطب  -

 وتطويع التقنية لخدمة املرض ى
21 

 28 جامعة ألاميرة نورة تكرم خريجات الدراسات العليا ومراتب الشرف -

 21 تستحدث معايير لحماية مخترعات طالباتها من السرقة أو التقليد« معة نورةجا» -

 صحيفة الجزيرة  

 11 جامعة ألاميرة نورة تطلق املؤتمر واملعرض الدولي ألاول  -

 11 طالبة ماجستير لسوق العمل 656نورة تؤهل  ألاميرة_ #جامعة_ -

 11 ر في جامعة ألاميرة نورةإطالق املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوي -

 12 ( لعمداء كليات طب ألاسنان61جامعة ألاميرة نورة تستضيف اللقاء الـ) -

( 61جامعة ألاميرة نورة تطلق اليوم املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير بـ) -

 
ً
 علميا

ً
 نشاطا

11 



 

 
1 

 11 ورةتوقيع اتفاقية شراكة بين الجامعة إلاسالمية وجامعة ألاميرة ن -

مؤتمر التدريب والتطوير بجامعة ألاميرة نورة ُيوص ي بإنشاء دارة للمواهب.. وجمعية  -

 لتطوير املرأة
11 

 11 محمد بن نواف يثني على قدرة املرأة السعودية على الابتكارألامير  -

 11 ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن تنظم ملتقى كليات املجتمع وسوق العملجامعة  -

 11 عة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمنتنافسية جام -

 11 مستشفى امللك عبدهللا الجامعي يحتفل باليوم العالمي للبصر -

 12 « كليات املجتمع وسوق العمل»جامعة ألاميرة نورة تنظم امللتقى الثاني  -

 عن مرض الفصامجامعة  -
ً
 11 ألاميرة نورة تنظم لقاًء تعريفيا

 11 لعاملين في مجال ألامن والسالمةجامعة ألاميرة نورة تطور منسوبيها ا -

 11 أمير منطقة الرياض يرعى املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى -

عات املرض ى بجامعة ألاميرة نورة -
ُّ
 18 ألامير فيصل بن بندر يرعى املؤتمر الدولي ألاول لتطل

 18 مشروع تخرج تعرضه طالبات جامعة ألاميرة نورة 16 -

 من شركة أرامكو السعوديةجامعة ألاميرة نورة تس -
ً
 11 تضيف وفدا

 81 أمير منطقة الرياض: جامعة ألاميرة نورة معقل علمي مهم وركيزة لتعليم املرأة -

 81 جامعة ألاميرة نورة تحصل على اعتماد جمعية القلب ألامريكية -

 81 جوائز لجامعة ألاميرة نورة في املعرض البريطاني الدولي 5 -

 81 ايير لحماية مخترعات طالباتها من السرقةجامعة نورة تستحدث مع -

 صحيفة عكاظ 

 82 خبيرا 63إطالق املؤتمر الدولي للتدريب بمشاركة  -

 82 أكاديميات يشدن بمؤتمر التدريب بجامعة ألاميرة -

 82 ل بيوم البصراملستشفى الجامعي يحتف -

 81 املشتركة املوضوعاتأمير الرياض يبحث مع لورانس  -

 81 «إنجاز السعودية»منطقة تعليمية لـ  32ضافة إ -

 81 نورة»مشروعا إبداعيا لطالبات  16 -

-  
ً
 81 مؤتمر تطلعات املرض ى لتطوير الرعاية الصحية غدا

 88 «نورة»القلب ألامريكية لجامعة  -

 88 قبول املرأة للعالج الطبيعييبحث « تطلعات املرض ى» -

 81 مؤتمر يبحث تطوير الرعاية الطبية -

 11 % 02يبحث خفض الفاتورة الصحية « تطلعات املرض ى» -

 صحيفة اليوم 

 11 تأهيل قيادات في الجامعات واملدارس وفق املعايير الدولية«: التعليم» -

 11 مشروًعا إبداعًيا لطالباتها 16جامعة نورة تعرض  -

 11 بجامعة نورة« تطلعات املرض ى»لرياض يرعى مؤتمر أمير ا -
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 11 «تطلعات املرض ى»أمير الرياض يرعى مؤتمر  -

 11 «الرعاية الصحية»مؤتمر طبي في الرياض يوص ي بإعادة تصميم  -

 12 لتحقيق تطلعات املرض ى.. وجائزة سنوية للتميز« هيئة عليا» -

 11 يةطالبات من جامعة نورة يحصدن جوائز ابتكار عامل 1 -

 11 من السرقة« جامعة نورة»استحداث نظام يحمي اختراعات  -

 11 حرم أمير الرياض ترعى حفل خريجات بجامعة نورة -

 صحيفة البالد 

 18 طالبة ماجستير لسوق العمل 656جامعة ألاميرة نورة تؤهل  -

 11 كلية القرآن بالجامعة إلاسالمية تبرم اتفاقية شراكة مع جامعة نورة -

 111 عمل في املؤتمر الدولي للتدريبجلسة  36 -

 111 محمد بن نواف يزور الجناح السعودي في املعرض البريطاني -

 111 جامعة ألاميرة نورة تحصل على اعتماد جمعية القلب ألامريكية -

 111 طالبات من جامعة ألاميرة نورة يحصدن جوائز ابتكار عاملية 1 -

 صحيفة الحياة 

 111 «جامعة نورة»في « جستيراملا»طالبة يلتحقن بـ  151 -

 في مؤتمر  25 -
ً
 111 «التدريب والتطوير»متحدثا

 112 لنشر الفن واملعرفة بين أفراد املجتمع« جامعة نورة»مشروع ريادي في  -

 112 جامعة نورة تخّرج مصورات ومصممات أزياء -

 112 طالبة 6612كليات صحية تضم  5تستحدث « جامعة نورة» -

 111 جامعة نورة»لطالبات « بتكار العلميالا »جوائز دولية في  -

 صحيفة الشرق 

 118 جامعة نورة تطلق املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير -

  61انطالق املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب بـ  -
ً
 علميا

ً
 111 نشاطا

 111 مطالبة باملرونة في ابتعاث ُمِعيدي طب ألاسنان -

 في املؤ  32 -
ً
 111 تمر واملعرض الدولي للتدريب والتطويرخبيرا

 111 افتتاح فعاليات املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير -

يوص ي بتأسيس منصة إلكترونية للمواهب وجمعية لتطوير « املؤتمر الدولي للتدريب» -

 املرأة
111 

 112 ة العلميةمحمد بن نواف: برامج الابتعاث والرعاية رفعت قدرات املرأة السعودي -

 لطالباتها 16جامعة نورة تعرض  -
ً
 إبداعيا

ً
 112 مشروعا

 111 أمير الرياض يرعى املؤتمر ألاول لتطلعات املرض ى.. اليوم -

 في جامعة نورة 61كليات صحية تضم  5استحداث  -
ً
 دقيقا

ً
 111 تخصصا

 111 مؤتمر يكشف تأثيرات الخصوصية في قبول السعوديات للعالج الطبيعي -
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ض فاتورة الرعاية « املريض محور العملية الصحية»ق مفهوم تطبي -  118 % 02يخّفِ

 111 عناصر لقياس تطلعات املرض ى وجودة الرعاية الصحية 1مؤشر من  -

 111 هيئة عليا لتحقيق تطلعات املرض ى ومتابعة أداء القطاعات الصحية -

 لحماية اختراعات طالباتها« جامعة نورة» -
ً
 111 تستحدث نظاما

 فة الوطنصحي 

 111 السعوديات يحققن املراكز ألاولى في مؤتمر لندن لالبتكار -

 111 درعه ترعى ملتقى إنجاز بجامعة ألاميرة نورة -

 112 مشروعا إبداعيا بجامعة نورة 16 -

 112 جمعية القلب ألاميركية تعتمد جامعة نورة -

 112 ىمختصا يضعون استراتيجيات التميز لتطلعات املرض  35 -

 111 التأهيل الطبي ألخصائي% 65صرف بدل مطالب ب -

 111 دراسة: الخصوصية تؤثر في عالج املرأة الطبيعي -

 111 امللك سعود طبية منومي شكاوى  انخفاض%  02 -

 118 ةالتخصصي املستشفيات طوارئ  من%  62غياب التنسيق يشغل  -

 111 توصيات بإنشاء هيئة عليا لتحقيق تطلعات املرض ى -

 111 معة نورة لحماية اختراعات الطالباتاستحداث نظام بجا -

 صحيفة المدينة 

 111 انطالق املؤتمر الدولي ألاول للتدريب والتطوير بجامعة ألاميرة نورة -

 111 العوهلي: نستثمر في إلانسان ليكون عنصرا نافعا للمجتمع -

 111 أبرزها إنشاء جمعية تطوير املرأة« مؤتمر التدريب»توصيات لـ 0 -

 111 «تطلعات املرض ى»ض يرعى املؤتمر الدولي ألاول لـأمير الريا -

 112 مشروعا إبداعيا لطالبات جامعة نورة 16 -

 112 إطالق خطة طموحة تحقق التميز في تعليم وتأهيل املرأة -

 112 مختصون يطالبون بجامعة لتأمين الكوادر الطبية لجميع التخصصات -

 112 اوى املرض ى% من شك 12قصور التواصل والتعامل الفوقي وراء -

 111 أهمها إنشاء هيئة عليا« تطلعات املرض ى»توصيات لتحقيق  62 -

 صحيفة االقتصادية 

 118 تنويم % من طوارئ املستشفيات مشغولة بمرض ى ليسوا بحاجة إلى 62 -

 111 ست طالبات من جامعة ألاميرة نورة يحصدن جوائز ابتكار عاملية -

 111 قيق تطلعات املرض ىلتح« هيئة عليا»أطباء يوصون بإنشاء  -

 صحيفة مكة 

 121 مشروعا إبداعيا لطالبات جامعة نورة 16 -
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 121 للتنويم بحاجة ليسوا الرياض طوارئ  مستشفيات مرض ى من%  62 -

 121 طالبات من جامعة نورة يحصدن جوائز ابتكار عاملية 1 -

 صحيفة عين اليوم اإللكترونية 

 121 رض الدولي ألاول للتدريب والتطويرجامعة ألاميرة نورة تطلق املؤتمر واملع -

 اليوم 63إطالق مؤتمر جامعة ألاميرة نورة بمشاركة  -
ً
 عامليا

ً
 122 خبيرا

 122 محرم 1مؤتمر دولي للتدريب والتطوير بجامعة ألاميرة نورة في  -

ا في ثاني أيام املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير 65 -
ً
 122 نشاط

 121 من جامعة ألاميرة نورة بميداليات عامليةطالبات  0فوز  -

 صحيفة عين اإللكترونية 

 لألمن والسالمة في جامعة ألاميرة نورة -
ً
 تدريبيا

ً
 128 برنامجا

مدارس جامعة ألاميرة نورة ومستشفى امللك عبدهللا الجامعي يدشنان برنامج الصحة  -

 املدرسية
121 

 121 ةلكلية العلوم بجامعة ألاميرة نور « إلايزو » -

 121 جامعة ألاميرة نورة تستضيف وفدا من شركة أرامكو السعودية -

 121 جامعة ألاميرة نورة تحصل على اعتماد جمعية القلب ألامريكية -

 121 مباردة رائعة« كلينك مايو»أمير الرياض: تعاون مستشفى امللك عبدهللا الجامعي مع  -

ف تأثيرات الخصوصية في قبول املرأة يكش «تطلعات املرض ى» :مؤتمر جامعة ألاميرة نورة -

 السعودية للعالج الطبيعي
121 

طالبات من جامعة ألاميرة نورة يحصدن جوائز ابتكار  1في مجال الصحة والتأهيل.. -

 عاملية
121 

 صحيفة سبق اإللكترونية 

 122 "جامعة نورة" تستضيف املؤتمر واملعرض الدولي للتدريب والتطوير -

 121 للحوار ينظم ندوة دولية في السياسة اللغوية مركز امللك عبد هللا -

 121 عناصر لقياس "تطلعات املرض ى" وجودة الرعاية الصحية 1"مؤشر" من  -

 صحيفة الوئام اإللكترونية 

 121  املرض ى تطلعات أمير الرياض يرعى مؤتمر -

للعالج في قبول املرأة السعودية ” الخصوصية ” يكشف تأثيرات ” تطلعات املرض ى” مؤتمر  -

 الطبيعي
121 

 111 تطبيق مفهوم املريض محور العملية الصحية يخفض فاتورة الرعاية -

 مجلة سيدتي 

ة للمواهب وجمعية لتطوير املرأة في معرض دولي بالرياض -  111 توصية إلنشاء منصة إلكترونيَّ

 111 أربع سعوديات يحصدن جوائز "املعرض البريطاني الدولي للمخترعين" -

 112 ة تعتزم دخول موسوعة جينيس بأكبر شريط ورديجامعة نور  -

مؤتمر في جامعة ألاميرة نورة يكشف تأثيرات الخصوصية في قبول املرأة السعودية للعالج  -

 الطبيعي
112 



 

 
1 

 112 جوائز لجامعة ألاميرة نورة في املعرض البريطاني الدولي 1 -

 مجلة هي 

 111 لالختراعسعوديات يحصدن جوائز املعرض البريطاني  -

 111 "جامعة نورة" تعرض املشاريع إلابداعية لطالباتها في معرض "اتجاهات" -

-  
ً
 118 الاحساس! ةال عادطالبات سعوديات في العالج الطبيعي يبتكرن جهازا

 111 نظارة تتحدى العمى الدماغي وجهاز للشلل الرباعي.. إنجازات لطالبات سعوديات -

 مجلة روج 

 111 ة التدريب والتطوير في جامعة نورةخبراء العالم يفتتحون بواب -

 111 العوهلى : املؤتمر يؤكد دور الجامعات فى انتاج املعرفة وتجنيدها -

 112 نشاط تدريبي في ثاني أيام املؤتمر الدولي ألاول للتدريب والتطوير 65 -

 111 :تصميم الجرافيكس مزيج من الابتكار و الخيال فدى السيف -

 إحصائية النشر في الصحف   
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 م  5151اكتوبر  54 -هـ  5417محرم  5 األربعاء   

جامعة األمرية نورة تطلق املؤمتر واملعرض الدويل األول للتدريب والتطوير 
 األسبوع القادم

 

 

 

 

 

 

 
 0 – 1الدولي ألاول للتدريب والتطوير بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن خالل الفترة  ينطلق املؤتمر واملعرض

الذي تنظمه عمادة التطوير وتنمية املهارات بحضور معالي وزير  3265أكتوبر  36 – 61املوافق  6061محرم 

  التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخّيل وذلك في مقر الجامعة.

جامعة ألاميرة نورة الدكتورة هدى العميل اليوم خالل املؤتمر الصحفي في مقر الجامعة إلى  وأشارت معالي مديرة

أن الجامعة تسعى إلى تسخير كافة الامكانات والجهود لدعم جودة تعليم املرأة العالي وتعزيز كفاءة مخرجاته بما 

 ه هللا لتعليم املرأة في بالدنا.يلبي الطموحات والتطلعات التي توليها قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظ

وبينت أن الجامعة تتجه دوما إلى التميز وإحداث بصمة في التعليم العالي للمرأة، من خالل تطبيق أفضل 

الاستراتيجيات الرامية إلى دمج قيم التعليم والبحث واملشاركة واملسؤولية الاجتماعية ، باإلضافة إلى التطوير 

مج الاكاديمية ، وتطبيق الشراكة املعرفية والتعليمية مع مؤسسات التعليم العالي الاستراتيجي املستمر للبرا

املميزة في مختلف دول العالم ، ودعم عقد املؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية والثقافية، بما يضمن تطوير 

صناعة مستقبل  الكفاءات البشرية وتعزيزها بمهارات متقدمة تؤهلها لخوض تحديات العصر والاسهام في

  .مشرق وآمن

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1408627
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1408627


 

 
1 

وأكدت معاليها أن الجامعة استحدثت عمادة التطوير وتنمية املهارات من أجل خدمة املجتمع عامة من خالل 

طرح دورات مجانية لضمان أفضل املخرجات منها ما هو مخصص للكادر التعليمي أو إلاداري أو الطالبات ، كما 

  سعيا إلى تحقيق رؤية وتطلعات القيادة .أن النشاط امتد ليشمل العنصر الرجالي 

وأكدت رئيسة املؤتمر واملعرض الدولي الاول للتدريب والتطوير عميدة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة عبيـر 

بنت علي الحربي أن الجامعة ارتأت أن تطلق مرحلة جديدة في التعليم الجامعي السعودي، بممارسته خارج 

وكالة للتطوير والجودة ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات ، وتعنى هذه الوكالة  قاعات الدراسة بإنشاء

بتدريب وتطوير وتنمية املهارات داخل الجامعة من خالل تدريب وتأهيل قياداتها وكادرها الاداري والتعليمي 

مة ، لاللتحاق وحسب، إلى جانب فتحت أبواب التدريب والتطوير وتنمية املهارات للمجتمع السعودي عا

ببرامجها الابتكارية الخالقة املصممة وفق أرقى معايير الابتكار والجودة العاملية، والتي تطلق اليوم املؤتمر الدولي 

ألاول للتدريب والتطوير ، والذي يعد تظاهرة محلية بطابع عالمي ، شرفت الجامعة بأن تكون أول مستضيفيها 

لى مكانة وأهمية هذه الجامعة الدولية، التي تخطت حدود املحلية باقتدار على مستوى العالم، ما يؤشر بوضوح إ

 .  نحو العاملية

وأفادت الحربي بأن املؤتمر سيناقش محاور رئيسة تستمر على مدى ثالثة ايام سيثري املشاركون فيه من داخل 

التطوير والتدريب وإدارة املواهب اململكة وخارجها بأوراق علمية ترتكز على السبل وألادوات واملفاهيم املتعلقة ب

باإلضافة إلى املعايير الدولية املتعلقة بالتصميم التوجيهي وتطوير القيادة بموجب الخبرة وتقييم تطوير القيادة 

  والتعامل مع التحديات املؤسسية من خالل إدارة املوارد البشرية.

 الجنسين )الذكور والاناث( يقدمها أخصائيين وأردفت الحربي بأنه سيعقد املؤتمر مجموعة من ورش العمل لكال 

محليين وعرب وعامليين وسيتم خاللها عرض الخبرات والتجارب، ومن هذه الورش ورشة )تكامل املوارد البشرية 

والتدريب والتطوير ، خلق ثقافة التقدير ، مقهى املعرفة (، كما سيكون هناك ثالثة برامج تدريبية معتمدة من 

(زميل أنظمة ومعايير تصميم التدريب)، وبرنامج مهارات الكوتشينج  (IMAS)ي مقدمتها برنامج مراكز عاملية ف

اكتشف القائد بداخلك(  –)التوجيه( لقادة القرن الواحد والعشرون ، والبرنامج الثالث عن )القائد املرن 

  باإلضافة إلى املعرض املصاحب الذي يضم عرض منتجات حديثة في مجال التقنية .

ن جانبها بينت وكيلة جامعة ألاميرة نورة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن الزامل أن املؤتمر يهدف لتبادل م

الخبرات والتجارب بين مدراء ومسئولي املوارد البشرية الستكشاف أفضل املمارسات في مجال إدارة املواهب، 

ي العالم العربي وسبل مواجهتها باإلضافة كما يهدف إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه إدارة املواهب ف

للتعرف على أهم ألادوات والتكنولوجيا التي تساهم في تدريب وتطوير املوظفين والقادة والطالب وتنمية مواهبهم 

، وأن الجامعة استقطبت بيوت الخبرة العاملية لتكون فرصة لتقريبهم من أفراد املجتمع والتواصل في املستقبل 

مكن للجميع لالستفادة عن ما يحويه املؤتمر من محاضرات وورش عمل من خالل التسجيل مع البعض ، وي

 0522املسبق على رابط املؤتمر في املوقع الالكتروني والتواصل على ألارقام ، حيث تستوعب القاعات إلى 

وزارة التعليم شخص في اليوم ، متأملة أن يخرج املؤتمر بتوصيات يستفيد منها الجميع حيث سترفع بها إلى 

 وبدورها توجهها حسب الجهات املختصة .
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 م 5151اكتوبر  57 -هـ  5417محرم  4السبت      

جامعة األمرية نورة تستضيف اللقاء السادس عشر لعمداء كليات طب 
 األسنان

رة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض اللقاء السادس عشر لعمداء كليات طب ألاسنان في انطلق اليوم بجامعة ألامي

  جامعات اململكة بحضور معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل .

ورحبت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف بعمداء الكليات املشاركين في اللقاء ، وشكرت 

وتنظيمها للقاء السادس عشر هذا العام ، مشيرة إلى أهمية وجود  الستضافتهاامعة كلية طب الاسنان بالج

برامج مشتركة بين كليات طب ألاسنان في الجامعات السعودية بخصوص تبادل الزوار الدوليين ، واملرونة في 

ت للمجتمع ، ابتعاث املعيدين ، واملسؤولية الاجتماعية لكليات طب الاسنان وماذا يمكن أن تقدم من خدما

  والدعم املأمول من كليات طب ألاسنان العريقة لكليات طب ألاسنان الناشئة .

بعدها استعرض الدكتور عبدالغني ميره إحصائية أعداد أطباء ألاسنان في اململكة ومقارنتها بالحاجة املستقبلية 

ة البيانات الخاصة باللجنة ، فيما ، ثم قدم الدكتور على ألاحيدب تقرير لجنة تحديد البيانات املطلوبة لقاعد

تحدث الدكتور محمد املحيميد تجربة كلية طب ألاسنان بجامعة القصيم في تطبيق وقياس الكفاية ألاولى من 

 .  الكفايات املطلوبة لخريج كلية طب ألاسنان

 عن معايير خ
ً
اصة لإلعتماد أعقبها قدمت عميدة كلية طب ألاسنان بالجامعة الدكتورة ابتسام املاض ي تصورا

، مبينة أن الكلية تهدف إلى تدريب وتخريج طبيبات أسنان على  CODAألاكاديمي على غرار املعايير املطبقة في 

مستوى عال من الكفاءة والتمكن بمعايير عاملية وخدمة املجتمع من خالل توفير برامج توعوية في طب ألاسنان 

الخاصة بطب ألاسنان مع تركيز خاص على املشاكل املحلية والعالج الوقائي وعمل بحوث في جميع املجاالت 

  واملساهمات البيئية .

كما تم مناقشة املجال الثاني من مجاالت كفايات خريجي كليات طب ألاسنان في اململكة العربية السعودية 

مداء للمكتبة املركزية والاستماع القتراحات املشاركين ملوضوعات اللقاءات القادمة ، وتبع برنامج اللقاء زيارة الع

  بالجامعة وعيادات كلية طب ألاسنان .

يذكر أن كلية طب ألاسنان بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أنشأت بعد صدور موافقة كريمة من خادم 

هـ ـ وفتحت أبوابها للطالبات مع 6066/ 1/ 1الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن عبد العزيز رحمه هللا بتاريخ 

( ، حيث تقدم كلية طب ألاسنان برنامج البكالوريوس في 3263هـ )سبتمبر 6066/6060داية العام الدراس ي ب

( سنوات من دراسة طب 5( سنوات تتضمن سنة تحضيرية باإلضافة إلى )1طب وجراحة ألاسنان خالل )

 ألحدث البح
ً
وث في مجال تعليم طب ألاسنان ألاسنان يتبعها سنة الامتياز ، وقد تم تطوير البرنامج املبتكر وفقا

والتركيز على تلبية حاجات املواطنين لتخريج طبيبات أكفاء جاهزين ملعالجة أمراض الفم وألاسنان في املجتمع ، 

مراجع  3522( طالبة و بلغ عدد املراجعين للعيادات حتى آلان  653وبلغ عدد الطالبات امللتحقات حتى تاريخه ) 

 بالرعاية الخاصة .، يتلقون العالج ويحظون 

 

  

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1409443
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 واس 5115أكتوبر  11 - 1437محرم  5 األحد       

مشروع ريادي جبامعة األمرية نورة ينشر ثقافة الفن واملعرفة بني أفراد 
 اجملتمع

 في دعم الاقتصاد القائم على تشكل صناعة تنظيم املؤتمرات وورش العمل والفعاليات امل
ً
 رئيسيا

ً
ختلفة عنصرا

  املعرفة، بوصفها وسيلة هامة لتطوير وتنشيط أفراد املجتمع الشبابي واملنهي وألاكاديمي.

 لدعم هذا التوجه ، بادرت رائدة ألاعمال السعودية نهى العصيمي، خريجة كلية اللغات والترجمة في 
ً
وتأكيدا

دالرحمن على تطبيق هذه النظرية الاقتصادية على أرض الواقع عبر مشروعها جامعة ألاميرة نورة بنت عب

الريادي الطموح )نون إيفينتس (، وهو مؤسسة تختص بنشر ثقافة الفن واملعرفة وتطويعها لخدمة املجتمع ، 

  من خالل تنظيم فعاليات وورش عمل في الفنون بنوعيها "الرقمي واليدوي" في مجاالت املعرفة عامة.

قدمت العصيمي عبر مشروعها املحتضن لدى مركز دعم وريادة ألاعمال بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، و 

 من ألانشطة والفعاليات 
ً
واملدعوم من صندوق ألاميرة مضاوي بنت مساعد لتنمية املرأة )ديم املناهل( عددا

لقاء شبابي ، يضم نخبة من القياديات  داخل الجامعة وخارجها ومن أبرزها تنظيم فعالية )مقهى القادة( وهو 

يجتمعن لتبادل الخبرات وآلاراء ، ويتم من خالله تقديم الفائدة واملتعة على حٍد سواء من قبل شخصيات 

  تميزت بمهارة قيادية معينة وكيفية تنميتها ، ومن ثم فتح باب الحوار مع الحضور لتبادل الخبرات.

سقة زهور( لتدريب الفتيات والسيدات املهتمات على أفضل كما نظمت ورشة عمل متخصصة )كوني من

ألاساليب العلمية في تنسيق وتزيين الزهور بطرق عصرية مبتكرة إلضفاء مزيد من الروعة والجمال والبهجة في 

 على التنسيق لدورة جديدة في تصميم املجوهرات .
ً
  النفوس، وتعمل حاليا

من ألايام أن تصبح رائدة أعمال ، وأن يكون لها عملها الخاص ،  وكشفت العصيمي أنها لم تكن تتخيل في يوم

وقالت : لقد حظيت بفرصة كبيرة من خدمات التمويل والدورات التدريبية والتطويرية التي قدمها لي صندوق 

)ديم املناهل(، كما حصلت على خدمات إلارشاد وتطوير ألاعمال إضافة إلى توفير مساحة عمل من مركز دعم 

ر ألاعمال بجامعة ألاميرة نورة الذي قدم لي الكثير من أجل إطالق مشروعي وتحويل فكرتي إلى مشروع وتطوي

   .ريادي واعد

 اتفاقية تعاون 
ً
الجدير بالذكر أن مركز دعم وتطوير ألاعمال بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن قد وقع مؤخرا

ملرأة )ديم املناهل(، ووقعت الاتفاقية صاحبة السمو مشتركة مع صندوق ألاميرة مضاوي بنت مساعد لتنمية ا

امللكي ألاميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة صندوق )ديم املناهل(، ومعالي مديرة جامعة 

ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل ، وذلك بهدف دعم وتطوير قطاع ألاعمال 

ت في اململكة، وتقديم خدمات تسهم في مساعدة الطالبات على إطالق مشاريع ريادية مبتكرة، الريادية للسيدا

وتعزيز ثقافة العمل الحر للسيدات، من أجل النهوض بالدور الرائد للمرأة السعودية، وتعزيز جهودها في مسيرة 

 التنمية الاقتصادية الشاملة.
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 واس 1551أكتوبر  11 - 1437محرم  5 األحد       

الدكتورة العميل: املؤمتر واملعرض الدويل للتدريب جبامعة األمرية نورة 
يطرح أهم املستجدات يف أدوات وتكنولوجيا تدريب وتطوير الكفاءات وإعداد 

 القيادات
دالرحمن الدكتورة هدى العميل أن تنظيم الجامعة للمؤتمر أوضحت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عب

واملعرض الدولي للتدريب والتطوير غدا ويستمر ثالثة أيام ، يأتي في سياق سعي الجامعة لتحقيق مجموعه من 

ألاهداف على رأسها تنمية الكفاءة املهنية عند القيادات وألاكاديميات بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد املعرفي 

وتبادل الخبرات والتجارب الكتشاف املواهب ومعرفة أهم التحديات التي تواجه ادارة املواهب في العالم العربي 

وكيفية التغلب عليها مع الاهتمام بعرض افضل التجارب في ادارة املوهبة وكيفية تنميتها في اململكة العربية 

ناجحة نتيجة للدعم الكبير الذي يقدمه باستمرار السعودية خاصة وأن للمملكة في هذا املجال نماذج وتجارب 

خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان حفظه هللا للتعليم عموما واملوهبين على وجه الخصوص بهدف الارتقاء 

  باملستوى العلمي واملعرفي عند املواطن السعودي للوصول ملصاف الدول املتقدمة .

ملؤتمر إلى التعريف بأهم املستجدات في أدوات وتكنولوجيا تدريب وقالت : كما تسعى الجامعة من خالل هذا ا

وتطوير الكفاءات وإعداد القيادات فجميع مؤسسات العمل اليوم ال تسعى للتوظيف وإنما الي استقطاب 

الكفاءات املؤهلة القادرة على اداره العمل وتطويره والارتقاء به بما يليق بحجم طموحات والة ألامر ويحقق 

خطط البالد التنموية ، موجهة الشكر إلى معالي وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل الذي يحرص على  أهداف

بالعملية التعليمية وإلادارية في مؤسسات التعليم خاصة لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين  الارتقاء

  .وولي عهده الامين وولي ولي عهده في خدمة التعليم والارتقاء به لألفضل 

مما يذكر أن املؤتمر يشتمل على أوراق عمل تتضمن عدة محاور تعكس تجارب ورؤى عاملية في مجال التدريب 

والتطوير باإلضافة لبرامج تدريبية معتمدة للمتخصصين وورش عمل مصاحبة تستهدف الشباب من داخل 

 الجامعة وخارجها .

  

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1409748
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1409748
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1409748
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1409748
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انطالق املؤمتر واملعرض الدويل األول للتدريب والتطوير جبامعة األمرية 
 نورة

 
 

 

 

 

 

دشن وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد العوهلي اليوم، املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير، الذي 

لتطوير وتنمية املهارات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، بحضور معالي مديرة الجامعة نظمته عمادة ا

الدكتورة هدى العميل، والوكيالت وعميدات الكليات، وعدد من منسوبات الجامعة وطالباتها، وضيوف من 

  داخل وخارج اململكة، وذلك في مركز املؤتمرات باملدينة الجامعية .

برامج تدريبية معتمدة من  6ورشة عمل تفاعلية و 63جلسة علمية و 36ي يستمر ثالثة أيام ويضم املؤتمر الذ

مراكز عاملية يقدمها نخبة من أفضل املتحدثين العامليين في مجال تدريب وتطوير املوارد البشرية، باإلضافة إلى 

لوسائل والبرامج معرض متخصص في التدريب والتطوير يشارك فيه مراكز دولية ومحلية لعرض أفضل ا

  وألالعاب التدريبية .

واستهدف املؤتمر مدراء املوارد البشرية في القطاعين الخاص والعام، ومدراء التدريب والتطوير، واملدراء 

  التنفيذيين والقيادات الحكومية وألاكاديميين، والطالب واملهتمين بمجال التدريب والتطوير وتنمية املواهب .

لتعليم الدكتور محمد العوهلي في كلمته بداية الحفل إن انطالقة املؤتمر واملعرض الدولي وأكد وكيل وزارة ا

ألاولي للتدريب والتطوير في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن يؤكد جدية العمل بتحقيق مشروعات الخطة 

م الجامعي، وخصوصا في للجامعة ، ويؤكد التنسيق الفعال مع أهداف الوزارة فيما يخص التعلي الاستراتيجية

خطته املستقبلية أفاق، التي يأتي من ضمن أهدافها ألاساسية إتاحة املزيد من الفرص التعليمية والتدريبية 

وتنويع ألاساليب والتخصصات وإلاسهام الفعال في إنتاج املعرفة وتحقيق متطلبات املجتمع، ويؤكد الحرص 

ملعرفة وتجنيدها وتطويرها من خالل التعليم والتدريب، إضافة إلى والاقتناع العميق بدور الجامعات في إنتاج ا

 عن دور هذه املؤسسات في تنمية املجتمع ومد جسور الشراكة مع قطاعاتها املتعددة ، 
ً
البحوث العلمية فضال

في  إضافة إلي ذلك توفير حلول علمية الحتياجاتها املتجددة واملتطورة مما يسهم في تعزيز مسيرة نهضة بالدنا

  هذه التظاهرة الدولية .

وأفاد العوهلي أن املؤتمر يأتي ليضيف أبعادا نوعية لجامعتنا ومؤسساتنا التعليمية ولتتكامل مع خطط التنمية 

ومشاريع الوزارة في الاهتمام بالعنصر البشري وتعزيز الريادة والفاعلية للمخرجات التعليمية وفي نفس الوقت، 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1410099
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1410099
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ي التحول ملجتمع معرفي مبدع قادر على توليد املعرفة وتوطينها واستثمارها وتحويلها الذي تسعى إليه اململكة ف

  إلى منتجات ذات إسهامات عالية في مسيرة التنمية .

وأردف أن املؤتمر يجسد أهم أحد أولويات املرحلة الحالية، وهو مشروع توكيد الجودة والاهتمام بالتنمية 

في التعليم العام والتعليم الجامعي، وحقق التعليم في اململكة قفزات نوعية  البشرية، التي تسعى لها مؤسساتنا

ومتوثبة غير مسبوقة على املستويات الكمية والنوعية وأصبحت مقارنات ومؤشرات ألاداء لهذه املسيرة التقف 

عية ملحركاتها نحو عند الحدود املحلية أو إلاقليمية بل وأصبحت املؤشرات القياسية العاملية أحد ألاهداف املرج

  الريادة العاملية .

وأشار إلى أن اململكة حرصت منذ انطالقتها ألاولى على الاستثمار في إلانسان السعودي وبنائه وتنمية قدراته 

ومواهبه بما يجعله عنصرا نافعا لذاته ومجتمعه، كذلك فاعال في سوق العمل وشريك استراتيجي في كل خطط 

ق في البالد نحو العاملية ولذا تؤكد وزارة التعليم دائما على تأهيل القيادات التعليمية في القيادة الرشيدة لالنطال 

الجامعات ومدارس التعليم العام وفق املعايير الدولية املتجددة ، وبتوفيق من هللا وبدعم من القيادة الحكيمة 

س ضامة بين جنباتها الكثير مما انتجته تحقق بناء جامعات تنافس دوليا وأنجزت البنى التحية لها وآالف املدار 

 التقنية الحديثة من أدوات تعليمية ووسائل اتصال وتواصل ، والجامعة إحدى دالئل هذا التجسيد.

بعده بينت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل في كلمتها أن قضية التدريب 

قضايا التي توليها الجامعة أهمية بالغة، فهي تؤمن أن الاستثمار في صناعة وتنمية املهارات، هي واحدة من أبرز ال

  إلانسان هو القوة الداعمة لبناء الحضارات و تقدم ألامم.

وقالت معاليها : إن الجامعة سخرت إلامكانات والجهود لدعم جودة تعليم املرأة العالي وتعزيز كفاءة مخرجاته 

 -تي يوليها خادم الحرمين الشريفين، امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بما يلبي الطموحات والتطلعات ال

طموحة لتحقيق التميز في برامج  استراتيجيةلتعليم املرأة في بالدنا، حيث وضعت الجامعة خطة  -حفظه هللا 

واملشاركة تعليم وتدريب املرأة ، من خالل التطوير املستمر للبرامج ألاكاديمية ودمج قيم التعليم والبحث 

املجتمعية، باإلضافة إلى تطبيق الشراكة املعرفية والتعليمية معدد من مؤسسات التعليم العالي املتميزة في 

مختلف دول العالم ، مضيفة أن الجامعة استشعرت دورها الكبير في أهمية تطوير القيادات النسائية، أطلقت 

لقيادات النسائية التنفيذية من التميز والريادة والابتكار في عدد من البرامج النوعية الهادفة إلى إعداد وتمكين ا

مواجهة تحديات قيادة املنظمات بمعارف ومهارات تساعدها على استشراف املستقبل والوعي بمتطلباته 

تراعي املستجدات الحديثة ومن هذه البرامج برنامج املاجستير في  استراتيجيةوالتخطيط لصناعة إلابداع برؤية 

دارة بالشراكة مع جامعة مدينة دبلن وبرنامج )القيادات التنفيذية الرائدة(، بالشراكة مع جامعة علوم إلا 

انسياد في فرنسا التي تعتبر من أشهر الجامعات في العالم في مجال إلادارة والقيادة وهي برامج موجهه للقيادات 

  لتوفيق .النسائية من داخل الجامعة ومن خارجها ، داعية املولى للجميع با

إثرها انطلقت الجلسة ألاولى بعنوان ) ما هي حقيقة إدارة املواهب؟ ( قدمها املستشار واملؤلف املتخصص في 

الدكتور مارك آلين ، الذي وضح املعنى  Graziadio“ جامعة  Pepperdineمجال إدارة املواهب عضو في كلية 

رة املواهب وكيف تؤثر املوهبة على وظائف املوارد الحقيقي إلدارة املواهب و كشف إلاجابات املتعلقة بإدا

  البشرية والتدريب والتطوير .

وتناولت الجلسة الثانية ) مقدمة للمعايير الدولية املتعلقة بالتصميم التوجيهي ( ملستشار إلادارة التسويقية 

ف نظام آيماس الحديث والتدريب رئيس مجلس إلادارة للمركز العالمي الكندي الدكتور محمد التايه، الذي عر 

في مجال التدريب، ويقوم على عناصر تحقق الارتقاء بمستوى ألاداء والفعالية للمتدربين ويساعدهم على وضع 

  السيناريو بشكل جيد بوقت زمني محدد وفقا للمعايير الدولية .
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حة العامة زميل عضو الجمعية ألامريكية للص CCLوقدم نائب الرئيس التنفيذي ملركز القيادة إلابداعية 

أكاديمية الطب السلوكي ديفيد ألت مان في الجلسة الثالثة عن ) إمكانية قياس مهارات تطوير القيادة ( حيث 

 ويمكن الوصول إليها، مبينا 
ً
تطرق إلى الجهود التي يقدمها مركز القيادة إلابداعي ليجعل تطوير القيادة أكثر تحمال

  تطبيق في اململكة وفي جامعة ألاميرة نورة .أن بعض تلك الجهود قد تكون قابلة لل

وتطرقت الجلسة الرابعة موضوع ) تطبيقات علم النفس إلايجابي في إدارة املواهب ( التي عّرف فيها رئيس 

ومؤسس مؤسسة إنماء التعليمية الدكتور علي الحكمي أن علم النفس إلايجابي هو الدراسة العلمية لجوانب 

د واملنظمات واملجتمعات من تحقيق النجاح والازدهار، مشيرا إلى املفاهيم النظرية القوة التي تمكن ألافرا

الرئيسية لعلم النفس إلايجابي وتطبيقاتها في بيئة العمل بالتركيز على التطبيقات في مجال إدارة املواهب، وتناول 

اب املواهب وتطويرها العالقة بين إدارة املواهب وعلم النفس إلايجابي، وكيف يمكن توظيفه في استقط

 وتحفيزها، واملحافظة عليها بما يحقق مستويات عليا من إلانتاجية والرضا الوظيفي والسعادة في الحياة .

ماريكرانيل في ورقته  Idea Sciencesوأكد مساعد كلية الدراسات العليا في إلادارة السياسية مؤسس شركة 

ضن املوهبة ( أن اكتشاف والاحتفاظ على املواهب يعد خالل الجلسة الخامسة بعنوان ) كيف تكتشف وتحت

 لغرس إلابداع والابتكار في املنظمة .
ً
 مهما

ً
  أمرا

 للموظفين ( ، التي ركز املدير  -كن  - 6فيما جاءت الجلسة السادسة عن ) وصفة م 
ً
 ، محفزا

ً
 ، مهتما

ً
مكتشفا

عي الدكتور آن بلوندن خاللها على كيفية التنفيذي للتمريض بمستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجام

اكتشاف املوظفين ونقاط القوة التي يتمتعون بها، ومن أين يكتسبون طاقتهم وما هي مهاراتهم ، فيما جاءت 

نظرة عامة ( قدمتها وكيلة الجامعة للشؤون الصحية  -الجلسة السابعة عن ) تطوير املواهب لتحقيق النجاح 

قاف، التي شددت على إن إدارة املواهب تخلق قيمة مضافة للمؤسسات، ويجب املكلفة الدكتورة سمر الس

الاهتمام بتحقيق تلك القيمة تلبية أعلى املعايير الدولية من خالل استخدام إلاجراءات واملقاييس إلرشاد هذه 

ختبر العلمي (، واختتم املؤتمر في يومه ألاول عن ) أهمية التدريب ألفضل وآمن استخدام وصيانة املالعملية 

  وقدمها مساعد رئيس اللجنة الدائمة لترقية املساعدين أحمد عزام .

ورش عمل للرجال والسيدات في املوضوعات ) التدريب وتقييم التطوير والتحليل،  0وعلى هامش املؤتمر أقيمت 

 -، التواصل عن بعد تقنيات تدريب بكلفة أقل وتأثير أكبر لتنشيط التدريب على القيادة، ندوة مقهى املعرفة

 .مغامرات ذات صلة (
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نشاطًا تدريبيًا يف ثاني أيام املؤمتر واملعرض الدويل األول للتدريب  51
 والتطوير جبامعة األمرية نورة

كشفت رئيسة املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير عميدة عمادة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة 

 مشاركا ومشاركة لفعاليات املؤتمر في اليومين ألاول والثاني . 5600عبير بنت علي الحربي عن حضور 

ركة ، وكانت نسبة املشاركة من مشا 5600وأفادت أن الحضور انقسم على جلسات املؤتمر الذي وصل إلى 

، كانت 3310، ووصل عدد زوار املعرض إلى 362%، بينما وصل عددهم في الدورات التدريبية إلى 11النساء 

  النسبة ألاكبر للعنصر النسائي .

إال  وأشارت الحربي إلى أن إلاقبال الكبير على حضور املؤتمر خالل اليومين السابقين واملشاركة في فعاليته ما هي

 دليل على أهمية التدريب وضرورة التركيز على تطوير املواهب وتنمية املواهب إلادارية والقيادية.

 توزعت بين الجلسات وورش العمل والدورات التدريبية  65وواصل املؤتمر أنشطته في اليوم الثاني بـ 
ً
نشاطا

ن بها، واستعرض طرق تطوير القيادات وجلسة النقاش، وركز على أهمية إدارة املواهب والصفات التي يتمتعو 

  .3265أكتوبر 36في املوهبة من خالل عدد من البرامج التدريبية، الذي تستمر أنشطته حتى 

وبينت وكيلة كلية التربية للشؤون التعليمية ألاستاذ املساعد في قسم التربية الخاصة الدكتورة مها بنت عبدهللا 

وي الاحتياجات الخاصة، من ألاولويات في أجندة املؤتمر حيث يهدف املؤتمر السليمان أن الاهتمام باألفراد من ذ

قة في مجال التدريب 
ّ

فاق حديثة وخال
ّ
من خالل الجلسات ، وورش العمل، والبرامج التدريبية املعتمدة، إلى فتح ا

خاصة، وذلك والتطوير بشكل عام، باإلضافة إلى تخصيص جزء ملناقشة تدريب ألافراد من ذوي الاحتياجات ال

من خالل تفعيل قنوات التواصل بين املشاركين في املؤتمر من املرجعيات ألاكاديمية والاجتماعية وإلادارية 

املختلفة، والاستفادة من خبراتهم في مجاالت تخصصهم، بهدف إثراء مجاالت التدريب والتطوير الوظيفي، 

ث صّناع القرار لتطوير برامج التدريب والتطوير وتقديم التوصيات واملقترحات التي من دورها ستساعد في ح

للمستوى الذي يلبي سقف توقعات ألافراد من ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في مجال التربية الخاصة 

.
ً
  عموما

وأكدت السليمان أن هناك خطة مستقبلية من قبل الجامعة ، حيث تم إنشاء واعتماد وحدة للطالبات من 

الخاصة ، التي تندرج تحت وكالة شؤون الطالبات بالجامعة ، حيث يشرف عليها فريق ذوات الاحتياجات 

متخصص من التربية الخاصة؛ وجاري وضع خطط مستقبلية لتطوير البرامج التأهيلية للطالبات من ذوات 

ربية في الاحتياجات الخاصة ، مضيفة أن البرامج والخطط التربوية املعتمدة بقسم التربية الخاصة بكلية الت

الجامعة؛ الذي يعنى بإعداد معلمات متخصصات في مجال التربية الخاصة بمساراته التخصصية املتعددة؛ 

وتهدف بمجملها إلى دمج ألافراد من ذوي الاحتياجات الخاصة والسعي إلى تطبيق البرامج التأهيلية وتطويرها بما 

م في العطاء بما يعود عليهم بالنفع على املستويين يتالءم مع قدراتهم الفردية والنهوض بها ألقص ى قدرة لديه

الفردي واملجتمعي، حيث تم إنشاء واعتماد وحدة للطالبات من ذوات الاحتياجات الخاصة ، تندرج تحت وكالة 

 شؤون الطالبات ويشرف عليها فريق متخصص من التربية الخاصة .

ملواهب والتعامل معها، باإلضافة لالستراتيجيات أوراق ركزت على كيفية إدارة ا 0وواصلت اليوم الجلسات بـ 

التي يجب اتباعها، واستعرض مؤسس شركة انفنيتي لالستشارات والتدريب سارديك لوف في الجلسة ألاولى 

الصفات الخمس التي يتمتع بها القادة الفائزون في سجال املواهب ، وقدمت املستشارة والخبيرة في مجال 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1410552
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1410552
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إلادارية برناديت كونراثس في الورقة الثانية بعنوان ) الاتجاهات والتحديات التي تواجه التعليم الدولي والتنمية 

  تطوير منظور اململكة العربية السعودية ( . -تنمية املواهب في التعليم العالي 

الجلسة  جينيفر مارتينيو في cclولخصت نائبة رئيس البحث والابتكار وتطوير املنتجات فى مركز القيادة إلابداعية 

تقييم التطوير القيادي(،  -الثالثة تجربتها في مجال تطوير القيادات ببرنامج )تطوير القيادات على أساس الخبرة 

 للتعامل مع التحديات املؤسسية من خالل إدارة املوارد البشرية، واختار 
ً
وقدمت ميريام مواخر و رابح أسمر طرقا

ل دكونها أن تتطرق جلسته لنقاط تالقي التكنولوجيا في رحلة العمل ويندي Hay Groupاملدير إلاقليمي ملجموعة 

 الحديثة من خالل استخدام التكنولوجيا لتطوير املواهب وألاعمال بشكل أسرع وأدق وأكثر فعالية من ذي قبل.

م وقدم املستشار الدولي في التعليم املؤسس ي ديفيد جورتين ورقة بعنوان )ال تحاضرني(، وكشف املدير العا

للموارد البشرية في الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا رون توماس في جلسته التي كانت  Strategy Focusedلشركة 

تحت عنوان )اندماج املوظفين: أساس النجاح املؤسس ي( املخطط الاستراتيجي للقوى العاملة، بينما قدم بدر 

  الدويش جلسة بعنوان )حلول القيادة(.

تي كانت بعنوان )نعم أنا مختلف وقادر( على تجربة اململكة في تدريب وتنمية مهارات وركزت الجلسة ألاخيرة ال

ومواهب الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدمتها أستاذ مساعد في قسم التربية الخاصة بجامعة امللك 

قسم التربية سعود الدكتورة ريم الرصيص، ووكيلة كلية التربية للشؤون التعليمية وألاستاذ املساعد في 

 الخاصة الدكتورة مها بنت عبدهللا السليمان .
 

 م 5115أكتوبر  51-هـ  1437محرم  1 األربعاء      

 للهيئة 
ً
كلية اجملتمع جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن تنظم لقاء

 ننيالسعودية للمحاسبني القانو
 بالهيئة السعودية للمحاسبين 

ً
نظمت كلية املجتمع بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، أمس لقاًء تعريفيا

القانونين بحضور مساعد ألامين العام للعضوية والتطوير املنهي بالهيئة السعودية للمحاسبين القانونين الدكتور 

طالبة من كلية املجتمع  622رة نورة القضيب وقرابة محمد بن سليمان العقيل وعميدة كلية املجتمع الدكتو 

  وكلية إلادارة وألاعمال ) قسم املحاسبة ( وذلك بمسرح الكلية .

ورحبت الدكتورة القضيب، في بداية اللقاء ، بالحضور والطالبات ، مستعرضة مسار املحاسبة في الكلية، 

قاءات املهنية للطالبات بهدف التعرف على وأهمية املحاسبة في سوق العمل، وأهمية حضور مثل هذه الل

  املجاالت املرغوبة واملطروحة .

بعدها تناول الدكتور العقيل آلية عمل مكاتب املحاسبة السعودية ، والتعريف بمتطلبات اختبار الزمالة في 

  الهيئة املحاسبية السعودية ، وإلاجابة على تساؤالت الطالبات املتناولة ملحاور اللقاء .

توجه الجميع للمعرض املصاحب الذي حوى ركن تعريفي لقسم املحاسبة بالكلية وآخر للتعريف بالهيئة ثم 

 السعودية للمحاسبين القانونين .

  

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1410975
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1410975
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 م 5115أكتوبر  51-هـ  1437محرم  1 األربعاء      

ول للتدريب والتطوير جبامعة األمرية نورة تختتم املؤمتر واملعرض الدويل األ
 فعالياته

اختتم املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم فعالياته ، 

وأصدر العديد من التوصيات ومنها إنشاء إدارات للمواهب باملؤسسات واملنظمات ووضع أسس ومعايير لها 

ستفادة من التجارب العاملية، من خالل بناء استراتيجيات خاصة بإدارة املواهب تشمل الاستقطاب باال 

  والاستبقاء والاستحالل والتدريب والتطوير ألامثل .

كما طالبت التوصيات التي شملت الجلسات العلمية وورش العمل وحلقات النقاش بضرورة موائمة 

اتيجية املؤسسة أو املنظمة الشاملة، وأكدت ألاوراق العلمية التي قدمت في استراتيجيات إدارة املواهب مع استر 

املؤتمر الدور إلايجابي للمواهب في تحسين ألاداء وزيادة الانتاج وعليه يجب وضع املواهب متطلب أساس 

ير، للوظائف الاستراتيجية باملؤسسة ، وتطوير آليات الستقطاب املواهب في مؤسسات التعليم تشمل املعاي

واملعارف، والخبرات، واملهارات والذكاءات املتعددة؛ لضمان استقطاب املواهب املتميزة في التوظيف بالجامعات 

 لضرورة استبقاء 
ً
ويجب تأسيس منصة إلكترونية إلدارة املواهب تشمل التعيين والتنمية والتطوير، نظرا

 املواهب والحفاظ عليها باملؤسسة يوص ى بتحفيز املوظفين املو 
ً
هوبين بالترقيات املناسبة لتنمية مواهبهم عوضا

عن املكافآت التقليدية ، وذلك لتحقيق العدالة في تقييم ألاداء الوظيفي ُيوص ى باستحداث أساليب تقويم 

  باملؤسسات واملنظمات.

ر حديثة تتضمن وفي مجال التدريب، دعا املؤتمر إلى تعزيز قياس أثر التدريب في تطوير ألاداء املؤسس ي ببناء معايي

املوهبة و إلابداع والابتكار في إكساب املعارف واملهارات وبناء الخبرات وحل املشكالت، واملبادرة إلى تأسيس 

، وتأسيس جمعية املرأة للتدريب 
ً
مبادرة )رحلة نجاح( بإدارة املوارد البشرية بجامعات اململكة وتفعيلها دوريا

ير والتنمية املستدامة والتي تأتي مع اهتمام جامعة ألاميرة نورة بنت والتطوير برعاية الجامعة لتحقيق التطو 

عبد الرحمن بقضايا املرأة السعودية وخصوصيتها ، والتوجه إلقامة املؤتمر بشكل دوري بإشراف جامعة ألاميرة 

ين لحداثته نورة بنت عبد الرحمن ومشاركة كافة الجامعات باململكة، بعد التفاعل الذي حاز به من قبل املشارك

في تنمية املواهب ، وعمل ملتقى دوري للتدريب والتطوير بالجامعات بإشراف عمادة التطوير وتنمية املهارات 

 مع توجه اململكة في التعاون مع دول الخليج والتكامل 
ً
ورعاية جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ويأتي تماشيا

  قة وإدارة املعرفة.معها وربطها بفكرة التنمية املستدامة للمنط

وتضمنت التوصيات تعديل مسمى "عمادة التطوير" بالجامعات في اململكة إلى "عمادة التطوير وتنمية املواهب" 

في ضوء التوجهات الحديثة والافكار التي انبثقت عن هذا املؤتمر حول إدارة املواهب، والاهتمام بتطبيقات علم 

  حفزة لإلبداع و استخدام تكنولوجيا الحوار في تحسين بيئة العمل .النفس الايجابي وتوفير بيئة ملهمة وم

وأشارت مساعدة عميدة عمادة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة كارولين انغرام إلى أن املؤتمر ساهم في تطوير 

من خالل  قدرات املجتمع من خالل مجموعة من الاساليب الحديثة في الادارة وتحفيز املواهب في مجال التدريب

ألافكار املبتكرة واملنهجيات املختلفة في تطوير املواهب و أثرها على مختلف املجتمعات و املنظمات، مفيدة أن 

املتحدثون العامليون الذي جاؤوا للمرة الاولى للمملكة قّدموا نظريات ومنهجيات حديثة تتماش ى مع التوجهات 

  العاملية في مجال التدريب والتطوير .

ئيسة اللجنة الاعالمية في املؤتمر واملعرض الدولي الاول للتدريب والتطوير الدكتورة الجوهرة الفهيد أن وبينت ر 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1410976
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1410976
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الجامعة ممثلة في عمادة التطوير و تنمية املهارات تمكنت من تقديم الكثير في مجالي التدريب و التطوير من 

خطة ممنهجة ومعدة لتغطي جميع  حيث عدد و نوعية الدورات التدريبية التي تقيمها بشكل فصلي في

 احتياجات التدريب من قبل الكادر ألاكاديمي وإلاداري في كليات الجامعة.

 

 

 
 م 1112اكتوبر  11 -هـ  1211محرم  1 الخميس     

عرض الربيطاني مسو األمري حممد بن نواف يزور اجلناح السعودي يف امل
 العاملي للمخرتعني

قام صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اململكة 

الجناح السعودي في املعرض البريطاني العالمي للمخترعين الذي يقام في العاصمة لندن بمشاركة  املتحدة بزيارة

  علمية. باختراعاتميرة نورة طالبات سعوديات من جامعة الا 

الحس ي وفاقدي الحس الذي اشتركن في  الاعتاللواطلع سموه على اختراع جهاز إعادة وتأهيل وتحفيز مرض 

ذكرى العتيبي وهن اخصائيات عالج  والدكتورةاختراعه الدكتورة بدور املغربي والدكتورة مها علي الغامدي 

رحمن الذي حصد اختراعهن على املركز الثاني وامليدالية الفضية في طبيعي من جامعة ألاميرة نورة بنت عبدال

  من نفس املعرض. الابتكار م، كما حصل على وعاء  3260املعرض الكوري الدولي للنساء املخترعات لعام 

كما اطلع سموه على الاختراع الذي قدمته الدكتورة ذكرى العتيبي بمشاركة الطالبة ريم البركة والطالبة ريم 

الوجه والنتائج الوظيفية للشلل الرعاش ي  تاضطرابالقحطاني وهو عبارة عن جهاز للتحفيز الحركي لعالج ا

ويتكون من أربعة أجزاء يمكن استخدام كل منها على حدة حسب حاجة املريض الذي يعد أول مشاركة لهذا 

لى القيام بوظائف الحياة هللا في مساعدة املصابين بالشلل الرعاش ي ع بأذنالجهاز في معرض دولي سيسهم 

 بشكل أفضل.

كما استمع سموه لشرح مفصل عن الاختراع الذي قدمته الدكتورة مريم نايف العتيبي بمشاركة الدكتورة بدور 

املغربي وهو عبارة عن نظارة للمصابين بالعمى الدماغي تساعدهم على التعرف بمن حولهم من خالل هذه 

قوم برسم صورة ملحيط املريض وتعريفه به من خالل بعث كلمات منطوقة النظارة التي يضعها املريض التي ت

بعد تحليلها عبر تطبيق في الهاتف املحمول ترسل عبر سماعة ألاذن تمكنه من إدراك ومعرفة من حوله، وهو 

لعام  الذي قد حصل على املركز الثاني وامليدالية الفضية في املعرض الكوري الدولي للنساء املخترعات الاختراع

  للمخترعين املشارك في نفس املعرض الكوري. إلاندونيس ي الاتحادكما حصل على امليدالية الذهبية من  3265

ورفع راية اململكة العربية السعودية بفخر في  الابتكار وقد أبدى سموه إعجابه بقدرة املرأة السعودية على 

حكومة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن  املحافل الدولية املتخصصة بفضل هللا تعالى ثم بفضل جهود

عبدالعزيز آل سعود حفظه هللا الذي يرعى العلم ويشجع عليه من أجل تحقيق هذه املكانة العالية التي تتبوؤها 

اململكة من خالل الجهود املخلصة لرعاية التعليم وبرامج الابتعاث هو دليل واضح على اكتساب الحركة 

  ي برامجها التنموية.التعليمية أولوية ف

 أن 
ً
كما حث سمو الامير محمد بن نواف املخترعات على مواصلة مسيرتهن في خدمة الوطن والبشرية، مؤكدا

هللا  بأذنوانما بالعمل والجهد والاجتهاد وأنتن شرفتن وطنكن والوطن يفخر بكن وأنتن  باألحالمالاوطان ال تبنى 

 .على قدر املسؤولية ومصدر فخر واعتزاز"

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1411355
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1411355
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 م 5115أكتوبر  56 -هـ  1437محرم  13 السبت       

 تعريفيًا عن مرض الفصام
ً
 جامعة األمرية نورة تنظم لقاء

ملرض ى  نظمت كلية التمريض في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية

 عن مرض الفصام ، بحضور عدد من عضوات الهيئة التدريسية والطالبات ، 
ً
الفصام اليوم ، لقاًء تعريفيا

  وذلك في مقر الجامعة .

واستهل اللقاء بآيات من القرآن الكريم ، ثم كلمة رئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية ملرض الفصام صاحبة 

لفرحان ، موضحة أن حاالت إلاصابة بمرض الفصام في تزايد ، وأن الجمعية السمو ألاميرة سميرة بنت عبدهللا ا

 عبر برامجها التدريبية استطاعت أن تستقطب بعض أمهات املصابين ليصبحن فيما بعد مدربات ألسر أخرى .

وقالت سموها : الفصام مرض نفس ي خطير، يصيب وظائف الدماغ فيؤثر في قدرة الشخص على التقييم 

 على الجوانب املعرفية وإلادراكية والوجدانية، ويظهر في صورة أعراض وإطالق ألا 
ً
حكام الصحيحة، ويؤثر أيضا

  مرضية ظاهرة أو خفية .

ونوهت أن الفصام هو اضطراب عقلي يجعل من الصعب على من يصاب به معرفة الفرق بين ما هو حقيقي 

بات العاطفية الطبيعية ، والتصرف بشكل طبيعي وغير حقيقي، أو التفكير بوضوح ، كما يحدث خلل في الاستجا

في املواقف الاجتماعية ، فيميل املصاب إلى الانعزال عن الناس وحب الوحدة ، وعدم الاهتمام بنظافته 

الشخصية وبمظهره الخارجي بشكل واضح ، والتحدث مع نفسه بصوت عاٍل أو منخفض، والتحدث بكالم غير 

 .  مترابط وغير منطقي

 تكون ولفتت سمو 
ً
ها النظر إلى أن أعراض الفصام عادة ما تتطور ببطء على مدى شهور أو سنوات، وأحيانا

متعددة، وتقل أو تزيد حسب الهجمات النفسية التي يعانيها املصاب ، ما يجعلهم ينتقلون من حالة نفسية إلى 

 ألاسر بأخذ الحذر والان
ً
تباه في حال انعزال أبنائها بشكل غير أخرى أو عدم القدرة على التعبير بالكلمات ، مطالبا

  طبيعي عن محيط أسرهم .

بعدها تناولت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف جهود الجامعة في إلاسهام في البرامج 

 التوعوية واملجتمعية ، منوهة باملعاناة الكبيرة امللقاة على ألاسر التي لديها أشخاص مصابين بمرض الفصام ،

مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية التزود بمهارات تعامل والصبر في التعامل مع املصابين، داعية إلى تكاتف 

الجهود بين الجهات الصحية والتعليمة واملجتمعية لدعم املصابين وأسرهم كون الفصام من ألامراض الصعبة 

  وال يوجد له حاليا عالج محدد .

ة التي تقدمها الجمعية الخيرية للفصام من تدريب وتوعية ودعم مادي وأشادت السقاف بالخدمات املتنوع

  ومعنوي، موجهة الشكر لسمو ألاميرة سميرة والجمعية ملا يقدمونه لخدمة املجتمع .

واشتمل اللقاء على عدة فعاليات توعوية من بينها عرض فيلم تعريفي بمرض الفصام وأعراضه وطرق عالجه 

الفصام ومريض الانفصام في الشخصية ، ومعاناة أسرة مريض الفصام ، وجهود  مع توضيح الفرق بين مريض

  الجمعية وبرامجها وألانشطة التي تنفذها للمصابين وألاسر بهدف تحقيق العيش الكريم لهم .

يشار إلى أن كلية التمريض في الجامعة من الكليات املتميزة التي تهدف تخريج كوادر وطنية في مجال التمريض 

تمتع بالكفاءة العالية املتميزة وفق املعايير املحلية والعالمي فضال عن تكريس روح املبادرة والعمل التطوعي وت

 لخدمة املجتمع وخاصة في املجاالت الطبية.

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1412533
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1412533
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 م 5115أكتوبر  56 -هـ  1437محرم  13 السبت       

 ة األمرية نورة تنظم امللتقى الثاني " كليات اجملتمع وسوق العمل"جامع
نظمت كلية املجتمع بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس ملتقى " كليات املجتمع وسوق العمل " ، التي 

تضمنت ثالث جلسات رئيسية وهي احتياج القطاع الخاص والعام من خريجات كلية املجتمع وآفاق التعاون 

نهما ، ودور حاضنات ألاعمال في تمكين خريجات كليات املجتمع ، وبرامج كليات املجتمع ومدى مالئمتها لسوق بي

 العمل.

وبدأت عميدة كلية املجتمع الدكتورة نورة القضيب امللتقى كلمتها موضحة أن امللتقى يلقي الضوء على الفرص 

مج الدبلوم بشكل عام ، موجهة الشكر للجهات الوظيفية لخريجات كلية املجتمع بشكل خاص، وخريجات برا

  الداعمة في تنظيم امللتقى .

ثم تناولت املدير التنفيذي لصندوق ألاميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز لتنمية املرأة حنان السماري عن 

ساعدة املرأة دور صندوق " ديم املناهل " في دعم املشاريع وريادة ألاعمال ، مستعرضة نبذة عنه الذي يهدف م

  السعودية على ممارسة العمل الحر وامتالك املشاريع الصغيرة.

فيما تناولت منسقة فرع مركز ريادة ألاعمال الوطني في الرياض ديمة القحطاني دور حاضنات ألاعمال في تمكين 

دور املراكز خريجات كلية املجتمع ، موضحة خطوات تأسيس املشروع الخاص ، ومعوقات املشاريع ، مشيرة إلى 

  في تقييم السمات الريادية للمشروع ، واملساعـدة في تحديد فكرة مشروع ناجح .

وتناولت منسقة مادة املشاريع التعاونية وعضو في وحدة التدريب امليداني بكلية املجتمع مشاعل الحقباني عن 

ية، موضحة مدى الاستفادة من تهيئة طالبات كلية املجتمع لسوق العمل من خالل التدريب واملشاريع التعاون

  مقرر إدارة املشاريع ضمن الخطة الدراسية لكلية املجتمع .

وفي الختام استعرضت بعض من خريجات كلية املجتمع تجربتهم بعد التخرج وانضمامهم لسوق العمل و مدى 

ضاء بجلسات مساعدة الكلية لتأهيلهم من الناحية العلمية والعملية فيما داخل الحضور من طالبات وأع

 امللتقى وإجابة املتحدثات لها .

 

 

 م5115أكتوبر  51- 1437محرم  15 األربعاء       

 جامعة األمرية نورة تطور منسوبيها العاملني مبجال األمن والسالمة
 ملنسوبي ومنسوبات إدارة ألامن والسالمة، بهدف نفذت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن برنا

ً
 تدريبيا

ً
مجا

تأهيلهم وتدريبهم على ألاساسيات واملهارات واملعارف التي تتطلبها طبيعة عملهم وتحديد ومعرفة املبادئ 

 ألاساسية للسالمة وأهدافها وإدراك أهمية السالمة ومجاالتها في منع الخسائر، إلى جانب تعلمهم الطرق املثلى

لعمليات إلاخالء الصحيحة وتصنيف الحرائق وطرق إلاطفاء الرئيسية، واستخدام طفايات الحريق اليدوية بكل 

كفاءة وفاعلية والتعامل مع وسائل مكافحة الحريق وأنظمتها من حيث العناية بها واستخدامها بالشكل 

  الصحيح.

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1412419
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1413415
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1413415
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ت العمل والطرق املثلى للتعامل مع آلاخرين في وتطرق البرنامج إلى التعريف بالسالمة والصحة املهنية وإصابا

مجال السالمة والوقاية سواء من منسوبي املنشأة أو وتاريخها، وتنمية مهارات املشاركين الستخدام أساليب 

مكافحة الحريق ونظم إلانذار، والتعامل مع وسائل الهروب ومخارج الطوارئ، وإلاملام بمتطلبات ووسائل 

ويدهم باملعايير والاتفاقيات الدولية وتوصيات السالمة والصحة املهنية في مختلفة الحماية الشخصية، وتز 

املحاالت، وضمان تالفي وقوع حوادث وإصابات في العمل بتوفير كل إلامكانيات التي تساعد على تنفيذ ألامن 

أمن الافراد الجامعي، ويساعدهم على خلق بيئة عمل آمنه ومنع الخسائر والوقاية والاستعداد، وتعزيز 

واملمتلكات واملواد والاصول ، ورفع ثقافة ألامن لدي العاملين واطالعهم على كل ما هو جديد ومتطور في مجال 

  عملهم حتى يصبح آداهم مواكب ألحدث تطورات العصر في الامن والسالمة املهنية .

اني واملنشآت، ووسائل املكافحة ونفذ البرنامج على ثالث مراحل املرحلة، بدأت بتدريب ميداني لسالمة املب

والحماية من الحريق، نظام إلانذار آلالي من الحريق ، املخاطر املحتمل حدوثها، املواد الخطرة والضارة بالصحة 

، التوعية الوقاية في مجال السالمة ، الواجبات واملهام الواجب تنفيذها، مهارات التواصل مع الجمهور، أما 

عتمد على تعليمهم مفهوم ألامن الجامعي وأهداف ألامن الجامعي ومصطلحات ألامن املرحلة الثانية كانت ت

والتفتيش ألامني الوقائي وتطوير مهارات الحس ألامني لدى منسوبي ألامن، مفاهيم ادارة الازمات والكوارث ، 

  مبادى إلاسعافات ألاولية حيث كانت هذه املرحلة في التدريب عملي وميداني.

حلة الثالثة من البرنامج على أساسيات الدفاع عن النفس والتوعية والتعريف باألسلحة املقنعة واعتمدت املر 

وأمن وسالمة رواد الفعاليات الجامعية، وتوظيف اللوحات الارشادية التعابير واملفردات اللفظية والكتابية 

 وتنمية املهارات التي تطلبها طبيعة عملهم باللغة إلانجليزية .

 

 

 م 5115اكتوبر  51 -هـ  1437محرم  16 الخميس        

مدارس جامعة األمرية نورة ومستشفى امللك عبداهلل اجلامعي يدشنان 
 برنامج "الصحة املدرسية"

معية بدراسة مسحية إلدارة قام مستشفى امللك عبدهللا الجامعي ممثال في قسم طب ألاسرة بمبادرة مجت

املدارس عن أفضل املمارسات لتطبيق برامج الصحة املدرسية على مستوى عالمي ، وقد رحبت إدارة الاشراف 

  وتطبيقها بما يتناسب مع توجهات املدارس . للمدارس باملبادرة وشاركت في بلورتها

راء دراسة مسحية للطالبات وتوزيع ويستهدف البرنامج طالبات املدارس في الحي الجامعي ، حيث تم اج

استبانات واجراء مقابالت شخصية مع الطالبات تمهيدا إلجراء املزيد من استطالع الرأي للمعلمات واولياء 

من ممرضات سعوديات تحت اشراف قسم طب الاسرة وصحة املجتمع  ألامور، كما تم تشكيل فريق عمل مكون 

من مدارس وزارة التعليم لالطالع على أفضل البرامج لديها في الصحة  باملستشفى لتنفيذ زيارات ميدانية لعدد

املدرسية، حيث تم زيارة عدد من املراكز الصحية ملعرفة دورها في تعزيز الصحة املدرسية، كما تم مراجعة 

 60خلية ومدينة دا 30التجارب املحلية والاقليمية والعاملية من خالل املواقع الالكترونية على النحو التالي : 

 122دول عاملية وبلغت املواقع التي تم مسحها للوصول الى التقرير النهائي للمسح اكثر من  6دولة اقليمية و

موقع الكتروني له عالقة بالصحة املدرسية وأعد تقرير بذلك ، حيث تم اخذ موافقة جهة علمية عاملية 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1413700
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1413700
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شيح فريق عمل من الطالبات واملعلمات ليتم ، كما تم تر توات قياس السلوك الغذائي للطالباالستخدام أد

للمعلمات ، وورشة عمل للطالبات املشاركات ، وورشة عمل  لثالث ورش عمل تحضيرية : ورشة عمالتحضير ل

لألخصائيات النفسيات باملستشفى والجامعة لسد الفجوة بين البرامج العضوية والنفسية لطالب وطالبات 

  املدارس .

ناء فريق وحدة صحة املجتمع بقسم طب الاسرة وتدشين برامجها داخل الجامعة وستكون كما يتم التحضير لب

الصحة املدرسية هي احد اهم البرامج ، ومن هذا املنطلق تم تفعيل العيادة النموذجية املجهزة في املدارس 

درسية يحف  بتزويدها بممرضات سعوديات متميزات ، كما انه سيتم عمل رابط على موقع املدارس للصحة امل

  فيه سجالت صحية متكاملة لكل طالبة ، وكل هذه الجهود املباركة سيتم

 تتويجها بملتقى للصحة املدرسية يتم طرح فيه تجربة املدارس مع مستشفى امللك عبدهللا الجامعي.

 

 

 م 5115أكتوبر  31 -هـ  1437محرم  11 السبت

ا لطالباتها يف مطلع صفر 15جامعة نورة تعرض 
ً
ا ابداعي

ً
 مشروع

تستعد جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة في كلية التصاميم والفنون الفتتاح "معرض اتجاهات" الذي 

والتصوير  مشروًعا ابداعًيا لطالباتها موزعة ما بين التصميم الجرافيكي والداخلي، وألازياء، 16تعرض 

التشكيلي، والطباعة، وذلك في إطار مشروعات أقسام الكلية : تصميم ألازياء والنسيج ، والتصميم الجرافيكي، 

  والوسائط الرقمية، والتصميم الداخلي، والتصوير التشكيلي والطباعة.

نوفمبر تحت  61 نوفمبر إلى 65من شهر صفر القادم املوافق من  1 - 6وسيقام املعرض خالل الفترة ما بين 

رعاية حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو ألاميرة نورة بنت محمد بن سعود، حرصا من الجامعة على إبراز 

دور التصميم والتصوير في دعم الجانب الحضاري والسياحي والجمالي للمملكة ممثلة بمدنها ومحافظاتها من 

  خالل أفكار وحلول إبداعية مميزة في التصميم.

يح املعرض الفرصة لشريحة املستثمرين لاللتقاء بخريجات الكلية، والتعرف عن قرب على مستوياتهن وسيت

ومعاينة أعمالهن من أجل إيجاد فرص عمل حقيقية لهن، وتعريف املجتمع بمستوياته على مخرجات كلية 

  كلية كافة.التصاميم والفنون املميزة التي تعد نتاج عمل وجهد ومثابرة من قطاعات الجامعة وال

املنصبة  الاستراتيجيةوتهدف الجامعة ممثلة بالكلية من خالل هذا املعرض إلى التأكيد على أهدافها وخططها 

على تحقيق أهداف التنمية املستدامة في الاقتصاد القائم على املعرفة، ودعم الطالبات الخريجات لالنخراط في 

الجامعة كقوة داعمة للفتاة السعودية التي تعد أحد أهم سوق العمل تحقيقا للهدف الذي تسعى له الكلية و 

  الاستثمارات الجديدة في الخارطة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.

يذكر أن املعرض يقدم ورش تخصصية مجانية إضافة إلى دورات احترافية لهواة التصميم وممارساته يقدمنها 

 0ات على مدى أيام املعرض الذي يستمر خمسة أيام من الساعة نخبة من أساتذة التصميم واملدربات املعتمد

مساًء للزوار من  62عصًرا حتى  0ظهًرا لطالبات ومنسوبات الجامعة ثم يعاود الافتتاح الساعة  63صباًحا إلى 

  خارج الجامعة.

 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1414206
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 م 5115نوفمبر  1-هـ  1437محرم  11 ألحدا

الدكتور أبوعباة : خمرجات املؤمتر الدويل األول لتطلعات املرضى ستحدث 
 نقلة واضحة يف الرعاية الصحية

ثمن املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة ، 

در بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، ألعمال املؤتمر الدولي رعاية صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بن

ألاول لتطلعات املرض ى، الذي ينظمه املستشفى تحت عنوان "ريادة التميز في تطلعات املرض ى"، بالتعاون مع مايو 

 ياض.م، في مركز مؤتمرات جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن في الر 3265نوفمبر  5 – 6كلينك في الفترة من 

وأكد أبوعباة أن الرعاية الكريمة تعكس الاهتمام بالصروح العلمية والطبية في العاصمة الرياض وبالرموز 

 الوطنية في الريادة.

ونوه بجهود معالي وزير التعليم، الدكتور عزام بن محمد الدخيل، ومساعيه في تطوير التعليم والرقي بالتعليم 

ستشفيات الجامعية، التي تعد محاضن حقيقية ملخرجات كليات الطب والعلوم الطبي، وإيالءه اهتماما كبيرا بامل

 الصحية.

كما ثّمن دعم معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، الدكتورة هدى بنت محمد العميل، على ما 

لصحية، ألامر الذي تقدمة وتوليه ملثل تلك املناسبات التي تساعد على تطوير التعليم الطبي وتطوير الخدمات ا

 في تحقيق املستشفى لرسالته العلمية الطبية.
ً
  ينعكس إيجابيا

وأكد أبوعباة أن املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى، بما يقدمه من أفكار وتجارب سيكون نقلة واضحة في 

عبد هللا الجامعي  تجديد أساليب التعامل مع املرض ى وتطوير الرعاية الصحية في اململكة. وأن مستشفى امللك

على استعداد للتعاون مع الجهات الطبية في الداخل والتشارك وتعميم الفائدة من نتائج املؤتمر وتوصياته. وفي 

كلينك ألامريكي وما تحقق من تبادل للمعرفة وتطوير  هذا الخصوص أشاد بشراكة املستشفى مع مايو

 إلامكانات.

 م5115نوفمبر  5 - 1437محرم  51 ألثنينا

جامعة األمرية نورة تستضيف وفدا من أرامكو لتعزيز مشاركة الباحثات 
 السعوديات

  استضافت كلية العلوم بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وفدا من شركة أرامكو

( الذي تشرف عليه لتعزيز املشاركة البحثية للمرأة السعودية  السعودية إللقاء الضوء على برنامج ) ابن خلدون 

  ، حيث حضر مجموعة من الباحثين إللقاء تجاربهم في هذا البرنامج .

وذكرت مستشارة العالقات الجامعية واملسؤولة عن برنامج " ابن خلدون " عبير املطلق أنه تماشيا مع أهداف 

التوعية البيئية البحثية ولتعزيز مشاركة الباحثات السعوديات في  شركة أرامكو السعودية وضمن استراتيجيات

م برنامجها الذي يسمح ملجموعة معينة من أعضاء 3266جامعات اململكة، أطلقت شركة أرامكو السعودية عام 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1414487
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1414487
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1414806
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1414806
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عة هيئة التدريس السعوديات البارعات أكاديميا لتجربة إجراء أبحاث ملرحلة ما بعد الدكتوراه بالتعاون مع جام

Massachusetts Institute of Technology (MIT) . والتي تعتبر من أكبر الجامعات الرائدة بحثيا في العالم 

وبينت املطلق أن هناك شروط للمرشحات من الجامعات املحلية وأهمها أن تكون حاصلة على درجة الدكتوراه 

إلانجليزية تحدثا وكتابة ولها اهتمام باملجال في الهندسة أو العلوم وأن تكون موظفة بالجامعة واجادتها للغة 

البحثي وبعضا من ألابحاث املنشورة ، موجهة شكرها لجامعة ألاميرة نورة على جهودها ولكلية العلوم الشكر 

  الستضافة هذا الحدث .

بتها مع من جانبها أوضحت أستاذ الجبر املساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم الدكتورة نبيلة أبو غزالة تجر 

برنامج أرامكو السعودية بأنها تجربة ثرية، مبينة أن التواجد في صرح تعليمي هو ألاول في العالم في مجال 

( يعد فرصة ال تعوض وسط نخبة من علماء الرياضيات الذين استفادت منهم MITالرياضيات وهي جامعة )

ات واملؤتمرات وحلقات البحث التي تعقد باستمرار كثيرا ، مبينة أنه تكمن الفائدة في املقررات التدريسية والدور 

 على يد علماء لهم قيمتهم العلمية.

 

 

 م5115نوفمبر  5 - 1437محرم  51 إلثنينا

مسو أمري منطقة الرياض يرعى مؤمتر ) ريادة التميز يف تطلعات املرضى ( 
 مرية نورةجبامعة األ

برعاية صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ينظم مستشفى امللك 

عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وبالتعاون مع مايو كلينك املؤتمر الدولي 

هـ 6061محرم  36ـ  36تطلعات املرض ى ( خالل الفترة من ألاول لتطلعات املرض ى تحت عنوان ) ريادة التميز في 

  م في مركز املؤتمرات بجامعة ألاميرة نورة بالرياض .3265نوفمبر  5ـ  6املوافق 

وسيشارك في املؤتمر العديد من الخبراء الدوليين واملحليين في مجال الريادة وإلابداع في رفع مستوى خدمات 

واسع من قبل  باهتمامتم طرح العديد من املواضيع املتنوعة التي تحظى لتطلعاتهم وسي لالرتقاءاملرض ى 

العاملين باملنشآت الصحية ومنهم ألاطباء املمرضين املدراء التنفيذيين خدمات املرض ى الجمعيات الصحية 

  املهتمة باالرتقاء بتطلعات املرض ى واسرهم وجميع فئات املمارسين الصحيين.

الاستفادة من تجارب املرض ى امللهمة لالرتقاء بنموذج الرعاية الصحية ومشاركة  محاور ويغطي برنامج املؤتمر 

وتمكين املرض ى وبناء ثقافة التعاون والابتكار لتحسين تطلعات املرض ى وتسخير التكنولوجيا لتحسين املخرجات 

كاديمية ومؤسسات الصحية وتجربة املريض إضافة إلى إعادة تصميم البرامج التعليمية في املراكز الطبية ألا

 الرعاية الصحية وإعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية ومشاركة القيادات في جلسات نقاش وحوار .

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1414841
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1414841
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 م5115نوفمبر  3- 1437محرم  51 الثالثاء

 مريكيةجامعة األمرية نورة حتصل على اعتماد مجعية القلب األ
نالت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الاعتماد من جمعية القلب ألامريكية، كمركز مستقل باسم الجامعة، 

  وذلك بعد استكمال جميع املتطلبات الخاصة باالعتماد.

ملهارات ويأتي ذلك بعد تفعيل مركز املحاكاة واملهارات الطبي بالجامعة، حيث قام املركز بالتدريب إلاكلينيكي وا

والصيدلة، إضافة إلى دورات متخصصة لإلنعاش القلبي الرئوي  السريرية لطالبات كليتي الطب والتمريض

  وإلاسعافات ألاولية ملنسوبي الجامعة بالتعاون مع الجمعية ألامريكية.

مهارات  وسيتم تطبيق وإشراك عدد أكبر من الكليات وألاقسام في الجامعة الستخدام فكرة املحاكاة لتطوير 

الطالبات إلاكلينيكية ومهارات الاتصال وبناء الشخصية وإعادة توزيع أجهزة املحاكاة على املعامل واملختبرات 

  لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية غنية، في ظل بيئة تدريبية آمنه للتعلم.

املرأة واملجتمع على ولتحقيق ذلك عمل املركز على تدريب طالبات وممارسات الخدمات الصحية املرتبطة بصحة 

 واملوجهة للقطاع الصحي النسائي في اململكة.
ً
  وجه الخصوص، وتنفيذ الدورات املختلفة واملعتمدة عامليا

واستهدف املركز طالبات الكليات الصحية بالجامعة والقطاع الصحي النسائي بوجه عام ومنسوبي الجامعة، كما 

سم الاختبارات السريرية وقسم تنمية املهارات السريرية وقسم أقيمت الدورات بعدة أقسام من املركز منها ق

 املحاكاة الافتراضية.

 

 م5115نوفمبر  3- 1437محرم  51 الثالثاء

 أمري منطقة الرياض يرعى املؤمتر الدويل األول لتطلعات املرضى

 
 

 

 

 

 

 

سمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم املؤتمر الدولي ألاول رعى صاحب ال

لتطلعات املرض ى تحت عنوان " ريادة التميز في تطلعات املرض ى " ، وينظمه مستشفى امللك عبدهللا بن 

وذلك في مركز املؤتمرات عبدالعزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالتعاون مع مايو كلينك 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1415196
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1415303
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1415303
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  بجامعة ألاميرة نورة بالرياض ويستمر ملدة ثالثة أيام .

ونوه سمو أمير منطقة الرياض في كلمته بالحفل الخطابي بما حظيت به جامعة ألامير نورة من دعم واهتمام منذ 

ورعاية متواصلة من  -رحمه هللا  -النشأة من خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود 

  . -حفظه هللا  -خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

وقال سموه " هذا املعقل العلمي املهم الذي يعد أهم ركيزة لتعليم املرأة ، أرجو إن شاء هللا أن يأخذ بأيديكم 

 حيث يحقق تطلعات أبناء هذ
ً
 للوصول به إلى مستوى عال جدا

ً
  ا الوطن وعلى رأسهم القيادة الحكيمة " .جميعا

وأضاف " إننا نفخر بهذه الجامعة ونتمنى لها وإلدارتها ولطالباتها التوفيق والنجاح وأن يكونوا دائما عالمات 

مميزة لهم املكانة العالية بكل موقع يصلون إليه كما أتمنى للمؤتمر التوفيق وأن تكون ألابحاث والرؤى وألافكار 

 بناء املجتمع " .خادمة أل 

من جهته بين املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور أحمد بن محمد 

 من داخل اململكة من القطاعين الحكومي والخاص ويتم  35أبوعباة أن املؤتمر يشارك فيه أكثر من 
ً
متحدثا

والقيادات ومقدمي الخدمة في تحسين تجربة املرض ى وعرض التركيز على وضع الاستراتيجيات الشتراك املرض ى 

أهم التحديات وآليات الابتكار للتغلب عليها باإلضافة إلى استخدام التكنولوجيا لتحسين املخرجات الصحية 

 .  وتجربة املريض

تعاليم الدين  وأشار إلى أن مبدأ تحقيق تطلعات املرض ى له أصله العريق في ثقافتنا وتربيتنا إلاسالمية ونابع من

  التي أساسها العطاء والعطف والرحمة والشعور بحاجة آلاخرين وتخفيف معاناتهم وتفريج كربهم .

من جانبها أفادت معالي مدير جامعة ألامير نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل أن تنظيم املؤتمر يأتي 

لعزيز الجامعي ألن يكون نموذجا ُيحتذى به في مجال في سياق التطلعات العليا ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدا

  صحة املرأة والطفل واليافعين .

ونوهت باألنشطة املتنوعة في املؤتمر للوصول إلي توصيات وآليات لصناعة ثقافة عمل ترتكز على الاعتراف بحق 

املرض ى ال يقف عند  املريض بالحصول على خدمة رائده ومتميزة كما يسعى إلي تأكيد أن الابتكار في خدمات

 اكتشاف الجهاز و الدواء بل يرتبط بنوعية وكيفية الخدمات التي تقدم للمرض ى وأسرهم .

وأكدت الدكتورة العميل أن الجامعة تعتز بما تحظى به من رعاية ودعم من والة ألامر في بالدنا فقامت بتسخير 

زيز كفاءة مخرجاته بما يلبي الطموحات والتطلعات إلامكانات والجهود كافة لدعم جودة تعليم املرأة العالي وتع

 لتعليم املرأة . -حفظه هللا -لحكومة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

وأشارت إلى خطة استراتيجية طموحة تحقق التميز في برامج التعليم والتأهيل للمرأة بشكل عام وفي املجال 

أنه تم استحداث خمس كليات صحية هي الطب وطب ألاسنان والتمريض الصحي بشكل خاص مبينة 

 وتضم / 
ً
 دقيقا

ً
/ طالبة  6610والصيدلة وعلوم الصحة والتأهيل تتضمن فيما بينها سبعة عشر تخصصا

وُدعمت هذه الكليات بمركز للمحاكاة ومركز أبحاث ومستشفى تعليمي مصمم ومجهز على أعلى مستوى 

 . 
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 م5115نوفمبر  4- 1437حرم م 55 األربعاء

مؤمتر "تطلعات املرضى" يكشف احلاجة لفهم تأثري اخلصوصية االجتماعية 
 والثقافية على الصحة

ر بن عبدالعزيز كشف املؤتمر الدولي عن "تطلعات املرض ى"، الذي رعاه صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بند

أمير منطقة الرياض أمس، ونظمه مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

 والاستجابةبالرياض، عن أن هناك حاجة متزايدة لفهم تأثير الخصوصية الاجتماعية والثقافية على الصحة 

  ألساليب العالج الحديثة .

ئيس قسم تأهيل صحة املرأة في مستشفى امللك عبدهللا الجامعي بجامعة ألاميرة نورة وبينت دراسة قدمتها ر 

الدكتورة عبير التميمي، أن العالقة بين أخصائي العالج الطبيعي واملريض أمر جوهري في تقديم رعاية صحية 

الة، مشيرة إلى ثالثة للجهاز العضلي الهيكلي، فمن الضروري تقديم رعاية عالية الجودة لتنشأ عالقة عالجية فع

العالج الطبيعي، متأثرة باألدوار املهنية املختلفة ألخصائي  وأخصائيأنواع من العالقات العالجية بين املرض ى 

  العالج الطبيعي وشخصيات املرض ى الذين تم التعامل معهم أثناء تفاعلهم .

عم العالقة بينهم، فإن هناك ثالثة وأوضحت التميمي أنه من منطلق " تفاوض املشاركين " عامل رئيس في د

 العالج الطبيعي واملرض ى هي: الثقة وتفاوض الشراكة وتفاوض صناعة القرار . أخصائيأنواع من املفاوضات بين 

من جانبه أكد املدير التنفيذي لجمعية العوق البصري الخيرية ببريدة خالد بن سليمان املشيقح، ضرورة تركيز 

 أن هناك التوجه نحو تحقيق تطلعا
ً
ت املرض ى في العالج، واعتماد برنامج لبناء الثقة بين الطبيب واملريض، مبينا

حاجة إلى عمل برنامج توعوي وتثقيفي يستهدف الطبيب واملريض والجهة الطبية لبناء الثقة بينهم كي نخرج 

 . بنتائج ايجابية في عالج املرض ى وتطوير القطاع الصحي بكوادره وتجهيزاته 

 وأقترح 
ً
تأسيس جامعة يكون هدفها تأمين الكوادر الطبية والفنية لجميع التخصصات لسد حاجة البالد، الفتا

 وعدم التمركز في منطقة أو مدينة واحدة.
ً
 مناسبا

ً
 إلى ضرورة أن تكون املؤسسات العالجية موزعة توزيعا

 أن من  وأشار املشيقح إلى جملة من العناصر التي تشكل تطلعات املرض ى تجاه العالج
ً
الذي يتلقونه، مؤكدا

 حقوق املرض ى وذويهم الحصول على تقرير شامل عن حالته الصحية من بداية العالج حتى تاريخ طلبه التقرير .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1415653
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1415653
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 م5115نوفمبر  5- 1437محرم  53 الخميس

 واصل فعالياتهمؤمتر " تطلعات املرضى " ي

 
 

 

 

 

 

 

طرح مؤتمر " تطلعات املرض ى "، الذي ينظمه مستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز في جامعة ألاميرة نورة بنت 

عبدالرحمن ، برعاية صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، اليوم ، 

 إلطار عمل تكاملي بين القطاع
ً
ات الصحية في اململكة لتحقيق استراتيجية تطوير الرعاية الطبية وإعادة تصورا

  هيكلتها وضمان مخرجات أفضل وفق خطة زمنية محددة.

وأكد مدير مركز نمو الطفل في مستشفى امللك عبد هللا بجامعة ألاميرة نورة الدكتور صالح محمد الصالحي في 

ت الصحية لتسهيل النقل وإلاحالة " ، الحاجة لدراسة ورقة عمل عن " بناء شبكة عالقات بين القطاعا

 إلى الترتيبات غير 
ً
مفصلة عن املوارد املادية والبشرية واللوجستية للرعاية الصحية وتحسين الخدمات، مشيرا

 . الواضحة بين املستشفيات في نقل املرض ى 

في الرياض مشغولة بمرض ى  % من إلاسعاف والطوارئ في املستشفيات التخصصية62وقال الصالحي : " إن 

ليسوا في حاجة الن ينوموا في نفس املستشفى، ولو كانت هناك اتفاقيات لتم النقل والتحويل إلى مستشفيات 

  % ، وكانوا تلقوا رعاية بنفس الجودة بوجود فريق مدرب ".02إلى  62نسبة إلاشغال فيها 

شبكة العالقات بين املرافق الصحية ، وقال : واقترح قيام املجلس الصحي السعودي بدراسة دقيقة عن وضع 

وزارة الصحة لها دور ، وكذلك وزارة الحرس الوطني، واملطلوب آلان تنظيم ملتقى يخرج باتفاقيات ، وليس 

 القطاع الخاص ، والتأمين 
ً
مجرد توصيات، لتنفيذ هذا املشروع، الذي ال يعني فقط القطاع الحكومي، بل أيضا

  ، وكل املكونات املقدمة للخدمة مباشرة أو بطريق غير مباشر . ، والجمعيات الخيرية

وقدمت مديرة إدارة تطلعات املرض ى بمستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نوره بنت 

" ،  عبدالرحمن ريم الشارخ ، ورقة عمل بعنوان " بناء ثقافة من التعاون في تطلعات املرض ى رحلة إلى النجاح

أوضحت فيها أن النظام الصحي يمر بتغير مستمر والاحتياج الصحي على الصعيد العالمي في حالة تزايد ، وكذلك 

تطلعات املرض ى ومتطلباتهم نتيجة لذلك تم العمل على تأسيس قسم تطلعات املرض ى ليس فقط ليصل إلى 

  مستوى توقعات املريض بل ليجتازها ويلبي احتياجاته املختلفة .

عرضت تجربة مستشفى امللك عبد هللا الجامعي في إنشاء قسم لتطلعات املرض ى ، وقالت : كوننا أول و 

مستشفى جامعي ينش ئ هذا القسم ، نهدف أن يكون مثاال يحتذى للمستشفيات املماثلة، ومرجعا للممارسين 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1416116
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  الصحيين في مجال تطلعات املريض .

ل لدى املمارسين الصحيين عبر بناء قدراتهم ، وإشراك كل وأضافت أنه يهدف إلى تحسين املعرفة والتواص

إلادارات املعنية في تحديد و تقليل الصعوبات التي قد تعيق مسار رحلة املريض سواء كانت صعوبات جسدية أو 

معنوية، وتحديد إلاجراءات التي ستتيح للممارسين الصحيين ومقدمي الرعاية لالستماع للمريض وإنشاء 

 زمة التي ستساعد املنظمة في تقديم الرعاية للمرض ى وأسرهم بداخل بيئة عالجيه آمنة .املقاييس الال 

ومن جانبه دعا الرئيس التنفيذي ملدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات إلانسانية عبدهللا بن زرعة ، إلى النظر 

طوير الرعاية الطبية وإعادة ت استراتيجيةفي وضع إطار عمل تكاملي بين القطاعات الصحية في اململكة لتحقيق 

  هيكلتها وضمان مخرجات أفضل وفق خطة زمنية محددة.

وقال خالل مشاركته : إن الدراسات املتخصصة تؤكد أن تطبيق استراتيجيات ومبادرات "املريض هو محور 

قاربات % إذ ترتكز امل02العملية الصحية" من شأنه خفض فاتورة الرعاية الصحية في أي دولة إلى ما يقارب 

على وضع نظم وموارد وأنظمة إدارية ، ومرفقات قادرة على الوفاء، وتقديم أساسيات الرعاية وفق معايير سالمة 

  املرض ى وجودة الخدمات الطبية والحد من إلاشكاالت والقصور .

كتور علي إلى ذلك شدد املدير التنفيذي للتكامل وتحقيق رضا املرض ى بمدينة امللك فهد الطبية بالرياض الد

عسيري على ضرورة إشراك املستفيد من الرعاية الصحية في جميع مراحل العملية العالجية عبر إعطاء 

املعلومات املتكاملة والشاملة، مطالبا بأهمية سماع صوت املستفيد ووضع املالحظات واملقترحات موضع 

حالته والاحترام والتقدير وهذا ما يسمى الاهتمام وتحسين التواصل مع املستفيد وإبداء الاهتمام والتعاطف مع 

  بالبعد إلانساني للعالقة.

وأبان أنه يجب السعي نحو تسهيل الوصول للخدمة بجميع مستوياتها وأن تكون متوفرة في الوقت الذي 

 يحتاجها بدرجة كبيرة من الجودة وألامان .

والتعليم والجودة أستاذ طب ألاسرة وأكد وكيل جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية للتخطيط والتطوير 

الطبي الدكتور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن ، ضرورة تبني برنامج ناجح لقياس تطلعات املرض ى وتقويمها 

 إلى أن ذلك يأتي في مقدمة أولويات صناعة الرعاية الصحية و 
ً
في املستشفيات الحكومية والخاصة، مشيرا

 .  تحسين الجودة

لرحمن في ورقته أن هناك ستة عناصر أساسية لتبني برنامج ناجح لقياس وتقويم تجربة وأبان آل عبد ا

 على أن القيادات إلادارية للمستشفى ستالح  
ً
وتطلعات املرض ى في أي مستشفى حكومي أو خاص، مؤكدا

  الفرق في تحّسن الجودة املقدمة في حال تبنيهم العناصر الستة بطريقة صحيحة .

ألاول هو تضمين رؤية املستشفى ورسالته وقيمة عبارة واضحة تعكس الاهتمام بتطلعات  وأوضح أن العنصر 

املرض ى وتحقيق احتياجاتهم، الفًتا الانتباه إلى أن ذلك يتطلب إشراك املرض ى في صياغة الرؤية والرسالة وقيم 

 . املستشفى 

إلادارية واملالية، وقادرة على التأقلم مع  وبّين أن العنصر الثاني هو وجود قيادة فاعلة وداعمة، تتسم باملرونة

 في العنصر الثالث أهمية اختيار الفريق الذي يتميز بالكفاءة 
ً
املتغيرات الداخلية والخارجية املتسارعة، مبينا

 لتنفيذ البرامج التدريبية على 
ً
 وماليا

ً
العالية لإلشراف على إعداد وتنفيذ وتطوير البرنامج ، ودعم الفريق إداريا

س العمل ، التي تصب في تحقيق تطلعات املرض ى، مشيًرا إلى أن أبرز املهارات التي يتطلبها تحقيق هذا ألامر هي رأ

مهارات التواصل الفاعل لجميع أعضاء الفريق الطبي والفني وإلاداري الذي يتعامل بشكل مباشر مع املرض ى، 

 على ضرورة تبني النظام الالكتروني املتخصص في قياس
ً
رض ى املرض ى وإشراكهم في تطوير الخدمات  ومشددا



 

 
11 

 .  املقدمة لهم

وأوصت الورقة املقدمة من املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية بجامعة امللك سعود الدكتور عبدالرحمن 

املعمر، بإعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية لتحسين تجربة املريض ، وإلى املنظمات التي تهدف إلى تحسين 

ية الصحية وسالمة املرض ى وتغفل الجوانب غير امللموسة في الرعاية التي تؤثر على التجربة الكلية جودة الرعا

 . .للمريض

وقال املعمر : " إن الجوانب التي ال يؤديها ألاطباء في ممارستهم تؤثر بشكل كبير في توقعات املرض ى من الرعاية 

اية الصحية له تأثير إيجابي على نتائج املرض ى من خالل وهناك الكثير من ألادلة على أن إعادة تصميم بيئة الرع

 خفض طول مدة إلاقامة، والحد من التوتر وتحسين الرضا العام " .

 

 م5115نوفمبر  1- 1437محرم  57 اإلثنين

بتكار عامليةست طالبات من جامعة األمرية نورة حيصدن جوائز ا  

حصدت ست طالبات مخترعات من كلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن خمس 

جوائز لالبتكار العلمي في املعرض البريطاني الدولي للمخترعين الذي نظمته الجمعية البريطانية لالختراع والابتكار 

 في لندن مؤخ
ً
  را

لوم التأهيل بجامعة ألاميرة نورة الدكتورة لينا فهمي حماد، عن اعتزازها وفخرها وعّبرت عميدة كلية الصحة وع

بهذا إلانجاز العلمي العالمي الذي سجلته الطالبات ، مبينة أن هذا الفوز يحفز طالبات الجامعة والجامعات 

 . ألاخرى كافة للتفوق والابتكار العلمي

اهتمام صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن نواف بن ووصفت في مؤتمر صحفي عقد في مقر الجامعة أمس 

عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اململكة املتحدة بهذا الحدث ومتابعته للطالبات من خالل 

اتصاالته الهاتفية بهن وتهنئته لهن وإبداء إعجابه بهذا إلانجاز الذي عده إنجازا للمرأة السعودية وقدرتها على 

 . بأنه فخرا للجميع الابتكار،

تخصًصا أثبتت بجودة برامجها العلمية  66وقالت الدكتورة لينا : إن كلية الصحة وعلوم التأهيل التي تضم 

بإشراف نخبة من الكوادر وأعضاء هيئة التدريس واملشرفات الالتي أسهمن في تحقيق هذا إلانجاز وتوفير جو من 

عهم لهن، وإلاشراف عليهن الذي كان له ألاثر الواضح وهلل الحمد الراحة والطمأنينة للطالبات ودعمهم وتشجي

  في تفوقهن.

وأشارت إلى أن الكلية يوجد فيها ثالث أندية هي: الابتكار ، والعالج الطبيعي، وقادة الصحة، مخصصة لجميع 

العلمية إلى  الطالبات خارج نظام املحاضرات وتهدف إلى اكتشاف املوهوبات في جو من إلابداع لتحويل املادة

أرض الواقع لخدمة فئة من املجتمع وهم املرض ى ، منوهة في ذلك الصدد بعدد من الشخصيات الثقافية 

البارزة من عضوات الشورى والكاتبات الصحفيات على حساباتهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذين كان 

 .  ات لهم ألاثر الطيب والجميل في نفوس الطالبات الفائز 

ها عّبرت وكيلة شؤون الطالبات في الكلية الدكتورة نسرين العواجي عن سعادتها بحصد ثمار مجهود من جانب

الطالبات الفائزات الذي كان هو ألاساس وراء صبرهن وثقتهن وحب العمل وساد روح القلب الواحد بينهن، 

بوابها للطالبات ليس فقط لنهل بينما أكدت املشرفة الطالبية في الكلية الدكتورة هدى زكريا أن الكلية تفتح أ

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1417142


 

 
11 

العلم واملواد الدراسية بل الحتضان املواهب الشابة داخل القاعات الدراسية وخارجها وتعمل على متابعتهن 

 وألاخذ بيدهن .

وبينت الدكتورة هدى أن طالبات البكالوريوس : بدور املغربي ، ومها القحطاني ، وذكرى العتيبي، الالتي يدرس 

يعي حصلن على الجائزة الذهبية املزدوجة والفوز بميدالية ذهبية على مستوى العالم في تخّصص عالج طب

م نظير " ابتكارهن جهاز إلعادة تأهيل وتحفيز إلاحساس ملرض ى  3265املعرض البريطاني لالبتكارات والاختراعات 

لتخصص على الجائزة املاسية الاعتالل الحس ي "، كما حصلت الطالبتين : بدور املغربي ومريم العتيبي من نفس ا

م البتكارهن نظارة ملصابي العمى  3265والجائزة البالتينية على مستوى العام  -أعلى جائزة في املعرض  -

الدماغي، فيما حصلت ذكرى العتيبي ، وريم البركة ، وريم القحطاني على امليدالية الذهبية لجهاز " التحفيز 

 .  جهية والنتائج الوظيفية لشلل الرعاش "الحس ي الحركي لعالج الاضطرابات الو 

وتحدثت الطالبة بدور املغربي نيابة عن زميالتها عن اختراعهن وهو جهاز إلعادة تأهيل وتحفيز إلاحساس ملرض ى 

الاعتالل الحس ي الذي يقوم بعالج استخدام الحواس املختلفة ملساعدة املصابين بضعف في الجهاز الحس ي، 

ظيفي في الخاليا املتضررة التي تعوق ألاداء الحركي الوظيفي ويجدون صعوبة في ويعمل على التحسين الو 

 60التفاعل مع البيئة الخارجية، مما يوجد لهم التحديات في أداء املهام اليومية، ولوح  بعد تجربته على 

مكان %، فضال عن أنه يمكن للمريض استخدامه بكل وقت و  12 - 02مريضا التقدم والتحسن فيها بنسبة 

  .لصغره وسهولة حمله

وشرحت الطالبة مريم العتيبي نيابة عن زميالتها اختراع "نظارة املصابين بالعمى الدماغي" وقالت : إن املصاب 

يكون عاجزا عن التعرف على ألاشخاص حتى أقرب الناس له مع العلم أنه يراهم بالعمى، ولكن يستطيع أن 

ن النظارة موصلة بكاميرا وسماعة لألذن تسمح للمريض باستخدامها يفهم أو يستوعب ما يراه جيدا، مفيدة أ

طول الوقت ألامر الذي يؤدي إلى تحسين النشاط اليومي وجعله مستقل بذاته دون الحاجة ملساعدة آلاخرين ، 

بحيث تنطق الاسم عند مشاهدتها ألي شخص مخزن في ذاكرتها ، موجهة نصيحة ملثيالتها بالتوكل على هللا 

 . رار والعزيمة واستغالل العقل البشري بأفضل صورة التي تجعل إلانسان يقفز جميع العقبات وإلاص

واستعرضت الطالبة ذكرى العتيبي ابتكارهن لجهاز " التحفيز الحس ي الحركي لعالج الاضطرابات الوجهية والنتائج 

ره والتغلب على آلاثار الوظيفية لشلل الرعاش" الذي يساعد املريض على مواجهة مضاعفات املرض وآثا

الجانبية للدواء حيث يحتوي الجهاز على أربطة للظهر بخاليا ذكية ترسل إشارات للساعة املنبهة في حال كان 

املريض في وضع خاطئ وأربطة للرقبة تقاوم الانحناء فيهما موصلة بفرشاة محفزة لعضالت املضغ والتغلب على 

لصلب إلى شبه سائل أو سائل ليسهل على املريض تناوله عبر ألانبوب الاضطرابات الوجهية وكوب يحول الطعام ا

املوصل، وفي ألاخير يوجد رباطا هوائيا يقاوم الرعشة املتكررة ويسهل حركة املريض موصلة به ساعة منبهة 

لثالث مرات لتذكير املريض بتعديل وضع جسمه والثاني ليذكره بمواعيد الطعام والثالث بشرب املاء للتغلب 

 .على الجفاف الناتج من الدواء 
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 م5115نوفمبر  11- 1437محرم  51 األربعاء

 جامعة نورة تستحدث نظاما حلماية اخرتاعات منسوباتها من السرقة
لدراسات العليا ممثلة في عمادة البحث استحدثت وكالة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للبحث العلمي وا

العلمي نظاًما جديًدا من شأنه حماية اختراعات الطالبات من التقليد أو السرقة، بعد أن حصلت الجامعة على 

  عدد كبير من براءات الاختراع من جهات متعددة وجوائز محلية ودولية.

اء علمي بعنوان ) امللكية الفكرية وبراءات وأوضحت باحثة براءات اختراع املهندسة منى داغستاني خالل لق

الاختراع ( نظمته الوكالة بالتعاون مع مكتب البراءات والاختراعات بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثل 

في مكتب البراءات السعودي، أن الجامعة استحدثت نظاما جديدا مكون من عدة معايير يحف  للطالبات 

معة اختراعاتهن في حال إلافصاح عنها، وقبل تسجيل براءة اختراع رسمية لها لحمايتها من وجميع منسوبات الجا

 .  السرقة أو التقليد

ونصحت داغستاني الطالبات املخترعات في الجامعة بعدم الكشف عن فكرة الاختراع قبل تسجيلها، مع ضرورة 

الحماية ألافضل ، منوهة بأهمية متابعة  توقيع اتفاقية عدم الكشف في حال العمل مع مجموعة ، وتحديد نوع

مكتب البراءات السعودي باستمرار من أجل الرسوم والردود في حال رفع الاختراع لهم والبحث املستمر للوثائق 

  املشابهة من وقت آلخر وقراءة وفهم نظام البراءات السعودي.

ق امللكية الفكرية وتهتم باملساعدة في وبّينت أن الجامعة تدعم وبشكل كبير نشر ثقافة الاختراع وحف  حقو 

 تسجيل البراءات ملنسوباتها في مكتب البراءات السعودي لتحسين بيئة الاختراع في اململكة العربية السعودية .

من جانبها نوهت أستاذ علم الطفيليات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن مستشارة البحث والابتكار 

أهمية استحداث إدارة امللكية الفكرية وبراءات الاختراع في الجامعة لزيادة حصول الدكتورة عفاف الجبير ب

منسوبات الجامعة على براءات اختراع، مؤكدة أن الجامعة تشهد حركة عالية في الاختراع واملواهب املتميزة في 

 .  مجاالت عدة

صاحبة براءة اختراع بمشاركة زميالتها  وعلى هامش اللقاء أكدت الطالبة عبير البقمي من كلية إلادارة وألاعمال

بعنوان "كرس ي للصالة ، أداة آمنة لتقطيع اللحوم " أهمية وجود إدارة امللكية الفكرية وبراءات الاختراع 

بالجامعة لحف  حقوق املخترعات وتسريع إجراءات الحصول على براءات اختراعها، مطالبة بإنشاء مجموعات 

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1418051
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1418051
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  وحف  امللكية الفكرية بالجامعة.طالبية تنشر ثقافة الاختراع 

وبدورها قالت الطالبة مشاعل الزيد من كلية الحاسب آلالي الحاصلة على جوائز في مجال خدمة املجتمع 

والبحث العلمي والاختراع وفي طور الحصول على براءات اختراع: إن استحداث إدارة في مجال الاختراع بالجامعة 

  وتحفيز الطالبات على الابتكار.يساعد على تنشيط بيئة الاختراع 

يشار إلى أن عمادة البحث العلمي ممثلة بإدارة امللكية الفكرية وبراءات الاختراع تبذل قصارى جهدها لتطوير 

بيئة محفزة بالجامعة لالختراع ، بالتعاون مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم وتقنية بعد أن شهدت الجامعة 

 طالباتها مؤخًرا، وحصلن من خاللها على جوائز عاملية .اختراعات عديدة تقدمت بها 

 

 م5115نوفمبر  11- 1437محرم  51 األربعاء

حرم مسو أمري الرياض ترعى حفل خرجيات الدراسات العليا ومراتب 
 الشرف جبامعة األمرية نورة

 622نطقة الرياض صاحبة السمو ألاميرة نورة بنت محمد ، أمس ، حفل تخريج أكثر من رعت حرم سمو أمير م

هـ الذي  6061 – 6065طالبة الدراسات العليا والحاصالت على مراتب الشرف من مرحلة البكالوريوس لعام 

عة نظمته عمادة شؤون الطالبات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بحضور وكيالت وعميدات الجام

 . وأعضاء هيئة التدريس وأمهات الخريجات وذلك في مركز املؤتمرات 

واستهل الحفل بآيات من القرآن الكريم ، ثم ألقت معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل 

ن كلمة رحبت براعية الحفل والحضور ، موضحة أن الجامعة نالت شرف رعايتها ومشاركتها لبناتها الخريجات وأ

 .  هذه الرعاية ليست غريبة على سموها التي دأبت بدعمها ورعايتها املستمرة للمرأة السعودية

وقالت : إن جامعة ألاميرة نورة تمكنت خالل هذا العام من تحقيق انجازات عديدة في خط سيرها نحو التميز 

لقيادات النسائية وبرامج تأهيلية والجودة فقد تم مع بداية هذا العام إطالق برامج املاجستير وبرامج تأهيل ا

نوعيه لخدمة املجتمع وذلك بشراكات عامليه وإقليمية ومحلية ، ونفتخر اليوم أن نحتفل بباكورة إنتاج مركز 

مشروًعا ويساعد الشابات من داخل الجامعة ومن خارجها  00ريادة ألاعمال في الجامعة الذي يحتضن ويدعم 

ائدة وناجحة تعود بالنفع عليهن وعلى مجتمعهن ووطنهن ، فاليوم نحتفل على تحويل أحالمهن إلى مشاريع ر 

 بإطالق خمسة مشاريع تحكي قصص نجاح لشابات آمن بقدراتهن وتسلحن باإليمان وألامل والصبر والطموح .

http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1418113
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=1418113
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بعدها أكدت سمو ألاميرة نورة بنت محمد في كلمتها على فخرها واعتزازها بما شاهدت من تفوق خريجات 

ة ألامر الذي يدل على سعي الجامعة بالرغم من عمرها القصير في إبراز الطاقات السعودية املؤهلة الجامع

 . املضيئة في عالم النجاحات لهدف ايصال رسالة سامية كلن في مجاله 

وقالت سموها : إن جامعة ألاميرة نورة أكدت بل وأثبتت نجاحها وتفوقها وتنافسها من بين الجامعات املحلية 

عاملية تحت إشراف كوكبة من السيدات الطموحات وعلى رأسهن مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل ، وال

موجهة حديثها للخريجات بقولها :أنتن اللبنة وألاساس لنهضة هذه البالد ومن الحفل لهذا اليوم يبدأ املحك 

  الحقيقي لكن وبداية الحياة املهنية .

ألاعمال الالتي يحتضن مشاريعهن مركز دعم وتطوير ألاعمال في الجامعة ثم استعرضت الخريجات من رائدات 

لقصصهن الرائدة في نجاح مشاريعهن والعقبات التي واجهتهن وكيف تغلبن عليها ، ثم كلمة للخريجات عبرن عن 

  فرحتهن بهذا اليوم .

 دكتورة لينا حماد .إثرها رددت طالبات كلية الصحة وعلوم التأهيل أداء القسم مع عميدة الكلية ال

وفي الختام اصطفت الخريجات في مسيرة للسالم على راعية الحفل ، كما استلمت خريجات الدراسات العليا 

والحاصالت على الامتياز من مرحلة البكالوريوس دروعا تكريمية من سموها ، ثم سلمت مديرة الجامعة لسموها 

 درعا تكريميا لرعايتها الحفل ، وللرعاة .

 

 

 

 م5115اكتوبر  15-هـ  1437محرم  5لخميس ا  

 شراكة تدريبية بني جامعة نورة وأكادميية باريس لتأهيل كوادر نسائية

أكدت مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل أن الجامعة تتبنى برامج شراكة تدريبية 

هيلية متطورة وفاعلة تستهدف فيها الشابات واملرأة عموما من أجل استقطابهن لسوق العمل وبرسوم رمزية وتأ

 جدا. 

http://www.alriyadh.com/1091274
http://www.alriyadh.com/1091274


 

 
11 

وأشارت في هذا الاتجاه إلى اتفاقية الجامعة مع أكاديمة باريس بالسوربون بفرنسا لتقديم ثالثة برامج تأهيلية 

من املدربات السعوديات من أجل تقديم برامج  يقتض ي فيها برنامج الشراكة تدريب وتأهيل أكبر قدر ممكن

تدريبية في املجاالت املتاحة في سوق العمل للسعوديات وهي حارسات ألامن والصيانة والبائعات وفي مجال 

 الحضانة. 

وأكدت الدكتورة هدى العميل على أن الجامعة تسعى إلى تسخير كافة الامكانات والجهود لدعم جودة تعليم 

وتعزيز كفاءة مخرجاته بما يلبي الطموحات والتطلعات التي توليها القيادة الرشيدة لتعليم املرأة في  املرأة العالي

 بالدنا. 

وبينت أن الجامعة تتجه دوما إلى التميز وإحداث بصمة في التعليم العالي للمرأة، من خالل تطبيق أفضل 

ة واملسؤولية الاجتماعية، باإلضافة إلى التطوير الاستراتيجيات الرامية إلى دمج قيم التعليم والبحث واملشارك

الاستراتيجي املستمر للبرامج الاكاديمية، وتطبيق الشراكة املعرفية والتعليمية مع مؤسسات التعليم العالي املميزة 

في مختلف دول العالم، ودعم عقد املؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية والثقافية، بما يضمن تطوير 

البشرية وتعزيزها بمهارات متقدمة تؤهلها لخوض تحديات العصر والاسهام في صناعة مستقبل  الكفاءات

 مشرق وآمن. 

وتطلق جامعة نورة في الفترة بين السادس وحتى الثامن من محرم الجاري املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب 

اور رئيسة تستمر على مدى ثالثة ايام، يثري والتطوير في )مركز املؤتمرات( في الجامعة، ويتناول املؤتمر مح

املشاركون في املؤتمر بأوراق علمية ترتكز على السبل وألادوات واملفاهيم املتعلقة بالتطوير والتدريب وإدارة 

املواهب باإلضافة إلى املعايير الدولية املتعلقة بالتصميم التوجيهي وتطوير القيادة بموجب الخبرة وتقييم تطوير 

ة والتعامل مع التحديات املؤسسية من خالل إدارة املوارد البشرية. وأكدت رئيسة املؤتمر واملعرض الدولي القياد

الاول للتدريب والتطوير عميدة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة عبير بنت علي الحربي أن الجامعة ارتأت أن 

رج قاعات الدراسة بإنشاء وكالة للتطوير تطلق مرحلة جديدة في التعليم الجامعي السعودي، بممارسته خا

 والجودة ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات. 

تعنى هذه الوكالة بتدريب وتطوير وتنمية املهارات داخل الجامعة من خالل تدريب وتأهيل قياداتها  وأضافت:"

بواب التدريب والتطوير وكادرها الاداري والتعليمي وحسب، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك بكثير؛ بأن فتحت أ

وتنمية املهارات للمجتمع السعودي، لاللتحاق ببرامجها الابتكارية املصممة وفق أرقى معايير الابتكار والجودة 

العاملية، والتي تطلق اليوم املؤتمر الدولي ألاول للتدريب والتطوير برعاية معالي وزير التعليم عزام بن محمد 

لية بطابع عالمي، شرفت الجامعة بأن تكون أول مستضيفيها على مستوى الدخيل، والذي يعد تظاهرة مح

العالم، ما يؤشر بوضوح إلى مكانة وأهمية هذه الجامعة الدولية، التي تخطت حدود املحلية باقتدار نحو 

 العاملية".
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 م5115اكتوبر  11-هـ  1437محرم  6 السبت  

جامعة األمرية نورة تطلق املؤمتر واملعرض الدويل للتدريب والتطوير.. 
 اليوم

تطلق جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم، املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير، برعاية وزير 

أكتوبر  36-61ق ه، املواف6061املحرم  0-1التعليم د. عزام بن محمد الدخيل، الذي تستمر أنشطته من 

م، بمركز املؤتمرات في مقر الجامعة بمدينة الرياض، ويستهدف املؤتمر قطاع مديري التدريب والتطوير 3265

 وتنمية املوارد البشرية في القطاعين العام والخاص. 

رأة وأكدت مدير الجامعة د. هدى العميل، أن الجامعة تسعى لتسخير كافة امكاناتها وجهودها لدعم وخدمة امل

السعودية في كل جوانب الحياة، مشيرة إلى أن الجامعة تدرك أن عليها حمل مهمة جليلة الشأن، لذلك تسعى 

 إلى التميز وإحداث بصمة في التعليم العالي للمرأة، ومن أجل ذلك تعمد إلى تطبيق أفضل الاستراتيجيات 
ً
دوما

الاجتماعية، إضافة إلى التطوير الاستراتيجي املستمر  الرامية إلى دمج قيم التعليم والبحث واملشاركة واملسؤولية

للبرامج ألاكاديمية وتطبيق الشراكة املعرفية والتعليمة مع مؤسسات التعليم العالي املتميزة في مختلف دول 

 العالم. 

تي سعت فيما وصفت وكيلة جامعة ألاميرة نورة للتطوير والجودة د. فاتن الزامل املؤتمر بالتظاهرة العاملية، ال

من خاللها الجامعة إلى تقديم أبرز املدربين واملحاضرين وافضلهم من الجنسين من كل دول العالم إلى الرياض؛ 

لالستفادة من خبرتهم الطويلة في املجاالت التدريبية والتطويرية، وعدت أن املؤتمر موجه لكل فرد في املجتمع في 

 مع الخطط القطاعين الحكومي والخاص؛ ألن تطوير الكوادر 
ً
واملواهب الوطنية مطلب لدى الجميع، تماشيا

التنموية في الدولة التي تنص على ضرورة اهتمام جميع القطاعات بتطوير برامج تدريب القوى العاملة الوطنية، 

 وتأهيلها بما يواكب املعارف والتقنيات الحديثة. 

ملتحدثين من جميع أنحاء العالم، وتسعى من وتستضيف الجامعة في املؤتمر واملعرض الدولي، نخبة من كبار ا

خالله إلى تحقيق تبادل الخبرات والتجارب بين املديرين ومسؤولي املوارد البشرية الستكشاف أفضل املمارسات 

في مجال إدارة املواهب، إضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تقف أمام إدارة املواهب في العالم العربي وسبل 

تعرف إلى أهم ألادوات والتطبيقات املستخدمة في التدريب وتطوير املوظفين والقادة والطالب مواجهتها، وال

وتنمية مواهبهم، وكيفية رفع مستوى منهجية عمليات التدريب والتطوير للموظفين في املنظمات، والحفاظ على 

 الكفاءات البشرية فيها.

 

 

  

http://www.alriyadh.com/1092272
http://www.alriyadh.com/1092272
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 م5115اكتوبر  51-هـ  1437محرم  7 األحد

  ع التوجهات نحو إنتاج المعرفة وتحقيق متطلبات المجتمعيتوافق م

 انطالق املؤمتر الدويل األول للتدريب والتطوير يف جامعة نورة
 

 
 

ألاول دشن وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد العوهلي أمس ألاثنين فعاليات )املؤتمر واملعرض الدولي     

للتدريب والتطوير( بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، وقال العوهلي في كلمة له بهذه املناسبة، إن انطالقة 

للجامعة والتنسيق الفعال مع أهداف الوزارة  الاستراتيجيةاملؤتمر تؤكد جدية العمل بتحقيق مشروعات الخطة 

لية آفاق التي يأتي من ضمن أهدافها الاساسية اتاحة فيما يخص التعليم الجامعي، وخصوصا في خطته املستقب

مزيد من الفرص التعليمية والتدريبية وتنويع الاساليب والتخصصات والاسهام الفعال في انتاج املعرفة، 

وتحقيق متطلبات املجتمع، وهذا يؤكد الحرص والاقتناع العميق بدور الجامعات في انتاج املعرفة وتجنيدها 

 عن دور هذه املؤسسات في تنمية وتطويرها من خال
ً
ل التعليم والتدريب، إضافة الى البحوث العلمية فضال

املجتمع ومد جسور الشراكة مع قطاعاتها املتعددة، اضافة الى ذلك توفير حلول علمية الحتياجاتها املتجددة 

 واملتطورة ما يسهم في تعزيز مسيرة نهضة بالدنا في هذه التظاهرة الدولية. 

لعوهلي أن املؤتمر يأتي ليضيف أبعادا نوعية لجامعتنا ومؤسساتنا التعليمية ولتتكامل مع خطط التنمية وأكد ا

ومشاريع الوزارة في الاهتمام بالعنصر البشري، وتعزيز الريادة والفاعلية للمخرجات التعليمية، وفي الوقت نفسه 

ى توليد املعرفة وتوطينها واستثمارها وتحويلها الي الذي تسعى فيه اململكة في التحول ملجتمع معرفي مبدع قادر عل

 منتجات ذات اسهامات عالية في مسيرة التنمية. 

وأضاف: "انها لتجسد أهم إحدى أوليات املرحلة الحالية الا وهو مشروع توكيد الجودة والاهتمام بالتنمية 

الجامعي، وحقق التعليم في اململكة  البشرية التي ننشدها وتسعى إليها مؤسساتنا في التعليم العام والتعليم

http://www.alriyadh.com/1092831
http://www.alriyadh.com/1092831
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قفزات نوعية ومتوثبة غير مسبوقة على املستويات الكمية والنوعية، وأصبحت مقارنات ومؤشرات الاداء لهذه 

املسيرة ال تقف عند الحدود املحلية أو الاقليمية بل وأصبحت املؤشرات القياسية العاملية أحد الاهداف 

 ة العاملية". املرجعية ملحركاتها نحو الرياد

وأشار إلى أن اململكة حرصت منذ انطالقتها الاولى على الاستثمار في الانسان السعودي وبنائه وتنمية قدراته 

ومواهبة بما يجعله عنصرا نافعا لذاته ومجتمعه، وكذلك فاعال واساسيا في سوق العمل وشريكا استراتيجيا في 

نحو العاملية حيث قيم التنافسية العاملية ال تقبل بأنصاف كل خطط القيادة الرشيدة لالنطالق في البالد 

 املوهوبين. 

من جانبها، أوضحت مدير جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل في كلمتها للمؤتمر أن 

الرحمن قضية التدريب وتنمية املهارات، هي واحدة من أبرز القضايا التي توليها جامعة ألاميرة نورة بنت عبد

 أهمية بالغة، فالجامعة تؤمن أن الاستثمار في صناعة الانسان هو القوة الداعمة لبناء الحضارات وتقدم ألامم.

 

 

 م5115اكتوبر  54-هـ  1437محرم  11 السبت  

 اجلامعة اإلسالمية تربم اتفاقية شراكة مع جامعة نورة
كلية القرآن الكريم والدراسات إلاسالمية بالجامعة إلاسالمية وجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن،  أبرمت

اتفاقية شراكة تشرف الكلية بموجبها على برنامج الدراسات العليا في تخصص "التفسير وعلوم القرآن" املحَدث 

 في جامعة ألاميرة نورة. 
ً
 مؤخرا

.أحمد بن علي السديس، أن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تعاون الكلية على وأوضح عميد كلية القرآن الكريم د

مختلف الجهات القرآنية من أجل تبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في الرقي ببرامج الدراسات القرآنية، ويرفع 

ية باشرت بالفعل من الكفاءات العلمية والبحثية للفاعلين في هذا امليدان املبارك. وأضاف د. السديس أن الكل

تدريس بعض املواد لصالح قسم الدراسات إلاسالمية بجامعة ألاميرة نورة. يذكر أنه تم تفعيل الشراكة بتشكيل 

لجنة إشرافية على البرنامج املذكور تتألف من عميد كلية القرآن، ووكيل الدراسات العليا بالكلية، ومعهد 

.البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة إلاسال 
ً
 مية، وعمادة الدراسات العليا بالجامعة إلاسالمية أيضا

 

 م5115اكتوبر  54-هـ  1437محرم  11 السبت

 الرتبويون بتعليم الرياض يشاركون يف مؤمتر التدريب والتطوير

http://www.alriyadh.com/1093953
http://www.alriyadh.com/1093953
http://www.alriyadh.com/1093947
http://www.alriyadh.com/1093947
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مديرو ومديرات مكاتب التعليم ومديرو ومديرات شارك مدير ومديرة وحدتي البرنامج الوطني لتطوير املدارس و 

مدارس تطوير في املؤتمر الدولي ألاول للتدريب والتطوير، والذي أقيم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في 

 وبرعاية من وزير التعليم.  6061/  6/  0 - 1الفترة من 

 من مدير تعليم منطقة الرياض محمد بن 
ً
عبدهللا املرشد على أهمية تطوير القادة وجاءت املشاركة حرصا

وصرح مدير وحدة تطوير الرياض سعد بن  التربويين والاستفادة من فعاليات املؤتمرات التطويرية الدولية.

عبدهللا العباد بأن هذا املؤتمر ساهم بتزويد القادة التربويين بالخبرات والتجارب الدولية في مجال التدريب 

 على امليدان التعليمي التربوي  -إن شاء هللا  -ألاثر  والتطوير مما سيكون له
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 مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي بالرياض حيتفل باليوم العاملي للبصر

ع لجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، نظم مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي التاب

 مؤخرا ملتقى طب العيون مشاركة في "اليوم العالمي للبصر". 

واشتمل امللتقى على محاضرة ملنسوبي املستشفى قدمتها ألاخصائية دينا بنت صالح السماعيل عضو مجلس 

 لكة لليوم العالمي للبصر. إدارة الجمعية السعودية لطب العيون وعضو اللجنة املنظمة في املم

وأهم املشكالت التي تتسبب في العمى كما  وتناولت املحاضرة كيفية تفعيل شعار )العناية بالعين للجميع(،

 أجابت عن أسئلة الحضور. 

وضمن الفعالية أقيم معرض للتعريف بأمراض العيون الشائعة وطرق عالجها والوقاية منها، وتم توزيع مطوية 

ية ملكافحة العمى، وإجراء فحص نظر وقياس لضغط العين لزوار املستشفى ومنسوبيها. وأعربت اللجنة الوطن

ألاخصائية دينا عن تقديرها للمشاركين في تنفيذ الفعالية، ودعم مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

 الجامعي، واللجنة الوطنية ملكافحة العمى، وللجمعية السعودية لطب العيون.
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 م5115اكتوبر  55-هـ  1437محرم  15 ألحدا

 أربع سعوديات حيققن املراكز األوىل يف املعرض الربيطاني الدويل للمخرتعني

 

 

 

الدولي  حازت أربع طالبات من جامعة ألاميرة نورة الجوائز املاسية والذهبية والبالتينية في املعرض البريطاني

للمخترعين والذي أقيم قي العاصمة لندن خالل ألاسبوع املاض ي، ونالت الطالبتان مريم العتيبي وبدور املغربي 

الجائزة املاسية، وحصلت على الذهبية كل من ذكرى العتيبي وبدور املغربي، بينما حصلت على البالتينية كل من 

لطالبات املبتكرات مها القحطاني، وبدور املغربي، وذكرى مريم العتيبي وبدور املغربي مرة أخرى حيث حققت ا

 العتيبي املركز ألاول في املعرض وحصدن كافة الجوائز. 

وشاركت الطالبات مها القحطاني وبدور عبدهللا املغربي وذكرى العتيبي من جامعة ألاميرة نورة في املؤتمر 

 رض ى الاعتالل الحس ي. البريطاني بابتكار جهاز إلعادة تأهيل وتحفيز إلاحساس مل

وتعتمد الفكرة ألاساسية لالبتكار على برنامج نهج التحفيز املتعدد الحواس وهو برنامج عالجي جديد يقوم 

باستخدام الحواس املختلفة ملساعدة املصابين بضعف في الجهاز الحس ي ويعمل على التحسين الوظيفي في 

 الخاليا املتضررة. 

 حكومتنا الرشيدة على دعمها املتواصل لنا، والشكر املوصول لوالدنا وقالت الطالبات ل"الرياض": "
ً
نشكر أوال

صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن نواف بن عبدالعزيز على دعمه ومساندته التي كان لها ردة فعل وصدى 

 كبير على نجاحنا، كما نشكر منسوبات جامعة ألاميرة نورة". 

http://www.alriyadh.com/1094114
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تمر العلمي الخامس والسادس لطالب وطالبات التعليم العالي في اململكة وهن يذكر أن للطالبات مشاركة في املؤ 

عضوات في الجمعية السعودية للعالج الطبيعي، وعضوات مؤسسة في نادي البحث العلمي والابتكار، ونادي 

حس ي على العالج الطبيعي في جامعة ألاميرة نورة، كما حصد اختراع جهاز إعادة وتأهيل وتحفيز مرض الاعتالل ال

 . 3260املركز الثاني وامليدالية الفضية في املعرض الكوري الدولي للنساء املخترعات لعام 

كما حصلت الطالبتان بدور املغربي ومريم نايف العتيبي الجائزة املاسية والبالتينية ملشاركتهن في املؤتمر 

ى الدماغي"، وهو عبارة عن نظارة البريطاني للمخترعين بابتكار نظارة "سأتعرف عليك رغم إصابتي بالعم

للمصابين بالعمى الدماغي تساعدهم على التعرف على من حولهم من خالل هذه النظارة التي يضعها املريض 

والتي تقوم برسم صورة ملحيط املريض وتعريفه به من خالل بعث كلمات منطوقة بعد تحليلها عبر تطبيق في 

تمكنه من إدراك ومعرفة من حوله، وهو الاختراع الذي قد حصل على الهاتف املحمول ترسل عبر سماعة ألاذن 

كما حصل على امليدالية  3265املركز الثاني وامليدالية الفضية في املعرض الكوري الدولي للنساء املخترعات لعام 

 الذهبية من الاتحاد ألاندونيس ي للمخترعين املشارك في نفس املعرض الكوري. 

مللكي ألامير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اململكة وقد قام صاحب السمو ا

املتحدة بزيارة الجناح السعودي في اليوم ألاول من املعرض البريطاني العالمي للمخترعين لالطالع على الابتكارات 

 وتشجيع املشاركات. 

ار ورفع راية اململكة بفخر في املحافل الدولية وقد أبدى سموه إعجابه بقدرة املرأة السعودية على الابتك

املتخصصة بفضل هللا تعالى ثم بفضل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز الذي 

يرعى حفظه هللا العلم ويشجع عليه من أجل تحقيق هذه املكانة العالية التي تتبوؤها اململكة من خالل الجهود 

التعليم وبرامج الابتعاث وهو دليل واضح على اكتساب الحركة التعليمية أولوية في برامجها  املخلصة لرعاية

 التنموية. 

كما حث ألامير محمد بن نواف املخترعات على مواصلة مسيرتهن في خدمة الوطن والبشرية، وقال سموه: 

طنكن والوطن يفخر بكن وأنتن بإذن هللا "ألاوطان ال تبنى باألحالم وإنما بالعمل والجهد والاجتهاد وأنتن شرفتن و 

 على قدر املسؤولية ومصدر فخر واعتزاز". 
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د. السليمان: إنشاء وحدة للطالبات من ذوات االحتياجات اخلاصة جبامعة 
 نورة

بية للشؤون التعليمية وألاستاذ املساعد في قسم التربية الخاصة د. مها بنت عبدهللا أكدت وكيلة كلية التر 

السليمان أن الاهتمام باألفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من ألاولويات في أجندة مؤتمر التدريب والتطوير، 

http://www.alriyadh.com/1094090
http://www.alriyadh.com/1094090


 

 
21 

قة حيث يهدف املؤتمر من خالل الجلسات وورش العمل والبرامج التدريبية املعتمدة إلى 
ّ

فتح آفاق حديثة وخال

 في مجال التدريب والتطوير بشكل عام. 

وأكدت السليمان أنه باإلضافة إلى البرامج والخطط التربوية املعتمدة بقسم التربية الخاصة بكلية التربية في 

الجامعة؛ والذي يعنى بإعداد معلمات متخصصات في مجال التربية الخاصة بمساراته التخصصية املتعددة؛ 

لتي بمجملها تهدف إلى دمج ألافراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم إنشاء واعتماد وحدة للطالبات من ذوات وا

الاحتياجات الخاصة، والتي تندرج تحت وكالة شؤون الطالبات، حيث يشرف عليها فريق متخصص من التربية 

 حتياجات الخاصة. الخاصة؛ وجاٍر وضع خطط مستقبلية لتطوير البرامج التأهيلية لذوات الا 

من ناحيتها، كشفت رئيسة املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير عميدة عمادة التطوير وتنمية 

مشاركا ومشاركة لفعاليات املؤتمر في اليومين ألاول والثاني،  5600املهارات د. عبير بنت علي الحربي عن حضور 

، ووصل عدد زوار 362وصل عددهم في الدورات التدريبية إلى  %، بينما11وكانت نسبة املشاركة من النساء 

 ، كانت النسبة ألاكبر للعنصر النسائي.3310املعرض إلى 
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 يف جامعة األمرية نورة« إجناز ومتيز»ترعى حصريًا ملتقى « درعة»
رعت شركة درعة ملتقى الطالبات املتميزات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تحت عنوان "إنجاز وتميز"، 

وذلك في مقر الجامعة بمدينة الرياض، بحضور معالي مديرة الجامعة د.هدى العميل، وعميدات ووكيالت كليات 

 كريمهن. الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بجانب أمهات الطالبات التي تم ت

طالبة متميزة من الحاصالت على جوائز علمية محلية وعاملية في مجال الطب البشري  16ويبلغ عدد الطالبات 

 والصيدلة وإدارة ألاعمال وعلوم الحاسب واملعلومات واللغات والترجمة. 

التجارب الناجحة  وصاحب امللتقى معرض أتاح الفرصة للمتميزات تقديم إنجازاتهم وابتكارتهم العلمية ومناقشة

ورافقه توزيع الجوائز املقدمة من شركة درعة للمتميزات والفائزين في املسابقة الثقافية التي تم السحب عليها 

 داخل امللتقى. 

بدورها أشادت مديرة شؤون املؤتمرات والفاعليات بالجامعة واملسؤولة عن تنظيم ملتقى إنجاز وتميز هذا 

وحرص الشركة منذ إنشاء الجامعة برعاية العديد من املناسبات الثقافية والعلمية  العام، برعاية درعة للملتقى

 داخل الجامعة. 

وأضافت أن مشاركة القطاعات الخاصة وألاعمال في رعاية البرامج التنموية والثقافية والاجتماعية له ألاهمية 

 إلى أن امللتقى يرمي إلى العمل على في تحقيق التنمية املستدامة للمجتمع بما يحقق التقدم والتطوير مشير 
ً
ا
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تخطيط وتطوير وتنفيذ برامج تحفز الطالبات بما يساهم في نهضة وبناء وطنهم، وخدمة مجتمعهم، وتبرز 

وتصقل مواهبهم، من خالل مشاركاتهم بمشروعات بحثية، وأعمال إبداعية، في التخصصات املختلفة، مع 

 . إكسابهم مجموعة من املهارات ألاكاديمية

 من دورها تجاه املسؤولية 
ً
يذكر أن شركة درعة من الشركات الوطنية التي لها حضور اجتماعي انطالقا

الاجتماعية، وذلك من خالل تبنيها العديد من برامج املسؤولية الاجتماعية كبرامج مكافحة السرطان والتبرع 

ن ألانشطة الثقافية والدينية والاجتماعية بالدم ومكافحة التدخين والفشل الكلوي باإلضافة لرعايتها العديد م

 للعديد من املؤسسات التعليمية والثقافية والاجتماعية.

 

 

 م5115اكتوبر  56-هـ  1437محرم  13 اإلثنين

فيصل بن بندر يرعى املؤمتر الدويل األول لتطلعات املرضى جبامعة األمرية 
 نورة

 

برعاية صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ينظم مستشفى امللك     

عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى 

م، في 3265نوفمبر  5–6مايو كلينك في الفترة من  تحت عنوان "ريادة التميز في تطلعات املرض ى"، بالتعاون مع

 مركز مؤتمرات جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض. 

 من رؤية املستشفى لتحقيق الريادة ورسالته التي تضع املريض في صميم اهتمامه من 
ً
ويأتي هذا املؤتمر انطالقا

 رض ى. خالل توفير أعلى مستويات الرعاية بما يحقق تطلعات امل

http://www.alriyadh.com/1094363
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يشارك في املؤتمر خبراء محليون ودوليون في تطوير تطلعات املرض ى؛ حيث تتاح الفرصة للمشاركين باالنضمام 

للحوار وتبادل الخبرات وألافكار، والتعرف على التحديات والوصول للحلول إلابداعية واملبتكرة في الريادة ورفع 

 مستوى الوعي وتعزيز تطلعات املرض ى. 

املؤتمر القيادات في مجال تطلعات املرض ى، واملديرين التنفيذيين في الرعاية الصحية، والقيادات ويستهدف هذا 

 من أطباء وتمريض ومقدمي الرعاية الصحية، وأخصائيي الجودة، والطلبة في املجال الصحي. 

الصحية، ومشاركة  كما يسلط املؤتمر الضوء على الاستفادة من تجارب املرض ى امللهمة لالرتقاء بنموذج الرعاية

املرض ى وتمكينهم، وبناء ثقافة التعاون والابتكار لتحسين تطلعاتهم، وتوظيف التكنولوجيا لتحسين املخرجات 

الصحية وتجربة املريض، والرفع من مستوى ألابحاث لالرتقاء بتطلعات املرض ى، وتطبيق مفهوم تطلعات 

يم البرامج التعليمية في املراكز الطبية ألاكاديمية املرض ى في بيئة الرعاية الصحية القائمة، وإعادة تصم

 ومؤسسات الرعاية الصحية، إلى جانب إعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية. 

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بمكتبه بقصر الحكم أمس، سفير جمهورية 

 سنغافورة لدى اململكة لورانس أندرسون. 

 ل الاستقبال تبادل ألاحاديث الودية ومناقشة املوضوعات ذات الاهتمام املشترك بين البلدين.وجرى خال

 

 

 م5115 نوفمبر 1-هـ  1437محرم  11 األحد

 «شريط وردي»جامعة نورة تسعى لرقم عاملي بـ
س ي بموسوعة غنيس بتكوين أكبر شريط وردي إنساني للتوعية إلى تحطيم الرقم القيا« 62KSA»تعتزم حملة 

من ديسمبر  63آالف امرأة في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم  62بسرطان الثدي، حيث ستجتمع 

املقبل لتعزيز الحياة الصحية ونشر الوعي للمرأة. جاء ذلك تحت رعاية مؤسسة "ألف خير" ملؤسستها ألاميرة ريما 

 آل سعود ومركز" البداية "لتشجيع الرضاعة الطبيعية والتثقيف الصحي للنساء.  بنت بندر 

وتهدف الحملة بجانب جمعها لتبرعات لجمعية زهرة جعل سرطان الثدي املوضوع الصحي ألاول في اململكة للحد 

املحادثات والشراكات من املعدالت العالية لألمراض السرطانية، باإلضافة إلى تحفيز العديد من البرامج وألافكار و 

 لتعزيز الوعي حول سرطان الثدي والكشف املبكر للمريضة. 

كما سيقام العديد من الفعاليات التي في مراكز التسوق داخل اململكة والواليات املتحدة ألاميركية في الفترة التي 

 تواصل الاجتماعي.تسبق يوم الحدث بمشاركة العديد من املشاهير وتسليط الضوء على املرض في وسائل ال
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 م5115 نوفمبر 5-هـ  1437محرم  51 اإلثنين

ستحدث نقلة يف أساليب « تطلعات املرضى»أبوعباة: خمرجات مؤمتر 
 الرعاية الصحية

ن عبدالعزيز الجامعي رعاية ثمن د. أحمد بن محمد أبوعباة املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا ب

صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ألعمال املؤتمر الدولي ألاول 

لتطلعات املرض ى، الذي ينظمه املستشفى تحت عنوان "ريادة التميز في تطلعات املرض ى"، بالتعاون مع مايو 

 ري في مركز مؤتمرات جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض. نوفمبر الجا 5 – 6كلينك في الفترة من 

وأكد د. أبوعباة أن الرعاية تعكس الاهتمام بالصروح العلمية والطبية في العاصمة الرياض وبالرموز الوطنية 

 في الريادة. 

ي بالتعليم الطبي، وإيالءه ونوه بجهود وزير التعليم د. عزام بن محمد الدخيل، ومساعيه في تطوير التعليم والرق

اهتماما كبيرا باملستشفيات الجامعية، التي تعد محاضن حقيقية ملخرجات كليات الطب والعلوم الصحية. كما 

ثّمن دعم مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن د. هدى بنت محمد العميل على ما تقدمة وتوليه ملثل 

 في تلك املناسبات التي تساعد على تطوير ا
ً
لتعليم الطبي وتطوير الخدمات الصحية، ألامر الذي ينعكس إيجابيا

 تحقيق املستشفى لرسالته العلمية الطبية. 

وأكد أبوعباة أن املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى بما يقدمه من أفكار وتجارب سيكون نقلة واضحة في 

 أن مستشفى امللك عبد هللا تجديد أساليب التعامل مع املرض ى وتطوير الرعاية الصحية 
ً
في اململكة، مؤكدا

الجامعي على استعداد للتعاون مع الجهات الطبية في الداخل والتشارك وتعميم الفائدة من نتائج املؤتمر 

 وتوصياته.

 

 

 م5115 نوفمبر 3-هـ  1437محرم  51 الثالثاء

رة تستضيف وفدًا من أرامكو لتعزيز مشاركة الباحثات جامعة األمرية نو
 السعوديات

http://www.alriyadh.com/1096498
http://www.alriyadh.com/1096498
http://www.alriyadh.com/1096836
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استضافت كلية العلوم بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وفدا من شركة أرامكو السعودية إللقاء الضوء 

على برنامج "ابن خلدون" الذي تشرف عليه لتعزيز املشاركة البحثية للمرأة السعودية، حيث حضر مجموعة من 

 احثين إللقاء تجاربهم في هذا البرنامج. الب

وذكرت مستشارة العالقات الجامعية واملسؤولة عن برنامج "ابن خلدون" عبير املطلق أنه تماشيا مع أهداف 

شركة أرامكو السعودية وضمن استراتيجيات التوعية البيئية البحثية ولتعزيز مشاركة الباحثات السعوديات في 

م برنامجها الذي يسمح ملجموعة معينة من أعضاء 3266شركة أرامكو السعودية عام جامعات اململكة، أطلقت 

هيئة التدريس السعوديات البارعات أكاديميا لتجربة إجراء أبحاث ملرحلة ما بعد الدكتوراه بالتعاون مع جامعة 

Massachusetts Institute of Technology (MIT)  بحثيا في العالم. والتي تعتبر من أكبر الجامعات الرائدة 

وبينت املطلق أن هناك شروطا للمرشحات من الجامعات املحلية وأهمها أن تكون حاصلة على درجة الدكتوراه 

في الهندسة أو العلوم وأن تكون موظفة بالجامعة واجادتها للغة إلانجليزية تحدثا وكتابة ولها اهتمام باملجال 

شكرها لجامعة ألاميرة نورة على جهودها ولكلية العلوم الشكر البحثي وبعض من ألابحاث املنشورة، موجهة 

 الستضافة هذا الحدث. 

من جانبها، أوضحت أستاذ الجبر املساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم الدكتورة نبيلة أبو غزالة تجربتها مع 

ول في العالم في مجال برنامج أرامكو السعودية بأنها تجربة ثرية، مبينة أن التواجد في صرح تعليمي هو ألا 

( يعد فرصة ال تعوض وسط نخبة من علماء الرياضيات الذين استفادت منهم MITالرياضيات وهي جامعة )

كثيرا، مبينة أنه تكمن الفائدة في املقررات التدريسية والدورات واملؤتمرات وحلقات البحث التي تعقد باستمرار 

 على يد علماء لهم قيمتهم العلمية.

 

 

 م5115 نوفمبر 3-هـ  1437محرم  51 ثاءالثال

 يف الربامج العالجية« تطلعات املرضى»جتمع طبي يبحث دمج 
برعاية صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض تبدأ اليوم الثالثاء أعمال املؤتمر الدولي 

املرض ى الذي ينظمه مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة ألاميرة نورة بنت ألاول لتطلعات 

 عبدالرحمن في الرياض، بالشراكة مع )مايو كلينك( ، تحت عنوان "ريادة التميز في تطلعات املرض ى". 

ليين في تطوير مفهوم تلبية ويتواصل املؤتمر ثالثة أيام في مركز املؤتمرات بالجامعة بمشاركة خبراء محليين ودو 

املؤسسات العالجية لتطلعات املرض ى. ويسلط املؤتمر الضوء على الاستفادة من تجارب املرض ى لالرتقاء بنموذج 

الرعاية الصحية، ومشاركة املرض ى وتمكينهم، وبناء ثقافة التعاون والابتكار لتحسين تطلعاتهم، وتوظيف 

بة املريض. كما يبحث رفع مستوى الابحاث لالرتقاء بتطلعات املرض ى. التقنية لتحسين املخرجات الصحية وتجر 

http://www.alriyadh.com/1096867
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وتطبيق مفهوم تطلعات املرض ى في بيئة الرعاية الصحية القائمة، وإعادة تصميم البرامج التعليمية في املراكز 

 الطبية ألاكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية، إلى جانب إعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية. 

. أحمد بن محمد أبوعباة املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي عن وأعرب د

شكره لصاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض لتفضله برعاية أعمال 

 أن تكون مخرجاته إضافة نوعية للرعاية الصحية في اململكة
ً
، كما شكر الخبراء املشاركين املؤتمر، متوقعا

 بأوراق عمل وبحوث وصفها بأنها "غاية في ألاهمية". 

والشرائح ألاكثر استفادة من املؤتمر ومخرجاته التطويرية هم: املرض ى وعائالتهم، والقيادات في مجال تطلعات 

مي الرعاية الصحية، املرض ى، واملديرون التنفيذيون في الرعاية الصحية، والقيادات من اطباء وتمريض ومقد

 واخصائيو الجودة، والطلبة. 

إلى ذلك قال، مختصون إن املؤتمر لفتة مهمة في رصيد جامعة ألاميرة نورة ومستشفى امللك عبدهللا بن 

عبدالعزيز الجامعي، لحيوية موضوع "تطلعات املرض ى"، وما يتصل به من قضايا، مشيرين إلى أن املؤتمر يتزامن 

 طاع الصحة في اململكة باتجاه تعزيز الجودة. مع حراك كبير في ق

وأوضحوا أنه بالنظر إلى ضخامة املبالغ املرصدة للصحة في اململكة، في القطاعين الحكومي والخاص، فإن دخول 

 في تطوير الرعاية الصحية، يعنى الكثير في ترشيد الصرف على القطاع وتوجهه 
ً
تطلعات املرض ى وتلبيتها عنصرا

 في الصحة. الوجهة الصحيح
ً
 رأسيا

ً
 ة، معتبرين اعتماد مفهوم تطلعات املرض ى توسعا

ولفت املختصون إلى أن شراكة جامعة ألاميرة نورة ومستشفى امللك عبدهللا الجامعي مع )مايو كلينك( مكسب 

 لها إلى القطاع ا
ً
لصحي هائل، ملا لدى هذه املؤسسة الطبية ألامريكية من خبرات ومعارف ستكون الشراكة معبرا

 في اململكة.

 

 

 م5115 نوفمبر 4-هـ  1437محرم  55 األربعاء

تعاون مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي مع «: الرياض »فيصل بن بندر ل 
 )مايو كلينك( مبادرة رائعة

http://www.alriyadh.com/1097105
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مير منطقة الرياض مبادرة مستشفى امللك وصف صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أ

عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الاميرة نورة بتنظيم املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى "ريادة التميز 

، وهي محل تقدير التي 
ً
في تطلعات املرض ى" بالتعاون من مركز طبي رائد مثل )مايو كلينك( بأنها مبادرة رائعة جدا

نصل للعاملية في هذا الاطار، وقال "ننهئ ادارة املستشفى بأن يحقق التطور الكبير والانجازات املتواكبة  جعلتنا

 مع الاهتمام في صحة الانسان في كل مكان". 

جاء ذلك في رده على سؤال ل "الرياض" عقب رعايته أمس حفل افتتاح املؤتمر والذي تستمر فعالياته ثالثة ايام 

 ؤتمرات بمقر الجامعة بالرياض. واقيم بقاعة امل

ولفت سمو أمير منطقة الرياض في كلمته في الحفل الخطابي ما حظيت به جامعة ألامير نورة من دعم واهتمام 

ورعاية متواصلة من خادم الحرمين  -رحمه هللا  -منذ النشأة من امللك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود 

 . -حفظه هللا  -ل سعود الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آ

وقال سموه "هذا املعقل العلمي املهم الذي يعتبر أهم ركيزة لتعليم املرأة في العالم أرجو إن شاء هللا أن يأخذ 

 حيث يحقق تطلعات أبناء هذا الوطن وعلى رأسهم القيادة 
ً
 للوصول به إلى مستوى عال جدا

ً
بأيديكم جميعا

 الحكيمة ". 

الجامعة ونتمنى لها وإلدارتها ولطالباتها التوفيق والنجاح وأن يكونوا دائما عالمات مميزة  وأضاف "إننا نفخر بهذه

لهم املكانة العالية بكل موقع يصلون إليه كما أتمنى للمؤتمر التوفيق وأن تكون ألابحاث والرؤى وألافكار خادمة 

 ألبناء املجتمع". 

لك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي د. أحمد أبوعباة أن املؤتمر من جهته، بين املدير العام التنفيذي ملستشفى امل

متحدثا من داخل اململكة من القطاعين الحكومي والخاص ويتم التركيز على وضع  35يشارك فيه أكثر من 

الاستراتيجيات إلشراك املرض ى والقيادات ومقدمي الخدمة في تحسين تجربة املرض ى وعرض أهم التحديات 

 ار للتغلب عليها باإلضافة إلى استخدام التكنولوجيا لتحسين املخرجات الصحية وتجربة املريض. وآليات الابتك

وأشار إلى أن مبدأ تحقيق تطلعات املرض ى له أصله العريق في ثقافتنا وتربيتنا إلاسالمية ونابع من تعاليم الدين 

 معاناتهم وتفريج كربهم. التي أساسها العطاء والعطف والرحمة والشعور بحاجة آلاخرين وتخفيف 
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وأفادت مديرة جامعة ألامير نورة د. هدى بنت محمد العميل بأن تنظيم املؤتمر يأتي في سياق التطلعات العليا 

ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي ألن يكون نموذجا ُيحتذى به في مجال صحة املرأة والطفل 

 واليافعين. 

في املؤتمر للوصول إلى توصيات وآليات لصناعة ثقافة عمل ترتكز على الاعتراف بحق ونوهت باألنشطة املتنوعة 

املريض في الحصول على خدمة رائدة ومتميزة كما يسعى إلى تأكيد أن الابتكار في خدمات املرض ى ال يقف عند 

 اكتشاف الجهاز والدواء بل يرتبط بنوعية وكيفية الخدمات التي تقدم للمرض ى وأسرهم. 

دت د. هدى أن الجامعة تعتز بما تحظى به من رعاية ودعم من والة ألامر في بالدنا فقامت بتسخير إلامكانات وأك

والجهود كافة لدعم جودة تعليم املرأة العالي وتعزيز كفاءة مخرجاته بما يلبي الطموحات والتطلعات لحكومة 

 لتعليم املرأة.  -فظه هللاح -خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

وأشارت إلى خطة استراتيجية طموحة تحقق التميز في برامج التعليم والتأهيل للمرأة بشكل عام، وفي املجال 

الصحي بشكل خاص مبينة أنه تم استحداث خمس كليات صحية هي الطب وطب ألاسنان والتمريض 

طالبة" وُدعمت  6610عشر تخصصا دقيقا وتضم "والصيدلة وعلوم الصحة والتأهيل تتضمن فيما بينها سبعة 

 هذه الكليات بمركز للمحاكاة ومركز أبحاث ومستشفى تعليمي مصمم ومجهز على أعلى مستوى. 

 بهذه املناسبة سلمه د. أحمد ابوعباة مدير املستشفى. 
ً
 وفي نهاية الحفل تسلم سمو راعي الحفل درعا

 

 

 م5115 نوفمبر 5-هـ  1437محرم  53 الخميس

 شهد عرض خبرات وتجارب وأوراقاً علمية لتطوير الرعاية الصحية بشراكة المريض
يف قبول املرأة « اخلصوصية»يكشف تأثريات « تطلعات املرضى» مؤمتر

 السعودية للعالج الطبيعي
ي ينظمه مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز في ، الذ«تطلعات املرض ى»كشف املؤتمر العالمي ألاول حول 

جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، عن أن هناك حاجة متزايدة لفهم تأثير الخصوصية الاجتماعية 

والثقافية للمرأة السعودية على صحة النساء واستجابتهن ألساليب العالج الحديثة. وحفل بطروحات علمية 

 وقدم املشاركون خبراتهم وتجاربهم في املجال. «. املرض ىتطلعات »تعزز مفهوم 

وجاء في الدراسة التي قدمتها د. عبير التميمي رئيس قسم تأهيل صحة املرأة في مستشفى امللك عبدهللا الجامعي 

أن العالقة بين أخصائي العالج الطبيعي واملريض أمر جوهري في تقديم رعاية صحية للجهاز العضلي الهيكلي، 

ى يتم تقديم رعاية عالية الجودة للمريض فمن الضروري أن تنشأ عالقة عالجية فعالة. وتشير الدراسة إلى فحت

أن هناك ثالثة أنواع من العالقات العالجية بين املرض ى وأخصائيي العالج الطبيعي، وهي العالقات السريرية 

http://www.alriyadh.com/1097614
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نية املختلفة ألخصائي العالج الطبيعي واملهنية والشخصية. وقالت: إن هذه العالقات تأثرت باألدوار امله

 وشخصيات املرض ى الذين تم التعامل معهم أثناء تفاعلهم. 

عامل رئيس في دعم العالقة بينهم، هناك ثالثة « تفاوض املشاركين»وأوضحت د. التميمي أنه من منطلق أن 

الشراكة وتفاوض صناعة أنواع من املفاوضات بين أخصائيي العالج الطبيعي واملرض ى، هي: الثقة وتفاوض 

القرار. وداخل كل نوع من هذه ألانواع هناك اختالفات ترتبط وتتأثر بالدور املنهي ألخصائي العالج الطبيعي 

 وبشخصية املريض 

وفي ورقة عمل أخرى أكد خالد بن سليمان املشيقح، املدير التنفيذي لجمعية العوق البصري الخيرية ببريدة، 

و تحقيق تطلعات املرض ى في العالج، واعتماد برنامج لبناء الثقة بين الطبيب واملريض، ضرورة تركيز التوجه نح

نحن بحاجة إلى عمل برنامج توعوي وتثقيفي يستهدف الطبيب واملريض والجهة الطبية لبناء الثقة بينهم »وقال: 

. وأقترح تأسيس جامعة يكون «كي نخرج بنتائج إيجابية في عالج املرض ى وتطوير القطاع الصحي بكوادره وتجهيزاته

هدفها تأمين الكوادر الطبية والفنية لجميع التخصصات لسد حاجة البالد، ولفت إلى ضرورة أن تكون 

 وعدم التمركز في منطقة أو مدينة واحدة. 
ً
 مناسبا

ً
 املؤسسات العالجية موزعة توزيعا

عالج الذي يتلقونه، وأكد أن من حقوق وأورد املشيقح جملة من العناصر التي تشكل تطلعات املرض ى تجاه ال

املرض ى وذويهم الحصول على تقرير شامل عن حالته الصحية من بداية العالج حتى تاريخ طلبه التقرير، واعرب 

 إال في حال طلبه من جهة رسمية، ووصف 
ً
عن أسفه ألن جميع املستشفيات الحكومية ال يمكن أن تعطي تقريرا

  «.استنقاص وظلم للمرض ى»ذلك ب

وضمن عرض التجارب والخبرات في املؤتمر قدم مالك املوس ى، املدير التنفيذي ملستشفى املوس ى باألحساء، 

، وعرض تجربة أسرية مسترجعا قصة حدثت في التسعينيات عندما حملهم «تطلعات املرض ى»صورة أخرى عن 

بوسطن، وكيف أن طبيب عدم الاقتناع بتشخيص طبيب لحالة طفلة من ألاسرة، إلى مستشفى ألاطفال في 

العظام املختص في ألاطفال عامل ألاسرة واملريضة معاملة مختلفة عن ما كان معتادا في ذلك الوقت، وتم 

 «.مستشفى املوس ى»العالج.. وقادت تلك التجربة إلى تأسيس مشروع استثماري في الصحة، وهو 

 

 

 م5115 نوفمبر 6-هـ  1437محرم  54 الجمعة

 إشغاالت اإلسعاف والطوارئ سببها غياب اتفاقيات نقل المرضى% من 31الصالحي : 

 «تطلعات املرضى» إعادة هيكلة الرعاية الصحية خالل مؤمتر 
 ، الذي نظمه مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز في جامعة ألاميرة نورة بنت« تطلعات املرض ى»طرح مؤتمر 

 استراتيجيةفي وضع إطار عمل تكاملي بين القطاعات الصحية في اململكة لتحقيق   امس البحث عبدالرحمن،

 لتطوير الرعاية الطبية وإعادة هيكلتها وضمان مخرجات أفضل وفق خطة زمنية محددة. 

http://www.alriyadh.com/1097879
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ادل املنافع بين املستشفيات قائمة على اتفاقيات واضحة لتب شبكة عالقات وبرزت في املؤتمر رؤية إليجاد

 والاستفادة من إلامكانات املتاحة في نقل املرض ى لتلقي العالج املناسب. 

صالح محمد  قال د. ،«بناء شبكة عالقات بين القطاعات الصحية لتسهيل النقل وإلاحالة»حول   ففي ورقة

لعام على لجان عمل في مستشفى امللك عبدهللا بجامعة ألاميرة نورة، املشرف ا نمو الطفل الصالحي، مدير مركز

 في الرعاية« تطلعات املرض ى»مؤتمر 
ً
يحتاج  الصحية مع ضعف الخدمات، ورصد هذا الهدر  إن هناك هدرا

 دراسة مفصلة عن املوارد املادية والبشرية واللوجستية. 

دمة للحاالت الطارئة في وزارة الصحة، والخ« إحالتي»دراسة الواقع تؤكد أنه رغم وجود برنامج   وأوضح أن

يحتاجون لتلقي العالج  النوعية التي يقدمها، فهناك من ألامراض ما يحتاج إلى عناية ورعاية، وكثير من املرض ى

من مستشفيات طرفية إلى حيث يوجد العالج  النقل بطرق شخصية إلتمامفي مكان آخر، وبعضهم يعاني 

لتبادل  عالقات قائمة على اتفاقيات املناسب لحالتهم، في ظل غياب ترتيبات واضحة بين املستشفيات وشبكة

 املنافع والاستفادة القصوى مما هو متاح. 

% من إلاسعاف والطوارئ في املستشفيات التخصصية في الرياض مشغولة بمرض ى ليسوا 62وقال الصالحي إن 

نسبة  في حاجة ألن ينوموا في نفس املستشفى، ولو كانت هناك اتفاقيات لتم النقل والتحويل إلى مستشفيات

 فريق مدرب.  %، وكانوا تلقوا رعاية بنفس الجودة بوجود02إلى  62إلاشغال فيها 

 وطالب الصالحي املجلس الصحي السعودي بأن يعمل على تنسيق هذا ألامر. 

من جهتها قدمت ريم الشارخ، مديرة ادارة تطلعات املرض ى بمستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي 

بناء ثقافة من التعاون في تطلعات املرض ى: رحلة الى « بعنوان  نوره بنت عبدالرحمن، ورقةبجامعة الاميرة 

بتغير مستمر والاحتياج الصحي على الصعيد العالمي في حالة  يمر ، أوضحت فيها أن النظام الصحي«النجاح

ليس  ات املرض ىتطلعات املرض ى ومتطلباتهم ونتيجة لذلك تم العمل على تأسيس قسم تطلع  تزايد، وكذلك

 فقط ليصل إلى مستوى توقعات املريض بل ليجتازها ويلبي احتياجاته املختلفة. 

دعا عبدهللا بن زرعة، الرئيس التنفيذي ملدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية، إلى النظر  جانبه  من

تطوير الرعاية الطبية وإعادة  استراتيجيةفي وضع إطار عمل تكاملي بين القطاعات الصحية في اململكة لتحقيق 

 هيكلتها وضمان مخرجات أفضل وفق خطة زمنية محددة. 

الى ذلك شدد الدكتور علي عسيري املدير التنفيذي للتكامل وتحقيق رضا املرض ى بمدينة امللك فهد الطبية 

ة عبر اعطاء بالرياض على ضرورة اشراك املستفيد من الرعاية الصحية في جميع مراحل العملية العالجي

 املعلومات املتكاملة والشاملة .
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 م5115 نوفمبر 7-هـ  1437محرم  55 السبت

 وجودة الرعاية الصحية« تطلعات المرضى»من ستة عناصر لقياس « مؤشر»

سات وحبوث مؤمتر مستشفى امللك عبداهلل و"مايوكلينك" يطرحان نتائج درا
 وجتارب

 

مستشفى امللك عبدهللا الجامعي ، بجامعة   ينظمه  تكشفت خالل املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى، الذي

واملعاملة التي   في الرياض، مالمح مؤشر لقياس تطلعات املرض ى تجاه العالج بنت عبدالرحمن  ألاميرة نورة 

عبدالغفار آل عبدالرحمن، أستاذ طب ألاسرة والتعليم الطبي، وكيل البروفيسور خالد بن  يتلقونها، حيث أكد 

تبني برنامج ناجح  ةضرور جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية للتخطيط والتطوير والجودة، 

 إلى أن ذلك يأتي وتقويمها   املرض ى   تطلعات لقياس 
ً
في مقدمة   في املستشفيات الحكومية والخاصة، مشيرا

 ة الرعاية الصحية وتحسين الجودة . أولويات صناع

وقال آل عبدالرحمن في ورقته : هناك ستة عناصر أساسية لتبني برنامج ناجح لقياس وتقويم تجربة وتطلعات 

املرض ى في أي مستشفى حكومي أو خاص . وأكد أن القيادات إلادارية للمستشفى تالح  الفرق في تحّسن 

 ر الستة بطريقة صحيحة. الجودة املقدمة في حال تبنيهم العناص

http://www.alriyadh.com/1098029
http://www.alriyadh.com/1098029
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بتطلعات  الاهتمام  عبارة واضحة تعكس  وقيمه  وأوضح أن العنصر ألاول هو تضمين رؤية املستشفى ورسالته 

يتطلب إشراك املرض ى في صياغة الرؤية والرسالة وقيم  املرض ى وتحقيق احتياجاتهم، وأشار إلى أن ذلك 

ة وداعمة، تتسم باملرونة إلادارية واملالية، وقادرة على التأقلم املستشفى. والعنصر الثاني هو وجود قيادة فاعل

 املتسارعة.  الداخلية والخارجية  مع املتغيرات 

الثالثة من ألاهمية اختيار الفريق الذي يتميز بالكفاءة العالية لالشراف على إعداد   الدرجة  ووضع الباحث في 

 إداري الفريق  وتطوير البرنامج، ودعم   وتنفيذ
ً
 وماليا

ً
لتنفيذ البرامج التدريبية على رأس العمل، التي تصب في  ا

هي مهارات التواصل الفاعل  تحقيق تطلعات املرض ى، وأوضح أن أبرز املهارات التي يتطلبها تحقيق هذا ألامر 

 لجميع أعضاء الفريق الطبي والفني وإلاداري الذي يتعامل بشكل مباشر مع املرض ى. 

بني النظام الالكتروني املتخصص في قياس رضا املرض ى وإشراكهم في تطوير الخدمات ت وشدد على أهمية 

 املقدمة لهم. 

وأوصت الورقة املقدمة من الدكتور عبدالرحمن املعمر، املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية بجامعة امللك 

ريض. وأشارت الورقة إلى سعود وأوصت الورقة بإعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية لتحسين تجربة امل

تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وسالمة املرض ى وتغفل الجوانب غير  العديد من املنظمات  أن 

امللموسة في الرعاية التي تؤثر على التجربة الكلية للمريض. وقال املعمر إن الجوانب التي ال يؤديها ألاطباء في 

رض ى من الرعاية. وأشار إلى أن هناك الكثير من ألادلة على أن إعادة ممارستهم تؤثر بشكل كبير في توقعات امل

تصميم بيئة الرعاية الصحية له تأثير إيجابي على نتائج املرض ى من خالل خفض طول مدة إلاقامة، والحد من 

 بأبحاث املريض.  التوتر وتحسين الرضا العام. كما أكد ضرورة الارتقاء 

حمد أبو عباء ، مدير إدارة حقوق وعالقات املرض ي )السابق( مدينة امللك سعود وفي املؤتمر عرض عبدالعزيز م

 مع تطلعات املرض ى، وتناول في ورقته بداية 62الطبية، تجربته املمتدة نحو 
ً
تأسيس إدارات حقوق   عاما

التي الدراسة  ه، وفتح مكتب لرصد تنفيذ املهام ومتابعته. وأوضح أن  6062وعالقات املرض ى منذ العام 

كشفت أن هذا  مريض(   322في مدينة امللك سعود الطبية ) نحو   % من املرض ى املنومين32أجريت على 

% من الشكاوى 12%، واتضح أن أكثر من 02% ، وخفض الشكاوى بنسبة 12رفع نسبة رضا املرض ى  إلاجراء 

 صاغية، إلى جانب ش  وأن  كان بسبب قصور التواصل
ً
دة التعامل والتعامل الفوقي ، املريض لم يكن يجد أذنا

. وخلص أبوعباءة أن تجربته  واشكاالت التشخيص . كما أن التطبيق رفع الوعي بحقوق املرض ى. 

تثقيف أطراف الرعاية الصحية بحقوق املرض ى، وأن على املستشفيات ألاخذ بتجارب املرض ى  ضرورة   أكدت

 لتحسين الخدمات.
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 م5115 نوفمبر 1-هـ  1437محرم  65 األحد

 عشرة آالف امرأة يشكلن أكرب شريط وردي يف اململكة
 

 

 

، وذلك بجمع 3262ديسمبر املقبل بكسر الرقم القياس ي الذي أقيم في جدة عام  63في  62kSAتعتزم مبادرة     

عبدالرحمن، وذلك لتشكيل أكبر شريط بشري توعوي في العالم عشرة آالف امرأة في جامعة ألاميرة نورة بنت 

وتسجيله في موسوعة جينس لألرقام القياسية. بالرغم من أن اململكة العربية السعودية تتميز بخدمات 

 بدعم حكومي 
ً
 عامليا

ً
 صحيا

ً
٪، إال أنها تعتبر ضمن أعلى الدول إصابة 622وتسهيالت طبية راقية وتوفر برنامجا

لثدي، وذلك لقلة الوعي واملفهوم الثقافي في املجتمع. لهذا تقوم الحملة بنشر الوعي بسرطان الثدي في بسرطان ا

 اململكة، بهدف تثقيف النساء السعوديات بأهمية الفحص املبكر لهذا املرض. 

ريما  املدعوم من قبل ألف خير ومركز البداية الذي قامت بتأسيسه ألاميرة 62KSAالجدير بالذكر أن مشروع 

 بنت بندر بن سلطان آل سعود، والتي بدورها شريك مؤسس ورئيس مشارك للجنة الشرف بها.

 

http://www.alriyadh.com/1098312
http://www.alriyadh.com/1098312
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 م5115 نوفمبر 1-هـ  1437محرم  56 األحد
 «تطلعات المرضى»تستطلع مشاركين في مؤتمر « الرياض»

رتفون مهم توقعات جيب مستهلكون حم« العصر الرقمي»املرضى يف 
 التجاوب معها

، مستشفى امللك عبدهللا بن     
ً
أكد عدد من املختصين املشاركين في مؤتمر "تطلعات املرض ى" الذي نظمه مؤخرا

عبدالعزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، أن املؤتمر يعد إضافة نوعية باتجاه تصحيح 

 خبرات والتجارب ونتائج البحوث والدراسات. املفاهيم، والاستفادة من ال

واستطلعت "الرياض" بعض املشاركين وسألتهم عن: الخالصة املبسطة التي أمكن الخروج بها لتصحيح العالقة 

بين املريض وبقية أضالع مثلث الرعاية الصحية )املريض، الطبيب والتمريض، إلادارة(، وعمن يرون أن بعض 

ات املرض ى" يخلطون بين عناصر هي حقوق للمرض ى، وأخرى تمثل "التعاطف" مع من يتناولون موضوع "تطلع

 حالة املريض على حساب الطبيب والتمريض وإلادارة. 

وفي إجابته عن أسئلة "الرياض" قال د. جمعة بن فرحان العنزي، نائب املدير العام التنفيذي بمستشفى امللك  

يرة نورة بنت عبدالرحمن، إن العالقة بين املريض وبقية أركان عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة ألام

الرعاية يمكن تصحيحها لالرتقاء بها من خالل تطبيق مفهوم هام وهو أن منظمات الرعاية الصحية بتصميم 

مبانيها واختيار عامليها وتطوير إجراءاتها يجب أن تضع املريض في جميع تلك املراحل واملحطات.. وأن تطلعات 

رض ى وحقوق املرض ى يجب ان تعكسها قيم العمل في املستشفى وأهدافه الاستراتيجية كثقافة محورها امل

 املريض. 

وأكد "العنزي" أنه آن ألاوان ليكون املريض جزءا من الفريق وليس طرفا مستهلكا للخدمات الصحية.. وليصبح 

املشاركة في القرار والتمثيل املناسب في املرض ى مشاركين من خالل الاستماع لهم في تخطيط الخدمات، وكذلك و 

 خطوات العمل.. والاستجابة ملتطلباتهم املتعددة. 

وأشار إلى أن املريض في وقتنا الرقمي الحالي هو مستهلك محترف له توقعات فيجب على املنظمات املعنية بتقديم 

فاع من العصر الرقمي وتعديل الخدمات الصحية تجاوز توقعاته باستخدام وسائل التحول إلالكتروني والانت

السياسات الصحية لتساند احتياجاته وتوقعاته.. من جانبه، أوضح عبدالعزيز محمد ابوعباة، مدير تنمية 

املوارد املالية في الجمعية الخيريه الصحية لرعاية املرض ى "عناية"، مدير ادارة حقوق املرض ى مدينة امللك سعود 

يتعاطف مع املريض بطريقة قد تسلب حقوق املنشأة الصحية وكذلك حق الطبية "سابقا" أن هناك بعض من 

: ولكن من يعمل في مجال حقوق املرض ى يعرف ان هناك حقوقا 
ً
الكادر الطبي او الفني، واستطرد مضيفا

للمرض ى وبالتالي عليه واجبات، مثلما مقدم الخدمة له حقوق وعليه واجبات، فأحيانا ينظر للمشكلة من جانب 

قد يكون ذلك تعاطف أو عدم اطالع على مسببات املشكلة، أو تغييب حقائق ترتبت عليها تلك املشكلة. واحد، 

وأكد أبو عباء ضرورة أن يدرك موظفو حقوق املرض ى أنه كما للمريض حقوق فان ملقدم الخدمة واملنشأة 

http://www.alriyadh.com/1098345
http://www.alriyadh.com/1098345
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. من جهته أوضح سعود بن محمد الرقراق، مساعد املدير التنفيذي بمس
ً
تشفى " دله " أن أطراف حقوقا أيضا

العالقة، أكثر من ذلك، وقال: قد نضيف عليها وزارة الصحة، وشركات التأمين، بحكم أنها جزء مهم في 

املنظومة الصحية، ولها تأثير مباشر على تقديم الخدمة الصحية. وأشار "الرقراق" إلى أن نجاح العالقة بين 

مرتبط بوجود ثالثة أمور رئيسة، أولها نظام واضح يحدد  أطراف الخدمة الصحية، بغض النظر عن مسمياتها،

مسؤوليات ومهام وحقوق أطراف العالقة، ويكون هدفه ألاول وألاهم تقديم الخدمة الصحية ملن يحتاجها، في 

الوقت املناسب وفي املكان املناسب. وألامر الثاني، فهو قانون ينظم العالقة بين أطراف العالقة، ويضمن التزام 

يع به. وأما ألامر الثالث، فهو نظام تواصل فعال، يتميز بوجود املعلومة الصحيحة، والحديثة، في الوقت الجم

املناسب للشخص املناسب، ألنها أساس اتخاذ القرار، وإذا حدث خلل في إحدى تلك امليزات، فإن الاحتمال 

إلى ذلك أعرب  ال يريده أي شخص.  ألاكبر أن تنشأ مشكلة ويكون ضحيتها املريض في معظم ألاحوال، وهذا ما

مقيم مستشفيات املركز السعودي العتماد املنشآت الصحية، عن اعتقاده إن  عبداللطيف بن سعد العقيفي، 

"تطلعات املرض ى بحاجة ملزيد من التطلعات". وقال ل "الرياض": نسمع الكثير من الجعجعة حول تطلعات 

املرض ى، كل مستشفى على حدة كأن تلك الحقوق والواجبات املرض ى، فاملستشفيات تصدر واجبات وحقوق 

تختلف من مستشفى آلخر. ورغم وجود العديد من الفعاليات واملؤتمرات التي تعقد بهذا الخصوص الفائدة قد 

تكون معدومة وكثير من املرض ى ال يعرف ما له وما عليه، فهل السبب قصور الطاقم الطبي أم عدم وجود دليل 

 لحقوق املرض ى مرجعي لجميع 
ً
 مخصصا

ً
القطاعات الصحية. وأشار إلى أن وزارة الصحة أصدرت كتيبا

وواجباتهم ليعمم على املستشفيات التابعة لها وفي الاخر نجد كل مستشفى يسبح في جزيرة مختلفة وحقوق 

. مغايرة، وإذا كان هذا هو الحال تحت مظلة وزارة واحده فالوضع في القطاعات الاخرى بالتأكيد م
ً
 ؤسف جدا

 

 

     م5115 نوفمبر 11- هـ6143محرم  51 الثالثاء

 اختتم أعماله بجامعة نورة بنت عبدالرحمن

مؤمتر مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي ومايو كلينك يوصي بتطوير 
 طب وتطويع التقنية خلدمة املرضىمناهج كليات ال

بإنشاء مجلس   بنت عبدالرحمن  أوص ى املؤتمر الدولي ل "تطلعات املرض ى" في ختام أعماله بجامعة ألاميرة نورة

عليا لتحقيق تطلعات املرض ى( لإلشراف على وضع السياسات ومتابعة أداء  أو جهة عليا مستقلة )هيئة

مية والخاصة. واقترحت التوصية مهام "الهيئة" املقترحة في خمسة املستشفيات والقطاعات الصحية الحكو 

 وتحديد مستويات  مجاالت تشمل: الاتفاق على معايير موحدة لقياس مستوى رض ى املرض ى
ً
ونشرها سنويا

املنشآت الصحية على حسب النتائج، وبناء نموذج يتم تكييفه ودراسته لتحقيق تطلعات املرض ى مبني على 

إلاسالمية، وتحديد ألاولويات وإلزام املنشآت بتنفيذها حسب خطط متفق  املستمدة من الشريعةاملجتمع   قيم

 محكمة تعنى بتطلعات  علمية  عليها مسبقا، وإصدار مجلة

http://www.alriyadh.com/1099097
http://www.alriyadh.com/1099097
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منظمات الرعاية الصحية في اململكة في مجال تطلعات  وذلك لتشجيع نشر الخبرات واملبادرات في جميع املرض ى

جائزة سنوية للمستشفى املتميز واملتميزين من العاملين في القطاع الصحي في   ى، وتبنيوتوقعات وعالقات املرض 

 مجال تطلعات املرض ى. 

نظمه مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي،   املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى، الذي أعمال وكانت

بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض،   بالشراكة مع "مايو كلينك"، تواصلت على مدى ثالثة أيام

 تحت عنوان "ريادة التميز في تطلعات املرض ى". 

وفي ختام املؤتمر شكر املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، الدكتور أحمد بن 

عزيز، أمير منطقة الرياض، رعايته الكريمة لصاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بن عبدال محمد أبو عباة،

لفعاليات املؤتمر، كما شكر اللجان العاملة وعلى رأسهم الدكتور صالح الصالحي رئيس اللجنة املشرفة 

والدكتورة بسمة البحيران رئيسة اللجنة العلمية ودينا السماعيل رئيسة اللجنة املنظمة، ورؤساء اللجان 

 طوعية من طالبات الجامعة على ما بذلوه من جهود كبيرة إلنجاح املؤتمر. الفرعية وأعضائها والفرق الت

صميم الاستراتيجيات للخدمات الصحية   إدراج موضوع تحسين تجربة املرض ى في  وأكد املؤتمر على ضرورة

 إلى أن نجاح برامج سواء للوزارات أو املستشفيات
ً
بة تحسين تجر  وعلى مختلف مستويات مقدمي الخدمة، مشيرا

 املرض ى تعتمد على مستوى الدعم من الجهات العليا وجعلها من ألاولويات. 

بتطلعات املرض ى،  تمكينها لتهتم العليا ويتم  كل منشأة صحية إدارة ترتبط باإلدارة وحث املؤتمر على أن يكون في

ناء منهم بين تحويل املرض ى حسب حاجتهم وبدون ع كما أوص ى املؤتمر بإنشاء جهة موحدة تعمل على تسهيل

املنشآت الصحية الحكومية بجميع قطاعاتها أو ألاهلية، مع تحمل ألاعباء املالية وتوفير آلية ووسيلة النقل. وأكد 

الخبرات في مجال تحسين تجربة  الجهود وتبادل املؤتمر على أهمية التنسيق بين املنشآت الصحية لتوحيد

ا على أهمية إشراك املرض ى في تخطيط وتصميم املنشآت وطرق لحين انشاء املظلة املقترحة، كما شددو  املرض ى

 واجراءات وسهولة الوصول للخدمات الصحية، على مستوى خدمات الوزارات واملستشفيات. 

القطاع الصحي على أساليب التعامل مع املرض ى. وفي  كما شدد املؤتمر على أهمية التدريب وتأهيل العاملين في 

إلدراج مواد تركز على مفاهيم التعامل الصحيح مع املرض ى  التعليمية مع الجهات ون هذا الصدد ركز على التعا

املفاهيم  التدريبية التي تعزز القيم وتغرس مناهج كليات الطب والكليات الصحية ألاخرى، وتكثيف البرامج في

 ولوجس بتقديم التي تقوم على الرحمة والعطاء وإلاتقان. كما أوص ى
ً
 الدعم الكامل ماديا

ً
لالستخدام  تيا

 للتقنية ووسائل التواصل وتطويعها لخدمة املريض ومن يحيط به.  ألامثل

 5 6   ه املوافق6061  محرم  36 36من  املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى في املدة إلى ذلك فقد عقد

التطويرية هم:   رجاتهوحضره أكثر من ثالثة آالف مشارك من الشرائح ألاكثر استفادة من مخ م، 3265  نوفمبر

واملديرون التنفيذيون في الرعاية الصحية، والقيادات   تطلعات املرض ى،  املرض ى وعائالتهم، والقيادات في مجال

 من أطباء وتمريض ومقدمو الرعاية الصحية، وأخصائيو الجودة، والطلبة.
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     م5115 نوفمبر 15- هـ6143محرم  31 الخميس

 برعاية حرم أمير الرياض

 جامعة األمرية نورة تكرم خرجيات الدراسات العليا ومراتب الشرف
طالبة  622رعت حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو ألاميرة نورة بنت محمد حفل تخريج أكثر من  

ه الذي نظمته عمادة  6061-6065وس لعام دراسات عليا وحاصالت على مراتب الشرف من مرحلة البكالوري

شؤون الطالبات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بحضور وكيالت وعميدات الجامعة وأعضاء هيئة 

 التدريس وأمهات الخريجات وذلك في مركز املؤتمرات. 

كلمة رحبت  واستهل الحفل بآيات من القرآن الكريم، ثم ألقت مديرة الجامعة د. هدى بنت محمد العميل

براعية الحفل والحضور، موضحة أن الجامعة نالت شرف رعايتها ومشاركتها لبناتها الخريجات وأن هذه الرعاية 

 ليست غريبة على سموها التي دأبت بدعمها ورعايتها املستمرة للمرأة السعودية. 

في خط سيرها نحو التميز  وقالت "إن جامعة ألاميرة نورة تمكنت خالل هذا العام من تحقيق إنجازات عديدة

والجودة فقد تم مع بداية هذا العام إطالق برامج املاجستير وبرامج تأهيل القيادات النسائية وبرامج تأهيلية 

نوعية لخدمة املجتمع وذلك بشراكات عاملية وإقليمية ومحلية، ونفتخر اليوم أن نحتفل بباكورة إنتاج مركز 

مشروًعا ويساعد الشابات من داخل الجامعة ومن خارجها  00تضن ويدعم ريادة ألاعمال في الجامعة الذي يح

على تحويل أحالمهن إلى مشروعات رائدة وناجحة تعود بالنفع عليهن وعلى مجتمعهن ووطنهن، فاليوم نحتفل 

بإطالق خمسة مشروعات تحكي قصص نجاح لشابات آمن بقدراتهن وتسلحن باإليمان وألامل والصبر 

 والطموح". 

ها أكدت سمو ألاميرة نورة بنت محمد في كلمتها على فخرها واعتزازها بما شاهدت من تفوق خريجات بعد

الجامعة ألامر الذي يدل على سعي الجامعة بالرغم من عمرها القصير في إبراز الطاقات السعودية املؤهلة 

 املضيئة في عالم النجاحات لهدف إيصال رسالة سامية كٌل في مجاله. 

وها "إن جامعة ألاميرة نورة أكدت بل وأثبتت نجاحها وتفوقها وتنافسها من بين الجامعات املحلية وقالت سم

والعاملية تحت إشراف كوكبة من السيدات الطموحات وعلى رأسهن مديرة الجامعة د. هدى العميل، موجهة 

ا اليوم يبدأ املحك الحقيقي حديثها للخريجات بقولها: أنتن اللبنة وألاساس لنهضة هذه البالد ومن الحفل لهذ

لكن وبداية الحياة املهنية. ثم استعرضت الخريجات من رائدات ألاعمال الالتي يحتضن مشروعاتهن مركز دعم 

وتطوير ألاعمال في الجامعة لقصصهن الرائدة في نجاح مشروعاتهن والعقبات التي واجهتهن وكيف تغلبن عليها، 

 هذا اليوم". ثم كلمة للخريجات عبرن عن فرحتهن ب

 إثرها رددت طالبات كلية الصحة وعلوم التأهيل أداء القسم مع عميدة الكلية د. لينا حماد. 

http://www.alriyadh.com/1099696
http://www.alriyadh.com/1099696
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وفي الختام اصطفت الخريجات في مسيرة للسالم على راعية الحفل، كما استلمت خريجات الدراسات العليا 

ا، ثم سلمت مديرة الجامعة لسموها والحاصالت على الامتياز من مرحلة البكالوريوس دروعا تكريمية من سموه

 درعا تكريميا لرعايتها الحفل، وللرعاة.

 

 

     م5115 نوفمبر 15- هـ6143محرم  31 الخميس

تستحدث معايري حلماية خمرتعات طالباتها من السرقة أو « جامعة نورة»
 التقليد

عة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للبحث العلمي والدراسات العليا ممثلة بعمادة البحث استحدثت وكالة جام    

العلمي معايير جديد من شأنها أن تحمي مخترعات الطالبات من التقليد أو السرقة بعد أن شهدت الجامعة 

تعددة وجوائز حركة اختراع وتقديم مشروعات مميزة ومهمة حصل عدد كبير منها على براءة اختراع من جهات م

 محلية ودولية. 

وبينت م. منى داغستاني باحثة براءات اختراع، خالل لقاء علمي بعنوان )امللكية الفكرية وبراءات الاختراع ( 

نظمته الوكالة بالتعاون مع مكتب البراءات والاختراعات بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثل بمكتب 

معة استحدثت نظاما جديدا مكونا من عدة معايير من شأنه ان يحف  للطالبات البراءات السعودي، أن الجا

وجميع منسوبات الجامعة اختراعاتهن في حال إلافصاح عنها وقبل تسجيل براءة اختراع رسمية لها لحمايتها من 

 السرقة أو التقليد. 

تراع قبل التسجيل، مع ضرورة ونصحت داغستاني الطالبات املخترعات في الجامعة بعدم الكشف عن فكرة الاخ

توقيع اتفاقية عدم الكشف في حال العمل مع مجموعة، وتحديد نوع الحماية ألافضل، منوهة بأهمية متابعة 

مكتب البراءات السعودي باستمرار من اجل الرسوم والردود في حال رفع الاختراع لهم والبحث املستمر للوثائق 

 ظام البراءات السعودي. املشابهة من وقت آلخر وقراءة وفهم ن

وأضافت داغستاني "الجامعة تدعم وبشكل كبير نشر ثقافة الاختراع وحف  حقوق امللكية الفكرية وتهتم 

 باملساعدة في تسجيل البراءات ملنسوباتها في مكتب البراءات السعودي لتحسين بيئة الاختراع في اململكة". 

طفيليات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن مستشارة في من جانبها نوهت د. عفاف الجبير أستاذ علم ال

مجالي البحث والابتكار بأهمية استحداث إدارة امللكية الفكرية وبراءات الاختراع في الجامعة مما يساهم في زيادة 

 حصول منسوبات الجامعة على براءات اختراع ويسهل الكثير من العقبات. 

كلية إلادارة وألاعمال وصاحبة براءة اختراع بمشاركة مع مجموعة من كما ذكرت الطالبة عبير البقمي من 

زميالتها في مجال كرس ي الصالة، وأداة آمنة لتقطيع اللحوم وحاصلة على عدة جوائز ومشاركات في محافل 

http://www.alriyadh.com/1099741
http://www.alriyadh.com/1099741
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محلية وعاملية بأهمية وجود إدارة امللكية الفكرية وبراءات الاختراع بالجامعة مما يساعد في حف  الحقوق 

يسرع باإلجراءات والتوعية بهذا املجال، مطالبة بإنشاء مجموعات طالبية تنشر ثقافة الاختراع وحف  امللكية و 

 الفكرية بالجامعة، متمنية أن تصبح إحدى سفيرات هذه إلادارة في الجامعة. 

والبحث  وقالت الطالبة مشاعل الزيد من كلية الحاسب آلالي والحاصلة على جوائز في مجال خدمة املجتمع

العلمي والاختراع وفي طور الحصول على براءات اختراع إن استحداث إدارة في مجال الاختراع وحقوق امللكية 

الفكرية يساعد على تنشيط بيئة مخترعة وتحفيز الطالبات في مجال الاختراع والابتكار وتضم صوتها لصوت 

تها باالنضمام لسفيرات التوعية لخدمة دينها ووطنها زميالتها بأهمية نشر ثقافة الاختراع بالجامعة وبادرت برغب

 وجامعتها.

 

 

 

        

  م 5115 أكتوبر 14- هـ 6143 محرم 1 األربعاء    

 جامعة األمرية نورة تطلق املؤمتر واملعرض الدويل األول
رة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات املؤتمر الصحافي إلعالن تعقد جامعة ألاميرة نو 

انطالقة )املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير( برعاية معالي وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد 

 الدخّيل اليوم ألاربعاء في )مركز املؤتمرات( بمقر الجامعة. 

م، بمركز املؤتمرات في مقر 3265أكتوبر  36-61هـ املوافق 6061محرم  0إلى  1ل الفترة من وتنطلق فعالياته خال

الجامعة بمدينة الرياض، ويأتي املؤتمر كجزء من برامج الجامعة التي تخدم قطاع كبير من مدراء التدريب 

 والتطوير وتنمية املوارد واملواهب البشرية. 

ات بجامعة ألاميرة نورة الدكتورة عبير بنت علي الحربي أن أهمية املؤتمر وأكدت عميدة التطوير وتنمية املهار 

واملعرض الدولي للتدريب والتطوير تنبثق من املشاركة الواسعة من القطاع العام والخاص ومن النخب املتميزة 

في مجاالت  من املفكرين واملمارسين ومتخذي القرار والقياديين في املنظمات، وتناوله ملجموعة من املحاور 

 التدريب والتطوير والتنمية. 

يعتبر املؤتمر مساحة مخصصة لتبادل املعرفة واستعراض أفضل املمارسات في إدارة »وأضافت الحربي: 

املواهب، ونقطة التقاء عاملية ألولئك الذين يسعون جاهدين لخلق النمو وتحقيق التقدم، حيث يستضيف 

 «. املتطلعون للتطور املؤسس ي والسعي نحو الصدارة مجموعة مميزة من رجال وسيدات ألاعمال

http://www.al-jazirah.com/2015/20151014/ln9.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151014/ln9.htm
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ويهدف لتبادل الخبرات والتجارب بين مدراء ومسئولي املوارد البشرية الستكشاف أفضل املمارسات في مجال 

إدارة املواهب، ومناقشة أهم التحديات التي تقف أمام إدارة املواهب في العالم العربي وسبل مواجهتها باإلضافة 

لى أهم ألادوات والتطبيقات املستخدمة في تدريب وتطوير املوظفين والقادة والطالب وتنمية مواهبهم، للتعرف ع

وكيفية رفع مستوى منهجية عمليات التدريب والتطوير للموظفين في املنظمات، والحفاظ على الكفاءات 

 البشرية فيها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  م 5115 أكتوبر 14- هـ 6143 محرم 1 األربعاء    

 طالبة ماجستري لسوق العمل 515نورة تؤهل  _األمرية _#جامعة

 

طالبة التحقن في برنامج الدراسات العليا للماجستير هذا العام  656أهلت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

اشتملت دراسة املاجستير تخصصات: "اللغة العربية وآدابها، والدراسات طالبة( إلى سوق العمل. و  656)

إلاسالمية، وإدارة ألاعمال، وذلك في إطار الشراكات العلمية التي أبرمتها الجامعة مع عدد من الجامعات املحلية 

اجستير في تخصص طالبة لدراسة امل 12والعاملية، بغية النهوض بمستوى التعليم ألاكاديمي لطالباتها". وانضمت 

طالبة في تخصص إدارة ألاعمال.  52طالبة في تخصص اللغة العربية وآدابها، و  06الدراسات إلاسالمية، و 

يهدف البرنامج إلى سد حاجة سوق العمل بخريجات مؤهالت من حملة املاجستير في اللغة العربية وعلومها حيث 

http://www.al-jazirahonline.com/news/2015/20151013/63613
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يمها وحديثها وفق منهج لغوي أصيل ومعاصر، فضال عن يعتمد هذا البرنامج على تحليل الظواهر اللغوية قد

تلخيص النظريات ألادبية والنقدية والبالغية، ووصف التراث اللغوي وألادبي والبالغي والنقدي وفق املنطلقات 

  –اللغوية وألادبية. 

 

  م 5115 أكتوبر 15- هـ 6143 محرم 5 الخميس

إطالق املؤمتر واملعرض الدويل األول للتدريب والتطوير يف جامعة األمرية 
 نورة

 

 

أطلقت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات )املؤتمر واملعرض الدولي 

الدكتور عزام بن محمد الدخّيل في املؤتمر الصحافي الذي ألاول للتدريب والتطوير( برعاية معالي وزير التعليم 

 أقيم في مقر الجامعة. 

وأشارت معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة الدكتورة هدى العميل أمس ألاربعاء إلى أن الجامعة تسعى إلى تسخير 

بي الطموحات والتطلعات كافة إلامكانات والجهود لدعم جودة تعليم املرأة العالي وتعزيز كفاءة مخرجاته بما يل

 لتعليم املرأة في بالدنا.  -حفظه هللا-التي توليها قيادة خادم الحرمين الشريفين 

 إلى التميز وإحداث بصمة في التعليم العالي للمرأة، من خالل تطبيق أفضل 
ً
وبينت أن الجامعة تتجه دوما

املسؤولية الاجتماعية، باإلضافة إلى التطوير الرامية إلى دمج قيم التعليم والبحث واملشاركة و  الاستراتيجيات

املستمر للبرامج ألاكاديمية، وتطبيق الشراكة املعرفية والتعليمية مع مؤسسات التعليم العالي املميزة  الاستراتيجي

في مختلف دول العالم، ودعم عقد املؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية والثقافية، بما يضمن تطوير 

بشرية وتعزيزها بمهارات متقدمة تؤهلها لخوض تحديات العصر وإلاسهام في صناعة مستقبل الكفاءات ال

 مشرق وآمن. 

وأكدت رئيسة املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير عميدة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة عبير 

الجامعي السعودي، بممارسته خارج  بنت علي الحربي أن الجامعة ارتأت أن تطلق مرحلة جديدة في التعليم

 قاعات الدراسة بإنشاء وكالة للتطوير والجودة ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات. 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151015/ln80.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151015/ln80.htm
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وأضافت: تعنى هذه الوكالة بتدريب وتطوير وتنمية املهارات داخل الجامعة من خالل تدريب وتأهيل قياداتها 

أبعد من ذلك بكثير؛ بأن فتحت أبواب التدريب والتطوير وكادرها إلاداري والتعليمي وحسب، بل ذهبت إلى 

وتنمية املهارات للمجتمع السعودي، لاللتحاق ببرامجها الابتكارية الخالقة املصممة وفق أرقى معايير الابتكار 

م بن والجودة العاملية، والتي تطلق اليوم املؤتمر الدولي ألاول للتدريب والتطوير برعاية معالي وزير التعليم عزا

محمد الدخيل، والذي يعد تظاهرة محلية بطابع عالمي، شرفت الجامعة بأن تكون أول مستضيفيها على 

مستوى العالم، ما يؤشر بوضوح إلى مكانة وأهمية هذه الجامعة الدولية، التي تخطت حدود املحلية باقتدار نحو 

 العاملية. 

وير واملقام في )مركز املؤتمرات( في الجامعة خالل الفترة من ويتناول املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتط

م محاور رئيسة تستمر على مدى ثالثة أيام سيثري 3265أكتوبر  36-61هـ املوافق 6061محرم  0إلى  1

املشاركون فيه بأوراق علمية ترتكز على السبل وألادوات واملفاهيم املتعلقة بالتطوير والتدريب وإدارة املواهب 

ضافة إلى املعايير الدولية املتعلقة بالتصميم التوجيهي وتطوير القيادة بموجب الخبرة وتقييم تطوير القيادة باإل 

 والتعامل مع التحديات املؤسسية من خالل إدارة املوارد البشرية. 

ويعقد املؤتمر مجموعة من ورش العمل لكال الجنسين )الذكور وإلاناث( يقدمها إخصائيون محليون وعرب 

وعامليون، وسيتم خاللها عرض الخبرات والتجارب، ومن هذه الورش ورشة )تكامل املوارد البشرية والتدريب 

والتطوير(، يقدمها الخبير العالم )جون إنجام( وورشة )خلق ثقافة التقدير(، تقدمها )ستيفاني بوالك( كما 

 ر في التعليم املؤسس ي )ديفيد جورتين(. وسيستفيد املشاركون من ورشة )مقهى املعرفة(، التي يقدمها املستشا

( زميل أنظمة ومعايير IMASوستكون هناك ثالثة برامج تدريبية معتمدة من مراكز عاملية في مقدمتها برنامج )

تصميم التدريب يقدمه الدكتور محمود التايه رئيس املركز الكندي العالمي للتدريب والاستشارات، وبرنامج 

جيه( لقادة القرن الواحد والعشرين سيقدمه كل من )ليندا بيرلوت( رئيسة تنفيذية مهارات الكوتشينج )التو 

 . CRP Globalو)جودي فان زون( مدربة معتمدة لدى شركة  Systems Worksلشركة 

وجينيفر مارتينيو أستاذة تطوير  CCLويقدم البرامج الثالث ديفيد ألتمان املدير العام ملركز إلابداع في القيادة 

ادة، والدكتورة برناديت كونراثس املستشارة والخبيرة املتخصصة في مجال التعليم الدولي والتنمية إلادارية القي

ومديرة مشروع وظائف القرن الـ  CCLباإلضافة إلى جينا إيكيرت ممثلة قسم البحوث في مركز القيادة الابداعية 

 اكتشف القائد بداخلك(.  -برنامج )القائد املرن  في أوروبا، والذي يعتبر من البرامج التدريبية املعتمدة 36
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  م 5115 أكتوبر 11- هـ 6143 محرم 5 الجمعة

 ( لعمداء كليات طب األسنان51جامعة األمرية نورة تستضيف اللقاء الـ)
 

 

عبدالرحمن بالرياض اللقاء السادس عشر لعمداء كليات طب ألاسنان في  انطلق أمس بجامعة ألاميرة نورة بنت

جامعات اململكة بحضور معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل. ورحبت وكيلة الجامعة للشؤون 

الصحية الدكتورة سمر السقاف بعمداء الكليات املشاركين في اللقاء، وشكرت كلية طب ألاسنان بالجامعة 

ا وتنظيمها للقاء السادس عشر هذا العام، مشيرة إلى أهمية وجود برامج مشتركة بين كليات طب الستضافته

ألاسنان في الجامعات السعودية بخصوص تبادل الزوار الدوليين، واملرونة في ابتعاث املعيدين، واملسؤولية 

املأمول من كليات طب  الاجتماعية لكليات طب ألاسنان وماذا يمكن أن تقدم من خدمات للمجتمع، والدعم

ألاسنان العريقة لكليات طب ألاسنان الناشئة . بعدها استعرض الدكتور عبدالغني ميره إحصائية أعداد أطباء 

ألاسنان في اململكة ومقارنتها بالحاجة املستقبلية، ثم قدم الدكتور علي ألاحيدب تقرير لجنة تحديد البيانات 

للجنة، فيما تحدث الدكتور محمد املحيميد تجربة كلية طب ألاسنان املطلوبة لقاعدة البيانات الخاصة با

بجامعة القصيم في تطبيق وقياس الكفاية ألاولى من الكفايات املطلوبة لخريج كلية طب ألاسنان.عقبها قدمت 

 عن معايير خاصة لالعتماد ألاكاديمي عل
ً
ى عميدة كلية طب ألاسنان بالجامعة الدكتورة ابتسام املاض ي تصورا

، مبينة أن الكلية تهدف إلى تدريب وتخريج طبيبات أسنان على مستوى عال من CODAغرار املعايير املطبقة في 

الكفاءة والتمكن بمعايير عاملية وخدمة املجتمع من خالل توفير برامج توعوية في طب ألاسنان والعالج الوقائي 

 ز خاص على املشاكل املحلية واملساهمات البيئية. وعمل بحوث في جميع املجاالت الخاصة بطب ألاسنان مع تركي

كما تم مناقشة املجال الثاني من مجاالت كفايات خريجي كليات طب ألاسنان في اململكة العربية السعودية 

والاستماع القتراحات املشاركين ملوضوعات اللقاءات القادمة، وتبع برنامج اللقاء زيارة العمداء للمكتبة املركزية 

عة وعيادات كلية طب ألاسنان.يذكر أن كلية طب ألاسنان بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أنشئت بالجام

-1-1بتاريخ  -رحمه هللا -بعد صدور موافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن عبد العزيز

(، حيث تقدم كلية 3263بتمبر هـ )س6060-6066هـ وفتحت أبوابها للطالبات مع بداية العام الدراس ي 6066

( سنوات تتضمن سنة تحضيرية باإلضافة 1طب ألاسنان برنامج البكالوريوس في طب وجراحة ألاسنان خالل )

 ألحدث البحوث 5إلى )
ً
( سنوات من دراسة طب ألاسنان يتبعها سنة الامتياز، وقد تم تطوير البرنامج املبتكر وفقا

ز على تلبية حاجات املواطنين لتخريج طبيبات ذوات كفاءة جاهزان ملعالجة في مجال تعليم طب ألاسنان والتركي

http://www.al-jazirah.com/2015/20151018/ln59.htm
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( طالبة و بلغ عدد املراجعين 653أمراض الفم وألاسنان في املجتمع، وبلغ عدد الطالبات امللتحقات حتى تاريخه )

 مراجع، يتلقون العالج ويحظون بالرعاية الخاصة.  3522للعيادات حتى آلان 

  م 5115 أكتوبر 11- هـ 6431 محرم 6 السبت

جامعة األمرية نورة تطلق اليوم املؤمتر واملعرض الدويل األول للتدريب 
 ( نشاطًا علمياً 61والتطوير بـ)

تمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب تطلق جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض اليوم الاثنين املؤ 

إلى  1والتطوير، برعاية ودعم وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل، وتستمر أنشطته خالل الفترة من 

م، بمركز املؤتمرات في مقر الجامعة بمدينة الرياض، والتي تعد 3265أكتوبر  36 - 61هـ، املوافق 6061محرم  0

عالم، ويستهدف املؤتمر قطاع مديري التدريب والتطوير وتنمية املوارد البشرية في أكبر جامعة نسائية في ال

 القطاعين العام والخاص. 

وأكدت الدكتورة هدى العميل، مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، أن الجامعة تسعى لتسخير كافة 

حياة، مشيرة إلى أن الجامعة تدرك أن عليها إمكانياتها وجهودها لدعم وخدمة املرأة السعودية في كل جوانب ال

 إلى التميز وإحداث بصمة في التعليم العالي للمرأة، ومن أجل ذلك 
ً
حمل مهمة جليلة الشأن، لذلك تسعى دوما

تعمد إلى تطبيق أفضل الاستراتيجيات الرامية إلى دمج قيم التعليم والبحث واملشاركة واملسؤولية الاجتماعية، 

لتطوير الاستراتيجي املتسمر للبرامج ألاكاديمية وتطبيق الشراكة املعرفية والتعليمية مع مؤسسات باإلضافة إلى ا

 التعليم العالي املتميزة في مختلف دول العالم. 

وتستضيف الجامعة في املؤتمر واملعرض الدولي، نخبة من كبار املتحدثين من جميع أنحاء العالم، وتسعى من 

برات والتجارب بين مديري ومسؤولي املوارد البشرية الستكشاف أفضل املمارسات في خالله لتحقيق تبادل الخ

مجال إدارة املواهب، إضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تقف أمام إدارة املواهب في العالم العربي وسبل 

القادة والطالب مواجهتها، والتعرف على أهم ألادوات والتطبيقات املستخدمة في تدريب وتطوير املوظفين و 

وتنمية مواهبهم، وكيفية رفع مستوى منهجية عمليات التدريب والتطوير للموظفين في املنظمات، والحفاظ على 

 الكفاءات البشرية فيها. 

كما حرصت الجامعة في هذه التظاهرة املحلية التي تتسم بالطابع العالمي على دعم مسيرة املرأة في كافة 

قاعات مخصصة لهن تعمل على مدار الساعة، وتقدم البرامج  1دريبية من خالل املجاالت التطويرية والت

التدريبية واملحاضرات وورش العمل التي تسعى من خاللها الجامعة لتطوير قدرات املرأة السعودية. ولم تتوقف 

ن خالل اهتمامات الجامعة عند الجانب النسائي بل سعت إلى أن يكون هناك استفادة من برامجها للشباب م

ام  31 ورشة عمل تفاعلية يقدمها نخبة من أفضل املتحدثين  63جلسة علمية، و 36ساعة قسمت على ثالثة أيَّ

العامليين في مجال تدريب وتطوير املوارد البشرية، ومعرض متخصص في التدريب والتطوير يشارك فيه مراكز 

 . دولية ومحلية لعرض أفضل الوسائل والبرامج وألالعاب التدريبي

 برامج تدريبية  6

برامج تدريبية معتمدة من مراكز عاملية يقدمها مدربون متخصصون،  6ستقدم الجامعة ألول مرة في اململكة 

 تهدف إلى الارتقاء بمستوى ألاداء والفعالية للمدربين واملتدربين، باإلضافة لكيفية التعامل مع التغيرات الحياتية. 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151019/ln100.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151019/ln100.htm
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امج )الزمالة في أنظمة ومعايير التدريب وآيماس( الذي يساعد املتدربين على ويقدم الدكتور محمود التايه برن

 للمعايير الدولية للتصميم الدولي لضمان كفاءة وفعالية التدريب. 
ً
 تحليل بنية الحزمة التدريبية وفقا

ربين على فيما سيمكن برنامج )مهارات الكوتشيج( الذي تقدمه املدربتان جودي فان زون وليندا بيرلوت املتد

التعامل مع التغيرات اليومية لحياة إلِانسان، وخلق فرق عمل قادرة على تقدير التنوع، باإلضافة لتحفيز ألافراد 

 .
ً
 في فرقهم ليكونوا أكثر مشاركة وتحفيزا

وسيكتشف البرنامج الثالث )القائد املرن( نقاط قوة املشاركين في القيادة وتحديد ما مدى قدرتك على التأقلم 

ي رحلتك القيادية باإلضافة الستيعابك ألسس ورؤية القيادة الواضحة ومجموعة القيم ألاساسية، ويقدمه ف

 أربعة مدربين وهم ديفيد ألتمان، وبرناديت كونراثس، وجينا إيكيرت، وجينيفر مارتينيو. 

 العالم في العاصمة 

اتن الزامل املؤتمر بالتظاهرة العاملية التي فيما وصفت وكيلة جامعة ألاميرة نورة للتطوير والجودة الدكتورة ف

سعت من خاللها الجامعة إلى تقديم أبرز وأفضل املدربين واملحاضرين من الجنسين من كل دول العالم إلى 

الرياض؛ لالستفادة من خبرتهم الطويلة في املجاالت التدريبية والتطويرية. واعتبرت أن املؤتمر موجه لكل فرد في 

ألن تطوير الكوادر واملواهب الوطنية مطلب لدى الجميع »قطاعين الحكومي والخاص، وقالت: املجتمع في ال

تماشيا مع ما تنص عليه الخطط التنموية في الدولة والتي تنص على ضرورة اهتمام جميع القطاعات بتطوير 

 «. برامج تدريب القوى العاملة الوطنية، وتأهيلها بما يواكب املعارف والتقنيات الحديثة

من خالل هذا املؤتمر سيتم التعرف على أفضل املمارسات والتجارب العاملية التي تمكن من جذب »وأضافت: 

وتطوير ومشاركة واحتضان املواهب واملحافظة عليها، وسيسلط الضوء على أهم ألادوات والتقنيات الحديثة 

 «. ة(طلب -قادة  -التي تساهم في تدريب القوى البشرية الوطنية )موظفون 

 محاور أساسية  1

ويسلط املؤتمر الضوء على سبعة محاور أساسية في تطوير قدرات املواهب، كتطوير وتنمية املواهب، والقيادة 

وإدارة املواهب، وضوابط ومعايير إدارة املواهب، كما تكشف عن كيفية إدارة املواهب من خالل املوارد وألادوات 

باإلضافة إلى الجدارات، واملواهب، واملسارات الوظيفية، وتلخص في والتكنولوجيا، والرؤى والتجديدات، 

محورها السابع إلى أهمية احتضان املواهب والحفاظ على رأس املال البشري. والذي تستهدف من خالله مديري 

املوارد البشرية في القطاعين الخاص العام، ومديري التدريب والتطوير، واملديرين التنفيذيين والقيادات 

 الحكومية، وألاكاديميين والطالب، وجميع املهتمون بمجال التدريب والتطوير وتنمية املواهب. 

 شخصية  63

وكشفت رئيسة املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير عميدة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة عبيـر 

توى العالم في املجاالت التطويرية قدمها شخصية عاملية تعد ألابرز على مس 63بنت علي الحربي عن وجود 

املؤتمر لكافة شرائح املجتمع. مشيرة إلى أن املؤتمر لن يتوقف عند املحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية 

 للنقاش بين كافة الحاضرين؛ 
ً
بل حرص أن يكون هناك جلسات حوارية بإطالق )مقهى حواري( سيكون مفتوحا

 وتطبيقها في هذه الجلسة التي ستكشف الكثير من الجوانب إلايجابية للمشاركين. لالستفادة من الدورات 

35  
ً
 متحدثا عامليا
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 لهذا الحدث العالمي من خالل 
ً
 حضروا  35وسار املؤتمر على نهجه في تقديم الشخصيات ألابرز عامليا

ً
متحدثا

الدولي جون إنجام املتخصص في مجال من ابرز الشركات والجامعات العاملية، والذي يأتي على رأسهم الخبير 

الاستشارات والتطوير املؤسس ي والذي اختير من أفضل مائة شخصية مؤثرة في مجال املوارد البشرية، 

والدكتورة جيسيل بينيت البروفيسور في كلية الهندسة إلالكترونية والحاسوب مؤسس مركز البحوث التطبيقية 

 (. Land Marcفي إلامداد والصيانة )

 داف املؤتمر أه

 استعراض مبادئ ومعايير املواهب وسبل تطويرها.  -

 التعرف على املؤشرات العلمية والعملية الكتشاف املواهب في املنظمات.  -

 تبادل الخبرات والتجارب الستكشاف أفضل املمارسات في مجال إدارة املواهب.  -

 مع ضمان مراقبة الجودة.  عرض كيفية رفع مستوى ومنهجية عمليات التدريب والتطوير، -

 مناقشة أهم التحديات التي تواجه إدارة املواهب في العالم العربي وسبل مواجهتها.  -

التعرف على أهم ألادوات والتكنولوجيا التي تساهم في تدريب وتطوير املوظفين والقادة والطالب وتنمية  -

 مواهبهم. 

 ها في اململكة. عرض أفضل املمارسات في إدارة املواهب وتنميت -

 إبراز أهمية ربط إدارة املواهب باملسارات الوظيفية والجدارات.  -

 عرض سبل احتضان املواهب والحفاظ على الكفاءات البشرية في املنظمات.  -

مشاركة مؤسسات التدريب الدولية واملعروفة واملتخصصة بالتطوير التنظيمي على املستويين إلاقليمي  -

 والعالمي. 

 هدفون املست

 مديرو املوارد البشرية في القطاعين الخاص العام.  -

 مديرو التدريب والتطوير.  -

 املديرون التنفيذيون والقيادات الحكومية.  -

 ألاكاديميون والطالب.  -

 جميع املهتمين بمجال التدريب والتطوير وتنمية املواهب.  -

 محاور املؤتمر 

 تطوير وتنمية املواهب.  -

 وإدارة املواهب.  القيادة -

 ضوابط ومعايير إدارة املواهب.  -
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 إدارة املواهب: املوارد وألادوات والتكنولوجيا.  -

 إدارة املواهب، الرؤى والتحديات.  -

 الجدارات، املواهب، املسارات الوظيفية.  -

 احتضان املواهب والحفاظ على رأس املال البشري.  -

 ماذا يقدم املؤتمر 

 ة. جلسة علمي 36 -

 ورشة عمل تفاعلية يقدمها نخبة من أفضل املتحدثين العامليين في مجال تدريب وتطوير املوارد البشرية.  63 -

 برامج تدريبية معتمدة من مراكز عاملية يقدمها مدربون متخصصون برسوم تسجيل مغرية.  6 -

فضل الوسائل والبرامج معرض متخصص في التدريب والتطوير يشارك فيه مراكز دولية ومحلية لعرض أ -

 وألالعاب التدريبية. 

 

 

  م 5115 أكتوبر 51- هـ 6143 محرم 7 األحد

 توقيع اتفاقية شراكة بني اجلامعة اإلسالمية وجامعة األمرية نورة

بالجامعة إلاسالمية، وجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، أبرمت كلية القرآن الكريم والدراسات إلاسالمية 

املحَدث « التفسير وعلوم القرآن»اتفاقية شراكة تشرف الكلية بموجبها على برنامج الدراسات العليا في تخصص 

 في جامعة ألاميرة نورة. 
ً
 مؤخرا

ذه الاتفاقية تندرج في إطار أوضح ذلك عميد كلية القرآن الكريم الدكتور أحمد السديس، الذي قال: بأن ه

تعاون الكلية على مختلف الجهات القرآنية من أجل تبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في الرقي ببرامج 

 الدراسات القرآنية، ويرفع من الكفاءات العلمية والبحثية للفاعلين في هذا امليدان املبارك. 

نوان: )اللقاء التعريفي بأنظمة الدراسات العليا بالجامعة من جانب آخر أقامت كلية القرآن الكريم محاضرة، بع

إلاسالمية باملدينة املنورة( تحدث الدكتور أمين املزيني، وكيل عمادة الدراسات العليا بالجامعة، عن اللوائح 

 ألاكاديمية، والهدف من الدراسات العليا تجاه إثراء التخصص بإجراء البحوث وصناعة املعرفة، وبناء الباحث

 .
ً
 ومهاريا

ً
 املتخصص بناًء علميا

وتطرق الدكتور باسم السيد وكيل كلية القرآن الكريم للدراسات العليا، في محاضرته على أهمية تواصل 

؛ ملا في ذلك من أهمية وتأثير على الطالب في جودة رسالته أو مشروعه 
ً
الطالب مع املرشد ألاكاديمي أسبوعيا

 البحثي. 

  

 

  م 5115 أكتوبر 55- هـ 6314 محرم 1 الثالثاء

http://www.al-jazirah.com/2015/20151020/ln13.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151020/ln13.htm
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وصي بإنشاء دارة 
ُ
مؤمتر التدريب والتطوير جبامعة األمرية نورة ي

  للمواهب.. ومجعية لتطوير املرأة
أكتوبر  36هـ، املوافق 6061رم مح 0أوص ى املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير صباح أمس ألاربعاء 

قيم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن بالرياض، بإنشاء إدارات للمواهب باملؤسسات واملنظمات 
ُ
والذي أ

خاصة بإدارة املواهب  استراتيجياتووضع أسس ومعايير لها باالستفادة من التجارب العاملية، من خالل بناء 

 ستحالل والتدريب والتطوير ألامثل. تشمل الاستقطاب والاستبقاء والا 

وطالب املؤتمر الذي اشتمل على عدد من الجلسات العلمية وورش العمل وحلقات النقاش الذي نظمته جامعة 

لة بعمادة التطوير وتنمية املهارات في )مركز املؤتمرات( بمقر الجامعة، بضرورة 
ّ
ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممث

املؤسسة أو املنظمة الشاملة، وأكدت ألاوراق العلمية التي  استراتيجيةدارة املواهب مع إ استراتيجياتمواءمة 

 
ً
قدمت في املؤتمر الدور إلايجابي للمواهب في تحسين ألاداء وزيادة إلانتاج، وعليه يجب وضع املواهب متطلبا

 للوظائف 
ً
 باملؤسسة.  الاستراتيجيةأساسا

طاب املواهب في مؤسسات التعليم تشمل املعايير، واملعارف، والخبرات، ودعا املؤتمر إلى تطوير آليات الستق

واملهارات والذكاءات املتعددة؛ لضمان استقطاب املواهب املتميزة في التوظيف بالجامعات يجب تأسيس منصة 

 لضرورة استبقاء املواهب والحفاظ 
ً
عليها إلكترونية إلدارة املواهب تشمل التعيين والتنمية والتطوير، نظرا

 عن املكافآت التقليدية، 
ً
باملؤسسة ُيوص ى بتحفيز املوظفين املوهوبين بالترقيات املناسبة لتنمية مواهبهم، ِعوضا

 وذلك لتحقيق العدالة في تقييم ألاداء الوظيفي ُيوص ى باستحداث أساليب تقويم باملؤسسات واملنظمات. 

لتدريب في تطوير ألاداء املؤسس ي ببناء معايير حديثة تتضمن وفي مجال التدريب، دعا املؤتمر إلى تعزيز قياس أثر ا

املوهبة وإلابداع والابتكار في إكساب املعارف واملهارات وبناء الخبرات وحل املشكالت، واملبادرة إلى تأسيس مبادرة 

، وتأسيس جمعية املرأة للت
ً
دريب والتطوير )رحلة نجاح( بإدارة املوارد البشرية بجامعات اململكة وتفعيلها دوريا

برعاية الجامعة لتحقيق التطوير والتنمية املستدامة والتي تأتي مع اهتمام جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 بقضايا املرأة السعودية وخصوصيتها. 

التوجه إلقامة املؤتمر بشكل دوري بإشراف جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ومشاركة كافة الجامعات 

، بعد التفاعل الذي حاز به من ِقبل املشاركين، ولحداثته في تنمية املواهب، وعمل ملتقى دوري للتدريب باململكة

والتطوير بالجامعات بإشراف عمادة التطوير وتنمية املهارات ورعاية جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، ويأتي 

 مع توجه اململكة في التعاون مع دول الخليج والتكام
ً
ل معها وربطها بفكرة التنمية املستدامة للمنطقة تماشيا

 وإدارة املعرفة. 

تعديل مسمى عمادة التطوير بالجامعات في اململكة إلى عمادة التطوير وتنمية املواهب في ضوء التوجهات 

بي الحديثة وألافكار التي انبثقت عن هذا املؤتمر حول إدارة املواهب، والاهتمام بتطبيقات علم النفس إلايجا

 وتوفير بيئة ملهمة ومحفزة لإلبداع واستخدام تكنولوجيا الحوار في تحسين بيئة العمل. 

وأشارت مساعدة عميدة عمادة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة كارولين انغرام إلى أن املؤتمر ساهم في تطوير 

واهب في مجال التدريب من خالل قدرات املجتمع من خالل مجموعة من ألاساليب الحديثة في إلادارة وتحفيز امل

ألافكار املبتكرة واملنهجيات املختلفة في تطوير املواهب، وأثرها على مختلف املجتمعات واملنظمات، وأضافت: 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151022/fe10.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151022/fe10.htm
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قدم املتحدثون العامليون الذي جاؤوا للمرة ألاولى للمملكة نظريات ومنهجيات حديثة تتماش ى مع التوجهات »

 «. لتطويرالعاملية في مجال التدريب وا

وبّينت رئيسة اللجنة إلاعالمية في املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير الدكتورة الجوهرة الفهيد أن 

الجامعة ممثلة في عمادة التطوير وتنمية املهارات تمكنت من تقديم الكثير في مجالي التدريب والتطوير من حيث 

 عدد 

مها بشكل فصلي في خطة ممنهجة ومعدة لتغطي جميع احتياجات التدريب ونوعية الدورات التدريبية التي تقي

 من قبل الكادر ألاكاديمي وإلاداري في كليات الجامعة. 

 

 

 

 

  م 5115 أكتوبر 53- هـ 6143 محرم 11 األربعاء

 زار الجناح السعودي في المعرض البريطاني العالمي للمخترعين

 األمري حممد بن نواف يثني على قدرة املرأة السعودية على االبتكار

قام صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن نواف بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اململكة 

ي يقام في العاصمة لندن بمشاركة املتحدة بزيارة الجناح السعودي في املعرض البريطاني العالمي للمخترعين الذ

طالبات سعوديات من جامعة ألاميرة نورة باختراعات علمية. واطلع سموه على اختراع جهاز إعادة وتأهيل وتحفيز 

مرض الاعتالل الحس ي وفاقدي الحس الذي اشترك في اختراعه الدكتورة بدور املغربي والدكتورة مها علي 

وهن أخصائيات عالج طبيعي من جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الذي الغامدي والدكتورة ذكرى العتيبي 

م، 3260حصل اختراعهن على املركز الثاني وامليدالية الفضية في املعرض الكوري الدولي للنساء املخترعات لعام 

كرى كما حصل على وعاء الابتكار من نفس املعرض. كما اطلع سموه على الاختراع الذي قدمته الدكتورة ذ

العتيبي بمشاركة الطالبة ريم البركة والطالبة ريم القحطاني وهو عبارة عن جهاز للتحفيز الحركي لعالج 

اضطرابات الوجه والنتائج الوظيفية للشلل الرعاش ي ويتكون من أربعة أجزاء يمكن استخدام كل منها على حدة 

لي سيسهم بإذن هللا في مساعدة املصابين حسب حاجة املريض الذي يعد أول مشاركة لهذا الجهاز في معرض دو 

بالشلل الرعاش ي على القيام بوظائف الحياة بشكل أفضل. كما استمع سموه لشرح مفصل عن الاختراع الذي 

قدمته الدكتورة مريم نايف العتيبي بمشاركة الدكتورة بدور املغربي وهو عبارة عن نظارة للمصابين بالعمى 

على من حولهم من خالل هذه النظارة التي يضعها املريض التي تقوم برسم الدماغي تساعدهم على التعرف 

صورة ملحيط املريض وتعريفه به من خالل بعث كلمات منطوقة بعد تحليلها عبر تطبيق في الهاتف املحمول 

ترسل عبر سماعة ألاذن تمكنه من إدراك ومعرفة من حوله، وهو الاختراع الذي قد حصل على املركز الثاني 

كما حصل على امليدالية الذهبية  3265امليدالية الفضية في املعرض الكوري الدولي للنساء املخترعات لعام و 

من الاتحاد إلاندونيس ي للمخترعين املشارك في نفس املعرض الكوري. وقد أبدى سموه إعجابه بقدرة املرأة 

في املحافل الدولية املتخصصة بفضل هللا السعودية على الابتكار ورفع راية اململكة العربية السعودية بفخر 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151023/ln97.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151023/ln97.htm
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الذي  -حفظه هللا -ل سعودآ تعالى ثم بفضل جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز

يرعى العلم ويشجع عليه من أجل تحقيق هذه املكانة العالية التي تتبوؤها اململكة من خالل الجهود املخلصة 

مية أولوية في برامجها التنموية. كما بتعاث هو دليل واضح على اكتساب الحركة العللرعاية التعليم وبرامج الا 

 أن ألاوطان 
ً
حث سمو ألامير محمد بن نواف املخترعات على مواصلة مسيرتهن في خدمة الوطن والبشرية، مؤكدا

كن وأنتن بإذن هللا على قدر ال تبنى باألحالم وإنما بالعمل والجهد والاجتهاد وأنتن شرفتن وطنكن والوطن يفخر ب

 «. املسؤولية ومصدر فخر واعتزاز

 

 

 

  م 5115 أكتوبر 45- هـ 6143 محرم 11 الخميس

جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن تنظم ملتقى كليات اجملتمع وسوق 
 العمل

بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ملتقى: كليات املجتمع وسوق العمل يوم غد ألاحد، تنظم كلية املجتمع 

 على شرف معالي مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، الدكتورة هدى العميل.. 

 ويتناول امللتقى ثالث جلسات رئيسة وهي: 

 فاق التعاون بينهما. احتياج القطاعين الخاص والعام من خريجات كلية املجتمع وآ - 6

 دور حاضنات ألاعمال في تمكين خريجات كليات املجتمع.  - 3

 برامج كليات املجتمع ومدى مالءمتها لسوق العمل.  - 6

 

 

 

  م 5115 أكتوبر 55- هـ 6143 محرم 15 الجمعة

 ة نورة بنت عبدالرمحنتنافسية جامعة األمري
أول معلم يشاهده القادم للعاصمة الرياض بعد خروجه من مطار امللك خالد الدولي هي املباني الضخمة 

والجميلة لجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن؛ الجمال ال يقتصر فقط على موقعها وال مبانيها، بل يتجاوز ذلك 

قّدمه في مجاالت معينة من حقول العلم واملعرفة. ومن أبرز ما يجعل إلى رغبة الجامعة بالتميز والتوّحد فيما ت

الجامعة في موقع تنافس ي قوي هو أنها أكبر جامعة نسائية في العالم تتيح الدراسة فيها في مختلف التخصصات 

 العلمية وألادبية والتطبيقية، فالخيارات للطالبة متاحة وعديدة. 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151024/fe17.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151024/fe17.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151025/ec25.htm
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لكتروني ومشاهدتي للفيلم الوثائقي للجامعة، لحظت أن لدى الجامعة ومن خالل زيارتي ملوقع الجامعة إلا

 واتفاقيات مع جامعات أجنبية عريقة تقوم بنقل العلم واملعرفة لطالبات الجامعة، تخصصات متنوعة 
ً
عقودا

 توفر كل ما تحتاجه الطالبة 
ً
وطاقم تدريس مؤهل وكفاءات عالية، قاعات وفصول دراسية حديثة جدا

الجامعة تجاوز املواصفات العاملية  ومستشفى، مكتبة الجامعة تضاهي أعرق املكتبات حول العالم وألاستاذة

من حيث التجهيزات وإلامكانات. ومركز مؤتمرات دولي يتم عقد العديد من املؤتمرات املتخصصة فيه ولعل 

 آخرها املؤتمر الدولي للتدريب والتطوير والذي عقد بالجامعة ألاسبوع املاض ي. 

 في بناء بعض الشراكات الدولية واملحلية مع جامعات وشركات عاملية ومحلية ذات 
ً
تميزت ونجحت الجامعة كثيرا

خبرات عريقة ونجاحات من خالل إطالق برامج تنفيذية متقدمة ولعل أبرزها البرنامج التدريبي الرائع لتأهيل 

ة ألاعمال الذي نفذ العام املاض ي والذي استفادت القيادات النسائية بالتعاون مع كلية انسياد الفرنسية إلدار 

 منه قيادات نسائية داخل الجامعة وخارجها. 

 أن تكون ابنتي إحدى الطالبات املنتسبات لهذه الجامعة ومعجب باملستوى التعليمي الذي تتلقاه في 
ً
سعيد جدا

 لعاملية. الجامعة، وكل ما أتمناه أن نشاهد جميع جامعاتنا في مصاف أعلى الجامعات ا

 

 

 

  م 5115 أكتوبر 56- هـ 6143 محرم 13 السبت

 مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي حيتفل باليوم العاملي للبصر

 

ره، ملتقــى طــب العيــون نظــم مستشــفى امللــك عبــدهللا بــن عبــد العزيــز الجــامعي بالريــاض التــابع لجامعــة ألاميــرة نــو 

تفعيال لليوم العالمي للبصر. اشتمل امللتقى على محاضرة ملنسوبي املستشـفى قـدمتها ألاخصـائية دينـا بنـت صـالح 

الســـماعيل عضـــو مجلـــس إدارة الجمعيـــة الســـعودية لطـــب العيـــون وعضـــو اللجنـــة املنظمـــة لليـــوم العـــالمي للبصـــر 

ـــل شـــــعا ـــعودية ، تناولـــــت املحاضـــــرة كيفيـــــة تفعيـ ـــبة يـــــوم البصـــــر بالسـ ـــف بمناســ ر )العنايـــــة بـــــالعين للجميــــع( والتعريــ

 العالمي وأهم املشكالت التي تتسبب في العمى كما أجابت عن أسئلة الحضور حول مختلف املشكالت البصرية. 

وأقـــيم معـــرض توعـــوي للتعريـــف بـــأمراض العيـــون الشـــائعة وطـــرق عالجهـــا والوقايـــة منهـــا إضـــافة إلـــى توزيـــع مطويـــة 

نيــة ملكافحــة العمــى التــي أصــدرتها بهــذه املناســبة وتــم إجــراء فحــص نظــر وقيــاس لضــغط العــين لــزوار اللجنــة الوط

 املستشفى ومنسوبيها. 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151023/ln17.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151023/ln17.htm
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وقـــدمت ألاخصـــائية دينــــا تقـــديرها للمشــــاركين فـــي تنفيـــذ هــــذه الفعاليـــة ولــــدعم مستشـــفى امللـــك عبــــدهللا بـــن عبــــد 

 السعودية لطب العيون. العزيز الجامعي واللجنة الوطنية ملكافحة العمى وللجمعية 

 

 

  م 5115 أكتوبر 56- هـ 6143 محرم 13 السبت

 «كليات اجملتمع وسوق العمل»جامعة األمرية نورة تنظم امللتقى الثاني 
في كلية املجتمع أمس برعاية « سوق العملكليات املجتمع و  «عقدت جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ملتقى

معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، وتضمن امللتقى ثالث جلسات رئيسية: احتياج القطاع الخاص 

والعام من خريجات كلية املجتمع وآفاق التعاون بينهما، دور حاضنات ألاعمال في تمكين خريجات كليات 

 مدى مالءمتها لسوق العمل. املجتمع، برامج كليات املجتمع و 

عميدة كلية املجتمع كلمتها موضحة أن امللتقى يلقي الضوء على الفرص الوظيفية  -وألقت د. نورة القضيب

لخريجات كلية املجتمع بشكل خاص، وخريجات برامج الدبلوم بشكل عام، شاكرة الجهات الداعمة في تنظيم 

 امللتقى 

مشروع مترو الرياض احتياج قطاع  -فيذي بشركة بيكتل تحالف باكسمساعد تن -واستعرضت أ،.ريم العتيبي

 التشييد من خريجات كلية املجتمع وأفاق التعاون معها. 

مديرة العالقات الدولية شركة أس أي بي لتجارة البرمجيات، الحتياج قطاع » وأشارت ألاستاذة سمر العمرو 

املرأة في القوى العاملة هي أوضح املؤشرات الدالة على  تقنية املعلومات في سوق العمل النسائي، وأن مشاركة

مدى إسهامها في التنمية من خالل مشاركتها في كافة املجاالت من أجل النهوض باملجتمع؛ حيث تحتل املرأة 

% من الخريجين 56% فقط من املناصب في القطاع الخاص والعام بالرغم من ان املرأة تشكل 66السعودية 

 
ً
، وكما 3265فبراير  62ملصلحة إلحصاءات العامة املنشورة في صحيفة سعودي جازيت بتاريخ  السعوديين وفقا

% من خريجي درجة البكالوريوس من الجامعات الحكومية والخاصة في اململكة في عام  10تظهر الاحصاءات أن 

 من النساء.  3263و  3266و  3262

خاص لعمل املرأة؛ حيث تسعى وزارة العمل وصندوق تنمية وأوضحت في ورقتها إلى أوجه دعم القطاع العام وال

املوارد البشرية في السعودية إلى تفعيل عمل املرأة في القطاع الخاص من خالل ثالثة برامج وهي تطوير آليات 

 التوظيف، والتوظيف املباشر، وبرامج معالجة تحديات توظيف املرأة والخدمات. 

منة لعمل املرأة من خالل وضع الضوابط والقوانين للعمل على تطوير أداء املرأة وإلى أنه تم تهيئة بيئة العمل آلا 

السعودية حتى تتمكن من املشاركة الفاعلة في عملية تنمية مجتمعها، بما يحقق لها التوازن بين واجباتها 

خطط وبرامج ألاسرية، وبما يتوافق مع ضوابط وأنظمة العمل في اململكة، إضافة إلى حرص الحكومة على دعم 

السعودة وتوطين الوظائف وتعزيز فرص العمل النسائية ، من خالل دعم وتشجيع قطاع ألاعمال وأجهزته 

 (  call centerوظائف تناسب طبيعة املرأة ) العمل عن بعد ، مراكز خدمات العمالء  باستحداثاملؤسسية 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151026/fe19.htm
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حبيب الطبي: الحتياج القطاع الصحي من وتناولت ألاستاذة البندري العش ي.. مشرفة التوظيف في مستشفى ال

: نبذة عن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، آفاق ومتطلبات سوق العمل، 
ً
كليات املجتمع موضحة

مدى مواءمة التخصصات التقنية لخريجي الكلية مع فرص العمل املتاحة لدى مجموعة الدكتور سليمان 

 ب أن يتحلى بها خريج الكلية. الحبيب الطبية، املهارات التقنية التي يج

املدير التنفيذي لصندوق ألاميرة مضاوي بنت مساعد بن عبدالعزيز لتنمية املرأة ما  -وتناولت أ.حنان السماري 

الدور الذي يقدمه صندوق ديم املناهل في دعم املشاريع وريادة ألاعمال، ومستعرضة صندوق ألاميرة مضاوي 

املرأة )ديم املناهل( وهو صندوق خاص غير ربحي قام بمبادرة من شركة بنت مساعد بن عبدالعزيز لتنمية 

 املناهل بهدف مساعدة املرأة السعودية على ممارسة العمل الحر وامتالك املشاريع الصغيرة. 

 رؤية الصندوق: تكوين منظومة متكاملة من الدعم إلاداري واملالي والفني لتمكين املرأة السعودية. 

تدريب وتأهيل املرأة السعودية في مجال ألاعمال وادارتها، تقديم التمويل املالي للمرأة بهدف أهداف الصندوق: 

إنشاء مشروع خاص أو تطوير مشروع قائم، خلق فرص عمل حقيقية ومتجددة للمرأة السعودية، نشر ثقافة 

 العمل الحر للمرأة في املجتمع. 

ركز ريادة ألاعمال الوطني في الرياض دور حاضنات الاعمال فيما تناولت ألاستاذة ديمة القحطاني منسقة فرع م

في تمكين خريجات كلية املجتمع وموضحة خطوات تأسيس املشروع الخاص، وتلخصت في النقاط التالية: 

خصص وقتا لبدء مشروعك الخاص، استثمر خبراتك، استشر أصحاب الخبرة، خطط مليزانيتك، حقق حلمك، 

 لك أسلوبك الخاص، تعاون مع الغير، سوق ملنتجك، تحل بالصبر.  اختر املكان املناسب، اجعل

وأشارت إلى عدد من معوقات املشاريع، الافتقاد لعنصر الثقة في بدء املشروع، قصور مصادر التمويل، عدم 

 توفر املقومات الجيدة للبنية ألاساسية. 

ي تحديد فكرة مشروع ناجح، املساعدة في وبينت دور املركز في تقييم السمات الريادية للمشروع، واملساعدة ف

إعـداد دراسات الجدوى، تزويد الرياديين بمهارات تأسيس وتشغيل املشاريع الصغيرة، تسهيل الحصول على 

قروض ميسرة من جهات التمويل، تسهيل الحصول على التراخيص الالزمة ملمارسة النشاط، واملساعدة فـي 

تقديم إلارشاد والاستشارات للمشروع خالل السنتين الاولى، ومراحل برنامج الحصـول على التجهيـزات املناسبة، 

 رواد ألاعمال. 

تجربة مشروع محتضن من قبل مركز دعم وتطوير ريادة ألاعمال بجامعة ألاميرة نورة  -.نورة الحريب  وقدمت م

 
ً
 من الالتحاق بنت عبدالرحمن، وصاحبة مشروع مؤسسة التصميم الداخلي وخلقها للفرص الوظيفية بدال

بالوظائف والدور الذي يقدمه املركز بتقديمه للدورات املتخصصة بدراسة الجدوى وتمويل املشاريع وتناولت 

الجلسة الثالثة: برامج كليات املجتمع ومدى مالئمتها لسوق العمل؛ حيث تناولت أ.مشاعل الحقباني منسقة 

يداني بكلية املجتمع: تهيئة طالبات كلية املجتمع لسوق مادة املشاريع التعاونية و عضو في وحدة التدريب امل

العمل من خالل التدريب و املشاريع التعاونية، موضحة مدى الاستفادة من مقرر من مقرر إدارة املشاريع ضمن 

الخطة الدراسية لكلية املجتمع؛ حيث يهدف برنامج التدريب التعاوني إلى تحقيق: ربط الجانب ألاكاديمي لدى 

بة في كلية املجتمع باملنهجية العملية، إعداد خريجات قادرات على ممارسة املهارات الادارية والقيادية الطال

 وإعطاهاواملتخصصة في مجاالت ألاعمال املختلفة، مساعدة الطالبة على فهم آلية العمل في مؤسسات املجتمع 

مهارات التعامل مع البيانات وكتابة  الخبرة العملية والتدريب املناسب في مجال تخصصها، إكساب الطالبة
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التقارير املختلفة، ترسيخ القيم واملفاهيم الخاصة بالعلم والعمل لدى الطالبات، الحصول على تغذية راجعة 

 لتطوير الخطط واملساقات الدراسية بما يتالءم مع الواقع املحلي. 

هن لسوق العمل و مدى مساعدة واستعرضت بعض خريجات كلية املجتمع تجربتهن بعد التخرج و انضمام

 الكلية لتأهيلهن من الناحية العلمية و العملية، فيما داخل الحضور من طالبات وأعضاء بجلسات امللتقى. 

 

 

  م 5115 أكتوبر 57- هـ 6143 محرم 14 األحد

 تعريفيًا عن مرض الفصامجامعة األمرية نورة تنظم ل
ً
 قاء

نظمت كلية التمريض في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع الجمعية السعودية الخيرية ملرض ى 

 عن مرض الفصام، بحضور عدد من عضوات الهيئة التدريسية والطالبات، وذلك 
ً
الفصام أمس، لقاًء تعريفيا

 في مقر الجامعة. 

ت من القرآن الكريم، فكلمة لرئيسة مجلس إدارة الجمعية السعودية ملرض الفصام صاحبة واستهل اللقاء بآيا

السمو ألاميرة سميرة بنت عبدهللا الفرحان، أوضحت خاللها أن الفصام مرض نفس ي خطير، يصيب وظائف 

 على الجوانب 
ً
املعرفية الدماغ فيؤثر في قدرة الشخص على التقييم وإطالق ألاحكام الصحيحة، ويؤثر أيضا

 وإلادراكية والوجدانية، ويظهر في صورة أعراض مرضية ظاهرة أو خفية. 

 تكون 
ً
ولفتت سموها النظر إلى أن أعراض الفصام عادة ما تتطور ببطء على مدى شهور أو سنوات، وأحيانا

نفسية إلى متعددة، وتقل أو تزيد حسب الهجمات النفسية التي يعانيها املصاب، ما يجعلهم ينتقلون من حالة 

 ألاسر بأخذ الحذر والانتباه في حال انعزال أبنائها بشكل غير 
ً
أخرى أو عدم القدرة على التعبير بالكلمات، مطالبا

 طبيعي عن محيط أسرهم. 

إثر ذلك أشادت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف بجهود الجامعة في إلاسهام في البرامج 

وبالخدمات املتنوعة التي تقدمها الجمعية الخيرية للفصام من تدريب وتوعية ودعم مادي  التوعوية واملجتمعية

ومعنوي، موجهة الشكر لسمو ألاميرة سميرة والجمعية ملا يقدمونه لخدمة املجتمع، واشتمل اللقاء على عدة 

ح الفرق بين فعاليات توعوية من بينها عرض فيلم تعريفي بمرض الفصام وأعراضه وطرق عالجه مع توضي

  مريض الفصام ومريض الانفصام في الشخصية، ومعاناة أسرة مريض الفصام.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151027/ln89.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151027/ln89.htm
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  م 5115 أكتوبر 51- هـ 6143 محرم 16 الثالثاء

 جامعة األمرية نورة تطور منسوبيها العاملني يف جمال األمن والسالمة 

 ملنسوبي ومنسوبات إدارة ألامن والسالمة بهدف 
ً
 تدريبيا

ً
نفذت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن برنامجا

املبادئ  تأهيلهم وتدريبهم على ألاساسيات واملهارات واملعارف التي تتطلبها طبيعة عملهم وتحديد ومعرفة

ألاساسية للسالمة وأهدافها وإدراك أهمية السالمة ومجاالتها في منع الخسائر، إلى جانب تعلمهم الطرق املثلى 

لعمليات إلاخالء الصحيحة وتصنيف الحرائق وطرق إلاطفاء الرئيسية، واستخدام طفايات الحريق اليدوية بكل 

نظمتها من حيث العناية بها واستخدامها بالشكل كفاءة وفاعلية والتعامل مع وسائل مكافحة الحريق وأ

  الصحيح.

 

 

 

  م 5115 أكتوبر 31- هـ 6143 محرم 17 الثالثاء

 متر الدويل األول لتطلعات املرضىأمري منطقة الرياض يرعى املؤ 
تحت رعاية أمير منطقة الرياض صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، ينظم 

مستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، وبالتعاون مع مايو 

-36خالل الفترة من « ريادة التميز في تطلعات املرض ى»عات املرض ى تحت عنوان: كلينك املؤتمر الدولي ألاول لتطل

 م في مركز املؤتمرات بجامعة ألاميرة نورة بالرياض. 3265نوفمبر  5-3هـ املوافق 6061محرم  36

ات سيشارك في املؤتمر العديد من الخبراء الدوليين واملحليين في مجال الريادة وإلابداع في رفع مستوى خدم

املرض ى لالرتقاء لتطلعاتهم، وسيتم طرح العديد من املواضيع املتنوعة والتي تحظى باهتمام واسع من ِقبل 

العاملين باملنشآت الصحية ومنهم ألاطباء، املمرضون، املديرون التنفيذيون، خدمات املرض ى، الجمعيات 

مارسين الصحيين. ويغطي برنامج املؤتمر الصحية املهتمة باالرتقاء بتطلعات املرض ى وأسرهم، وجميع فئات امل

 املحاور التالية: 

الاستفادة من تجارب املرض ى امللهمة لالرتقاء بنموذج الرعاية الصحية، ومشاركة وتمكين املرض ى، وبناء ثقافة 

التعاون والابتكار لتحسين تطلعات املرض ى، وتسخير التكنولوجيا لتحسين املخرجات الصحية وتجربة املريض، 

ادة تصميم البرامج التعليمية في املراكز الطبية ألاكاديمية ومؤسسات الرعاية الصحية، وإعادة تصميم بيئة وإع

 الرعاية الصحية، وكذلك مشاركة القيادات في جلسات نقاش وحوار. 

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151029/ln94.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151030/ln7.htm
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  م 5115 أكتوبر 31- هـ 6143 محرم 11 األربعاء

عات املرضى جبامعة  
ُّ
األمري فيصل بن بندر يرعى املؤمتر الدويل األول لتطل

 األمرية نورة
م مستشفى ِ

ّ
امللك  برعاية صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، ينظ

عات املرض ى 
ُّ
عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي، بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، املؤتمر الدولي ألاول لتطل

عات املرض ى»تحت عنوان 
ُّ
ز في تطل م، في 3265نوفمبر  5 – 6، بالتعاون مع مايو كلينك في الفترة من «ريادة التميُّ

 بد الرحمن في الرياض. مركز مؤتمرات جامعة ألاميرة نورة بنت ع

 من رؤية املستشفى لتحقيق الريادة ورسالته التي تضع املريض في صميم اهتمامها، 
ً
ويأتي هذا املؤتمر انطالقا

عات املرض ى. 
ُّ
 من خالل توفير أعلى مستويات الرعاية بما يحقق تطل

عات املرض ى. حيث تتا
ُّ
ح الفرصة للمشاركين باالنضمام يشارك في املؤتمر خبراء محليون ودوليون في تطوير تطل

للحوار وتبادل الخبرات وألافكار، والتعرُّف على التحديات والوصول للحلول إلابداعية واملبتكرة في الريادة ورفع 

عات املرض ى. 
ُّ
 مستوى الوعي وتعزيز تطل

عات املرض ى، واملدراء التنفيذيين في الرعاية
ُّ
الصحية، والقيادات  ويستهدف هذا املؤتمر القيادات في مجال تطل

 الجودة، والطلبة في املجال الصحي.  وأخصائيمن أطباء وتمريض ومقدمي الرعاية الصحية، 

ط املؤتمر الضوء على الاستفادة من تجارب املرض ى امللهمة لالرتقاء بنموذج الرعاية الصحية، ومشاركة 
ّ
كما يسل

عاتهم، وتوظيف التكنولوجيا لتحسين املخرجات  املرض ى وتمكينهم، وبناء ثقافة التعاون والابتكار لتحسين
ُّ
تطل

عات املرض ى.
ُّ
عات املرض ى  الصحية وتجربة املريض، والرفع من مستوى ألابحاث لالرتقاء بتطل

ُّ
وتطبيق مفهوم تطل

في بيئة الرعاية الصحية القائمة، وإعادة تصميم البرامج التعليمية في املراكز الطبية ألاكاديمية ومؤسسات 

 الصحية، إلى جانب إعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية.  الرعاية

 

 

  م 5115 نوفمبر 1- هـ 6143 محرم 11 الخميس

 األمرية نورة مشروع خترج تعرضه طالبات جامعة 15 
الذي « معرض اتجاهات»تستعد جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة في كلية التصاميم والفنون الفتتاح 

 ما بين التصميم الجرافيكي والداخلي وألازياء والتصوير التشكيلي  16تعرض فيه الطالبات 
ً
 متنوعا

ً
مشروعا

ألازياء والنسيج، قسم التصميم الجرافيكي والوسائط قسم تصميم » والطباعة، ملشاريع تخّرج أقسامها 

 1 -6وسُيقام املعرض في الفترة ما بين « الرقمية، قسم التصميم الداخلي، قسم التصوير التشكيلي والطباعة

م على شرف حرم أمير  3265نوفمبر  61م إلى 3265نوفمبر  65هـ املوافق 6061من شهر صفر القادم من العام 

 منطقة الرياض ص
ً
احبة السمو ألاميرة نورة بنت محمد بن سعود بن عبد الرحمن آل سعود، ويأتي ذلك حرصا

http://www.al-jazirah.com/2015/20151031/ln8.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151031/ln8.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151031/ln8.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151101/ln4.htm
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من الجامعة على إبراز دور التصميم والتصوير في دعم الجانب الحضاري والسياحي والجمالي للمملكة العربية 

 بمدنها ومحافظاتها من خالل أفكار وحلول إبداعية مميزة في التصميم
ً
 . السعودية ممثلة

وسيتيح املعرض الفرصة لشريحة املستثمرين لاللتقاء بخريجات الكلية والتعّرف عن قرب على مستوياتهن 

ومعاينة أعمالهن من أجل خلق فرص عمل حقيقية لهن، كما تحرص الجامعة من خالل هذا املعرض إلى لفت 

التصاميم والفنون املميزة والتي أنظار املشهد الاقتصادي وتعريف املجتمع بكافة مستوياته على مخرجات كلية 

 تعد نتاج عمل وجهد ومثابرة من كافة قطاعات الجامعة والكلية. 

 الاستراتيجيةكما تهدف الجامعة ممثلة بالكلية من خالل هذا املعرض إلى التأكيد على أهدافها وخططها 

، ودعم الطالبات الخريجات املنصبة على تحقيق أهداف التنمية املستدامة في الاقتصاد القائم على املعرفة

 للهدف الذي تسعى له الكلية والجامعة كقوة داعمة للفتاة السعودية التي 
ً
لالنخراط في سوق العمل تحقيقا

 تعد أحد أهم الاستثمارات الجديدة في الخارطة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية. 

 تخصصية مجانية إض
ً
م ورشا افة إلى دورات احترافية لهواة التصميم وممارساته الجدير بالذكر أن املعرض يقّدِ

 
ً
تقدمها نخبة من أستاذات التصميم واملدربات املعتمدات على مدار أيام املعرض التي تستمر خمسة أيام يوميا

 إلى  0من الساعة 
ً
 لطالبات ومنسوبات الجامعة ثم يعاود الافتتاح الساعة  63صباحا

ً
 وحتى  0ظهرا

ً
 62عصرا

 من خارج الجامعة.  مساء للزوار 

 

 

 

  م 5115 نوفمبر 5- هـ 6143 محرم 51 الجمعة

 ضمن استراتيجيات التوعية البيئية البحثية
 جامعة األمرية نورة تستضيف وفدًا من شركة أرامكو السعودية

رة نورة بنت عبد الرحمن وفدا من شركة أرامكو السعودية إللقاء الضوء استضافت كلية العلوم بجامعة ألامي

على برنامج )ابن خلدون( الذي تشرف عليه لتعزيز املشاركة البحثية للمرأة السعودية. حيث حضر مجموعة من 

سؤولة عن الباحثين إللقاء تجاربهم في هذا البرنامج. وقد ذكرت أ. عبير املطلق مستشارة العالقات الجامعية وامل

برنامج ابن خلدون، أنه تماشيا مع أهداف شركة أرامكو السعودية وضمن استراتيجيات التوعية البيئية البحثية 

م 3266ولتعزيز مشاركة الباحثات السعوديات في جامعات اململكة، أطلقت شركة أرامكو السعودية عام 

 لتجربة إجراء برنامجها الذي يسمح ملجموعة معينة من أعضاء هيئة التدريس ا
ً
لسعوديات البارعات أكاديمّيا

التي  Massachusetts Institute of Technology (MIT)أبحاث ملرحلة ما بعد الدكتوراه بالتعاون مع جامعة 

 تعتبر من أكبر الجامعات الرائدة بحثيا في العالم. 

لة على درجة الدكتوراه في وأضافت أن هناك شروطا للمرشحات من الجامعات املحلية وأهمها أن تكون حاص

الهندسة أو العلوم وأن تكون موظفة بالجامعة وإجادتها للغة إلانجليزية تحدثا وكتابة ولها اهتمام باملجال 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151102/ln94.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151102/ln94.htm
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البحثي وبعضا من ألابحاث املنشورة. وختمت حديثها بشكرها لجامعة ألاميرة نورة على جهودها ولكلية العلوم 

 الشكر الستضافة هذا الحدث. 

د. نبيلة أبو غزالة أستاذ الجبر املساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم تجربتها مع برنامج أرامكو  ووصفت

السعودية بأنها تجربة ثرية، فالتواجد في صرح تعليمي هو ألاول في العالم في مجال الرياضيات وهي جامعة 

(MITيعد فرصة ال تعوض وسط نخبة من علماء الرياضيات الذين استفادت م ) نهم كثيرا، مبينة أن الفائدة

تكمن في املقررات التدريسية والدورات واملؤتمرات وحلقات البحث التي تعقد باستمرار على يد علماء لهم 

 قيمتهم العلمية. 

وعن مواجهتها للصعوبات تحدثت د. نبيلة بأنها وهلل الحمد لم تواجه صعوبات في التقديم والشروط لم تكن 

اختيار املشرف املناسب والاتفاق على النقاط البحثية في مجال التخصص هم املهم قبل تعجيزية. وأوضحت أن 

الالتحاق بالبرنامج. وضرورة الاستفادة من املقررات التدريسية التي تعطى لطالب الجامعة ألهميتها والاطالع على 

 مستجدات البحث العلمي ملحاولة تطوير ألاداء والاستفادة من تجارب آلاخرين. 

 

 

  م 5115 نوفمبر 4- هـ 6143 محرم 55 األحد

 رعى المؤتمر الدولي األول لتطلعات المرضى
أمري منطقة الرياض: جامعة األمرية نورة معقل علمي مهم وركيزة 

 لتعليم املرأة
بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس املؤتمر الدولي ألاول رعى صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن 

الذي ينظمه مستشفى امللك عبدهللا بن «، ريادة التميز في تطلعات املرض ى»لتطلعات املرض ى تحت عنوان 

عبدالعزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع مايو كلينك، وذلك في مركز املؤتمرات 

 امعة ألاميرة نورة بالرياض، ويستمر ملدة ثالثة أيام. بج

ونوه سمو أمير منطقة الرياض في كلمته بالحفل الخطابي بما حظيت به جامعة ألامير نورة من دعم واهتمام منذ 

، ورعاية متواصلة من -رحمه هللا  -النشأة من خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود 

هذا املعقل العلمي ». وقال سموه: -حفظه هللا  -الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  خادم

 للوصول به إلى مستوى  -إن شاء هللا  -املهم الذي يعد أهم ركيزة لتعليم املرأة أرجو 
ً
أن يأخذ بأيديكم جميعا

 حيث يحقق تطلعات أبناء هذا الوطن، وعلى رأسهم القي
ً
إننا نفخر بهذه »وأضاف «. ادة الحكيمةعال جدا

 عالمات مميزة، لهن املكانة العالية بكل 
ً
الجامعة، ونتمنى لها وإلدارتها ولطالباتها التوفيق والنجاح، وأن يكّن دائما

 «. موقع يصلن إليه. كما أتمنى للمؤتمر التوفيق، وأن تكون ألابحاث والرؤى وألافكار خادمة ألبناء املجتمع

بّين املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور أحمد بن محمد  من جهته،

 من داخل اململكة من القطاعين الحكومي والخاص، ويتم فيه  35أبوعباة أن املؤتمر يشارك فيه أكثر من 
ً
متحدثا

لخدمة في تحسين تجربة املرض ى، وعرض التركيز على وضع الاستراتيجيات الشتراك املرض ى والقيادات ومقدمي ا

http://www.al-jazirah.com/2015/20151104/ln41.htm
http://www.al-jazirah.com/2015/20151104/ln41.htm
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أهم التحديات وآليات الابتكار للتغلب عليها، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا لتحسين املخرجات الصحية 

 وتجربة املريض. 

وأشار إلى أن مبدأ تحقيق تطلعات املرض ى له أصله العريق في ثقافتنا وتربيتنا إلاسالمية، ونابع من تعاليم الدين 

 أساسها العطاء والعطف والرحمة والشعور بحاجة آلاخرين وتخفيف معاناتهم وتفريج كربهم.  التي

من جانبها، أفادت معالي مدير جامعة ألامير نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل بأن تنظيم املؤتمر يأتي 

 ُيحتذى به في مجال  في سياق التطلعات العليا ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي ألن
ً
يكون نموذجا

صحة املرأة والطفل واليافعين. ونوهت باألنشطة املتنوعة في املؤتمر للوصول إلى توصيات وآليات لصناعة ثقافة 

عمل، ترتكز على الاعتراف بحق املريض بالحصول على خدمة رائدة ومتميزة، كما يسعى إلى تأكيد أن الابتكار في 

ند اكتشاف الجهاز والدواء، بل يرتبط بنوعية وكيفية الخدمات التي تقدم للمرض ى خدمات املرض ى ال يقف ع

 وأسرهم. 

وأكدت الدكتورة العميل أن الجامعة تعتز بما تحظى به من رعاية ودعم من والة ألامر في بالدنا؛ فقامت بتسخير 

اته بما يلبي الطموحات والتطلعات إلامكانات والجهود كافة لدعم جودة تعليم املرأة العالي، وتعزيز كفاءة مخرج

 لتعليم املرأة.  -حفظه هللا -لحكومة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

وأشارت إلى خطة استراتيجية طموحة، تحقق التميز في برامج التعليم والتأهيل للمرأة بشكل عام، وفي املجال 

داث خمس كليات صحية، هي )الطب وطب ألاسنان والتمريض الصحي بشكل خاص. مبينة أنه تم استح

، وتضم )
ً
 دقيقا

ً
( طالبة، 6610والصيدلة وعلوم الصحة والتأهيل( تتضمن فيما بينها سبعة عشر تخصصا

 وُدعمت هذه الكليات بمركز للمحاكاة ومركز أبحاث ومستشفى تعليمي مصمم ومجهز على أعلى مستوى. 

 

 

  م 5115 نوفمبر 4- هـ 6143 محرم 55 األحد

 جامعة األمرية نورة حتصل على اعتماد مجعية القلب األمريكية
نالت جامعة ألاميرة نورة الاعتماد من جمعية القلب الامريكية كمركز مستقل باسم الجامعة وذلك بعد 

صة باالعتماد، ويأتي ذلك بعد تفعيل مركز املحاكاة واملهارات الطبي بالجامعة، استكمال جميع املتطلبات الخا

حيث قام املركز بالتدريب إلاكلينيكي واملهارات السريرية لطالبات كليتي الطب والتمريض والصيدلة، إضافة إلى 

 ع الجمعية ألامريكية. دورات متخصصة إلانعاش القلبي الرئوي وإلاسعافات ألاولية ملنسوبي الجامعة بالتعاون م

هذا وسيتم تطبيق وإشراك عدد أكبر من الكليات والاقسام في الجامعة الستخدام فكرة املحاكاة لتطوير مهارات 

الطالبات إلاكلينيكية ومهارات الاتصال وبناء الشخصية وإعادة توزيع أجهزة املحاكاة على املعامل واملختبرات 

 ة، في ظل بيئة تدريبية آمنة للتعلم. لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية غني

ولتحقيق ذلك عمل املركز على تدريب طالبات وممارسات الخدمات الصحية املرتبطة بصحة املرأة واملجتمع على 

 واملوجهة للقطاع الصحي النسائي في اململكة. لذا 
ً
وجه الخصوص، وتنفيذ الدورات املختلفة واملعتمدة عامليا

http://www.al-jazirah.com/2015/20151104/ln8.htm
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لكليات الصحية بالجامعة والقطاع الصحي النسائي بوجه عام ومنسوبي الجامعة. كما استهدف املركز طالبات ا

وقد أقيمت الدورات بعدة أقسام من املركز منها قسم الاختبارات السريرية وقسم تنمية املهارات السريرية 

 وقسم املحاكاة الافتراضية. 

  م 5115 نوفمبر 11- هـ 6143 محرم 51 الثالثاء

 جوائز جلامعة األمرية نورة يف املعرض الربيطاني الدويل 1
حصدت ست طالبات مخترعات من كلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن خمس 

ن الذي نظمته الجمعية البريطانية لالختراع والابتكار جوائز لالبتكار العلمي في املعرض البريطاني الدولي للمخترعي

 في لندن مؤخًرا. 

وعّبرت عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل بجامعة ألاميرة نورة الدكتورة لينا فهمي حماد، عن اعتزازها وفخرها 

ة والجامعات بهذا إلانجاز العلمي العالمي الذي سجلته الطالبات، مبينة أن هذا الفوز يحفز طالبات الجامع

 ألاخرى كافة للتفوق والابتكار العلمي. 

ووصفت في مؤتمر صحفي ُعقد في مقر الجامعة أمس ألاول اهتمام صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن نواف 

بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اململكة املتحدة بهذا الحدث ومتابعته للطالبات من خالل 

 للمرأة السعودية وقدرتها على اتصاالته الها
ً
تفية بهن وتهنئته لهن وإبداء إعجابه بهذا إلانجاز الذي عده إنجازا

 الابتكار، بأنه فخر للجميع. 

تخصًصا أثبتت بجودة برامجها العلمية  66وقالت الدكتورة لينا: إن كلية الصحة وعلوم التأهيل التي تضم 

ريس واملشرفات الالتي أسهمن في تحقيق هذا إلانجاز وتوفير جو من بإشراف نخبة من الكوادر وأعضاء هيئة التد

الراحة والطمأنينة للطالبات ودعمهن وتشجيعهن لهن، وإلاشراف عليهن الذي كان له ألاثر الواضح وهلل الحمد 

 في تفوقهن. 

ة، مخصصة لجميع وأشارت إلى أن الكلية يوجد فيها ثالثة أندية هي: الابتكار، والعالج الطبيعي، وقادة الصح

الطالبات خارج نظام املحاضرات، وتهدف إلى اكتشاف املوهوبات في جو من إلابداع لتحويل املادة العلمية إلى 

أرض الواقع لخدمة فئة من املجتمع وهم املرض ى، منوهة في ذلك الصدد بعدد من الشخصيات الثقافية 

تهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذين كان البارزة من عضوات الشورى والكاتبات الصحفيات على حسابا

 لهم ألاثر الطيب والجميل في نفوس الطالبات الفائزات. 

من جانبها عّبرت وكيلة شؤون الطالبات في الكلية الدكتورة نسرين العواجي عن سعادتها بحصد ثمار مجهود 

ساد روح القلب الواحد بينهن، الطالبات الفائزات الذي كان هو ألاساس وراء صبرهن وثقتهن وحب العمل و 

بينما أكدت املشرفة الطالبية في الكلية الدكتورة هدى زكريا أن الكلية تفتح أبوابها للطالبات ليس فقط لنهل 

العلم واملواد الدراسية، بل الحتضان املواهب الشابة داخل القاعات الدراسية وخارجها وتعمل على متابعتهن 

 وألاخذ بيدهن. 

http://www.al-jazirah.com/2015/20151110/ln32.htm
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رة هدى أن طالبات البكالوريوس: بدور املغربي، ومها القحطاني، وذكرى العتيبي، الالتي يدرسن وبينت الدكتو 

تخّصص عالج طبيعي حصلن على الجائزة الذهبية املزدوجة والفوز بميدالية ذهبية على مستوى العالم في 

 إلعادة »م نظير  3265املعرض البريطاني لالبتكارات والاختراعات 
ً
تأهيل وتحفيز إلاحساس ملرض ى ابتكارهن جهازا

 -كما حصلت الطالبتان: بدور املغربي ومريم العتيبي من نفس التخصص على الجائزة املاسية «، الاعتالل الحس ي

م البتكارهن نظارة ملصابي العمى الدماغي،  3265والجائزة البالتينية على مستوى العام  -أعلى جائزة في املعرض 

التحفيز الحس ي الحركي »ريم البركة، وريم القحطاني على امليدالية الذهبية لجهاز فيما حصلت ذكرى العتيبي، و 

وتحدثت الطالبة بدور املغربي نيابة عن زميالتها «. لعالج الاضطرابات الوجهية والنتائج الوظيفية لشلل الرعاش

وم بعالج استخدام عن اختراعهن وهو جهاز إلعادة تأهيل وتحفيز إلاحساس ملرض ى الاعتالل الحس ي الذي يق

الحواس املختلفة ملساعدة املصابين بضعف في الجهاز الحس ي، ويعمل على التحسين الوظيفي في الخاليا 

املتضررة التي تعوق ألاداء الحركي الوظيفي ويجدون صعوبة في التفاعل مع البيئة الخارجية، مما يوجد لهم 

 التقدم والتحسن فيها بنسبة  60على  التحديات في أداء املهام اليومية، ولوح  بعد تجربته
ً
%،  12 - 02مريضا

 عن أنه يمكن للمريض استخدامه بكل وقت ومكان لصغره وسهولة حمله. 
ً
 فضال

، وقالت: إن املصاب «نظارة املصابين بالعمى الدماغي»وشرحت الطالبة مريم العتيبي نيابة عن زميالتها اختراع 

 عن التعرف على ألاشخاص 
ً
حتى أقرب الناس له مع العلم أنه يراهم بالعمى، ولكن يستطيع أن يكون عاجزا

، مفيدة أن النظارة موصلة بكاميرا وسماعة لألذن تسمح للمريض باستخدامها 
ً
يفهم أو يستوعب ما يراه جيدا

 بذاته دون الحاجة ملساعدة آلاخرين 
ً
طول الوقت ، ألامر الذي يؤدي إلى تحسين النشاط اليومي وجعله مستقال

، بحيث تنطق الاسم عند مشاهدتها ألي شخص مخزن في ذاكرتها ، موجهة نصيحة ملثيالتها بالتوكل على هللا 

 وإلاصرار والعزيمة واستغالل العقل البشري بأفضل صورة التي تجعل إلانسان يقفز جميع العقبات. 

ج الاضطرابات الوجهية والنتائج التحفيز الحس ي الحركي لعال »واستعرضت الطالبة ذكرى العتيبي ابتكارهن لجهاز 

الذي يساعد املريض على مواجهة مضاعفات املرض وآثاره والتغلب على آلاثار « الوظيفية لشلل الرعاش

الجانبية للدواء، حيث يحتوي الجهاز على أربطة للظهر بخاليا ذكية ترسل إشارات للساعة املنبهة في حال كان 

اوم الانحناء فيهما موصلة بفرشاة محفزة لعضالت املضغ والتغلب على املريض في وضع خاطئ وأربطة للرقبة تق

الاضطرابات الوجهية ، وكوب يحّول الطعام الصلب إلى شبه سائل أو سائل ليسهل على املريض تناوله عبر 

ألانبوب املوصل ، وفي ألاخير يوجد رباط هوائي يقاوم الرعشة املتكررة ويسهل حركة املريض موصلة به ساعة 

نبهة لثالث مرات لتذكير املريض بتعديل وضع جسمه، والثاني ليذكره بمواعيد الطعام، والثالث بشرب املاء م

 للتغلب على الجفاف الناتج من الدواء. 

 

 

  م 5115 نوفمبر 11- هـ 6143 محرم 51 األربعاء

 تحدث معايري حلماية خمرتعات طالباتها من السرقةجامعة نورة تس
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في بادرة جديدة من نوعها، استحدثت وكالة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للبحث العلمي والدراسات 

العليا ممثلة بعمادة البحث العلمي معايير جديد من شأنها أن تحمي مخترعات الطالبات من التقليد أو السرقة 

جامعة حركة اختراع وتقديم مشاريع مميزة ومهمة حصل عدد كبير منها على براءة اختراع من بعد أن شهدت ال

 جهات متعددة وجوائز محلية و دولية. 

نت املهندسة منى داغستاني باحثة براءات اختراع، خالل لقاء علمي بعنوان )امللكية الفكرية وبراءات  وبيَّ

مته الوكالة بالتعاون مع مكت
َّ
ب البراءات والاختراعات بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثل الاختراع( نظ

 من عدة معايير من شأنه أن يحف  
ً
 مكونا

ً
 جديدا

ً
بمكتب البراءات السعودي، أن الجامعة استحدثت نظاما

 للطالبات وجميع منسوبات الجامعة اختراعاتهن في حال إلافصاح عنها وقبل تسجيل براءة اختراع رسمية لها

 لحمايتها من السرقة أو التقليد.

 

 

 

 

 

  م 5115 أكتوبر 11- هـ 6143 محرم 6 اإلثنين

 خبريا 63إطالق املؤمتر الدويل للتدريب مبشاركة 

 

  

املــــؤتمر واملعـــــرض الــــدولي ألاول للتـــــدريب والتطــــوير( بــــــ)مركز تطلــــق اليــــوم جامعـــــة ألاميــــرة نـــــورة بنــــت عبـــــدالرحمن )

املؤتمرات(، الذي يستهدف قطاع مديري التـدريب والتطـوير وتنميـة املـوارد البشـرية فـي القطـاعين العـام والخـاص، 

ميـرة واملهتمين بمجال تنمية املواهب، وألاكاديميين والطالب، وتستمر أنشطته ثالثة أيام. وأكدت وكيلة جامعة ألا 

نورة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن الزامل أن املؤتمر يسلط الضـوء علـى أهـم ألادوات والتقنيـات الحديثـة التـي 

تســاهم فــي تــدريب القــوى البشــرية الوطنيــة، وأضــافت يمكــن للمشــتركين الاســتفادة ممــا يقدمــه املــؤتمر مــن أوراق 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151019/Con20151019803202.htm
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ال التــــدريب والتطــــوير للقــــوى البشــــرية، وهنــــاك عمــــل وورش وبــــرامج مقدمــــة مــــن أفضــــل الجهــــات العامليــــة فــــي مجــــ

محــــاور وأنشــــطة خاصــــة للمــــوظفين تســــاعد القائــــد علــــى اكتشــــاف قــــدرات املــــوظفين وإمكانــــاتهم وقــــيمهم وقيمــــتهم 

 ونقاط القوة التي يتمتعون بها وكيفية الاستفادة املثلى لهم وتحفيز طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم.

طاته املختلفـــة أهـــم ألادوات والاســـتراتيجيات الكتشـــاف وتطـــوير املواهـــب لـــدى وبينـــت أن املـــؤتمر ســـيتناول فـــي نشـــا

القائــــــد النــــــاجح، وكيفيــــــة تعزيــــــز أنظمــــــة إلادارة والنمــــــاذج املؤسســــــية وفعاليتهــــــا لتطــــــوير املــــــوظفين التــــــي يمكــــــن أن 

يـة مسـتمرة يستخدمها القائـد، باإلضـافة السـتعراض أهـم التجـارب العامليـة لتطـوير املواهـب بـين الطـالب وهـي عمل

 ولها استراتيجيات محددة.

وكشـــفت الزامـــل علـــى أن الخطـــة الاســــتراتيجية فـــي جامعـــة ألاميـــرة نـــورة تــــأتي مواكبـــة للخطـــة الاســـتراتيجية لــــوزارة 

التعليم وللخطط التنموية للدولة، والتي تركز في اهتماماتها على جميع الجوانـب التطويريـة والتدريبيـة والتعليميـة 

التـــي لهـــا  -املحليـــة وإلاقليميـــة والعامليـــة-يـــة، وتعمـــل علـــى عقـــد الشـــراكات مـــع الجهـــات املختلفـــة والبحثيـــة واملجتمع

 اهتمامات وتميز في هذه املجاالت. 

 

 

  م 5115 أكتوبر 55- هـ 6143 محرم 15 األحد

 مبؤمتر التدريب جبامعة األمرية أكادمييات يشدن
أشـــادت عـــدد مـــن ألاكاديميـــات والقياديـــات التربويـــات مـــن مختلـــف منـــاطق اململكـــة بـــاملؤتمر واملعـــرض الـــدولي ألاول 

، أن الجامعــة تعــد أكبــر صــرح تعليمــي نســـائي «عكــاظ»للتــدريب والتطــوير، املقــام فــي جامعــة ألاميــرة نــوره وأكـــدن لـــ

معـــــت بـــــين عـــــدة قيـــــادات فـــــي اململكـــــة، وأعطـــــت لهـــــن فرصـــــة لالطـــــالع علـــــى التجـــــارب علـــــى مســـــتوى العـــــالم، وأنهـــــا ج

واملهــارات الدوليــة. وقالــت مــديرة قســم التــدريب التربــوي والابتعــاث بــإدارة التعلــيم باملدينــة املنــورة مــريم املحمــدي: 

ن إلابداعيــة وفرصــة املــؤتمر واملعــرض الــدولي ألاول للتــدريب والتطــوير ظــاهرة علميــة مذهلــة، وهــو يزخــر باملضــامي»

مشيرة إلى أن عقد لقاءات مع قيادات نسائية تعليمية علـى هـامش املـؤتمر «. للقاء ذوي الخبرة في مجاالت متنوعة

لتبــادل الخبـــرات ومناقشــة موضـــوعات ذات أبعــاد تعليميـــة عميقـــة يــأتي بمزيـــد مــن النجـــاح والتميــز لهـــذه الجامعـــة 

بــوي والابتعــاث بــإدارة التعلــيم بمحافظــة املجمعــة بدريــة الســعيد، إلــى املتألقــة. وأشــارت رئيســة قســم التــدريب التر 

 أن فتح املجال لجميع إدارات التعليم باملناطق واملحافظات للمشاركة يعد من أهم أهداف املؤتمر. 

 

 

  م 5115 أكتوبر 56- هـ 6143 محرم 13 اإلثنين

 املستشفى اجلامعي حيتفل بيوم البصر

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151025/Con20151025804367.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151026/Con20151026804531.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151026/Con20151026804531.htm
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نظم مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، 

 «.اليوم العالمي للبصر»مؤخرا ملتقى طب العيون مشاركة في 

دمتها ألاخصائية دينا بنت صالح السماعيل عضو مجلس واشتمل امللتقى على محاضرة ملنسوبي املستشفى ق

إدارة الجمعية السعودية لطب العيون وعضو اللجنة املنظمة في اململكة لليوم العالمي للبصر. وتناولت 

املحاضرة كيفية تفعيل شعار )العناية بالعين للجميع(، وأهم املشكالت التي تتسبب في العمى كما أجابت عن 

 أسئلة الحضور.

 

 

  م 5115 أكتوبر 56- هـ 6143 محرم 13 اإلثنين

 املشرتكة املوضوعاتأمري الرياض يبحث مع لورانس 
استقبل صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، أمس سفير جمهورية سنغافورة لدى 

 ورانس أندرسون.اململكة ل

 وجرى خالل الاستقبال تبادل ألاحاديث الودية ومناقشة املوضوعات ذات الاهتمام املشترك بين البلدين.

، «ريادة التميز في تطلعات املرض ى»إلى ذلك، يرعى سموه املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى تحت عنوان 

م، في مركز مؤتمرات جامعة ألاميرة نورة بنت 3265نوفمبر  5 – 6بالتعاون مع مايو كلينك في الفترة من 

 عبدالرحمن في الرياض.

ويأتي هذا املؤتمر انطالقا من رؤية املستشفى لتحقيق الريادة ورسالته التي تضع املريض في صميم اهتمامها من 

 خالل توفير أعلى مستويات الرعاية بما يحقق تطلعات املرض ى.

ودوليون في تطوير تطلعات املرض ى، حيث تتاح الفرصة للمشاركين باالنضمام ويشارك في املؤتمر خبراء محليون 

للحوار وتبادل الخبرات وألافكار، والتعرف على التحديات والوصول للحلول إلابداعية واملبتكرة في الريادة ورفع 

 مستوى الوعي وتعزيز تطلعات املرض ى.

ملديرين التنفيذيين في الرعاية الصحية، والقيادات من ويستهدف املؤتمر القيادات في مجال تطلعات املرض ى، وا

 الجودة، والطلبة في املجال الصحي. وأخصائيأطباء وتمريض ومقدمي الرعاية الصحية، 

كما يسلط املؤتمر الضوء على الاستفادة من تجارب املرض ى امللهمة لالرتقاء بنموذج الرعاية الصحية، ومشاركة 

فة التعاون والابتكار لتحسين تطلعاتهم، وتوظيف التكنولوجيا لتحسين املخرجات املرض ى وتمكينهم، وبناء ثقا

الصحية وتجربة املريض، والرفع من مستوى ألابحاث لالرتقاء بتطلعات املرض ى، وتطبيق مفهوم تطلعات 

اديمية املرض ى في بيئة الرعاية الصحية القائمة، وإعادة تصميم البرامج التعليمية في املراكز الطبية ألاك

 ومؤسسات الرعاية الصحية، إلى جانب إعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية.

 

 

  م 5115 أكتوبر 31- هـ 6143 محرم 17 الجمعة
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 «إجناز السعودية»منطقة تعليمية لـ  32إضافة 
نائل سمير فايز خطة للتوسع في « إنجاز السعودية»دارة والرئيس التنفيذي لبرنامج كشف عضو مجلس إلا 

منطقة، على أن تكون  05منطقة تعليمية للبرنامج، ليصبح إلاجمالي  32التدريب لهذا العام الدراس ي، بإضافة 

 للنتائج التي حققها البرنامج في خططه السابق
ً
ة لصالح الطالب على إلاضافة ملدارس الابتدائية، وذلك نظرا

ألف طالب وطالبة منذ تأسيس  313أكثر من « إنجاز السعودية»الصعيد املحلي، حيث استفاد من برامج 

 في ارتفاع عدد 
ً
البرنامج، وعلى املستوى إلاقليمي والدولي وهو ما يترجمه تحقيق البرنامج املركز الثالث عامليا

ألاعضاء وانتقاله من تصنيف مستوى الدول الناشئة إلى الدول  (636املستفيدين بين الدول التي تجاوزت الـ )

وبين أهمية مبادرات القطاع التطوعي في رفد عملية تدريب الشباب من الجنسين وتأهيلهم لسوق  املستقلة.

الذي يحمل على عاتقه مسؤولية صناعة التوازن « إنجاز السعودية»العمل السعودي، مستشهدا بتجربة 

لتنمية املستدامة، والارتقاء بفكر املجتمع تجاه مفهوم برامج املسؤولية الاجتماعية غير الربحية، املجتمعي وبناء ا

عبر توفير برامج تدريبية تساعد الشباب السعودي من الجنسين، على الريادة وقيادة ألاعمال عبر خلق شراكات 

، إلى جانب نشر مفهوم التطوع في وتحالفات استراتيجية مع املؤسسات الحكومية والقطاع الخاص واملتطوعين

« إنجاز السعودية»خدمة املجتمع باعتباره أحد أهم ركائز تطور املجتمعات ونمائها. وأوضح نائل فايز أن برنامج 

 من الشراكات الاستراتيجية مع جامعات وهيئات كبرى مستهدفا من خاللها استعراض برامجه 
ً
وقع عددا

ملؤسساتي لهذه الجهات. في ذات الصدد تطلق جامعة ألاميرة نورة بنت التطوعية وتقديم كل أنواع الدعم ا

عبدالرحمن، املؤتمر الدولي للتدريب والتطوير خالل الفترة القادمة، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب 

ناقشة بين مديري ومسؤولي املوارد البشرية الستكشاف أفضل املمارسات في مجال إدارة املواهب، إلى جانب م

 أهم التحديات التي تقف أمام إدارة املواهب وسبل مواجهتها.

 

 

 

 
  م 5115 نوفمبر 1- هـ 6143 محرم 11 األحد

 نورة»مشروعا إبداعيا لطالبات  15
ن ممثلة في كلية التصاميم والفنون الفتتاح )معرض اتجاهات(، إذ تستعد جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحم

مشروعا إبداعيا لطالباتها موزعة ما بين التصميم الجرافيكي والداخلي، وألازياء، والتصوير  16تعرض 

التشكيلي، والطباعة، وذلك في إطار مشروعات أقسام الكلية: تصميم ألازياء والنسيج، والتصميم الجرافيكي، 

 ائط الرقمية، والتصميم الداخلي، والتصوير التشكيلي والطباعة.والوس

من شهر صفر القادم تحت رعاية حرم أمير منطقة الرياض ألاميرة  1 - 6وسيقام املعرض خالل الفترة ما بين 

نورة بنت محمد بن سعود، حرصا من الجامعة على إبراز دور التصميم والتصوير في دعم الجانب الحضاري 

 والجمالي للمملكة ممثلة بمدنها ومحافظاتها من خالل أفكار وحلول إبداعية مميزة في التصميم. والسياحي

وسيتيح املعرض الفرصة لشريحة املستثمرين لاللتقاء بخريجات الكلية، والتعرف عن قرب على مستوياتهن 

لى مخرجات كلية ومعاينة أعمالهن من أجل إيجاد فرص عمل حقيقية لهن، وتعريف املجتمع بمستوياته ع

 التصاميم والفنون املميزة التي تعد نتاج عمل وجهد ومثابرة من قطاعات الجامعة والكلية كافة.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151030/Con20151030805204.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151101/Con20151101805732.htm
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  م 5115 نوفمبر 5- هـ 6143 محرم 51 اإلثنين

 لرعاية الصحية غداً مؤمتر تطلعات املرضى لتطوير ا
يطلق صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أعمال املؤتمر الدولي ألاول 

لتطلعات املرض ى، الذي ينظمه مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، غدا وحتى الخميس املقبل، 

، بالتعاون مع مايو كلينك، وذلك في مركز مؤتمرات جامعة ألاميرة «ىريادة التميز في تطلعات املرض »تحت عنوان 

 نورة بنت عبدالرحمن في الرياض.

وفيما أشاد الدكتور أحمد بن محمد أبوعباة، املدير العام التنفيذي للمستشفى، برعاية سموه، اعتبر املؤتمر 

امل مع املرض ى وتطوير الرعاية بما يقدمه من أفكار وتجارب سيكون نقلة واضحة في تجديد أساليب التع

 الصحية في اململكة. 

ونوه بجهود وزير التعليم، الدكتور عزام بن محمد الدخيل، ومساعيه في تطوير التعليم والرقي بالتعليم الطبي، 

وإيالئه اهتماما كبيرا باملستشفيات الجامعية، التي تعد محاضن حقيقية ملخرجات كليات الطب والعلوم 

 الصحية.

ثمن دعم مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى بنت محمد العميل، على ما تقدمة كما 

وتوليه ملثل تلك املناسبات التي تساعد على تطوير التعليم الطبي وتطوير الخدمات الصحية، ألامر الذي ينعكس 

 إيجابيا في تحقيق املستشفى لرسالته العلمية الطبية.

 

 

 

  م 5115 نوفمبر 4- هـ 6143 محرم 55 األربعاء

 «نورة»القلب األمريكية جلامعة 
نالت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الاعتماد من جمعية القلب ألامريكية، كمركز مستقل باسم الجامعة، 

ال جميع املتطلبات الخاصة باالعتماد ويأتي ذلك بعد تفعيل مركز املحاكاة واملهارات الطبية وذلك بعد استكم

بالجامعة، حيث قام املركز بالتدريب إلاكلينيكي واملهارات السريرية لطالبات كليتي الطب والتمريض والصيدلة، 

وبي الجامعة بالتعاون مع الجمعية إضافة إلى دورات متخصصة لإلنعاش القلبي الرئوي وإلاسعافات ألاولية ملنس

ألامريكية، وسيتم تطبيق وإشراك عدد أكبر من الكليات وألاقسام في الجامعة الستخدام فكرة املحاكاة لتطوير 

مهارات الطالبات إلاكلينيكية ومهارات الاتصال وبناء الشخصية وإعادة توزيع أجهزة املحاكاة على املعامل 

 يمية وتدريبية غنية.واملختبرات لتوفير بيئة تعل

 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151102/Con20151102805819.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151104/Con20151104806297.htm
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  م 5115 نوفمبر 5- هـ 6143 محرم 53 الخميس

 يبحث قبول املرأة للعالج الطبيعي« تطلعات املرضى»
امللك عبدهللا بن عبدالعزيز في الذي ينظمه مستشفى « تطلعات املرض ى»كشف املؤتمر العالمي ألاول حول 

جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، عن أن هناك حاجة متزايدة لفهم تأثير الخصوصية الاجتماعية 

والثقافية للمرأة السعودية على صحة النساء واستجابتهن ألساليب العالج الحديثة. وحفل بطروحات علمية 

 ملشاركون خبراتهم وتجاربهم في املجال.، وقدم ا«تطلعات املرض ى»تعزز مفهوم 

وجاء في الدراسة التي قدمتها د. عبير التميمي ضرورة أن تنشأ عالقة عالجية فعالة بين الطبيب واملريض، وهناك 

العالج الطبيعي، وهي العالقات السريرية واملهنية  وأخصائيثالثة أنواع من العالقات العالجية بين املرض ى 

العالج الطبيعي وشخصيات املرض ى،  ألخصائيإلى تأثر العالقات باألدوار املهنية املختلفة والشخصية، مشيرة 

الفتة إلى دعم العالقة بالثقة وتفاوض الشراكة وتفاوض صناعة القرار حيث تتأثر جميعها بالدور املنهي ألخصائي 

 العالج الطبيعي واملريض.

رية ببريدة خالد بن سليمان املشيقح ضرورة تركيز التوجه نحو وأكد املدير التنفيذي لجمعية العوق البصري الخي

تحقيق تطلعات املرض ى في العالج، واعتماد برنامج لبناء الثقة بين الطبيب واملريض، واقترح تأسيس جامعة 

لتأمين الكوادر الطبية والفنية لجميع التخصصات لسد حاجة البالد. وعرض املدير التنفيذي ملستشفى املوس ى 

حساء مالك املوس ى تجربة أسرية مسترجعا قصة حدثت في التسعينيات عندما حملهم عدم الاقتناع باأل 

بتشخيص طبيب لحالة طفلة من ألاسرة، إلى مستشفى ألاطفال في بوسطن، وكيف أن طبيب العظام املختص 

عالج. وقادت تلك في ألاطفال عامل الاسرة واملريضة معاملة مختلفة عما كان معتادا في ذلك الوقت، وتم ال

 «.مستشفى املوس ى»التجربة إلى تأسيس مشروع استثماري في الصحة، وهو 

 

 

  م 5115 نوفمبر 6- هـ 6143 محرم 54 الجمعة

 مؤمتر يبحث تطوير الرعاية الطبية
، الذي ينظمه مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز في جامعة ألاميرة نورة بنت «رض ىتطلعات امل»طرح مؤتمر 

عبدالرحمن، برعاية صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس، تصورا 

الطبية وإعادة هيكلتها إلطار عمل تكاملي بين القطاعات الصحية في اململكة لتحقيق استراتيجية تطوير الرعاية 

 وضمان مخرجات أفضل وفق خطة زمنية محددة.

وأكد مدير مركز نمو الطفل في مستشفى امللك عبدهللا بجامعة ألاميرة نورة الدكتور صالح محمد الصالحي في 

، الحاجة لدراسة مفصلة «بناء شبكة عالقات بين القطاعات الصحية لتسهيل النقل وإلاحالة»ورقة عمل عن 

 إلى الترتيبات غير الواضحة عن 
ً
املوارد املادية والبشرية واللوجستية للرعاية الصحية وتحسين الخدمات، مشيرا

 بين املستشفيات في نقل املرض ى.

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151105/Con20151105806550.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151106/Con20151106806637.htm
http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151106/Con20151106806637.htm
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% من إلاسعاف والطوارئ في املستشفيات التخصصية في الرياض مشغولة بمرض ى ليسوا في  62إن »وقال 

كانت هناك اتفاقيات لتم النقل والتحويل إلى مستشفيات نسبة حاجة ألن ينوموا في نفس املستشفى، ولو 

 «.%، وكانوا تلقوا رعاية بنفس الجودة بوجود فريق مدرب 02إلى  62إلاشغال فيها 

واقترح قيام املجلس الصحي السعودي بدراسة دقيقة عن وضع شبكة العالقات بين املرافق الصحية، وقال: 

الحرس الوطني، واملطلوب آلان تنظيم ملتقى يخرج باتفاقيات، وليس مجرد  وزارة الصحة لها دور، وكذلك وزارة

 القطاع الخاص، والتأمين، 
ً
توصيات، لتنفيذ هذا املشروع، الذي ال يعني فقط القطاع الحكومي، بل أيضا

 والجمعيات الخيرية، وكل املكونات املقدمة للخدمة مباشرة أو غير مباشرة.

ملرض ى بمستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي ريم الشارخ، ورقة عمل وقدمت مديرة إدارة تطلعات ا

، أوضحت فيها أن النظام الصحي يمر بتغير «بناء ثقافة من التعاون في تطلعات املرض ى رحلة إلى النجاح»بعنوان 

هم نتيجة لذلك مستمر والاحتياج الصحي على الصعيد العالمي في حالة تزايد، وكذلك تطلعات املرض ى ومتطلبات

تم العمل على تأسيس قسم تطلعات املرض ى ليس فقط ليصل إلى مستوى توقعات املريض بل ليجتازها ويلبي 

 احتياجاته املختلفة.

وعرضت تجربة مستشفى امللك عبدهللا الجامعي في إنشاء قسم لتطلعات املرض ى، وقالت: كوننا أول مستشفى 

اال يحتذى للمستشفيات املماثلة ومرجعا للممارسين الصحيين في جامعي ينش ئ هذا القسم نهدف أن يكون مث

 مجال تطلعات املريض.

وأكد وكيل جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية للتخطيط والتطوير والجودة أستاذ طب ألاسرة والتعليم 

ملرض ى وتقويمها في الطبي الدكتور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن ضرورة تبني برنامج ناجح لقياس تطلعات ا

 املستشفيات الحكومية والخاصة.

 

 

  م 5115 نوفمبر 6- هـ 6143 محرم 54 الجمعة

 % 02يبحث خفض الفاتورة الصحية « تطلعات املرضى»
تشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز في جامعة ألاميرة نورة بنت ، الذي نظمه مس«تطلعات املرض ى»طرح مؤتمر 

املريض هو محور العملية »عبدالرحمن أمس بعض الاستراتيجيات واملبادرات، تمثلت إحداها في مبادرة 

 %.02والتي من شأنها خفض فاتورة الرعاية الصحية إلى ما يقارب « الصحية

تكاملي بين القطاعات الصحية في اململكة لتحقيق استراتيجية كما تناول املؤتمر البحث في وضع إطار عمل 

بناء شبكة عالقات بين القطاعات الصحية لتسهيل »تطوير الرعاية الطبية وإعادة هيكلتها، ففي ورقة حول 

قال الدكتور صالح محمد الصالحي، املشرف العام على لجان عمل املؤتمر أن هناك هدرا في « النقل وإلاحالة

 الصحية مع ضعف الخدمات.الرعاية 

ومن جانبه أكد عبدهللا بن زرعة، الرئيس التنفيذي ملدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية، أن 

% من فاتورة الرعاية الصحية إذ ترتكز 02سيخفض « املريض هو محور العملية الصحية»تطبيق مبادرة 

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20151106/Con20151106806794.htm
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مة املرض ى وجودة الخدمات الطبية. مشيرا إلى أن املقاربات على تقديم أساسيات الرعاية وفق معايير سال 

 تريليون دوالر على الرعاية الطبية. 6.0الواليات املتحدة تنفق ما يزيد عن 

 

 

 

 

 

 
  م 5115 أكتوبر 51- هـ 6143 محرم 7 الثالثاء

 واملدارس وفق املعايري الدوليةتأهيل قيادات يف اجلامعات «: التعليم»
أكد وكيل وزارة التعليم للشئون التعليمية، الدكتور محمد العوهلي، ضرورة تحسين جودة التعليم العام 

والجامعي، واستيعاب الطلبة املؤهلين وتشجيع الطامحين من جميع ألاعمار للتعلم مدى الحياة، الفتا إلى 

نسان السعودي وبنائه وتنمية قدراته ومواهبه، بما يجعله عنصرا أن اململكة حريصة على الاستثمار في إلا

نافعا لذاته ومجتمعه وفاعال أساسيا في سوق العمل وشريكا استراتيجيا في خطط القيادة لالنطالق بالبالد 

نحو العاملية، حيث إن قيم التنافس العاملية ال تقبل بأنصاف املوهوبين وال بمخرجات مؤسسات تعليمية 

 راع أرقى معايير الجودة والتأهيل. لم ت

وبين الدكتور العوهلي خالل افتتاح املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير بمركز املؤتمرات 

بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، أمس، حرص وزارة التعليم الدائم على تأهيل القيادات 

م العام وفق املعايير الدولية املتجددة، ودعم من القيادة الحكيمة التعليمية في الجامعات ومدارس التعلي

في بناء جامعات تنافس دوليا وأنجزت لها البنى التحتية، وتضم آلان املدارس بين جنباتها الكثير مما 

أخرجته التقنية الحديثة من أدوات تعليمية ووسائل اتصال وتواصل، مؤكدا ان هذا الصرح الكبير 

ة نورة أحد دالئله، بل وصنعت برامج متطورة لقياس ألاداء وتطويره وتحديثه باستمرار جامعة ألامير 

 لضمان الجودة وتحقيق التنمية املستدامة في التعليم. 

ونوه العوهلي إلى ان خطة التنمية العاشرة تتضمن التدريب والتطوير ودعم اقتصاديات املعرفة، والتي 

إلانسان والنهوض بالوطن نحو املستقبل، فقد ركزت الوزارة أيضا على  تعتبر من الركائز ألاساسية في بناء

املحور ألاهم وهو تنمية العنصر البشري باعتباره العامل ألاساس للتنمية الذي وضعت ألجله الخطط. 

وقال: عززت الوزارة التوسع باستراتيجية تحديد الاحتياج والاستقطاب والتأهيل للمعلمين ولهيئات 

http://www.alyaum.com/article/4095304
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باحثين من ذوي املؤهالت العالية، كما ركزت أهداف برامج الوزارة على تدعيم عملية البحث التدريس وال

وإلابداع والابتكار، ونقل وتوظيف التقنية ورفع مستويات إلانتاجية والجودة في مجاالت البحث. وتحقيق 

ة إلابداع والابتكار التوازن بين ألابحاث ألاساسية والتطويرية، كما أن الوزارة لم تغفل أهمية نشر ثقاف

 وتوفير وتنويع مصادر التمويل الالزمة للبحث العلمي وغيره.

 

 

 

 

  م 5115 نوفمبر 1- هـ 6143 محرم 11 األحد

ا لطالباتها 15جامعة نورة تعرض 
ً
ا إبداعي

ً
 مشروع

من ممثلة في كلية التصاميم والفنون الفتتاح "معرض اتجاهات" التي تستعد جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرح

مشروًعا ابداعًيا لطالباتها موزعة ما بين التصميم الجرافيكي والداخلي، وألازياء، والتصوير  16تعرض 

التشكيلي، والطباعة، وذلك في إطار مشروعات أقسام الكلية: تصميم ألازياء والنسيج، والتصميم الجرافيكي، 

 الوسائط الرقمية، والتصميم الداخلي، والتصوير التشكيلي والطباعة.و 

نوفمبر تحت  61نوفمبر إلى  65من شهر صفر القادم املوافق من  1 - 6وسيقام املعرض خالل الفترة ما بين 

رعاية حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو ألاميرة نورة بنت محمد بن سعود، حرصا من الجامعة على إبراز 

دور التصميم والتصوير في دعم الجانب الحضاري والسياحي والجمالي للمملكة ممثلة بمدنها ومحافظاتها من 

 خالل أفكار وحلول إبداعية مميزة في التصميم.

وسيتيح املعرض الفرصة لشريحة املستثمرين لاللتقاء بخريجات الكلية، والتعرف عن قرب على مستوياتهن 

يجاد فرص عمل حقيقية لهن، وتعريف املجتمع بمستوياته على مخرجات كلية ومعاينة أعمالهن من أجل إ

 التصاميم والفنون املميزة التي تعد نتاج عمل وجهد ومثابرة من قطاعات الجامعة والكلية كافة.

املنصبة  الاستراتيجيةوتهدف الجامعة ممثلة بالكلية من خالل هذا املعرض إلى التأكيد على أهدافها وخططها 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة في الاقتصاد القائم على املعرفة، ودعم الطالبات الخريجات لالنخراط في  على

سوق العمل تحقيقا للهدف الذي تسعى له الكلية والجامعة كقوة داعمة للفتاة السعودية التي تعد أحد أهم 

ودية. يذكر أن املعرض يقدم ورشا الاستثمارات الجديدة في الخارطة الاقتصادية للمملكة العربية السع

تخصصية مجانية إضافة إلى دورات احترافية لهواة التصميم وممارساته يقدمنها نخبة من أساتذة التصميم 

ظهًرا  63صباًحا إلى  0واملدربات املعتمدات على مدى أيام املعرض الذي يستمر خمسة أيام من الساعة 

 مساًء للزوار من خارج الجامعة. 62عصًرا حتى  0تتاح الساعة لطالبات ومنسوبات الجامعة ثم يعاود الاف

 

 

 

 

http://www.alyaum.com/article/4097648
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  م 5115 نوفمبر 3- هـ 6143 محرم 51 الثالثاء

 جبامعة نورة« تطلعات املرضى»أمري الرياض يرعى مؤمتر 

عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ينظم مستشفى امللك  برعاية صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بن

عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وبالتعاون مع مايو كلينك املؤتمر 

 36ـ  36الدولي ألاول لتطلعات املرض ى تحت عنوان )ريادة التميز في تطلعات املرض ى( خالل الفترة من 

 م في مركز املؤتمرات بجامعة ألاميرة نورة بالرياض.3265نوفمبر  5ـ  6هـ املوافق 6061محرم 

وسيشارك في املؤتمر العديد من الخبراء الدوليين واملحليين في مجال الريادة وإلابداع في رفع مستوى 

خدمات املرض ى لالرتقاء لتطلعاتهم وسيتم طرح العديد من املواضيع املتنوعة التي تحظى باهتمام واسع 

بل العاملين باملنشآت الصحية ومنهم ألاطباء واملمرضون واملدراء التنفيذيون وخدمات املرض ى من ق

 والجمعيات الصحية املهتمة باالرتقاء بتطلعات املرض ى واسرهم وجميع فئات املمارسين الصحيين.

من تجارب املرض ى امللهمة لالرتقاء بنموذج الرعاية الصحية  ويغطي برنامج املؤتمر محاور الاستفادة

ومشاركة وتمكين املرض ى وبناء ثقافة التعاون والابتكار لتحسين تطلعات املرض ى وتسخير التكنولوجيا 

لتحسين املخرجات الصحية وتجربة املريض إضافة إلى إعادة تصميم البرامج التعليمية في املراكز الطبية 

ؤسسات الرعاية الصحية وإعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية ومشاركة القيادات في ألاكاديمية وم

 جلسات نقاش وحوار.

 

 

 
  م 5115 نوفمبر 4- هـ 6143 محرم 55 األربعاء

 «تطلعات املرضى»أمري الرياض يرعى مؤمتر 
مير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض أمس املؤتمر الدولي ألاول رعى صاحب السمو امللكي ألا 

وينظمه مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز «، ريادة التميز في تطلعات املرض ى»لتطلعات املرض ى تحت عنوان 

رات بجامعة ألاميرة الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالتعاون مع مايو كلينك وذلك في مركز املؤتم

 نورة بالرياض ويستمر ملدة ثالثة أيام.

ونوه سمو أمير منطقة الرياض في كلمته بالحفل الخطابي بما حظيت به جامعة ألاميرة نورة من دعم واهتمام 

ورعاية متواصلة من خادم الحرمين الشريفين  -رحمه هللا -منذ النشأة من امللك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود

 .-حفظه هللا -لك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودامل

هذا املعقل العلمي املهم الذي يعد أهم ركيزة لتعليم املرأة، أرجو إن شاء هللا أن يأخذ بأيديكم »وقال سموه: 

 حيث يحقق تطلعات أبناء هذا الوطن وعلى رأسهم القيادة الحكيمة
ً
 للوصول به إلى مستوى عال جدا

ً
 «.جميعا

http://www.alyaum.com/article/4098008
http://www.alyaum.com/article/4098189
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نفخر بهذه الجامعة ونتمنى لها وإلدارتها ولطالباتها التوفيق والنجاح وأن يكن دائما عالمات مميزة إننا »وأضاف 

لهن املكانة العالية بكل موقع يصلن إليه كما أتمنى للمؤتمر التوفيق وأن تكون ألابحاث والرؤى وألافكار خادمة 

 «.ألبناء املجتمع

 

 

 
  م 5115 نوفمبر 6- هـ 6143 محرم 54 الجمعة

 «الرعاية الصحية»مؤمتر طبي يف الرياض يوصي بإعادة تصميم 
تكشفت خالل املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى، الذي ينظمه مستشفى امللك عبدهللا الجامعي، 

لقياس تطلعات املرض ى تجاه العالج بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، مالمح مؤشر 

واملعاملة التي يتلقونها، حيث أكد البروفيسور خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن، أستاذ طب ألاسرة 

والتعليم الطبي، وكيل جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية للتخطيط والتطوير والجودة، ضرورة تبني 

 ها في املستشفيات الحكومية والخاصة.برنامج ناجح لقياس تطلعات املرض ى وتقويم

عناصر أساسية لتبني برنامج ناجح لقياس وتقويم تجربة  1وقال آل عبدالرحمن في ورقته : هناك 

وتطلعات املرض ى في أي مستشفى حكومي أو خاص، مؤكدا أن القيادات إلادارية للمستشفى تالح  الفرق 

 الستة بطريقة صحيحة. في تحّسن الجودة املقدمة في حال تبنيهم العناصر 

وأوضح أن العنصر ألاول هو تضمين رؤية املستشفى ورسالته وقيمه عبارة واضحة تعكس الاهتمام 

بتطلعات املرض ى وتحقيق احتياجاتهم، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إشراك املرض ى في صياغة الرؤية 

ملرونة إلادارية واملالية، وقادرة على والرسالة وقيم املستشفى، والثاني وجود قيادة فاعلة وداعمة، تتسم با

 التأقلم مع املتغيرات الداخلية والخارجية املتسارعة.

على  لإلشرافووضع الباحث في الدرجة الثالثة من ألاهمية اختيار الفريق الذي يتميز بالكفاءة العالية 

 لتنفيذ البرامج 
ً
 وماليا

ً
التدريبية على رأس العمل، التي إعداد وتنفيذ وتطوير البرنامج، ودعم الفريق إداريا

 تصب في تحقيق تطلعات املرض ى.

وأوضح أن أبرز املهارات التي يتطلبها تحقيق هذا ألامر هي مهارات التواصل الفاعل لجميع أعضاء الفريق 

الطبي والفني وإلاداري الذي يتعامل بشكل مباشر مع املرض ى، مشددا على أهمية تبني النظام الالكتروني 

 في قياس رضا املرض ى وإشراكهم في تطوير الخدمات املقدمة لهم.  املتخصص

وأوصت الورقة املقدمة من الدكتور عبدالرحمن املعمر، املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية بجامعة 

 امللك سعود بإعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية لتحسين تجربة املريض. 

دارة حقوق وعالقات املرض ى )السابق( مدينة امللك سعود وعرض عبدالعزيز محمد أبو عباء، مدير إ

 مع تطلعات املرض ى. 62الطبية، تجربته املمتدة نحو 
ً
 عاما

http://www.alyaum.com/article/4098623
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هـ، وفتح مكتب لرصد  6062وتناول في ورقته بداية تأسيس إدارات حقوق وعالقات املرض ى منذ العام 

 تنفيذ املهام ومتابعته.

 322املرض ى املنومين في مدينة امللك سعود الطبية )نحو % من 32وأوضح أن الدراسة التي أجريت على 

 %.02% ، وخفض الشكاوى بنسبة 12مريض( كشفت أن هذا إلاجراء رفع نسبة رضا املرض ى 

 صاغية، 12واتضح أن أكثر من 
ً
% من الشكاوى كان بسبب قصور التواصل وأن املريض لم يكن يجد آذانا

 واشكاالت التشخيص. إلى جانب شدة التعامل والتعامل الفوقي، 

 

 

 

 م 5115 نوفمبر 11-هـ  1436 محرم 51 الثالثاء
 

  كلينك أوصى بها مؤتمر مستشفى الملك عبدهللا الجامعي ومايو

 لتحقيق تطلعات املرضى.. وجائزة سنوية للتميز« هيئة عليا»
لعات املرض ى" في ختام أعماله بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بإنشاء أوص ى املؤتمر الدولي لـ"تط

مجلس أو جهة عليا مستقلة )الهيئة العليا لتحقيق تطلعات املرض ى( لإلشراف على وضع السياسات 

 ومتابعة أداء املستشفيات والقطاعات الصحية الحكومية والخاصة. 

مجاالت تشمل: الاتفاق على معايير موحدة لقياس مستوى  5 واقترحت التوصية مهام "الهيئة" املقترحة بـ

 وتحديد مستويات املنشآت الصحية على حسب النتائج، وبناء نموذج يتم 
ً
رض ى املرض ى ونشرها سنويا

تكييفه ودراسته لتحقيق تطلعات املرض ى مبني على قيم املجتمع املستمدة من الشريعة إلاسالمية، 

نشآت بتنفيذها حسب خطط متفق عليها مسبقا، وإصدار مجلة علمية وتحديد ألاولويات وإلزام امل

محكمة تعنى بتطلعات املرض ى، وذلك لتشجيع نشر الخبرات واملبادرات في جميع منظمات الرعاية الصحية 

في اململكة في مجال تطلعات وتوقعات وعالقات املرض ى، وتبني جائزة سنوية للمستشفى املتميز واملتميزين 

 ن في القطاع الصحي في مجال تطلعات املرض ى.من العاملي

وكانت أعمال املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى، الذي نظمه مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

كلينك"، تواصلت على مدى ثالثة أيام بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن  الجامعي، بالشراكة مع "مايو

 التميز في تطلعات املرض ى".في الرياض، تحت عنوان "ريادة 

وفي ختام املؤتمر شكر املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، الدكتور 

أحمد بن محمد أبوعباة، صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، 

للجان العاملة وعلى رأسهم الدكتور صالح الصالحي رئيس رعايته الكريمة لفعاليات املؤتمر، كما شكر ا

اللجنة املشرفة والدكتورة بسمة البحيران رئيسة اللجنة العلمية ودينا السماعيل رئيسة اللجنة املنظمة، 

http://www.alyaum.com/article/4099487
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ورؤساء اللجان الفرعية وأعضاؤها والفرق التطوعية من طالبات الجامعة على ما بذلوه من جهود كبيرة 

 إلنجاح املؤتمر.

وأكد املؤتمر على ضرورة إدراج موضوع تحسين تجربة املرض ى في صميم الاستراتيجيات للخدمات الصحية 

 إلى أن نجاح برامج تحسين 
ً
سواء للوزارات أو املستشفيات وعلى مختلف مستويات مقدمي الخدمة، مشيرا

 تجربة املرض ى تعتمد على مستوى الدعم من الجهات العليا وجعلها من ألاولويات.

وحث املؤتمر على أن يكون في كل منشأة صحية إدارة ترتبط باإلدارة العليا ويتم تمكينها لتهتم بتطلعات 

املرض ى، كما أوص ى املؤتمر بإنشاء جهة موحدة تعمل على تسهيل تحويل املرض ى حسب حاجتهم وبدون 

ألاعباء املالية وتوفير آلية عناء منهم بين املنشآت الصحية الحكومية بجميع قطاعاتها أو ألاهلية، مع تحمل 

 ووسيلة النقل. 

وأكد املؤتمر على أهمية التنسيق بين املنشآت الصحية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجال تحسين 

تجربة املرض ى لحين انشاء املظلة املقترحة، كما شدد املشاركون على أهمية إشراك املرض ى في تخطيط 

وسهولة الوصول للخدمات الصحية، على مستوى خدمات الوزارات وتصميم املنشآت وطرق واجراءات 

 واملستشفيات.

وأكد املؤتمر على أهمية التدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي على أساليب التعامل مع املرض ى. وفي 

 هذا الصدد ركز على التعاون مع الجهات التعليمية إلدراج مواد تركز على مفاهيم التعامل الصحيح مع

املرض ى في مناهج كليات الطب والكليات الصحية ألاخرى، وتكثيف البرامج التدريبية التي تعزز القيم 

 
ً
وتغرس املفاهيم التي تقوم على الرحمة والعطاء وإلاتقان. كما أوص ى بتقديم الدعم الكامل ماديا

 لالستخدام ألامثل للتقنية ووسائل التواصل وتطويعها لخدمة املريض و 
ً
 من يحيط به.ولوجستيا

نوفمبر  5ـ  6هـ املوافق 6061محرم  36ـ  36وعقد املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى في املدة من 

م، وحضره أكثر من ثالثة آالف مشارك من الشرائح ألاكثر استفادة من مخرجاته التطويرية هم: 3265

لتنفيذيون في الرعاية الصحية، املرض ى وعائالتهم، والقيادات في مجال تطلعات املرض ى، واملدراء ا

 والقيادات من أطباء وتمريض ومقدمو الرعاية الصحية، وأخصائيو الجودة، والطلبة.

 

 

 
 م 5115 نوفمبر 11-هـ  1436 محرم 51 الثالثاء

 

 طالبات من جامعة نورة حيصدن جوائز ابتكار عاملية 1
p://www.alyaum.com/article/4099439htt 

  

 

http://www.alyaum.com/article/4099439
http://www.alyaum.com/article/4099439
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     م5115 نوفمبر 15- هـ6143محرم  31 الخميس

 من السرقة« جامعة نورة»استحداث نظام حيمي اخرتاعات 
http://www.alyaum.com/article/4099869 

 

 

 

 

 

 

 

 

     م5115 نوفمبر 15- هـ6143محرم  31 خميس

 حرم أمري الرياض ترعى حفل خرجيات جبامعة نورة
حفل تخريج أكثر من  -أمس  -رعت حرم سمو أمير منطقة الرياض صاحبة السمو ألاميرة نورة بنت محمد 

 - 6065لشرف من مرحلة البكالوريوس لعام طالبة في الدراسات العليا والحاصالت على مراتب ا 622

هـ الذي نظمته عمادة شؤون الطالبات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بحضور وكيالت  6061

وعميدات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأمهات الخريجات في مركز املؤتمرات. واستهل الحفل بآيات من 

معة الدكتورة هدى بنت محمد العميل كلمة رحبت برعاية القرآن الكريم، ثم ألقت معالي مديرة الجا

الحفل والحضور ، موضحة أن الجامعة نالت شرف رعايتها ومشاركتها بناتها الخريجات، وأن هذه الرعاية 

 ليست غريبة على سموها التي دأبت على دعمها ورعايتها املستمرة املرأة السعودية.

الل هذا العام من تحقيق انجازات عديدة في خط سيرها نحو وقالت : إن جامعة ألاميرة نورة تمكنت خ

 التميز والجودة.

فقد تم مع بداية هذا العام إطالق برامج املاجستير وبرامج تأهيل القيادات النسائية وبرامج تأهيلية نوعية 

ريادة  لخدمة املجتمع بشراكات عاملية وإقليمية ومحلية. ونفتخر اليوم بأن نحتفل بباكورة إنتاج مركز 

مشروًعا ويساعد الشابات من داخل الجامعة ومن خارجها  00ألاعمال في الجامعة الذي يحتضن ويدعم 

على تحويل أحالمهن إلى مشاريع رائدة وناجحة تعود بالنفع عليهن وعلى مجتمعهن ووطنهن، فاليوم نحتفل 

ان وألامل والصبر بإطالق خمسة مشاريع تحكي قصص نجاح لشابات آمن بقدراتهن وتسلحن باإليم

 والطموح.

بعدها أكدت سمو ألاميرة نورة بنت محمد في كلمتها على فخرها واعتزازها بما شاهدته من تفوق خريجات 

الجامعة، ألامر الذي يدل على سعي الجامعة رغم عمرها القصير في إبراز الطاقات السعودية املؤهلة 

 ة كل في مجاله.املضيئة في عالم النجاحات بهدف ايصال رسالة سامي

http://www.alyaum.com/article/4099869
http://www.alyaum.com/article/4099869
http://www.alyaum.com/article/4099860
http://www.alyaum.com/article/4099860
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  م 5115 أكتوبر 14- هـ 6143 محرم 1 األربعاء

 طالبة ماجستري لسوق العمل 515جامعة األمرية نورة تؤهل 

 656التحق في برنامج الدراسات العليا للماجستير في جامعة ألاميرة نوره بنت عبدالرحمن هذا العام )

لدراسات إلاسالمية، وإدارة ألاعمال، وذلك في إطار طالبة( لدراسة تخصصات : اللغة العربية وآدابها، وا

الشراكات العلمية التي أبرمتها الجامعة مع عدد من الجامعات املحلية والعاملية، بغية النهوض بمستوى 

  التعليم ألاكاديمي لطالباتها.

غة طالبة في تخصص الل 06طالبة لدراسة املاجستير في تخصص الدراسات إلاسالمية، و  12وانضمت 

  طالبة في تخصص إدارة ألاعمال. 52العربية وآدابها، و 

وجاء برنامج الدراسات إلاسالمية بالتعاون مع الجامعة إلاسالمية باملدينة املنورة في تخصص ) التفسير 

وعلوم القرآن بالتعاون مع كلية القرآن الكريم، والعقيدة بالتعاون مع كلية الدعوة وأصول الدين، والسنة 

  وعلومها بالتعاون مع كلية الحديث الشريف (. النبوية

وتهدف هذه البرامج إلى خدمة العملية التعليمية إضافة إلى خدمة البرنامج للبحث العلمي في إثراء املكتبات 

بأبحاث عميقة وما يستجد من نوازل وقضايا معاصرة، وإعداد الكوادر العلمية املؤهلة واملتخصصة لنشر 

  يح في جميع بالد العالم والتدريس املحلية والعاملية .الدين إلاسالمي الصح

وفي ذات الاتجاه وقعت الجامعة عقد شراكة مع جامعة محمد الخامس في املغرب العربي لتقديم برنامج 

 ملا تتميز به هذه الجامعة في مجال الدراسات العربية اللغوية.
ً
 املاجستير في اللغة العربية وآدابها نظرا

مج إلى سد حاجة سوق العمل بخريجات مؤهالت من حملة املاجستير في اللغة العربية ويهدف البرنا

وعلومها حيث يعتمد هذا البرنامج على تحليل الظواهر اللغوية قديمها وحديثها وفق منهج لغوي أصيل 

فضال عن تلخيص النظريات ألادبية والنقدية والبالغية، ووصف التراث اللغوي وألادبي  ومعاصر، 

  بالغي والنقدي وفق املنطلقات اللغوية وألادبية.وال

، وألادب والبالغة، والنقد، -اللغة والنحو –ويشمل البرنامج أربعة تخصصات دقيقة هي : ) اللسانيات 

واللسانيات الحاسوبية ( وتتم دراستها عن طريق قسم اللغة العربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن 

 
ً
الذي أحدث مساق الحوسبة اللغوية في برامج املاجستير، وعّد من أكثر التخصصات  القسم الوحيد عربيا

املؤهلة التي تقود لدخول مجتمع املعرفة وخدمة املحتوى العربي، وإعادة شكل تعليم وتعلم اللغة العربية 

  ويجعلها مواكبة لعصرها.

عبدالرحمن من عقد اتفاقية مع جامعة أما عن برنامج إلادارة وألاعمال فتمكنت جامعة ألاميرة نوره بنت 

مدينة دبلن في إيرلندا لتقديم برنامج ماجستير العلوم في إدارة ألاعمال ومدته سنتين دراسيتين يشمل 

https://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%A4%D9%87%D9%84-151-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A/
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تخصصات : ) التسويق، واملالية، وإنشاء املشاريع وإلابداع ( وهي مجاالت حيوية تضيف الكثير للمرأة 

ى تقديم خبره تعليمية ذات نقلة نوعية جديدة من خالل إعداد السعودية العاملة، ويهدف البرنامج إل

  متخصصات على مستوى عال من الكفاءة ليشغلوا وظائف قيادية في املنظمات.

التي تشمل مقومات  الاستراتيجيةويؤهل البرنامج الخريجة ليكون لديها املعرفة والخبرة في مجال إلادارة 

ها على ألاداء وإدارة الشركات، والقدرة على حل املشاكل إلادارية على إلادارة الناجحة داخل املنشأة وتأثير 

املستوى الاستراتيجي والتكنيكي، عالوة على الاطالع على النظريات وألابحاث التجريبية في جميع جوانب 

وك إدارة ألاعمال، والقدرة على تطبيق املهارات البحثية لكتابة الرسالة وإحداث تغيرات في التفكير والسل

  الحالي في ألاوضاع التنظيمية بناء على ألادلة املكتسبة من ألابحاث.

ويمكن البرنامج الخريجات من تقييم وإصدار قرارات بخصوص تطوير حلول مناسبة ملجموعة من 

املشكالت التجارية على املستوى الوظيفي، والقدرة على التواصل بوضوح مع الخبراء والباحثين، 

قدمة لتنفيذ ونقل البحوث ويحفز الطالبات على تحديث وتعميق معلوماتهن واستخدام مهارات مت

ومهارتهن من خالل البحث والتدريب ألاكاديمي واملنهي، باإلضافة إلى إدراك دورهن في تمثيل إلادارة في 

 املجتمع وكيفية استخدام هذا الدور.

 

 

 

  م 5115 أكتوبر 11- هـ 6143 محرم 6 اإلثنين

 ة تربم اتفاقية شراكة مع جامعة نورةكلية القرآن باجلامعة اإلسالمي

أبرمت كلية القرآن الكريم والدراسات إلاسالمية بالجامعة إلاسالمية وجامعة ألاميرة نورة بنت عبد 

التفسير وعلوم “الرحمن، اتفاقية شراكة تشرف الكلية بموجبها على برنامج الدراسات العليا في تخصص 

 في جامعة ألام” القرآن
ً
  يرة نورة .املحَدث مؤخرا

صرح بذلك عميد كلية القرآن الكريم أ.د. أحمد بن علي السديس بأن هذه الاتفاقية تندرج في إطار تعاون 

الكلية على مختلف الجهات القرآنية من أجل تبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في الرقي ببرامج 

وأضاف د.  ن في هذا امليدان املبارك.الدراسات القرآنية، ويرفع من الكفاءات العلمية والبحثية للفاعلي

السديس أن الكلية باشرت بالفعل تدريس بعض املواد لصالح قسم الدراسات إلاسالمية بجامعة ألاميرة 

 نورة.

على البرنامج املذكور تتألف من عميد كلية القرآن،  إشرافيةيذكر أنه تم تفعيل الشراكة بتشكيل لجنة 

ومعهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة إلاسالمية، وعمادة ووكيل الدراسات العليا بالكلية، 

 الدراسات العليا بالجامعة إلاسالمية أيضا.

 

 

 

http://www.albiladdaily.com/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D9%85-%D8%A7/
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  م 5115 أكتوبر 51- هـ 6143 محرم 1 األربعاء

 جلسة عمل يف املؤمتر الدويل للتدريب 35

طوير، دشن وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد العوهلي امس ألاول املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والت

الذي نظمته عمادة التطوير وتنمية املهارات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، بحضور معالي مديرة 

الجامعة الدكتورة هدى العميل، والوكيالت وعميدات الكليات، وعدد من منسوبات الجامعة وطالباتها، 

  معية .وضيوف من داخل وخارج اململكة، وذلك في مركز املؤتمرات باملدينة الجا

برامج تدريبية معتمدة من  6ورشة عمل تفاعلية و 63جلسة علمية و 36ويضم املؤتمر الذي يستمر ثالثة أيام 

مراكز عاملية يقدمها نخبة من أفضل املتحدثين العامليين في مجال تدريب وتطوير املوارد البشرية، باإلضافة إلى 

دولية ومحلية لعرض أفضل الوسائل والبرامج معرض متخصص في التدريب والتطوير يشارك فيه مراكز 

 وألالعاب التدريبية .

واستهدف املؤتمر مدراء املوارد البشرية في القطاعين الخاص والعام، ومدراء التدريب والتطوير، واملدراء 

هب التنفيذيين والقيادات الحكومية وألاكاديميين، والطالب واملهتمين بمجال التدريب والتطوير وتنمية املوا

.وأكد وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد العوهلي في كلمته إن انطالقة املؤتمر واملعرض الدولي ألاولي للتدريب 

 الاستراتيجيةوالتطوير في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن يؤكد جدية العمل بتحقيق مشروعات الخطة 

خص التعليم الجامعي وخصوصا في خطته للجامعة ، ويؤكد التنسيق الفعال مع أهداف الوزارة فيما ي

 املستقبلية أفاق.

 

 

  م 5115 أكتوبر 53- هـ 6143 محرم 11 الجمعة

 حممد بن نواف يزور اجلناح السعودي يف املعرض الربيطاني
قام صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اململكة 

سعودي في املعرض البريطاني العالمي للمخترعين الذي يقام في العاصمة لندن بمشاركة املتحدة بزيارة الجناح ال

  علمية. باختراعاتطالبات سعوديات من جامعة الاميرة نورة 

الحس ي وفاقدي الحس الذي اشتركن في  الاعتاللواطلع سموه على اختراع جهاز إعادة وتأهيل وتحفيز مرض 

ذكرى العتيبي وهن اخصائيات عالج  والدكتورةوالدكتورة مها علي الغامدي اختراعه الدكتورة بدور املغربي 

طبيعي من جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن كما اطلع سموه على الاختراع الذي قدمته الدكتورة ذكرى 

 العتيبي بمشاركة الطالبة ريم البركة والطالبة ريم القحطاني وهو عبارة عن جهاز للتحفيز الحركي لعالج

الوجه والنتائج الوظيفية للشلل الرعاش ي واستمع سموه لشرح مفصل عن الاختراع الذي قدمته  اضطرابات

 الدكتورة مريم نايف العتيبي بمشاركة الدكتورة بدور املغربي وهو عبارة عن نظارة للمصابين بالعمى الدماغي.

https://www.albiladdaily.com/21-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8/
http://www.albiladdaily.com/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%81-%d9%8a%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85/
http://www.albiladdaily.com/%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a8%d9%86-%d9%86%d9%88%d8%a7%d9%81-%d9%8a%d8%b2%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%86%d8%a7%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85/
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  م 5115 نوفمبر 4- هـ 6143 محرم 55 األربعاء

 تماد مجعية القلب األمريكيةجامعة األمرية نورة حتصل على اع
نالت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الاعتماد من جمعية القلب ألامريكية، كمركز مستقل باسم الجامعة، 

  وذلك بعد استكمال جميع املتطلبات الخاصة باالعتماد.

تدريب إلاكلينيكي واملهارات ويأتي ذلك بعد تفعيل مركز املحاكاة واملهارات الطبي بالجامعة، حيث قام املركز بال

  السريرية لطالبات كليتي الطب والتمريض

والصيدلة، إضافة إلى دورات متخصصة لإلنعاش القلبي الرئوي وإلاسعافات ألاولية ملنسوبي الجامعة بالتعاون 

  مع الجمعية ألامريكية.

كرة املحاكاة لتطوير مهارات وسيتم تطبيق وإشراك عدد أكبر من الكليات وألاقسام في الجامعة الستخدام ف

الطالبات إلاكلينيكية ومهارات الاتصال وبناء الشخصية وإعادة توزيع أجهزة املحاكاة على املعامل واملختبرات 

  لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية غنية، في ظل بيئة تدريبية آمنه للتعلم.

صحية املرتبطة بصحة املرأة واملجتمع على ولتحقيق ذلك عمل املركز على تدريب طالبات وممارسات الخدمات ال

 واملوجهة للقطاع الصحي النسائي في اململكة.
ً
 وجه الخصوص، وتنفيذ الدورات املختلفة واملعتمدة عامليا

واستهدف املركز طالبات الكليات الصحية بالجامعة والقطاع الصحي النسائي بوجه عام ومنسوبي الجامعة، كما 

م من املركز منها قسم الاختبارات السريرية وقسم تنمية املهارات السريرية وقسم أقيمت الدورات بعدة أقسا

 املحاكاة الافتراضية.

 

 م 5115 نوفمبر 11-هـ  1436 محرم 51 الثالثاء
 

 طالبات من جامعة األمرية نورة حيصدن جوائز ابتكار عاملية 1
-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-ttps://www.albiladdaily.com/6h

-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86
-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9

-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9

%D8%AC%D9%88%D8%A7/ 
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https://www.albiladdaily.com/6-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%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-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7/
https://www.albiladdaily.com/6-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%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-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7/
https://www.albiladdaily.com/6-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%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-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7/
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 م 5115 أكتوبر14-هـ  1436 محرم 1 األربعاء  

 «جامعة نورة»يف « املاجستري»طالبة يلتحقن بـ   151
طالبة التحقن هذا العام، في برنامج الدراسـات العليـا للماجسـتير فـي جامعـة ألاميـرة نـورة بنـت عبـدالرحمن،   151

ســـــات إلاســـــالمية، وإدارة ألاعمـــــال، وذلـــــك فـــــي إطـــــار الشـــــراكات لدراســـــة تخصصـــــات: اللغـــــة العربيـــــة وآدابهـــــا، والدرا

العلمية التي أبرمتها الجامعـة مـع عـدد مـن الجامعـات املحليـة والعامليـة، بغيـة النهـوض بمسـتوى التعلـيم ألاكـاديمي 

 .لطالباتها

ـــمت  ــــي تخصـــــص  06، و«الدراســـــات إلاســـــالمية»طالبـــــة لدراســـــة املاجســـــتير فـــــي تخصـــــص  12وانضــ ــــة »طالبـــــة فـ اللغـ

ــــة وآدابهــــــا ــــي تخصـــــص  52، و«العربيـ ــــة فــ وجـــــاء برنــــــامج الدراســـــات إلاســــــالمية، بالتعـــــاون مــــــع «. إدارة ألاعمــــــال»طالبـ

ـــير وعلــــوم القــــرآن»الجامعــــة إلاســــالمية باملدينــــة املنــــورة، فــــي تخصــــص  بالتعــــاون مــــع كليــــة القــــرآن الكــــريم، « التفسـ

 .وعلومها بالتعاون مع كلية الحديث الشريف والعقيدة بالتعاون مع كلية الدعوة وأصول الدين، والسنة النبوية

وتهـــدف هـــذه البـــرامج إلـــى خدمـــة العمليـــة التعليميـــة، إضـــافة إلـــى خدمـــة البرنـــامج للبحـــث العلمـــي فـــي إثـــراء املكتبـــات 

بأبحـــاث عميقــــة، ومــــا يســــتجد مــــن نــــوازل وقضــــايا معاصـــرة، وإعــــداد الكــــوادر العلميــــة املؤهلــــة واملتخصصــــة لنشــــر 

 الدين إلاسالمي الصحي
ً
 وعامليا

ً
 .ح، في جميع بالد العالم والتدريس محليا

وفــي الســياق نفســه، وقعــت الجامعــة عقــد شــراكة مــع جامعــة محمــد الخــامس فــي املغــرب العربــي، لتقــديم برنــامج 

 إلى ما تتميز به هذه الجامعة في مجال الدراسات العربية اللغوية. ويهدف 
ً
املاجستير في اللغة العربية وآدابها، نظرا

نامج إلى سد حاجة سوق العمل، بخريجات مؤهالت من حملة املاجستير في اللغة العربيـة وعلومهـا، إذ يعتمـد البر 

 عـن تلخـيص 
ً
هذا البرنامج على تحليل الظواهر اللغوية قديمها وحديثها، وفـق مـنهج لغـوي أصـيل ومعاصـر، فضـال

والبالغــي والنقــدي وفــق املنطلقــات اللغويــة  النظريــات ألادبيــة والنقديــة والبالغيــة، ووصــف التــراث اللغــوي وألادبــي

 .وألادبية

ويشــمل البرنــامج أربعــة تخصصــات دقيقــة هــي: اللســانيات، اللغــة والنحــو، وألادب والبالغــة، والنقــد، واللســانيات 

الحاســوبية. وتــتم دراســتها مــن طريــق قســم اللغــة العربيــة بجامعــة ألاميــرة نــورة. أمــا عــن برنــامج إلادارة وألاعمــال، 

نت جامعة ألاميرة نوره من عقد اتفاق مع جامعة مدينة دبلن في أرلندا، لتقديم برنامج ماجستير العلـوم فـي فتمك

إدارة ألاعمــــال ومدتــــه ســــنتين دراســــيتين، يشــــمل تخصصـــــات: التســــويق، املاليــــة، وإنشــــاء املشــــاريع وإلابــــداع. وهـــــي 

امج إلــــى تقــــديم خبــــره تعليميــــة ذات نقلــــة مجــــاالت حيويــــة تضــــيف الكثيــــر للمــــرأة الســــعودية العاملــــة، ويهــــدف البرنــــ

نوعيــــــة جديــــــدة، مــــــن خــــــالل إعــــــداد متخصصــــــات علــــــى مســــــتوى عــــــاٍل مــــــن الكفــــــاءة ليشــــــغلوا وظــــــائف قياديــــــة فــــــي 

 .املنظمات

http://www.alhayat.com/Articles/11573286/151-طالبة-يلتحقن-بـ--الماجستير--في--جامعة-نورة-
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ويؤهــل هـــذا البرنــامج الخريجـــة ليكــون لـــديها املعرفـــة والخبــرة فـــي مجــال إلادارة الاســـتراتيجية، التــي تشـــمل مقومـــات 

نشـــــأة وتأثيرهــــــا علـــــى ألاداء وإدارة الشـــــركات، والقـــــدرة علــــــى حـــــل املشـــــاكل إلاداريـــــة علــــــى إلادارة الناجحـــــة داخـــــل امل

املســـتوى الاســـتراتيجي والتكنيكـــي، عـــالوة علـــى الاطـــالع علـــى النظريـــات وألابحـــاث التجريبيـــة فـــي جميـــع جوانـــب إدارة 

لتفكيـــر والســـلوك الحـــالي فـــي ألاعمـــال، والقـــدرة علـــى تطبيـــق املهـــارات البحثيـــة لكتابـــة الرســـالة وإحـــداث تغيـــرات فـــي ا

 .ألاوضاع التنظيمية بناء على ألادلة املكتسبة من ألابحاث

 

 

 

 م 5115 كتوبر 11-هـ  1436 محرم 6 اإلثنين  

 «التدريب والتطوير»متحدثًا يف مؤمتر 25 
 

حمن في الرياض اليوم )إلاثنين( أعمال املؤتمر واملعرض الدولي ألاول تطلق جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالر 

  35للتدريب والتطوير، وتستمر ثالثة أيام بمركز املؤتمرات في مقر الجامعة بمدينة الرياض، بمشاركة 
ً
متحدثا

 .من أبرز الشركات والجامعات العاملية

هدى العميل في بيان أمس، أن املؤتمر يهدف إلى  وأوضحت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة

استعراض مبادئ ومعايير املواهب وسبل تطويرها، والتعرف على املؤشرات العلمية والعملية الكتشاف املواهب 

في املنظمات، وتبادل الخبرات والتجارب الستكشاف أفضل املمارسات في مجال إدارة املواهب، وضمان مراقبة 

أهم التحديات التي تواجه إدارة املواهب في العالم العربي وسبل مواجهتها، والتعرف على أهم الجودة، ومناقشة 

ألادوات والتكنولوجيا التي تسهم في تدريب وتطوير املوظفين والقادة والطالب، وتنمية مواهبهم، وإبراز أهمية 

اهب، والحفاظ على الكفاءات ربط إدارة املواهب باملسارات الوظيفية والجدارات، وعرض سبل احتضان املو 

البشرية في املنظمات، ومشاركة مؤسسات التدريب الدولية واملعروفة واملتخصصة بالتطوير التنظيمي على 

 .املستويين إلاقليمي والعالمي

وأشارت إلى أن املؤتمر يستهدف مديري املوارد البشرية في القطاعين الخاص العام، ومديري التدريب والتطوير، 

رين التنفيذيين والقيادات الحكومية، وألاكاديميين والطالب، وكل املهتمين بمجال التدريب والتطوير وتنمية واملدي

ورشة عمل تفاعلية يقدمها نخبة من  63جلسة علمية، و 36املواهب. وأضافت العميل أن املؤتمر يتضمن عقد 

، وبرامج تدريبية معتمدة من مراكز عاملية أفضل املتحدثين العامليين في مجال تدريب وتطوير املوارد البشرية

 في التدريب والتطوير تشارك فيه مراكز دولية ومحلية لعرض 
ً
 متخصصا

ً
يقدمها مدربون متخصصون، ومعرضا

 .أفضل الوسائل والبرامج وألالعاب التدريبية

ر بالتظاهرة العاملية، بدورها، وصفت وكيلة جامعة ألاميرة نورة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن الزامل املؤتم

التي سعت من خاللها الجامعة إلى تقديم أبرز وأفضل املدربين واملحاضرين من الجنسين من كل دول العالم إلى 

الرياض؛ لالستفادة من خبرتهم الطويلة في املجاالت التدريبية والتطويرية. واعتبرت أن املؤتمر موجه إلى كل فرد 

http://www.alhayat.com/Articles/11629770
http://www.alhayat.com/Articles/11629770
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ألن تطوير الكوادر واملواهب الوطنية مطلب لدى الجميع، »ي والخاص، وقالت: في املجتمع في القطاعين الحكوم

 مع ما تنص عليه الخطط التنموية في الدولة، التي تنص على ضرورة اهتمام جميع القطاعات بتطوير 
ً
تماشيا

ملؤتمر الضوء ظ ويسلط ا«. برامج تدريب القوى العاملة الوطنية وتأهيلها بما يواكب املعارف والتقنيات الحديثة

على سبعة محاور أساسية في تطوير قدرات املواهب، مثل تطوير وتنمية املواهب، والقيادة وإدارة املواهب، 

وضوابط ومعايير إدارة املوهب، وكيفية إدارة املواهب من خالل املوارد وألادوات والتكنولوجيا، والرؤى 

الوظيفية، وتلخص في محورها السابع أهمية احتضان  والتجديات، إضافة إلى الجدارات، واملواهب، واملسارات

 .املواهب والحفاظ على رأس املال البشري 

 

 

 

 م 5115 كتوبر 53-هـ  1436 محرم 11 الجمعة
 

 لنشر الفن واملعرفة بني أفراد اجملتمع« جامعة نورة»روع ريادي يف مش
بادرت رائدة ألاعمال السعودية نهى العصيمي، خريجة كلية اللغات والترجمة في جامعة ألاميرة نورة بنت 

، وهو مؤسسة تختص بنشر ثقافة الفن «نون إيفينتس»عبدالرحمن، بتطبيق مشروع ريادي طموح باسم 

« الرقمي واليدوي »طويعها لخدمة املجتمع، من خالل تنظيم فعاليات وورش عمل في الفنون بنوعيها واملعرفة وت

في مجاالت املعرفة عامة. وقدمت العصيمي عبر مشروعها الذي يحتضنه مركز دعم وريادة ألاعمال بجامعة 

املرأة )ديم املناهل(  ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، املدعوم من صندوق ألاميرة مضاوي بنت مساعد لتنمية

، وهو لقاء شبابي، يضم «مقهى القادة»أنشطة وفعاليات داخل الجامعة وخارجها، ومن أبرزها تنظيم فعالية 

نخبة من القياديات يجتمعن لتبادل الخبرات وآلاراء. ويتم من خالله تقديم الفائدة واملتعة على حٍد سواء، من 

فية تنميتها، ثم فتح باب الحوار مع الحضور لتبادل الخبرات. كما شخصيات تميزت بمهارة قيادية معينة وكي

لتدريب الفتيات والسيدات املهتمات على أفضل « كوني منسقة زهور »نظمت ورشة عمل متخصصة بعنوان: 

ألاساليب العلمية في تنسيق وتزيين الزهور بطرق عصرية مبتكرة إلضفاء مزيد من الروعة والجمال والبهجة في 

 على التنسيق لدورة جديدة في تصميم املجوهرات. وأوضحت العصيمي أنها لم تكن  النفوس،
ً
وتعمل حاليا

حظيت بفرصة كبيرة »تتخيل في يوم من ألايام أن تصبح رائدة أعمال، وأن يكون لها عملها الخاص، مضيفة أنها 

كما حصلت على «. املناهل ديم»من خدمات التمويل والدورات التدريبية والتطويرية التي قدمها لها صندوق 

خدمات إلارشاد وتطوير ألاعمال، إضافة إلى توفير مساحة عمل من مركز دعم وتطوير ألاعمال في جامعة ألاميرة 

 .«نورة، الذي قدم لي الكثير من أجل إطالق مشروعي وتحويل فكرتي إلى مشروع ريادي واعد

 اتفاق تعاون مشترك مع ُيذكر أن مركز دعم وتطوير ألاعمال بجامعة ألاميرة نور 
ً
ة بنت عبدالرحمن وقع أخيرا

صندوق ألاميرة مضاوي بنت مساعد لتنمية املرأة، وقعته رئيس مجلس إدارة صندوق ألاميرة مضاوي بنت 

مساعد، ومديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، وذلك بهدف دعم وتطوير قطاع 

ت في اململكة، وتقديم خدمات تسهم في مساعدة الطالبات على إطالق مشاريع ريادية ألاعمال الريادية للسيدا

مبتكرة، وتعزيز ثقافة العمل الحر للسيدات، من أجل النهوض في الدور الرائد للمرأة السعودية، وتعزيز جهودها 

 .في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة

http://www.alhayat.com/Articles/11677196/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A--%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9--%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://www.alhayat.com/Articles/11677196/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%81%D9%8A--%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9--%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
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ج مصورات ومصممات أزياءجا 
ّ
 معة نورة ختر

الذي « معرض اتجاهات»تستعد جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بكلية التصاميم والفنون، الفتتاح 

 لطالباتها، موزعة بين التصميم الجرافيكي والداخلي، وألازياء، والتصوير التشكيلي،  16يعرض 
ً
 إبداعيا

ً
مشروعا

إطار مشاريع أقسام الكلية: تصميم ألازياء والنسيج، والتصميم الجرافيكي، والوسائط والطباعة، وذلك في 

 .الرقميـة، والتصميـــم الداخلي، والتصويـــر التشكيلي والطباعة

نوفمبر(، برعاية حرم  -تشرين الثاني  61 - 65من شهر صفر القادم ) 1 - 6وسيقام املعرض خالل الفترة بين 

 من الجامعة على إبراز دور التصميم والتصوير في أمير منطقة الرياض 
ً
ألاميرة نورة بنت محمد بن سعود، حرصا

دعم الجانب الحضاري والسياحي والجمالي للمملكة، ممثلة بمدنها ومحافظاتها، من خالل أفكار وحلول إبداعية 

 .مميزة في التصميم

لكلية والتعرف عن قرب على مستوياتهن وسيتيح املعرض الفرصة لشريحة املستثمرين لاللتقاء بخريجات ا

ومعاينة أعمالهن، من أجل إيجاد فرص عمل حقيقية لهن، وتعريف املجتمع بمستوياته على مخرجات كلية 

 .التصاميم والفنون املميزة التي تعد نتاج عمل وجهد ومثابرة من قطاعات الجامعة والكلية كافة

املعرض إلى تأكيد أهدافها وخططها الاستراتيجية املنصبة على وتهدف الجامعة، ممثلة بالكلية، من خالل هذا 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة في الاقتصاد القائم على املعرفة، ودعم الطالبات الخريجات لالنتظام في سوق 

 للهدف الذي تسعى له الكلية والجامعة، بوصفها قوة داعمة للفتاة السعودية التي تعتبر أحد
ً
 العمل، تحقيقا

 .أهم الاستثمارات الجديدة في الخريطة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية

 تخصصية مجانية، إضافة إلى دورات احترافية لهواة التصميم وممارساته، تقدمها 
ً
يذكر أن املعرض يقدم ورشا

من الثامنة نخبة من أساتذة التصميم واملدربات املعتمدات على مدى أيام املعرض، الذي يستمر خمسة أيام 

 إلى الـ
ً
 حتى الـ 63صباحا

ً
 لطالبات ومنسوبات الجامعة، ثم يعاود الافتتاح من الرابعة عصرا

ً
مساء للزوار  62ظهرا

 .من خارج الجامعة
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 طالبة 6512كليات صحية تضم  1تستحدث « جامعة نورة»

طالبة،  6610أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض استحداثها خمس كليات صحية، تضم 

مايو »، الذي ينظمه مستشفى الجامعة، بالتعاون مع مركز «ريادة التميز في تطلعات املرض ى»على هامش مؤتمر 

 من السعودية وخارجها. وهي املبادرة التي ثمنها راعي املناسبة، أمير متحد 35ألاميركي الشهير، بمشاركة « كلينك
ً
ثا

http://www.alhayat.com/Articles/11843340/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D8%B1%D9%91%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D9%85%D8%B5%D9%85%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
http://www.alhayat.com/Articles/11905440
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ننهئ إدارة املستشفى على تحقق هذا التطور الكبير »الرياض فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الذي قال: 

 .«وإلانجازات املتواكبة، مع الاهتمام بصحة إلانسان في كل مكان

 »واعتبر أمير الرياض الجامعة 
ً
، يمثل أهم ركيزة لتعليم املرأة في العالممعقال

ً
 عن فخره بالجامعة، «علميا

ً
، معربا

 عالمات مميزة لهم املكانة العالية 
ً
التي أكد أنه يتمنى لها وإلدارتها ولطالباتها التوفيق والنجاح، وأن يكونوا دائما

 .«ؤى وألافكار خادمة ألبناء املجتمعفي كل موقع يصلون إليه، كما أتمنى للمؤتمر التوفيق وأن تكون ألابحاث والر 

من جهته، بّين املدير التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي )تابع لجامعة ألاميرة نورة( 

 من داخل اململكة، من القطاعين الحكومي والخاص،  35الدكتور أحمد أبوعباة أن املؤتمر يشارك فيه 
ً
متحدثا

ع الاستراتيجيات الشتراك املرض ى والقيادات ومقدمي الخدمة في تحسين تجربة املرض ى ويتم التركيز فيه على وض

وعرض أهم التحديات وآليات الابتكار للتغلب عليها، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا لتحسين املخرجات 

 .الصحية وتجربة املريض

ثقافتنا وتربيتنا إلاسالمية، ونابع من  وأشار أبوعباة إلى أن مبدأ تحقيق تطلعات املرض ى له أصله العريق في

 .تعاليم الدين التي أساسها العطاء والعطف والرحمة والشعور بحاجة آلاخرين وتخفيف معاناتهم وتفريج كربهم

بدورها، أفادت مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل أن تنظيم املؤتمر يأتي في سياق التطلعات العليا 

نموذجا ُيحتذى به في مجال صحة املرأة والطفل »عبدالعزيز الجامعي ألن يكون ملستشفى امللك عبدهللا بن 

وأشارت إلى خطة استراتيجية تطمح إلى تحقيق التميز في برامج التعليم والتأهيل للمرأة بشكل عام، «. واليافعين

ان وفي املجال الصحي بشكل خاص، مبينة أنه جرى استحداث خمس كليات صحية، هي الطب وطب ألاسن

، يدرس فيها نحو  61والتمريض والصيدلة وعلوم الصحة والتأهيل، تتضمن 
ً
آالف طالبة،  6تخصصا دقيقا

 .وُدعمت هذه الكليات بمركز للمحاكاة ومركز أبحاث ومستشفى تعليمي مصمم ومجهز على أعلى مستوى 
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 جامعة نورة»لطالبات « االبتكار العلمي»جوائز دولية يف 
حصلت ست طالبات مخترعات من كلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على 

ظمته الجمعية البريطانية لالختراع خمس جوائز لالبتكار العلمي في املعرض البريطاني الدولي للمخترعين، الذي ن

 
ً
 .والابتكار في لندن أخيرا

وأوضحت عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل بجامعة ألاميرة نورة الدكتورة لينا فهمي حماد، في مؤتمر صحافي 

 يوجد فيها ثالث أندية، وهي:  66عقد في مقر الجامعة أمس، أن كلية الصحة وعلوم التأهيل التي تضم 
ً
تخصصا

بتكار والعالج الطبيعي وقادة الصحة، مخصصة لجميع الطالبات خارج نظام املحاضرات، وتهدف إلى اكتشاف الا 

 املوهوبات 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/12024621/%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A--%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A--%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA--%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-
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 .في جو من إلابداع لتحويل املادة العلمية إلى أرض الواقع لخدمة فئة من املجتمع وهم املرض ى

لعواجي عن سعادتها بحصد ثمار مجهود من جهتها، عّبرت وكيلة شؤون الطالبات في الكلية الدكتورة نسرين ا

 .الطالبات الفائزات، الذي كان هو ألاساس وراء صبرهن وثقتهن وحب العمل وروح القلب الواحد بينهن

بدورها، أكدت املشرفة الطالبية في الكلية الدكتورة هدى زكريا أن الكلية تفتح أبوابها للطالبات ليس فقط لنهل 

الحتضان املواهب الشابة داخل القاعات الدراسية وخارجها وتعمل على متابعتهن العلم واملواد الدراسية، بل 

 .وألاخذ بيدهن

وأضافت أن طالبات البكالوريوس بدور املغربي ومها القحطاني وذكرى العتيبي، الالتي يدرس تخّصص عالج 

لم في املعرض البريطاني طبيعي حصلن على الجائزة الذهبية املزدوجة والفوز بميدالية ذهبية على مستوى العا

 إلعادة تأهيل وتحفيز إلاحساس ملرض ى الاعتالل الحس ي»نظير  3265لالبتكارات والاختراعات 
ً
، «ابتكارهن جهازا

أعلى جائزة في  -كما حصلت الطالبتان بدور املغربي ومريم العتيبي من التخصص نفسه على الجائزة املاسية 

ستوى العام، البتكارهن نظارة ملصابي العمى الدماغي، فيما حصلت ذكرى والجائزة البالتينية على امل -املعرض 

التحفيز الحس ي الحركي لعالج الاضطرابات »العتيبي وريم البركة وريم القحطاني على امليدالية الذهبية لجهاز 

 .«الوجهية والنتائج الوظيفية لشلل الرعاش

اختراعهن عن جهاز إلعادة تأهيل وتحفيز إلاحساس ملرض ى وتحدثت الطالبة بدور املغربي نيابة عن زميالتها عن 

الاعتالل الحس ي، الذي يقوم بعالج استخدام الحواس املختلفة ملساعدة املصابين بضعف في الجهاز الحس ي، 

ويعمل على التحسين الوظيفي في الخاليا املتضررة التي تعوق ألاداء الحركي الوظيفي ويجدون صعوبة في 

 .ة الخارجيةالتفاعل مع البيئ

إن املصاب »بقولها: « نظارة املصابين بالعمى الدماغي»وشرحت الطالبة مريم العتيبي نيابة عن زميالتها اختراع 

 عن التعرف على ألاشخاص حتى أقرب الناس له مع العلم أنه يراهم بالعمى، ولكن يستطيع أن 
ً
يكون عاجزا

، مضيفة أن النظارة 
ً
موصلة بكاميرا وسماعة لألذن تسمح للمريض باستخدامها يفهم أو يستوعب ما يراه جيدا

طول الوقت، ألامر الذي يؤدي إلى تحسين النشاط اليومي وجعله مستقل بذاته من دون الحاجة إلى مساعدة 

 .آلاخرين، بحيث تنطق الاسم عند مشاهدتها ألي شخص مخزن في ذاكرتها

حفيز الحس ي الحركي لعالج الاضطرابات الوجهية والنتائج الت»واستعرضت الطالبة ذكرى العتيبي ابتكارهن لجهاز 

الذي يساعد املريض في مواجهة مضاعفات املرض وآثاره والتغلب على آلاثار الجانبية « الوظيفية لشلل الرعاش

للدواء، إذ يحوي الجهاز أربطة للظهر بخاليا ذكية ترسل إشارات للساعة املنبهة في حال كان املريض في وضع 

وأربطة للرقبة تقاوم الانحناء فيهما موصلة بفرشاة محفزة لعضالت املضغ والتغلب على الاضطرابات خاطئ، 

 يحول الطعام الصلب إلى شبه سائل أو سائل ليسهل على املريض تناوله عبر ألانبوب املوصل
ً
 .الوجهية، وكوبا
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 جامعة نورة تطلق املؤمتر واملعرض الدويل األول للتدريب والتطوير
أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات، أمس عن إطالق املؤتمر 

محرم الجاري، برعاية وزير التعليم  0 – 1الفترة من  واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير وذلك خالل

  .الدكتور عزام الدخّيل

أيام سيثري املشاركون فيه بأوراق علمية ترتكز على السبل  6ويتناول املؤتمر محاور رئيسة تستمر على مدى 

دولية املتعلقة بالتصميم وألادوات واملفاهيم املتعلقة بالتطوير والتدريب وإدارة املواهب باإلضافة إلى املعايير ال

التوجيهي وتطوير القيادة بموجب الخبرة وتقييم تطوير القيادة والتعامل مع التحديات املؤسسية من خالل إدارة 

  .املوارد البشرية

وأشارت مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل في مؤتمر صحفي عقد أمس في مقر الجامعة، إلى أن الجامعة 

ة إلامكانات والجهود لدعم جودة تعليم املرأة العالي، وتعزيز كفاءة مخرجاته بما يلبي تسعى إلى تسخير كاف

  .الطموحات والتطلعات التي توليها قيادة خادم الحرمين الشريفين لتعليم املرأة في بالدنا

أفضل وبينت أن الجامعة تتجه دوما إلى التميز وإحداث بصمة في التعليم العالي للمرأة، من خالل تطبيق 

الاستراتيجيات الرامية إلى دمج قيم التعليم والبحث واملشاركة واملسؤولية الاجتماعية، باإلضافة إلى التطوير 

الاستراتيجي املستمر للبرامج ألاكاديمية، وتطبيق الشراكة املعرفية والتعليمية مع مؤسسات التعليم العالي املميزة 

تمر عميدة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة عبير الحربي أن كما أكدت رئيسة املؤ  .في مختلف دول العالم

املؤتمر يعد تظاهرة محلية بطابع عالمي، شرفت الجامعة بأن تكون أول مستضيفيها على مستوى العالم، ما 

يؤشر بوضوح إلى مكانة وأهمية هذه الجامعة الدولية، التي تخطت حدود املحلية باقتدار نحو العاملية. ويعقد 

ؤتمر مجموعة من ورش العمل لكال الجنسين سيتم خاللها عرض الخبرات والتجارب يقدمها مختصون من امل

، التي يقدمها املستشار في التعليم «مقهى املعرفة»الداخل والخارج. كما سيستفيد املشاركون من ورشة 

 .يةبرامج تدريبية معتمدة من مراكز عامل 6كما سيكون هناك «. ديفيد جورتين»املؤسس ي 
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 جلسة علمية 51ساعة عمل و 57تنظمه جامعة نورة ويضم 

 نشاطًا علمياً  61انطالق املؤمتر واملعرض الدويل األول للتدريب بـ 
، املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير، تطلق جامعة ألاميرة نورة بنت عبدال

ً
رحمن في الرياض غدا

أكتوبر الحالي، في مركز  36برعاية ودعم وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل. وتستمر الفعاليات حتى 

ملؤتمر قطاع املؤتمرات في مقر الجامعة بمدينة الرياض، التي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم. ويستهدف ا

مديري التدريب والتطوير وتنمية املوارد البشرية في القطاعين العام والخاص. وأكدت الدكتورة هدى العميل، 

مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، أن الجامعة تسعى لتسخير كافة إمكاناتها وجهودها لدعم وخدمة 

الجامعة تدرك أن عليها حمل مهمة جليلة الشأن، لذلك  املرأة السعودية في كل جوانب الحياة، مشيرة إلى أن

 إلى التميز وإحداث بصمة في التعليم العالي للمرأة، ومن أجل ذلك تعمد إلى تطبيق أفضل 
ً
تسعى دوما

الاستراتيجيات الرامية إلى دمج قيم التعليم والبحث واملشاركة واملسؤولية الاجتماعية، باإلضافة إلى التطوير 

املستمر للبرامج ألاكاديمية وتطبيق الشراكة املعرفية والتعليمية مع مؤسسات التعليم العالي املتميزة  الاستراتيجي

 .في مختلف دول العالم

وتستضيف الجامعة في املؤتمر واملعرض الدولي، نخبة من كبار املتحدثين من جميع أنحاء العالم، وتسعى من 

ديري ومسؤولي املوارد البشرية الستكشاف أفضل املمارسات في خالله لتحقيق تبادل الخبرات والتجارب بين م

مجال إدارة املواهب، إضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تقف أمام إدارة املواهب في العالم العربي، وسبل 

مواجهتها، والتعرف على أهم ألادوات والتطبيقات املستخدمة في تدريب وتطوير املوظفين، والقادة والطالب 

نمية مواهبهم، وكيفية رفع مستوى منهجية عمليات التدريب والتطوير للموظفين في املنظمات، والحفاظ على وت

  .الكفاءات البشرية فيها

وحرصت الجامعة في هذه التظاهرة املحلية التي تتسم بالطابع العالمي على دعم مسيرة املرأة في كافة املجاالت 

ات مخصصة لهن تعمل على مدار الساعة، وتقدم البرامج التدريبية قاع 1التطويرية والتدريبية من خالل 

 .واملحاضرات وورش العمل التي تسعى من خاللها الجامعة لتطوير قدرات املرأة السعودية

ولم تتوقف اهتمامات الجامعة عند الجانب النسائي، بل سعت إلى أن يكون هناك استفادة من برامجها 

ورشة عمل تفاعلية يقدمها نخبة  63جلسة علمية، و 36على ثالثة أيام،  ساعة قسمت 31للشباب من خالل 

من أفضل املتحدثين العامليين في مجال تدريب وتطوير املوارد البشرية، ومعرض متخصص في التدريب والتطوير 

  .يشارك فيه مراكز دولية ومحلية لعرض أفضل الوسائل والبرامج وألالعاب التدريبية

برامج تدريبية معتمدة من مراكز عاملية يقدمها مدربون متخصصون،  6ول مرة في اململكة وتقدم الجامعة أل 

تهدف إلى الارتقاء بمستوى ألاداء والفاعلية للمدربين واملتدربين، باإلضافة إلى كيفية التعامل مع التغيرات 

 .الحياتية

، الذي يساعد املتدربين على «ريب وآيماسالزمالة في أنظمة ومعايير التد»ويقدم الدكتور محمود التايه برنامج 

 للمعايير الدولية للتصميم الدولي لضمان كفاءة وفاعلية التدريب
ً
 .تحليل بنية الحزمة التدريبية، وفقا

ن برنامج  ِ
ّ
، الذي تقدمه املدربتان جودي فان زون وليندا بيرلوت املتدربين من «مهارات الكوتشيج»فيما سيمك

يومية لحياة إلانسان، وإيجاد فرق عمل قادرة على تقدير التنوع، باإلضافة إلى تحفيز التعامل مع التغيرات ال

 
ً
  .ألافراد في فرقهم ليكونوا أكثر مشاركة وتحفيزا

نقاط قوة املشاركين في القيادة وتحديد ما مدى قدرة كل منهم على « القائد املرن »وسيكتشف البرنامج الثالث 
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ضافة الستيعابه أسس ورؤية القيادة الواضحة ومجموعة القيم ألاساسية، التأقلم في رحلته القيادية باإل 

 ويقدمه

  .أربعة مدربين وهم ديفيد ألتمان، وبرناديت كونراثس، وجينا إيكيرت، وجينيفر مارتينيو 

سعت ووصفت وكيلة جامعة ألاميرة نورة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن الزامل املؤتمر بالتظاهرة العاملية التي 

من خاللها الجامعة إلى تقديم أبرز وأفضل املدربين واملحاضرين من الجنسين من كل دول العالم إلى الرياض؛ 

 لكل فرد في املجتمع في 
ً
ت املؤتمر موجها لالستفادة من خبرتهم الطويلة في املجاالت التدريبية والتطويرية. وعدَّ

 
ً
 مع ما ألن تطوير الكو »القطاعين الحكومي والخاص، قائلة

ً
ادر واملواهب الوطنية مطلب لدى الجميع تماشيا

تنص عليه الخطط التنموية في الدولة التي تنص على ضرورة اهتمام جميع القطاعات بتطوير برامج تدريب 

  .« القوى العاملة الوطنية وتأهيلها بما يواكب املعارف والتقنيات الحديثة

للتدريب والتطوير عميدة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة عبيـر وكشفت رئيسة املؤتمر واملعرض الدولي ألاول 

شخصية عاملية تعد ألابرز على مستوى العالم في املجاالت التطويرية قدمها  63بنت علي الحربي عن وجود 

بية، املؤتمر لكافة شرائح املجتمع. مشيرة إلى أن املؤتمر لن يتوقف عند املحاضرات وورش العمل والدورات التدري

 للنقاش بين كافة الحاضرين؛ « مقهى حواري »بل حرص أن يكون هناك جلسات حوارية بإطالق 
ً
سيكون مفتوحا

 من الجوانب إلايجابية للمشاركين
ً
 .لالستفادة من الدورات وتطبيقها في هذه الجلسة التي ستكشف كثيرا
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عِيدي طب األسنان
ُ
 مطالبة باملرونة يف ابتعاث م

انطلق في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، أمس، اللقاء السادس عشر لعمداء كليات طب ألاسنان 

  .في جامعات اململكة، بحضور مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل

لة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف بعمداء الكليات املشاركين في اللقاء، وشكرت ورحبت وكي

كلية طب ألاسنان بالجامعة الستضافتها وتنظيمها اللقاء هذا العام، مشيرة إلى أهمية وجود برامج مشتركة بين 

املرونة في ابتعاث املعيدين، كليات طب ألاسنان في الجامعات السعودية بخصوص تبادل الزوار الدوليين، و 

واملسؤولية الاجتماعية لكليات طب ألاسنان وماذا يمكن أن تقدم من خدمات للمجتمع، والدعم املأمول من 

 . كليات طب ألاسنان العريقة لكليات طب ألاسنان الناشئة

قارنتها بالحاجة من جهته، استعرض الدكتور عبدالغني ميره، إحصائية أعداد أطباء ألاسنان في اململكة وم

املستقبلية، ثم قدم الدكتور علي ألاحيدب تقرير لجنة تحديد البيانات املطلوبة لقاعدة البيانات الخاصة 

باللجنة، فيما تحدث الدكتور محمد املحيميد تجربة كلية طب ألاسنان بجامعة القصيم في تطبيق وقياس 

  .سنانالكفاية ألاولى من الكفايات املطلوبة لخريج كلية طب ألا 

 عن معايير خاصة لالعتماد 
ً
كما قدمت عميدة كلية طب ألاسنان بالجامعة الدكتورة ابتسام املاض ي تصورا

، مبينة أن الكلية تهدف إلى تدريب وتخريج طبيبات أسنان على «CODA» ألاكاديمي على غرار املعايير املطبقة في

ملجتمع من خالل توفير برامج توعوية في طب ألاسنان مستوى عال من الكفاءة والتمكن بمعايير عاملية وخدمة ا
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والعالج الوقائي وعمل بحوث في جميع املجاالت الخاصة بطب ألاسنان مع تركيز خاص على املشاكل املحلية 

  .واملساهمات البيئية

بية وتم خالل اللقاء مناقشة املجال الثاني من مجاالت كفايات خريجي كليات طب ألاسنان في اململكة العر 

السعودية والاستماع القتراحات املشاركين ملواضيع اللقاءات املقبلة، وتبع برنامج اللقاء زيارة العمداء للمكتبة 

  .املركزية بالجامعة وعيادات كلية طب ألاسنان

يذكر أن كلية طب ألاسنان بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أنشئت بعد صدور موافقة خادم الحرمين 

هـ ، وفتحت أبوابها للطالبات مع بداية 6066/ 1/1امللك عبدهللا بن عبدالعزيز ـ رحمه هللا ـ بتاريخ الشريفين 

، حيث تقدم الكلية برنامج البكالوريوس في طب وجراحة ألاسنان «3263سبتمبر »هـ 6066/6060العام الدراس ي 

طب ألاسنان يتبعها سنة  خالل سبع سنوات تتضمن سنة تحضيرية، باإلضافة إلى خمس سنوات من دراسة

 .طالبة 653الامتياز، وبلغ عدد الطالبات امللتحقات حتى تاريخه 
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 رخبريًا يف املؤمتر واملعرض الدويل للتدريب والتطوي 32
 

كز املؤتمرات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم، املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب ينطلق في مر 

والتطوير، ويستهدف املؤتمر قطاع مديري التدريب والتطوير وتنمية املوارد البشرية في القطاعين العام والخاص، 

 . واملهتمين بمجال تنمية املواهب، وألاكاديميين والطالب

كيلة جامعة ألاميرة نورة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن الزامل، أن املؤتمر يسلط الضوء على أهم وذكرت و 

ألادوات والتقنيات الحديثة، التي تساهم في تدريب القوى البشرية الوطنية، وأضافت: يمكن للمشتركين في 

أفضل الجهات العاملية في مجال  املؤتمر الاستفادة مما يقدمه من أوراق عمل، وورش، وبرامج مقدمة من ِقبل

التدريب والتطوير للقوى البشرية، وهناك محاور وأنشطة خاصة للموظفين، تساعد القائد على اكتشاف قدرات 

املوظفين وإمكاناتهم وقيمهم وقيمتهم ونقاط القوة، التي يتمتعون بها، وكيفية الاستفادة املثلى منها، وتحفيز 

 .طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم

وأوضحت أن املؤتمر سيكون فيه جوانب تركز على أهم ألادوات وألاساليب لتطوير القيادة والقائد الناجح، 

وسيتناول في نشاطاته املختلفة أهم ألادوات والاستراتيجيات الكتشاف وتطوير املواهب لدى القائد الناجح، 

املوظفين، التي يمكن أن يستخدمها القائد،  وكيفية تعزيز أنظمة إلادارة والنماذج املؤسسية وفاعليتها لتطوير 

  .باإلضافة إلى استعراض أهم التجارب العاملية لتطوير املواهب بين الطالب

ورش عمل في التواصل  6جلسات في تنمية وتطوير املواهب، كما ستقام  0وبينت أن املؤتمر يقدم في يومه ألاول 

ب وتطوير وتقييم وتحليل شامل، وإطالق معرض متخصص عن ُبعد، ومقهى املعرفة الخاصة، إضافة إلى تدري

 .في التدريب والتطوير، تشارك فيه مراكز دولية ومحلية، تعرض أفضل الوسائل والبرامج وألالعاب التدريبية

ينطلق في مركز املؤتمرات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم، املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب 

، ويستهدف املؤتمر قطاع مديري التدريب والتطوير وتنمية املوارد البشرية في القطاعين العام والخاص، والتطوير
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  .واملهتمين بمجال تنمية املواهب، وألاكاديميين والطالب

وذكرت وكيلة جامعة ألاميرة نورة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن الزامل، أن املؤتمر يسلط الضوء على أهم 

والتقنيات الحديثة، التي تساهم في تدريب القوى البشرية الوطنية، وأضافت: يمكن للمشتركين في ألادوات 

املؤتمر الاستفادة مما يقدمه من أوراق عمل، وورش، وبرامج مقدمة من ِقبل أفضل الجهات العاملية في مجال 

د القائد على اكتشاف قدرات التدريب والتطوير للقوى البشرية، وهناك محاور وأنشطة خاصة للموظفين، تساع

املوظفين وإمكاناتهم وقيمهم وقيمتهم ونقاط القوة، التي يتمتعون بها، وكيفية الاستفادة املثلى منها، وتحفيز 

 .طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم

وأوضحت أن املؤتمر سيكون فيه جوانب تركز على أهم ألادوات وألاساليب لتطوير القيادة والقائد الناجح، 

تناول في نشاطاته املختلفة أهم ألادوات والاستراتيجيات الكتشاف وتطوير املواهب لدى القائد الناجح، وسي

وكيفية تعزيز أنظمة إلادارة والنماذج املؤسسية وفاعليتها لتطوير املوظفين، التي يمكن أن يستخدمها القائد، 

  .ن الطالبباإلضافة إلى استعراض أهم التجارب العاملية لتطوير املواهب بي

ورش عمل في التواصل  6جلسات في تنمية وتطوير املواهب، كما ستقام  0وبينت أن املؤتمر يقدم في يومه ألاول 

عن ُبعد، ومقهى املعرفة الخاصة، إضافة إلى تدريب وتطوير وتقييم وتحليل شامل، وإطالق معرض متخصص 

 .رض أفضل الوسائل والبرامج وألالعاب التدريبيةفي التدريب والتطوير، تشارك فيه مراكز دولية ومحلية، تع
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 افتتاح فعاليات املؤمتر واملعرض الدويل األول للتدريب والتطوير
ي املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير بـمركز دشن وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد العوهل

ورشة عمل  63جلسة علمية و 36أيام  6املؤتمرات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، الذي يشهد خالل 

برامج  6تفاعلية يقدمها نخبة من أفضل املتحدثين العامليين في مجال تدريب وتطوير املوارد البشرية، إضافة إلى 

دريبية معتمدة من مراكز عاملية يقدمها مدربون متخصصون، ومعرض متخصص في التدريب والتطوير تشارك ت

  .فيه مراكز دولية ومحلية لعرض أفضل الوسائل والبرامج وألالعاب التدريبية

يع وأكد العوهلي في كلمته في حفل الافتتاح إن انطالقة املؤتمر واملعرض يؤكدان جدية العمل بتحقيق مشار 

الخطة الاستراتيجية للجامعة، والتنسيق الفاعل مع أهداف الوزارة فيما يخص التعليم الجامعي وخصوصا في 

خطته املستقبلية آفاق التي تأتي من ضمن أهدافها ألاساسية إتاحة مزيد من الفرص التعليمية والتدريبية 

حقيق متطلبات املجتمع، وهذا يؤكد الحرص وتنويع ألاساليب والتخصصات وإلاسهام الفاعل في إنتاج املعرفة وت

والاقتناع العميق بدور الجامعات في إنتاج املعرفة وتجنيدها وتطويرها من خالل التعليم والتدريب إضافة إلى 

 عن دور هذه املؤسسات في تنمية املجتمع ومد جسور الشراكة مع قطاعاتها املتعددة
ً
 .البحوث العلمية فضال

يأتي ليضيف أبعادا نوعية لجامعتنا ومؤسساتنا التعليمية، ولتتكامل مع خطط التنمية  وأشار إلى أن املؤتمر 

ومشاريع الوزارة في الاهتمام بالعنصر البشري، وتعزيز الريادة والفاعلية للمخرجات التعليمية، وفي نفس الوقت 

توطينها واستثمارها وتحويلها إلى الذي تسعى فيه اململكة في التحول ملجتمع معرفي مبدع قادر على توليد املعرفة و 

  .منتجات ذات إسهامات عالية في مسيرة التنمية

وأشار إلى أن اململكة حرصت منذ انطالقتها ألاولى على الاستثمار في إلانسان السعودي وبنائه وتنمية قدراته 

http://www.alsharq.net.sa/2015/10/20/1422161
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ريكا استراتيجيا في ومواهبة بما يجعله عنصرا نافعا لذاته ومجتمعه وكذلك فاعال وأساسيا في سوق العمل وش

كل خطط القيادة الرشيدة لالنطالق في البالد نحو العاملية، حيث أن قيم التنافسية العاملية ال تقبل بأنصاف 

 .املوهوبين وال مخرجات املؤسسات التعليمية لم تراع أرقى معايير الجودة والتأهيل

 صناعة إلانسان

يل أن قضية التدريب وتنمية املهارات، هي واحدة من أبرز من جانبها بينت مدير الجامعة الدكتورة هدى العم

القضايا التي توليها الجامعة أهمية بالغة، فالجامعة تؤمن أن الاستثمار في صناعة إلانسان هو القوة الداعمة 

  .لبناء الحضارات وتقدم ألامم

ت والجهود لدعم جودة وقالت إن الجامعة ولخصوصيتها وتفردها كجامعة نسائية فقد سخرت كافة إلامكانا

تعليم املرأة العالي وتعزيز كفاءة مخرجاته بما يلبي الطموحات والتطلعات التي يوليها خادم الحرمين الشريفين 

لتعليم املرأة في بالدنا، حيث وضعت الجامعة خطة استراتيجية طموحة لتحقيق التميز في برامج تعليم وتدريب 

برامج ألاكاديمية ودمج قيم التعليم والبحث واملشاركة املجتمعية، باإلضافة املرأة، من خالل التطوير املستمر لل

  .إلى تطبيق الشراكة املعرفية والتعليمية مع عدد من مؤسسات التعليم العالي املتميزة في مختلف دول العالم

) أهمية إثرها انطلقت جلسات املؤتمر حيث قدمت سبع جلسات واختتم املؤتمر في يومه ألاول بجلسة عن 

التدريب ألفضل وآمن استخدام وصيانة للمختبر العلمي(، وقدمها مساعد رئيس اللجنة الدائمة لترقية 

 . املساعدين أحمد عزام

ورش عمل للرجال والسيدات في املواضيع )التدريب وتقييم التطوير والتحليل،  0وعلى هامش املؤتمر أقيمت 

 –يط التدريب على القيادة، ندوة مقهى املعرفة، التواصل عن بعد تقنيات تدريب بكلفة أقل وتأثير أكبر لتنش

 .مغامرات ذات صلة(
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يوصي بتأسيس منصة إلكرتونية للمواهب « املؤمتر الدويل للتدريب»
 املرأةومجعية لتطوير 

 

 

أوص ى املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير بإنشاء إدارات للمواهب باملؤسسات واملنظمات ووضع 

أسس ومعايير لها باالستفادة من التجارب العاملية، من خالل بناء استراتيجيات خاصة بإدارة املواهب تشمل 
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  .ألامثل الاستقطاب والاستبقاء والاستحالل والتدريب والتطوير 

وطالبت التوصيات، التي شملت الجلسات العلمية وورش العمل وحلقات النقاش التي صدرت في ختام أعمال 

املؤتمر أمس، والذي نظمته جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات في )مركز 

إدارة املواهب مع استراتيجية املؤسسة أو املنظمة  املؤتمرات( بمقر الجامعة، بضرورة مواءمة استراتيجيات

الشاملة، وأكدت ألاوراق العلمية التي قدمت في املؤتمر الدور إلايجابي للمواهب في تحسين ألاداء وزيادة إلانتاج 

 للوظائف الاستراتيجية باملؤسسة
ً
  .وعليه يجب وضع املواهب متطلبا أساسيا

  قطاب املواهب في مؤسسات التعليم تشمل املعايير، واملعارف، والخبرات،ودعا املؤتمر إلى تطوير آليات الست

واملهارات والذكاءات املتعددة؛ لضمان استقطاب املواهب املتميزة في التوظيف بالجامعات، وتأسيس منصة 

لترقيات إلكترونية إلدارة املواهب تشمل التعيين والتنمية والتطوير. كما أوص ى بتحفيز املوظفين املوهوبين با

 عن املكافآت التقليدية
ً
  .املناسبة لتنمية مواهبهم عوضا

وفي مجال التدريب، دعا املؤتمر إلى تعزيز قياس أثر التدريب في تطوير ألاداء املؤسس ي ببناء معايير حديثة تتضمن 

درة إلى تأسيس مبادرة املوهبة وإلابداع والابتكار في إكساب املعارف واملهارات وبناء الخبرات وحل املشكالت، واملبا

، وتأسيس جمعية املرأة للتدريب 
ً
)رحلة نجاح( بإدارة املوارد البشرية بالجامعات السعودية وتفعيلها دوريا

والتطوير برعاية الجامعة لتحقيق التطوير والتنمية املستدامة. كما دعا إلى إقامة املؤتمر بشكل دوري بإشراف 

جامعات السعودية، وعمل ملتقى دوري للتدريب والتطوير بالجامعات. جامعة ألاميرة نورة ومشاركة كافة ال

كذلك دعا املؤتمر إلى تعديل مسمى عمادة التطوير بالجامعات السعودية إلى عمادة التطوير وتنمية املواهب في 

علم  ضوء التوجهات الحديثة وألافكار التي انبثقت عن هذا املؤتمر حول إدارة املواهب، والاهتمام بتطبيقات

وأشارت  .النفس إلايجابي وتوفير بيئة ملهمة ومحفزة لإلبداع واستخدام تكنولوجيا الحوار في تحسين بيئة العمل

مساعدة عميدة عمادة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة كارولين انغرام إلى أن املؤتمر ساهم في تطوير قدرات 

دارة وتحفيز املواهب في مجال التدريب من خالل ألافكار املجتمع من خالل مجموعة من ألاساليب الحديثة في إلا 

 . املبتكرة واملنهجيات املختلفة في تطوير املواهب وأثرها على مختلف املجتمعات واملنظمات

وبينت رئيسة اللجنة إلاعالمية في املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير الدكتورة الجوهرة الفهيد أن 

ة في عمادة التطوير وتنمية املهارات تمكنت من تقديم كثير في مجالي التدريب والتطوير من حيث الجامعة ممثل

عدد ونوعية الدورات التدريبية التي تقيمها بشكل فصلي في خطة ممنهجة ومعدة لتغطي جميع احتياجات 

 .التدريب من قبل الكادر ألاكاديمي وإلاداري في كليات الجامعة
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حممد بن نواف: برامج االبتعاث والرعاية رفعت قدرات املرأة السعودية 
 العلمية
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 مشروعًا إبداعيًا لطالباتها 15جامعة نورة تعرض 
« معرض اتجاهات»تستعد جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، ممثلة في كلية التصاميم والفنون، الفتتاح 

لتصميم الجرافيكي والداخلي، وألازياء، والتصوير مشروعا إبداعيا لطالباتها، موزعة ما بين ا 16الذي تعرض فيه

  تصميم ألازياء والنسيج، والتصميم الجرافيكي،»التشكيلي، والطباعة، وذلك في إطار مشاريع أقسام الكلية 

  .«والوسائط الرقمية، والتصميم الداخلي، والتصوير التشكيلي والطباعة

سابع من صفر املقبل، تحت رعاية حرم أمير منطقة الرياض وسيقام املعرض خالل الفترة ما بين الثالث إلى ال

ألاميرة نورة بنت محمد بن سعود، وذلك حرصا من الجامعة على إبراز دور التصميم والتصوير في دعم الجانب 

الحضاري والسياحي والجمالي للمملكة، ممثلة في مدنها ومحافظاتها من خالل أفكار وحلول إبداعية مميزة في 

 .التصميم

وسيتيح املعرض الفرصة لشريحة املستثمرين لاللتقاء بخريجات الكلية، والتعرف عن قرب على مستوياتهن 

ومعاينة أعمالهن من أجل إيجاد فرص عمل حقيقية لهن، وتعريف املجتمع بمستوياته على مخرجات كلية 

 .ة والكلية كافةالتصاميم والفنون املميزة، التي تعد نتاج عمل وجهد ومثابرة من قطاعات الجامع

املنصبة على  الاستراتيجيةوتهدف الجامعة ممثلة في الكلية من خالل املعرض، إلى التأكيد على أهدافها وخططها 

تحقيق أهداف التنمية املستدامة في الاقتصاد القائم على املعرفة، ودعم الطالبات الخريجات لالنخراط في 

ية والجامعة كقوة داعمة للفتاة السعودية، التي تعد أحد أهم سوق العمل، تحقيقا للهدف الذي تسعى له الكل

  .الاستثمارات الجديدة في الخارطة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية

ذكر أن املعرض يقدم ورشا تخصصية مجانية، إضافة إلى دورات احترافية لهواة التصميم وممارساته يقدمها 

 وحتى  5عتمدات على مدى أيامه الـ نخبة من أساتذة التصميم واملدربات امل
ً
  63من الثامنة صباحا

ً
ظهرا

 وحتى العاشرة مساًء للزوار من خارج 
ً
للطالبات ومنسوبات الجامعة، ثم يعاود الافتتاح في الرابعة عصرا

معرض »تستعد جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، ممثلة في كلية التصاميم والفنون، الفتتاح  .الجامعة

مشروعا إبداعيا لطالباتها، موزعة ما بين التصميم الجرافيكي والداخلي،  16الذي تعرض فيه« هاتاتجا

تصميم ألازياء والنسيج، »وألازياء، والتصوير التشكيلي، والطباعة، وذلك في إطار مشاريع أقسام الكلية 

  .«ي والطباعةوالتصميم الجرافيكي، والوسائط الرقمية، والتصميم الداخلي، والتصوير التشكيل

وسيقام املعرض خالل الفترة ما بين الثالث إلى السابع من صفر املقبل، تحت رعاية حرم أمير منطقة الرياض 

ألاميرة نورة بنت محمد بن سعود، وذلك حرصا من الجامعة على إبراز دور التصميم والتصوير في دعم الجانب 

ها ومحافظاتها من خالل أفكار وحلول إبداعية مميزة في الحضاري والسياحي والجمالي للمملكة، ممثلة في مدن

 .التصميم

وسيتيح املعرض الفرصة لشريحة املستثمرين لاللتقاء بخريجات الكلية، والتعرف عن قرب على مستوياتهن 

ومعاينة أعمالهن من أجل إيجاد فرص عمل حقيقية لهن، وتعريف املجتمع بمستوياته على مخرجات كلية 

 .نون املميزة، التي تعد نتاج عمل وجهد ومثابرة من قطاعات الجامعة والكلية كافةالتصاميم والف

املنصبة على  الاستراتيجيةوتهدف الجامعة ممثلة في الكلية من خالل املعرض، إلى التأكيد على أهدافها وخططها 

خريجات لالنخراط في تحقيق أهداف التنمية املستدامة في الاقتصاد القائم على املعرفة، ودعم الطالبات ال

سوق العمل، تحقيقا للهدف الذي تسعى له الكلية والجامعة كقوة داعمة للفتاة السعودية، التي تعد أحد أهم 

  .الاستثمارات الجديدة في الخارطة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية
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التصميم وممارساته يقدمها ذكر أن املعرض يقدم ورشا تخصصية مجانية، إضافة إلى دورات احترافية لهواة 

 وحتى  5نخبة من أساتذة التصميم واملدربات املعتمدات على مدى أيامه الـ 
ً
  63من الثامنة صباحا

ً
ظهرا

 وحتى العاشرة مساًء للزوار من خارج 
ً
للطالبات ومنسوبات الجامعة، ثم يعاود الافتتاح في الرابعة عصرا

 .الجامعة
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 أمري الرياض يرعى املؤمتر األول لتطلعات املرضى.. اليوم
يرعى أمير منطقة الرياض، ألامير فيصل بن بندر، اليوم، انطالق املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى، الذي 

ريادة » بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، تحت عنوان ينظمه مستشفى امللك عبدهللا

  .، وملدة ثالثة أيام«التميز في تطلعات املرض ى

ويهدف املؤتمر الذي يشارك فيه خبراء محليون ودوليون، إلى تطوير مفهوم تلبية املؤسسات العالجية لتطلعات 

ن تجارب املرض ى لالرتقاء بنموذج الرعاية الصحية، ومشاركة املرض ى املرض ى، ويسلط الضوء على الاستفادة م

وتمكينهم، وبناء ثقافة التعاون والابتكار لتحسين تطلعاتهم، وتوظيف التقنية لتحسين املخرجات الصحية 

وتجربة املريض، كما يبحث رفع مستوى ألابحاث لالرتقاء بتطلعات املرض ى، وتطبيق مفهوم تطلعات املرض ى في 

ئة الرعاية الصحية القائمة، وإعادة تصميم البرامج التعليمية في املراكز الطبية ألاكاديمية ومؤسسات الرعاية بي

  .الصحية، إلى جانب إعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية

من جهته، أوضح املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور أحمد أبوعباة، 

ن الشرائح ألاكثر استفادة من املؤتمر ومخرجاته التطويرية هم املرض ى وعائالتهم، والقيادات في مجال تطلعات أ

املرض ى، واملديرون التنفيذيون في الرعاية الصحية، والقيادات من أطباء وتمريض ومقدمي الرعاية الصحية، 

  .وأخصائيي الجودة، والطلبة

نه لفتة مهمة في رصيد جامعة ألاميرة نورة ومستشفى امللك عبدهللا بن إلى ذلك، وصف مختصون، املؤتمر بأ

، وما يتصل به من قضايا، مشيرين إلى أن املؤتمر يتزامن «تطلعات املرض ى»عبدالعزيز الجامعي، لحيوية موضوع 

 . مع حراك كبير في قطاع الصحة في اململكة باتجاه تعزيز الجودة

لغ املرصدة للصحة في اململكة، في القطاعين الحكومي والخاص، فإن دخول بالنظر إلى ضخامة املبا»وأضافوا 

 في ترشيد الصرف على القطاع « تطلعات املرض ى وتلبيتها»
ً
 في تطوير الرعاية الصحية، ويعنى كثيرا

ً
يعد عنصرا

 .وتوجهه الوجهة الصحيحة
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 «المؤتمر الدولي األول لتطلعات المرضى»أمير الرياض افتتح 
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وصف أمير منطقة الرياض ألامير فيصل بن بندر، مبادرة مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة 

بالتعاون مع « ريادة التميز في تطلعات املرض ى»ميرة نورة في تنظيم املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى بعنوان ألا 

، ومحل تقدير وجعلتنا نصل إلى العاملية في هذا إلاطار«مايو كلينك»مركز 
ً
  .، بأنها رائعة جدا

يرة نورة بالرياض، أمس، حفل افتتاح املؤتمر جاء ذلك في كلمة له خالل رعايته في مركز املؤتمرات بجامعة ألام

 . الذي تستمر فعالياته ملدة ثالثة أيام

ونوه أمير الرياض بما حظيت به جامعة ألامير نورة من دعم واهتمام منذ النشأة من خادم الحرمين الشريفين 

امللك سلمان بن  ورعاية متواصلة من خادم الحرمين الشريفين -رحمه هللا-امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

 .عبدالعزيز

 للوصول به »وقال 
ً
هذا املعقل العلمي املهم، الذي يعد أهم ركيزة لتعليم املرأة، وأرجو أن يأخذ بأيديكم جميعا

، حيث يحقق تطلعات أبناء هذا الوطن وعلى رأسهم القيادة الحكيمة
ً
 .«إلى مستوى عاٍل جدا

 عالمات مميزة أننا نفخر بهذه الجامعة ونتمنى لها وإل »وأضاف 
ً
دارتها ولطالباتها التوفيق والنجاح وأن يكونوا دائما

لهم املكانة العالية بكل موقع يصلون إليه، كما أتمنى للمؤتمر التوفيق، وأن تكون ألابحاث والرؤى وألافكار 

  .«خادمة ألبناء املجتمع

 استراتيجيةى العميل، عن خطة من جهتها، كشفت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هد

طموحة تحقق التميز في برامج التعليم والتأهيل للمرأة بشكل عام، وفي املجال الصحي بشكل خاص، مبينة أنه 

تم استحداث خمس كليات صحية، هي: الطب وطب ألاسنان والتمريض والصيدلة وعلوم الصحة والتأهيل، 

، وتضم  61تتضمن فيما بينها 
ً
 دقيقا

ً
طالبة، وُدعمت هذه الكليات بمركز للمحاكاة ومركز أبحاث  6610تخصصا

  .ومستشفى تعليمي مصمم ومجهز على أعلى مستوى 

وذكرت أن تنظيم املؤتمر يأتي في سياق التطلعات العليا ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، ألن 

 ُيحتذى به في مجال صحة املرأة والطفل واليافعي
ً
  .نيكون نموذجا

ونوهت باألنشطة املتنوعة في املؤتمر للوصول إلى توصيات وآليات لصناعة ثقافة عمل ترتكز على الاعتراف بحق 

املريض بالحصول على خدمة رائدة ومتميزة، مضيفة أنه يسعى لتأكيد أن الابتكار في خدمات املرض ى ال يقف 

 .ت، التي تقدم للمرض ى وأسرهمعند اكتشاف الجهاز والدواء، بل يرتبط بنوعية وكيفية الخدما

ن املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور أحمد أبوعباة، أن  إلى ذلك، بيَّ

 من داخل اململكة من القطاعين الحكومي والخاص، ويتم التركيز على  35املؤتمر يشارك فيه أكثر من 
ً
متحدثا

املرض ى والقيادات ومقدمي الخدمة في تحسين تجربة املرض ى وعرض أهم  الشتراك الاستراتيجياتوضع 

التحديات وآليات الابتكار للتغلب عليها، باإلضافة إلى استخدام التكنولوجيا لتحسين املخرجات الصحية وتجربة 

 .املريض

ونابع من تعاليم الدين، وأشار إلى أن مبدأ تحقيق تطلعات املرض ى له أصله العريق في ثقافتنا وتربيتنا إلاسالمية 

 .التي أساسها العطاء والعطف والرحمة والشعور بحاجة آلاخرين وتخفيف معاناتهم وتفريج كربهم
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 مؤمتر يكشف تأثريات اخلصوصية يف قبول السعوديات للعالج الطبيعي
، الذي ينظمه مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز في «تطلعات املرض ى»كشف املؤتمر العالمي ألاول حول 

ثير الخصوصية الاجتماعية جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، عن أن هناك حاجة متزايدة لفهم تأ

  .والثقافية للمرأة السعودية على صحة النساء واستجابتهن ألساليب العالج الحديثة

وجاء في الدراسة، التي قدمتها الدكتورة عبير التميمي، أن العالقة بين اختصاص ي العالج الطبيعي واملريض أمر 

حتى يتم تقديم رعاية عالية الجودة للمريض »ت جوهري في تقديم رعاية صحية للجهاز العضلي الهيكلي، وقال

  .«فمن الضروري أن تنشأ عالقة عالجية فاعلة

العالج الطبيعي، وهي  واختصاص يوتشير الدراسة إلى أن هناك ثالثة أنواع من العالقات العالجية بين املرض ى 

  .العالقات السريرية واملهنية والشخصية

رت باألدوار املهنية املختلفة الختصاص ي العالج الطبيعي وشخصيات وقالت التميمي إن هذه العالقات تأث

  .املرض ى، الذين تم التعامل معهم أثناء تفاعلهم

من منطلق أن تفاوض املشاركين عامل رئيس في دعم العالقة بينهم، هناك ثالثة أنواع من املفاوضات »وأضافت 

ض الشراكة وتفاوض صناعة القرار، وداخل كل نوع بين اختصاصيي العالج الطبيعي واملرض ى، هي الثقة وتفاو 

 .«من هذه ألانواع هناك اختالفات ترتبط وتتأثر بالدور املنهي الختصاص ي العالج الطبيعي وبشخصية املريض

من جهته، أكد املدير التنفيذي لجمعية العوق البصري الخيرية في بريدة، خالد املشيقح، ضرورة تركيز التوجه 

نحن في حاجة »ت املرض ى في العالج، واعتماد برنامج لبناء الثقة بين الطبيب واملريض، وقال نحو تحقيق تطلعا

إلى عمل برنامج توعوي وتثقيفي يستهدف الطبيب واملريض والجهة الطبية لبناء الثقة بينهم كي نخرج بنتائج 

  .«إيجابية في عالج املرض ى وتطوير القطاع الصحي بكوادره وتجهيزاته

سيس جامعة يكون هدفها تأمين الكوادر الطبية والفنية لجميع التخصصات لسد حاجة البالد، ولفت واقترح تأ

، وعدم التمركز في منطقة أو مدينة واحدة
ً
 مناسبا

ً
 .إلى ضرورة أن تكون املؤسسات العالجية موزعة توزيعا

 أن من حقوق وأورد املشيقح جملة من العناصر، التي تشكل تطلعات املرض ى تجاه العالج الذي 
ً
يتلقونه، مبينا

 .املرض ى وذويهم الحصول على تقرير شامل عن حالته الصحية منذ بداية العالج حتى تاريخ طلبه التقرير

 إال في حال طلبه من جهة رسمية، 
ً
وأعرب عن أسفه ألن جميع املستشفيات الحكومية ال يمكن أن تعطي تقريرا

  .ووصف ذلك بأنه استنقاص وظلم للمرض ى

تطلعات »السياق نفسه، قدم املدير التنفيذي ملستشفى املوس ى باألحساء مالك املوس ى، صورة أخرى عن في 

 قصة حدثت في التسعينيات عندما حملهم عدم الاقتناع بتشخيص «املرض ى
ً
، وعرض تجربة أسرية مسترجعا

املختص في ألاطفال  طبيب لحالة طفلة من ألاسرة، إلى مستشفى ألاطفال في بوسطن، وكيف أن طبيب العظام

 في ذلك الوقت، وتم العالج وقادت تلك التجربة إلى 
ً
عامل ألاسرة واملريضة معاملة مختلفة عما كان معتادا

 .«مستشفى املوس ى»تأسيس مشروع استثماري في الصحة، وهو 
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ض فاتورة الرعاية « املريض حمور العملية الصحية»مفهوم تطبيق 
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، الذي ينظمه مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز في جامعة ألاميرة نورة بنت «تطلعات املرض ى»دعا مؤتمر 

 استراتيجيةة في اململكة لتحقيق عبدالرحمن، أمس، إلى البحث في وضع إطار عمل تكاملي بين القطاعات الصحي

تطوير الرعاية الطبية وإعادة هيكلتها، وضمان مخرجات أفضل وفق خطة زمنية محددة. وبرزت في املؤتمر رؤية 

إليجاد شبكة عالقات بين املستشفيات قائمة على اتفاقيات واضحة لتبادل املنافع والاستفادة من إلامكانات 

  .لعالج املناسباملتاحة في نقل املرض ى لتلقي ا

ودعا الرئيس التنفيذي ملدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات إلانسانية عبدهللا بن زرعة، إلى النظر في وضع 

تطوير الرعاية الطبية وإعادة هيكلتها  استراتيجيةإطار عمل تكاملي بين القطاعات الصحية في اململكة لتحقيق 

  .وضمان مخرجات أفضل وفق خطة زمنية محددة

املريض هو محور »ومبادرات  الاستراتيجياتوقال في ورقته إن الدراسات املتخصصة تؤكد أن تطبيق هذه 

%، إذ ترتكز املقاربات 02من شأنه خفض فاتورة الرعاية الصحية في أي دولة إلى ما يقارب « العملية الصحية

أساسيات الرعاية وفق معايير سالمة  على وضع نظم وموارد وأنظمة إدارية، ومرفقات قادرة على الوفاء، وتقديم

 إلى أن الواليات املتحدة تنفق ما يزيد 
ً
املرض ى وجودة الخدمات الطبية والحد من إلاشكاالت والقصور، مشيرا

  6.0على 
ً
  .تريليون دوالر على الرعاية الطبية، وهي تكلفة كبيرة جدا

ة، إال أنه يجب التنبيه على ضرورة عدم على الرغم من أن هذه املبادرات براقة وجاذب»وأضاف ابن زرعة 

تطبيقها بمعزل عن إيجاد ألارضية الصلبة من خدمات متكاملة وذات كفاءة عالية قائمة على تطبيق معايير 

ْن 
َ
السالمة للمرض ى وجودة الرعاية الصحية وقياس ألاداء، والوصول السهل للحصول على الرعاية الطبية مل

 .« الوقائية والتوعوية لكل أفراد املجتمع وقياسهايحتاج إليها، وتوفير البرامج 

من جانبه، قال مدير مركز نمو الطفل في مستشفى امللك عبدهللا في جامعة ألاميرة نورة، املشرف العام على 

بناء شبكة عالقات بين القطاعات الصحية لتسهيل »لجان عمل مؤتمر الدكتور صالح الصالحي، في ورقة حول 

 أن رصد هذا الهدر يحتاج إلى  ،«النقل وإلاحالة
ً
 في الرعاية الصحية مع ضعف الخدمات، مبينا

ً
إن هناك هدرا

  .دراسة مفصلة عن املوارد املادية والبشرية واللوجستية

للحاالت الطارئة في وزارة الصحة والخدمة « إحالتي»وأوضح أن دراسة الواقع تؤكد أنه رغم وجود برنامج 

ك أمراض تحتاج إلى عناية ورعاية، وكثير من املرض ى يحتاجون لتلقي العالج في مكان النوعية التي يقدمها، فهنا

آخر، وبعضهم يعاني إلتمام النقل بطرق شخصية من مستشفيات طرفية إلى حيث يوجد العالج املناسب 

نافع لحالتهم، في ظل غياب ترتيبات واضحة بين املستشفيات وشبكة عالقات قائمة على اتفاقيات لتبادل امل

% من إلاسعاف والطواري في املستشفيات التخصصية 62والاستفادة القصوى مما هو متاح. وذكر الصالحي أن 

بالرياض مشغولة بمرض ى ليسوا في حاجة الن ينوموا في املستشفى نفسه، ولو كانت هناك اتفاقيات لتم النقل 

لقوا رعاية بالجودة نفسها بوجود فريق %، وكانوا ت02إلى  62والتحويل إلى مستشفيات نسبة إلاشغال فيها 

 املجلس الصحي السعودي بأن يعمل على تنسيق هذا ألامر. واقترح قيام املجلس بدراسة دقيقة 
ً
مدرب، مطالبا

وزارة الصحة لها دور، وكذلك وزارة الحرس الوطني، »عن وضع شبكة العالقات بين املرافق الصحية، وأضاف 

رج باتفاقيات، وليس مجرد توصيات لتنفيذ هذا املشروع، الذي ال يعني فقط واملطلوب آلان تنظيم ملتقى يخ

 القطاع الخاص، والتأمين، والجمعيات الخيرية، وكل املكونات املقدمة للخدمة بطرق 
ً
القطاع الحكومي، بل أيضا

  .مباشرة أو غير مباشرة

بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة ألاميرة إلى ذلك، قدمت مديرة إدارة تطلعات املرض ى في مستشفى امللك عبدهللا 

، «بناء ثقافة من التعاون في تطلعات املرض ى: رحلة إلى النجاح»نورة بنت عبدالرحمن ريم الشارخ، ورقة بعنوان 

أوضحت فيها أن النظام الصحي يمر بتغيير مستمر والاحتياج الصحي على الصعيد العالمي في حالة تزايد، 
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لباتهم، مبينة أنه نتيجة لذلك تم العمل على تأسيس قسم تطلعات املرض ى ليس وكذلك تطلعات املرض ى ومتط

  .فقط ليصل إلى مستوى توقعات املريض، بل ليجتازها ويلبي احتياجاته املختلفة

 .وعرضت تجربة مستشفى امللك عبدهللا الجامعي في إنشاء قسم لتطلعات املرض ى

 

 

 

 
     م5115 نوفمبر 6- هـ6143محرم  54 الجمعة

 عناصر لقياس تطلعات املرضى وجودة الرعاية الصحية 1مؤشر من 
تكشفت خالل املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى، الذي ينظمه مستشفى امللك عبدهللا الجامعي في جامعة 

المح مؤشر لقياس تطلعات املرض ى تجاه العالج واملعاملة التي يتلقونها، ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، م

حيث أكد أستاذ طب ألاسرة والتعليم الطبي وكيل جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية للتخطيط والتطوير 

والجودة الدكتور خالد آل عبدالرحمن، ضرورة تبني برنامج ناجح لقياس تطلعات املرض ى وتقويمها في 

 إلى أن ذلك يأتي في مقدمة أولويات صناعة الرعاية الصحية وتحسين امل
ً
ستشفيات الحكومية والخاصة، مشيرا

الجودة. وقال في ورقته، إن هناك ستة عناصر أساسية لتبني برنامج ناجح لقياس وتقويم تجربة وتطلعات 

 أن القيادات إلادارية للمستش
ً
ن املرض ى في أي مستشفى حكومي أو خاص، مؤكدا فى تالح  الفرق في تحسُّ

  .الجودة املقدمة في حال تبنيهم العناصر الستة بطريقة صحيحة

وأوضح أن من بين العناصر، العنصر ألاول وهو تضمين رؤية املستشفى ورسالته وقيمه عبارة واضحة تعكس 

 أن ذلك يتطلب إشراك املرض ى في ص
ً
ياغة الرؤية الاهتمام بتطلعات املرض ى وتحقيق احتياجاتهم، مضيفا

والرسالة وقيم املستشفى. أما العنصر الثاني فهو وجود قيادة فاعلة وداعمة، تتسم باملرونة إلادارية واملالية، 

وقادرة على التأقلم مع املتغيرات الداخلية والخارجية املتسارعة. ولفت إلى أن العنصر الثالث هو اختيار الفريق 

  الذي يتميز بالكفاءة العالية لإلشراف
ً
 وماليا

ً
 .على إعداد وتنفيذ وتطوير البرنامج، ودعمه إداريا

في السياق نفسه، تناول مدير إدارة حقوق وعالقات املرض ي السابق في مدينة امللك سعود الطبية عبدالعزيز 

هـ، وفتح مكتب 6062محمد أبو عباءة، في ورقته بداية تأسيس إدارات حقوق وعالقات املرض ى منذ العام 

  .ذ املهام ومتابعتهالرصد تنفي

مريض( كشفت أن هذا إلاجراء  322% من املرض ى املنومين في املدينة )32وأوضح أن الدراسة، التي أجريت على 

% من الشكاوى كان بسبب 12%، واتضح أن أكثر من 02%، وخفض الشكاوى بنسبة 12رفع نسبة رضا املرض ى 

 صاغية
ً
، إلى جانب شدة التعامل والتعامل الفوقي، وإشكاالت قصور التواصل، وأن املريض لم يكن يجد أذنا

  .التشخيص، كما أن التطبيق رفع الوعي بحقوق املرض ى

إلى ذلك، أوصت الورقة املقدمة من املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية في جامعة امللك سعود الدكتور 

 من عبدالرحمن املعمر، بإعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية لتحسين تجر 
ً
بة املريض، مشيرة إلى أن عديدا

املنظمات تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وسالمة املرض ى وتغفل الجوانب غير امللموسة في الرعاية التي 

 . تؤثر على التجربة الكلية للمريض

ض ى من الرعاية، وقال املعمر إن الجوانب، التي ال يؤديها ألاطباء في ممارستهم تؤثر بشكل كبير في توقعات املر 

 من ألادلة على أن إعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية لها تأثير إيجابي على نتائج املرض ى 
ً
 إلى أن هناك كثيرا

ً
الفتا

 .من خالل خفض طول مدة إلاقامة، والحد من التوتر وتحسين الرضا العام

https://www.alsharq.net.sa/2015/11/06/1430460
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 هيئة عليا لتحقيق تطلعات املرضى ومتابعة أداء القطاعات الصحية
الهيئة العليا لتحقيق تطلعات »أوص ى املؤتمر الدولي لتطلعات املرض ى، بإنشاء مجلس أو جهة عليا مستقلة 

 .شفيات والقطاعات الصحية الحكومية والخاصةلإلشراف على وضع السياسات ومتابعة أداء املست« املرض ى

وحددت التوصية مهام الهيئة املقترحة في خمسة مجاالت تشمل: الاتفاق على معايير موحده لقياس مستوى 

، وتحديد مستويات املنشآت الصحية على حسب النتائج، وبناء نموذج يتم تكييفه 
ً
رضا املرض ى ونشرها سنويا

ض ى مبني على قيم املجتمع املستمدة من الشريعة إلاسالمية، وتحديد ألاولويات ودراسته لتحقيق تطلعات املر 

عنى بتطلعات املرض ى، 
ُ
، وإصدار مجلة علمية محكمة ت

ً
وإلزام املنشآت بتنفيذها حسب خطط متفق عليها مسبقا

ت وتوقعات وذلك لتشجيع نشر الخبرات واملبادرات في جميع منظمات الرعاية الصحية باململكة في مجال تطلعا

وعالقات املرض ى، وتبني جائزة سنوية للمستشفى املتميز واملتميزين من العاملين في القطاع الصحي في مجال 

 .تطلعات املرض ى

وكانت أعمال املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى، الذي نظمه مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، 

اصلت على مدى ثالثة أيام بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، ، قد تو «كلينك مايو»بالشراكة مع 

  .«ريادة التميز في تطلعات املرض ى»تحت عنوان 

وأكد املشاركون في ختام املؤتمر، ضرورة إدراج موضوع تحسين تجربة املرض ى في صميم الاستراتيجيات 

لف مستويات مقدمي الخدمة، مبينين أن نجاح للخدمات الصحية سواء للوزارات أو املستشفيات، وعلى مخت

  .برامج تحسين تجربة املرض ى تعتمد على مستوى الدعم من الجهات العليا وجعلها من ألاولويات

وحثوا على أن تكون في كل منشأة صحية إدارة ترتبط باإلدارة العليا، ويتم تمكينها لتهتم بتطلعات املرض ى، كما 

دة تعمل على تسهيل تحويل املرض ى حسب حاجتهم وبدون عناء منهم بين أوص ى املؤتمر بإنشاء جهة موح

 .املنشآت الصحية الحكومية بجميع قطاعاتها أو ألاهلية، مع تحمل ألاعباء املالية وتوفير آلية ووسيلة النقل

تجربة وشدد املؤتمر على أهمية التنسيق بين املنشآت الصحية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجال تحسين 

املرض ى لحين إنشاء املظلة املقترحة، وكذلك على أهمية إشراك املرض ى في تخطيط وتصميم املنشآت وطرق 

 .وإجراءات وسهولة الوصول للخدمات الصحية على مستوى خدمات الوزارات واملستشفيات

رض ى، وركز في هذا وأشار إلى أهمية التدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي على أساليب التعامل مع امل

الصدد على التعاون مع الجهات التعليمية إلدراج مواد تركز على مفاهيم التعامل الصحيح مع املرض ى في مناهج 

كليات الطب والكليات الصحية ألاخرى، وتكثيف البرامج التدريبية التي تعزز القيم وتغرس املفاهيم التي تقوم 

  .على الرحمة والعطاء وإلاتقان

 لالستخدام ألامثل للتقنية ووسائل التواصل وتطويعها لخدمة  كما أوص ى
ً
 ولوجستيا

ً
بتقديم الدعم الكامل ماديا

 .املريض وَمْن يحيط به

https://www.alsharq.net.sa/lite-post?id=1432360
https://www.alsharq.net.sa/lite-post?id=1432360
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 :أبرز توصيات املؤتمر

  .تطوير مناهج كليات الطب وتطويع التقنية لخدمة املرض ى •

  .حيتسهيل تحويل املرض ى بين املستشفيات وتأهيل العاملين في القطاع الص •

  .وضع معايير موحدة لقياس مستوى رضا املرض ى •

 .إدراج تحسين تجربة املرض ى في صميم استراتيجيات الخدمات الصحية •

 

     م5115 نوفمبر 15- هـ6143محرم  31 الخميس

 اعات طالباتهاتستحدث نظامًا حلماية اخرت« جامعة نورة

استحدثت وكالة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن للبحث العلمي والدراسات العليا، ممثلة في عمادة البحث 

 بهدف حماية اختراعات الطالبات من التقليد أو السرقة، وذلك بعد حصولها على عدد 
ً
 جديدا

ً
العلمي، نظاما

  .محلية ودولية كبير من براءات الاختراع من جهات متعددة وجوائز 

امللكية الفكرية وبراءات »وأوضحت باحثة براءات اختراع املهندسة منى داغستاني، خالل لقاء علمي بعنوان 

، نظمته الوكالة بالتعاون مع مكتب البراءات والاختراعات بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، «الاختراع

عة استحدثت نظاما جديدا مكونا من عدة معايير، يحف  ممثال في مكتب البراءات السعودي، أن الجام

للطالبات وجميع منسوبات الجامعة اختراعاتهن في حال إلافصاح عنها، وقبل تسجيل براءة اختراع رسمية لها 

لحمايتها من السرقة أو التقليد. ونصحت داغستاني الطالبات املخترعات في الجامعة، بعدم الكشف عن فكرة 

سجيلها، مع ضرورة توقيع اتفاقية عدم الكشف في حال العمل مع مجموعة، وتحديد نوع الاختراع قبل ت

الحماية ألافضل، منوهة إلى أهمية متابعة مكتب البراءات السعودي باستمرار من أجل الرسوم والردود في حال 

براءات السعودي. من رفع الاختراع لهم، والبحث املستمر للوثائق املشابهة من وقت آلخر وقراءة وفهم نظام ال

جانبها، نوهت أستاذ علم الطفيليات في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن مستشارة البحث والابتكار 

الدكتورة عفاف الجبير، إلى أهمية استحداث إدارة امللكية الفكرية وبراءات الاختراع في الجامعة، لزيادة حصول 

أن الجامعة تشهد حركة عالية في الاختراع واملواهب املتميزة في منسوبات الجامعة على براءات اختراع، مؤكدة 

مجاالت عدة . إلى ذلك، أكدت الطالبة عبير البقمي من كلية إلادارة وألاعمال صاحبة براءة اختراع بمشاركة 

الاختراع ، أهمية وجود إدارة امللكية الفكرية وبراءات «كرس ي للصالة وأداة آمنة لتقطيع اللحوم»زميالتها بعنوان 

بالجامعة، لحف  حقوق املخترعات وتسريع إجراءات الحصول على براءات اختراعها، مطالبة بإنشاء مجموعات 

طالبية تنشر ثقافة الاختراع وحف  امللكية الفكرية بالجامعة. أما الطالبة مشاعل الزيد، من كلية الحاسب آلالي 

لعلمي والاختراع وفي طور الحصول على براءات اختراع، والحاصلة على جوائز في مجال خدمة املجتمع والبحث ا

فقالت إن استحداث إدارة في مجال الاختراع بالجامعة، يساعد على تنشيط بيئة الاختراع وتحفيز الطالبات على 

 .الابتكار

 

 

https://www.alsharq.net.sa/2015/11/12/1433393
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     م5115 أكتوبر 55- هـ6143محرم  15 األحد

 السعوديات حيققن املراكز األوىل يف مؤمتر لندن لالبتكار
أكتوبر  36 - 36حققت املشاركات السعوديات في املؤتمر البريطاني لالبتكار الذي أقيم في لندن خالل الفترة من 

  لطبي. الحالي املراكز ألاولى عن ابتكارين مهمين في املجال ا

قدمت مها علي آل غائب القحطاني، وبدور عبدهللا املغربي وذكرى سالم العتيبي بجامعة ألاميرة نورة بنت 

عبدالرحمن جهازا إلعادة تأهيل وتحفيز إلاحساس ملرض ى الاعتالل الحس ي، وهو برنامج عالجي يستخدم الحواس 

ل على التحسين الوظيفي في الخاليا املتضررة، املختلفة ملساعدة املصابين بضعف في الجهاز الحس ي، حيث يعم

  ومالحظة التقدم والتحسن فيها، وحصل الجهاز على الجائزة الذهبية. 

وشاركت كل من بدور عبدهللا املغربي وريم نايف العتيبي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بمشروع 

رة صممت بطريقة سهلة تسمح للمريض "سأتعرف عليك رغم إصابتي بالعمى الدماغي، وهو عبارة عن نظا

باستخدامها طول الوقت، ألامر الذي يؤدي إلى تحسين نشاطه اليومي، وجعله مستقال بذاته دون الحاجة إلى أي 

  مساعدة من آلاخرين، وفاز الجهاز بالجائزة املاسية والبالتينية. 

ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، نادية  وساعدت املحاضرة في تدريس اللغة إلانجليزية لغير الناطقين بجامعة

عبدهللا الشهراني، املشاركات في عملية الترجمة، وتوضيح إسهاماتهن للجنة التحكيم التي أثنت على ابتكارات 

  الطالبات السعوديات، ومهاراتهن إلابداعية.

على الابتكار، ورفع راية  وأبدى سفير اململكة في بريطانيا ألامير محمد بن نواف إعجابه بقدرة املرأة السعودية

اململكة، منوها بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز الذي يرعى العلم، مؤكدا أن 

  برامج الابتعاث دليل واضح على اكتساب الحركة التعليمية أولوية.

ألاوطان ال تبنى باألحالم، وإنما  وحث املخترعات على مواصلة مسيرتهن في خدمة الوطن والبشرية، مشيرا إلى أن

 بالعمل والجهد والاجتهاد.

 

 

 

 
     م5115 أكتوبر 55- هـ6143محرم  15 ألحدا

 درعه ترعى ملتقى إجناز جبامعة األمرية نورة
ه ملتقى الطالبات املتميزات بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بعنوان "إنجاز وتميز"، في مقر رعت شركة درع

الجامعة بالرياض، بحضور مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، وعميدات ووكيالت كليات الجامعة وأعضاء 

ة متميزة من الحاصالت على طالب 16هيئة التدريس بجانب أمهات الطالبات التي تم تكريمهن، وهم عبارة عن 

http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=239721&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Nation/News_Detail.aspx?ArticleID=239721&CategoryID=3
http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=239022&CategoryID=1
http://www.alwatan.com.sa/Politics/News_Detail.aspx?ArticleID=239022&CategoryID=1
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جوائز علمية محلية وعاملية بمجال الطب البشري والصيدلة وإدارة ألاعمال وعلوم الحاسب واملعلومات واللغات 

والترجمة، وصاحب امللتقى معرض أتاح الفرصة للمتميزات تقديم إنجازاتهن وابتكاراتهن العلمية ومناقشة 

ز املقدمة من شركة درعه للمتميزات والفائزات باملسابقة الثقافية التي التجارب الناجحة، ورافقه توزيع الجوائ

تم السحب عليها داخل امللتقى. وأشادت املسؤولة عن تنظيم امللتقى، برعاية درعه امللتقى وحرصها منذ إنشاء 

 الجامعة برعاية عدد من املناسبات الثقافية والعلمية داخل الجامعة، كما شددت على أهمية مشاركة

القطاعات الخاصة في رعاية البرامج التنموية والثقافية ودورها في تحقيق التنمية املستدامة للمجتمع بما يحقق 

  التقدم والتطوير.

 

     م5115 نوفمبر 1- هـ6143محرم  11 األحد

 مشروعا إبداعيا جبامعة نورة 15
تستعد جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في كلية التصاميم والفنون الفتتاح "معرض اتجاهات" الذي 

مشروًعا إبداعًيا لطالباتها موزعة ما بين التصميم الجرافيكي والداخلي، وألازياء، والتصوير  16يعرض 

طار مشاريع أقسام الكلية: تصميم ألازياء والنسيج، والتصميم الجرافيكي، التشكيلي، والطباعة، وذلك في إ

 - 6وسيقام املعرض خالل الفترة ما بين  والوسائط الرقمية، والتصميم الداخلي، والتصوير التشكيلي والطباعة.

يرة نورة بنت نوفمبر تحت رعاية حرم أمير منطقة الرياض ألام 61نوفمبر إلى  65من شهر صفر القادم املوافق  1

  محمد بن سعود.

يذكر أن املعرض يقدم ورشا تخصصية مجانية إضافة إلى دورات احترافية لهواة التصميم وممارساته، يقدمها 

 0عدد من أساتذة التصميم واملدربات املعتمدات على مدى أيام املعرض الذي يستمر خمسة أيام من الساعة 

مساًء للزوار من  62عصًرا حتى  0لجامعة، ثم يعاود الافتتاح الساعة ظهًرا لطالبات ومنسوبات ا 63صباًحا إلى 

 خارج الجامعة.

 

 

     م5115 نوفمبر 4- هـ6143محرم  55 األربعاء

 مجعية القلب األمريكية تعتمد جامعة نورة
حصلت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على الاعتماد من جمعية القلب ألاميركية، كمركز مستقل باسم 

الجامعة، بعد تفعيل مركز املحاكاة واملهارات الطبي بالجامعة، حيث قام املركز بالتدريب إلاكلينيكي واملهارات 

دورات متخصصة لإلنعاش القلبي الرئوي  السريرية لطالبات كليتي الطب والتمريض والصيدلة، إضافة إلى

  وإلاسعافات ألاولية ملنسوبي الجامعة بالتعاون مع الجمعية ألاميركية.

وسيتم تطبيق وإشراك عدد أكبر من الكليات وألاقسام في الجامعة الستخدام فكرة املحاكاة لتطوير مهارات 

توزيع أجهزة املحاكاة على املعامل واملختبرات  الطالبات إلاكلينيكية ومهارات الاتصال وبناء الشخصية وإعادة

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=240574&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=240960&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=240960&CategoryID=5
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  لتوفير بيئة تعليمية وتدريبية غنية، في ظل بيئة تدريبية آمنة للتعلم. 

ولتحقيق ذلك عمل املركز على تدريب طالبات وممارسات الخدمات الصحية املرتبطة بصحة املرأة واملجتمع على 

ة عامليا واملوجهة إلى القطاع الصحي النسائي في اململكة. وجه الخصوص، وتنفيذ الدورات املختلفة واملعتمد

 واستهدف املركز طالبات الكليات الصحية بالجامعة والقطاع الصحي النسائي بوجه عام ومنسوبي الجامعة.

 

 

     م5115 نوفمبر 4- هـ6143محرم  55 األربعاء

 ىخمتصا يضعون اسرتاتيجيات التميز لتطلعات املرض 31
رعى أمير منطقة الرياض ألامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمس، املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى تحت 

عبدالعزيز الجامعي بجامعة  عنوان "ريادة التميز في تطلعات املرض ى"، الذي ينظمه مستشفى امللك عبدهللا بن

ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالتعاون مع مايو كلينك، وذلك في مركز املؤتمرات بجامعة ألاميرة نورة بالرياض، 

 ويستمر ثالثة أيام.

  ركيزة تعليمية

 ونوه أمير الرياض في كلمته خالل الحفل الخطابي بما حظيت به الجامعة من دعم واهتمام منذ النشأة من

ورعاية متواصلة من خادم الحرمين الشريفين  -رحمه هللا-خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن عبدالعزيز 

  امللك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال "هذا املعقل العلمي املهم الذي يعد أهم ركيزة لتعليم املرأة، أرجو إن شاء هللا أن يأخذ بأيديكم جميعا 

 جدا، حيث يحقق تطلعات أبناء هذا الوطن وعلى رأسهم القيادة الحكيمة".للوصول به إلى مستوى عال 

من جهته، أوضح املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور أحمد أبوعباة 

تركيز متحدثا من داخل اململكة من القطاعين الحكومي والخاص، ويتم ال 35أن املؤتمر يشارك فيه أكثر من 

خالله على وضع الاستراتيجيات الشتراك املرض ى والقيادات ومقدمي الخدمة في تحسين تجربة املرض ى، وعرض 

أهم التحديات وآليات الابتكار للتغلب عليها، إضافة إلى استخدام التكنولوجيا لتحسين املخرجات الصحية 

  وتجربة املريض.

ه العريق في ثقافتنا وتربيتنا إلاسالمية، ونابع من تعاليم الدين وأشار إلى أن مبدأ تحقيق تطلعات املرض ى له أصل

 التي أساسها العطاء والعطف والرحمة والشعور بحاجة آلاخرين وتخفيف معاناتهم وتفريج كربهم.

  خطة استراتيجية

التطلعات من جانبها، أفادت مدير جامعة ألاميرة نورة الدكتورة هدى العميل بأن تنظيم املؤتمر يأتي في سياق 

العليا ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي ألن يكون نموذجا يحتذى به في مجال صحة املرأة والطفل 

واليافعين. ونوهت باألنشطة املتنوعة في املؤتمر للوصول إلى توصيات وآليات لصناعة ثقافة عمل ترتكز على 

ميزة. كما يسعى إلى تأكيد أن الابتكار في خدمات املرض ى الاعتراف بحق املريض في الحصول على خدمة رائدة ومت

ال يقف عند اكتشاف الجهاز والدواء، بل يرتبط بنوعية وكيفية الخدمات التي تقدم للمرض ى وأسرهم. وأشارت 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=240933&CategoryID=5
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العميل إلى خطة استراتيجية طموحة تحقق التميز في برامج التعليم والتأهيل للمرأة بشكل عام، وفي املجال 

كل خاص، مبينة أنه تم استحداث خمس كليات صحية هي الطب وطب ألاسنان والتمريض الصحي بش

طالبة. ودعمت هذه الكليات بمركز  6610تخصصا دقيقا، و 61والصيدلة وعلوم الصحة والتأهيل، تضم 

 للمحاكاة ومركز أبحاث ومستشفى تعليمي مصمم ومجهز على أعلى مستوى.

 

 

     م5115 رنوفمب 5- هـ6143محرم  53 الخميس

  التأهيل الطبي ألخصائي% 61مطالب بصرف بدل 
أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للعالج الطبيعي الدكتور خالد املظيبري أن خدمات التأهيل الطبي 

قة تقدم في جميع مستشفيات اململكة، موضحا أنه يصرف ملوظفي مراكز التأهيل الشامل بالشؤون لذوي إلاعا

%، دون غيرهم في القطاعات الصحية بالرغم من تقديمهم خدمات تأهيلية لذوي 65الاجتماعية بدل بنسبة 

 إلاعاقة. 

دولي للتأهيل الطبي باملدينة جاء ذلك في تصريح صحفي للدكتور املظيبري أمس خالل مشاركته في املؤتمر ال

 املنورة.

% لجميع املتخصصين في مجال 65وطالب املظيبري الجهات والقطاعات الصحية ألاخرى بصرف بدل بنسبة 

التأهيل الطبي، مشيرا إلى أن إقرار البدل ملوظفي الجهات الصحية يعد تشجيعا للعاملين في مجال تقديم 

 واة بزمالئهم في مراكز التأهيل الشامل بوزارة الشؤون الاجتماعية.الخدمات التأهيلية لذوي إلاعاقة ومسا

وثمن دعوة إمام وخطيب مسجد قباء باملدينة املنورة الشيخ صالح املغامس ي للمسؤولين بمضاعفة رواتب 

 التأهيل الطبي دون سقف، ورعاية مدير جامعة طيبة الدكتور عدنان املزروع لهذا املؤتمر الدولي. أخصائي

انب آخر، حث الدكتور املظيبري الجامعات الحكومية وألاهلية على تطوير برامجهم في تخصص العالج من ج

" لتحسين مخرجات التعليم الجامعي لطالب كليات التأهيل الطبي والعالج DPTالطبيعي إلى طبيب عالج طبيعي "

املجال، وأصبحت برامجهما تقدم الطبيعي، مشيدا بجامعتي القصيم وألاميرة نورة اللتين قطعتا شوطا في هذا 

درجة "دكتور في العالج الطبيعي" وغيرها. وأكد أن الجمعية السعودية للعالج الطبيعي لديها كامل الاستعداد 

 لتقديم املشورة الفنية وألاكاديمية في هذا الشأن.

 

 

     م5115 نوفمبر 5- هـ6143محرم  53 الخميس

 دراسة: اخلصوصية تؤثر يف عالج املرأة الطبيعي
كشف املؤتمر العالمي ألاول حول "تطلعات املرض ى" الذي ينظمه مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز في 

يدة لفهم تأثير الخصوصية الاجتماعية جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض أن هناك حاجة متزا

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=241083&CategoryID=5
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والثقافية للمرأة السعودية على صحة النساء، واستجابتهن ألساليب العالج الحديثة. وحفل املؤتمر بطروحات 

  علمية تعزز مفهوم "تطلعات املرض ى"، وقدم املشاركون خبراتهم وتجاربهم في هذا املجال.

ي أن العالقة بين أخصائي العالج الطبيعي واملريض أمر جوهري في وجاء في دراسة قدمتها الدكتورة عبير التميم

تقديم رعاية صحية للجهاز العضلي الهيكلي، فحتى يتم تقديم رعاية عالية الجودة للمريض، فمن الضروري أن 

ائيي تنشأ عالقة عالجية فعالة. وتشير الدراسة إلى أن هناك ثالثة أنواع من العالقات العالجية بين املرض ى وأخص

العالج الطبيعي، وهي العالقات السريرية واملهنية والشخصية. وقالت إن هذه العالقات تأثرت باألدوار املهنية 

املختلفة ألخصائي العالج الطبيعي وشخصيات املرض ى الذين تم التعامل معهم أثناء تفاعلهم. وأوضحت 

عم العالقة بينهم، فهناك ثالثة أنواع من أنه من منطلق أن "تفاوض املشاركين" عامل رئيس ي في د  التميمي

 املفاوضات بين أخصائيي العالج الطبيعي واملرض ى، هي: الثقة، وتفاوض الشراكة، وتفاوض صناعة القرار.

 

 

     م5115 نوفمبر 6- هـ6143محرم  54 الجمعة

 سعود امللك طبية منومي شكاوى اخنفاض%  02
أكد مدير إدارة حقوق وعالقات املرض ى السابق بمدينة امللك سعود الطبية عبد العزيز أبوعباءة أن الدراسة 

مريض( كشفت أن نسبة رضاهم  322% من املرض ى املنومين بمدينة امللك سعود الطبية )32التي أجريت على 

 %.02%، إضافة إلى خفض نسبة الشكاوى بواقع 12غت عن املدينة بل

  قصور التواصل

وأوضح أبو عباءة خالل مشاركته أمس بورقة عمل في املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى، الذي ينظمه 

% من الشكاوى كانت 12مستشفى امللك عبدهللا الجامعي في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، أن أكثر من 

قصور التواصل، مؤكدا أن املريض لم يكن يجد آذانا صاغية، إضافة إلى شدة التعامل، وإشكاليات بسبب 

 التشخيص.

وقال أبوعباءة إن تجربته أكدت ضرورة تثقيف أطراف الرعاية الصحية بحقوق املرض ى، وإن على املستشفيات 

  ألاخذ بتجارب املرض ى لتحسين الخدمات.

ب ألاسرة والتعليم الطبي، وكيل جامعة إلامام محمد بن سعود إلاسالمية وفي السياق ذاته، أكد أستاذ ط

للتخطيط والتطوير والجودة البروفيسور خالد آل عبدالرحمن على ضرورة تبني برنامج ناجح لقياس تطلعات 

عاية املرض ى وتقويمها في املستشفيات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في مقدمة أولويات صناعة الر 

 الصحية وتحسين الجودة.

  تحسن الجودة

عناصر أساسية لتبني برنامج ناجح لقياس وتقويم تجربة وتطلعات املرض ى في أي  1وقال في ورقته "هناك 

مستشفى حكومي أو خاص، وإن القيادات إلادارية للمستشفى تالح  الفرق في تحسن الجودة املقدمة في حال 

  حيحة".تبنيهم العناصر الستة بطريقة ص
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وأوضح آل عبدالرحمن أن العنصر ألاول هو تضمين رؤية املستشفى ورسالته وقيمه عبارة واضحة تعكس 

الاهتمام بتطلعات املرض ى وتحقيق احتياجاتهم، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب إشراك املرض ى في صياغة الرؤية 

فاعلة وداعمة، تتسم باملرونة إلادارية والرسالة وقيم املستشفى. وأضاف: أما العنصر الثاني فهو وجود قيادة 

واملالية، وقادرة على التأقلم مع املتغيرات الداخلية والخارجية املتسارعة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية تبني 

 النظام إلالكتروني املتخصص في قياس رضا املرض ى وإشراكهم في تطوير الخدمات املقدمة لهم.

  توقعات املرض ى

الورقة املقدمة من املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية بجامعة امللك سعود الدكتور  إلى ذلك، أوصت

  عبدالرحمن املعمر بإعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية لتحسين تجربة املريض. 

وأشارت الورقة إلى أن العديد من املنظمات تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وسالمة املرض ى، وتغفل 

نب غير امللموسة في الرعاية التي تؤثر على التجربة الكلية للمريض. وقال املعمر إن الجوانب التي ال يؤديها الجوا

ألاطباء في ممارستهم تؤثر بشكل كبير في توقعات املرض ى من الرعاية، مبينا أن هناك الكثير من ألادلة على أن 

نتائج املرض ى من خالل خفض طول مدة إلاقامة، إعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية له تأثير إيجابي على 

 والحد من التوتر وتحسين الرضا العام، مؤكدا ضرورة الارتقاء بأبحاث املريض.

 

 

     م5115 نوفمبر 6- هـ6143محرم  54 الجمعة

 ةالتخصصي املستشفيات طوارئ من%  62التنسيق يشغل  غياب
كشف مدير مركز نمو الطفل في مستشفى امللك عبدهللا بجامعة ألاميرة نورة، املشرف العام على لجان عمل 

مؤتمر "تطلعات املرض ى" الدكتور صالح الصالحي أن هناك هدرا في الرعاية الصحية، مع ضعف الخدمات، وأن 

 اج إلى دراسة مفصلة عن املوارد املادية والبشرية واللوجستية.رصد هذا الهدر يحت

  عناية ورعاية

وأوضح أن دراسة الواقع تؤكد أنه رغم وجود برنامج "إحالتي" للحاالت الطارئة في وزارة الصحة، والخدمة 

ن إلى تلقي النوعية التي يقدمها، فهناك من ألامراض ما يحتاج إلى عناية ورعاية، وكثير من املرض ى يحتاجو 

العالج في مكان آخر، وبعضهم يعاني إلتمام النقل بطرق شخصية من مستشفيات طرفية إلى حيث يوجد العالج 

املناسب لحالتهم، في ظل غياب ترتيبات واضحة بين املستشفيات وشبكة عالقات قائمة على اتفاقيات لتبادل 

 املنافع والاستفادة القصوى مما هو متاح.

  دراسة دقيقة

% من إلاسعاف والطوارئ في املستشفيات التخصصية في الرياض مشغولة بمرض ى ليسوا 62ال الصالحي إن وق

في حاجة للتنويم في نفس املستشفى، ولو كانت هناك اتفاقيات لتم النقل والتحويل إلى مستشفيات نسبة 

  ب.%، وكانوا تلقوا رعاية بنفس الجودة بوجود فريق مدر 02إلى  62إلاشغال فيها من 

وطالب املجلس الصحي السعودي بتنسيق هذا ألامر، مشيرا إلى أنهم ليسوا مسؤولين عن تنفيذ الخدمات، 

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=241199&CategoryID=5
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  مقترحا قيام املجلس بدراسة دقيقة عن وضع شبكة العالقات بين املرافق الصحية.

 بن زرعة إلى وفي السياق ذاته، دعا الرئيس التنفيذي ملدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات إلانسانية عبدهللا

وضع إطار عمل تكاملي بين القطاعات الصحية في اململكة لتحقيق استراتيجية تطوير الرعاية الطبية وإعادة 

هيكلتها وضمان مخرجات أفضل وفق خطة زمنية محددة. وقال في ورقته إن الدراسات املتخصصة تؤكد أن 

من شأنها خفض فاتورة الرعاية  -ملية الصحيةاملريض هو محور الع-تطبيق هذه الاستراتيجيات واملبادرات 

%، إذ ترتكز املقاربات على وضع نظم وموارد وأنظمة إدارية، ومرفقات 02الصحية في أي دولة إلى ما يقارب 

قادرة على الوفاء، وتقديم أساسيات الرعاية وفق معايير سالمة املرض ى وجودة الخدمات الطبية والحد من 

 إلاشكاالت والقصور.

 

 

     م5115 نوفمبر 11- هـ6143محرم  51 ثالثاءال

 توصيات بإنشاء هيئة عليا لتحقيق تطلعات المرضى

 توصيات بإنشاء هيئة عليا لتحقيق تطلعات املرضى
"تطلعات املرض ى" في ختام أعماله بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، بإنشاء  أوص ى املؤتمر الدولي ألاول لـ

مجلس أو جهة عليا مستقلة "الهيئة العليا لتحقيق تطلعات املرض ى" لإلشراف على وضع السياسات، ومتابعة 

  أداء املستشفيات والقطاعات الصحية الحكومية والخاصة. 

مجاالت هي: الاتفاق على معايير موحدة لقياس  5املقترحة التي تشمل وأشارت التوصية إلى مهام "الهيئة" 

مستوى رضا املرض ى ونشرها سنويا، وتحديد مستويات املنشآت الصحية حسب النتائج، وبناء نموذج يتم 

تكييفه ودراسته لتحقيق تطلعات املرض ى مبني على قيم املجتمع املستمدة من الشريعة إلاسالمية، وتحديد 

ت وإلزام املنشآت بتنفيذها حسب خطط متفق عليها مسبقا، وإصدار مجلة علمية محكمة تعنى ألاولويا

بتطلعات املرض ى، وذلك لتشجيع نشر الخبرات واملبادرات في جميع منظمات الرعاية الصحية في اململكة في 

من العاملين في مجال تطلعات وتوقعات وعالقات املرض ى، وتبني جائزة سنوية للمستشفى املميز واملميزين 

 القطاع الصحي في مجال تطلعات املرض ى.

  تحويل املرض ى

وحث املؤتمر على أن يكون في كل منشأة صحية إدارة ترتبط باإلدارة العليا، ويتم تمكينها لتهتم بتطلعات 

املرض ى، كما أوص ى املؤتمر بإنشاء جهة موحدة تعمل على تسهيل تحويل املرض ى حسب حاجتهم وبدون عناء 

هم بين املنشآت الصحية الحكومية بجميع قطاعاتها أو ألاهلية، مع تحمل ألاعباء املالية، وتوفير آلية ووسيلة من

 للنقل. 

وكانت أعمال املؤتمر الذي نظمه مستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي بالشراكة مع "مايو كلينك" 

 بالرياض تحت عنوان "ريادة التميز في تطلعات املرض ى". تواصلت على مدى ثالثة أيام في جامعة ألاميرة نورة

http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=241679&CategoryID=5
http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=241679&CategoryID=5
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  تحسين تجربة املرض ى

وأكد املؤتمر على ضرورة إدراج موضوع تحسين تجربة املرض ى في صميم استراتيجيات الخدمات الصحية سواء 

ة للوزارات أو املستشفيات وعلى مختلف مستويات مقدمي الخدمة، مشيرا إلى أن نجاح برامج تحسين تجرب

املرض ى تعتمد على مستوى الدعم من الجهات العليا وجعلها من ألاولويات. كما أكد املؤتمر على أهمية التنسيق 

بين املنشآت الصحية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجال تحسين تجربة املرض ى، لحين إنشاء املظلة 

نشآت وطرق وإجراءات وسهولة الوصول املقترحة، كما شدد على أهمية إشراك املرض ى في تخطيط وتصميم امل

 للخدمات الصحية على مستوى خدمات الوزارات واملستشفيات.

  تأهيل العاملين

 ودعا املؤتمر إلى أهمية التدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي على أساليب التعامل مع املرض ى. 

مواد تركز على مفاهيم التعامل الصحيح مع وفي هذا الصدد، ركز على التعاون مع الجهات التعليمية، إلدراج 

املرض ى في مناهج كليات الطب والكليات الصحية ألاخرى، وتكثيف البرامج التدريبية التي تعزز القيم وتغرس 

املفاهيم التي تقوم على الرحمة والعطاء وإلاتقان. كما أوص ى بتقديم الدعم الكامل ماديا ولوجستيا لالستخدام 

 سائل التواصل وتطويعها لخدمة املريض ومن يحيط به.ألامثل للتقنية وو 

 

 

 

     م5115 نوفمبر 15- هـ6143محرم  31 الخميس

 استحداث نظام جبامعة نورة حلماية اخرتاعات الطالبات
ميرة نورة بنت عبدالرحمن للبحث العلمي والدراسات العليا ممثلة في عمادة البحث استحدثت وكالة جامعة ألا 

العلمي نظاما جديدا من شأنه حماية اختراعات الطالبات من التقليد أو السرقة، بعد أن حصلت الجامعة على 

ت اختراع املهندسة عدد كبير من براءات الاختراع من جهات متعددة وجوائز محلية ودولية. وأوضحت باحثة براءا

منى داغستاني خالل لقاء علمي بعنوان "امللكية الفكرية وبراءات الاختراع" نظمته الوكالة بالتعاون مع مكتب 

البراءات والاختراعات بمدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ممثل في مكتب البراءات السعودي، أن الجامعة 

عدة يحف  للطالبات وجميع منسوبات الجامعة اختراعاتهن في حال استحدثت نظاما جديدا مكون من معايير 

إلافصاح عنها، وقبل تسجيل براءة اختراع رسمية لها لحمايتها من السرقة أو التقليد. ونصحت داغستاني 

الطالبات املخترعات في الجامعة بعدم الكشف عن فكرة الاختراع قبل تسجيلها، مع ضرورة توقيع اتفاقية عدم 

في حال العمل مع مجموعة، وتحديد نوع الحماية ألافضل، منوهة بأهمية متابعة مكتب البراءات الكشف 

السعودي باستمرار من أجل الرسوم والردود في حال رفع الاختراع لهم والبحث املستمر للوثائق املشابهة من 

 وقت آلخر وقراءة وفهم نظام البراءات السعودي.

 

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=241896&CategoryID=5
http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=241896&CategoryID=5
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     م5115 أكتوبر 11- هـ6143محرم  5 األحد

 انطالق املؤمتر الدويل األول للتدريب والتطوير جبامعة األمرية نورة
يرعى وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخّيل في السادس من محرم انطالقة فعاليات املؤتمر الدولي ألاول 

محاور عدًدا من ألاوراق العلمية  6جامعة ألاميرة نورة، حيث يناقش املشاركون من خالل للتدريب والتطوير ب

أبرزها السبل وألادوات واملفاهيم املتعلقة بالتطوير والتدريب وإدارة املواهب باإلضافة إلى املعايير الدولية 

يادة والتعامل مع التحديات املتعلقة بالتصميم التوجيهي وتطوير القيادة بموجب الخبرة وتقييم تطوير الق

املؤسسية من خالل إدارة املوارد البشرية. وقالت مديرة جامعة ألاميرة نورة الدكتورة هدى العميل إن الجامعة 

تسعى لتسخير كافة إلامكانات والجهود لدعم جودة تعليم املرأة العالي وتعزيز كفاءة مخرجاته بما يلبي 

نت أن الطموحات والتطلعات التي توليها قي ادة خادم الحرمين الشريفين حفظه هللا لتعليم املرأة في بالدنا. وبيَّ

 الاستراتيجياتالجامعة تتجه دوًما إلى التميز وإحداث بصمة في التعليم العالي للمرأة، من خالل تطبيق أفضل 

 الاستراتيجيتطوير الرامية إلى دمج قيم التعليم والبحث واملشاركة واملسؤولية الاجتماعية، باإلضافة إلى ال

املستمر للبرامج ألاكاديمية، وتطبيق الشراكة املعرفية والتعليمية مع مؤسسات التعليم العالي املميزة في مختلف 

 دول العالم.

 

 

     م5115 أكتوبر 51- هـ6143محرم  7 الثالثاء

 خالل افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي للتدريب والتطوير
 العوهلي: نستثمر يف اإلنسان ليكون عنصرا نافعا للمجتمع 

أكد وكيل وزارة التعليم للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، أن اململكة حريصة على 

فعا لذاته ومجتمعه وفاعال الاستثمار في إلانسان السعودي وبنائه وتنمية قدراته ومواهبه بما يجعله عنصرا نا

 في كل خطط القيادة لالنطالق بالبالد نحو العاملية. استراتيجياأساسيا في سوق العمل وشريكا 

وأشار خالل افتتاح املؤتمر واملعرض الدولي للتدريب والتطوير أمس، أن قيم التنافس العاملية ال تقبل بأنصاف 

اع أرقى معايير الجودة والتأهيل، مبينا حرص وزارة التعليم املوهوبين وال بمخرجات مؤسسات تعليمية لم تر 

http://www.al-madina.com/node/636617
http://www.al-madina.com/node/636617
http://www.al-madina.com/node/637065
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الدائم على تأهيل القيادات التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام وفق املعايير الدولية املتجددة 

وبتوفيق من هللا ودعم من القيادة الحكيمة تحقق بناء جامعات تنافس دوليا وأنجزت البنى التحتية لها وآلان 

ملدارس ضامة بين جنباتها الكثير مما أخرجته التقنية الحديثة من أدوات تعليمية ووسائل اتصال وتواصل، ا

مشيرا إلى أن جامعة ألاميرة نورة إحدى دالئله حيث صنعت برامج متطورة لقياس ألاداء وتطويره وتحديثه 

  باستمرار لضمان الجودة وتحقيق التنمية املستدامة في التعليم. 

ف أن خطة التنمية العاشرة أكدت على أن التدريب والتطوير ودعم اقتصاديات املعرفة هي ركائز أساسية وأضا

في بناء إلانسان والنهوض بالوطن نحو املستقبل، فقد ركزت الوزارة أيضا على املحور ألاهم وهو تنمية العنصر 

 البشري باعتباره العامل ألاساس للتنمية الذي وضعت ألجله الخطط .

 

 

     م5115 أكتوبر 53- هـ6143محرم  11 الجمعة

 أبرزها إنشاء مجعية تطوير املرأة« مؤمتر التدريب»توصيات لـ 0
 عايتهم تتضمن استحداث إدارة للمواهب ومنصة إلكترونية لر

توصيات أبرزها إنشاء جمعية لتطوير املرأة،  0خرج املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير في الرياض بـ

  وكذلك إنشاء إدارة للمواهب واستحداث منصة إلكترونية لرعايتهم. 

االستفادة من وتضمنت التوصيات استحداث إدارات للمواهب باملؤسسات واملنظمات ووضع أسس ومعايير لها ب

التجارب العاملية، من خالل بناء استراتيجيات خاصة بإدارة املواهب تشمل الاستقطاب والاستبقاء والاستحالل 

  والتدريب والتطوير ألامثل. 

وطالبت التوصيات التي شملت الجلسات العلمية وورش العمل وحلقات النقاش التي صدرت في ختام أعمال 

ظمته جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات في املؤتمر أمس ألاول الذي ن

املؤسسة أو املنظمة  استراتيجية)مركز املؤتمرات( بمقر الجامعة، بضرورة موائمة استراتيجيات إدارة املواهب مع 

في تحسين ألاداء وزيادة إلانتاج  الشاملة، وأكدت ألاوراق العلمية التي قدمت في املؤتمر الدور إلايجابي للمواهب

  باملؤسسة. الاستراتيجيةوعليه يجب وضع املواهب متطلب أساس للوظائف 

ودعا املؤتمر إلى تطوير آليات الستقطاب املواهب في مؤسسات التعليم تشمل املعايير، واملعارف، والخبرات، 

  في التوظيف بالجامعات. واملهارات والذكاءات املتعددة؛ لضمان استقطاب املواهب املتميزة

وأكدت أنه يجب تأسيس منصة إلكترونية إلدارة املواهب تشمل التعيين والتنمية والتطوير، نظًرا لضرورة 

استبقاء املواهب والحفاظ عليها باملؤسسة يوص ى بتحفيز املوظفين املوهوبين بالترقيات املناسبة لتنمية مواهبهم 

لتحقيق العدالة في تقييم ألاداء الوظيفي ُيوص ى باستحداث أساليب  عوًضا عن املكافآت التقليدية، وذلك

  تقويم باملؤسسات واملنظمات.

وفي مجال التدريب، دعا املؤتمر إلى تعزيز قياس أثر التدريب في تطوير ألاداء املؤسس ي ببناء معايير حديثة تتضمن 

لخبرات وحل املشكالت، واملبادرة إلى تأسيس مبادرة املوهبة وإلابداع والابتكار في إكساب املعارف واملهارات وبناء ا

)رحلة نجاح( بإدارة املوارد البشرية بجامعات اململكة وتفعيلها دورًيا، وتأسيس جمعية املرأة للتدريب والتطوير 

http://www.al-madina.com/node/637693/8-%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80%C2%AB%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8%C2%BB-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A5%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%A1-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9.html
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برعاية الجامعة لتحقيق التطوير والتنمية املستدامة والتي تأتي مع اهتمام جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

  بقضايا املرأة السعودية وخصوصيتها.

كما تضمنت التوصيات إقامة املؤتمر بشكل دوري بإشراف جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ومشاركة كافة 

الجامعات باململكة، بعد التفاعل الذي حاز به من قبل املشاركين، ولحداثته في تنمية املواهب، وعمل ملتقى 

امعات بإشراف عمادة التطوير وتنمية املهارات ورعاية جامعة ألاميرة نورة بنت دوري للتدريب والتطوير بالج

عبدالرحمن، ويأتي تماشًيا مع توجه اململكة في التعاون مع دول الخليج والتكامل معها وربطها بفكرة التنمية 

  املستدامة للمنطقة وإدارة املعرفة.

ملكة إلى عمادة التطوير وتنمية املواهب في ضوء وأوص ى بتعديل مسمى عمادة التطوير بالجامعات في امل

التوجهات الحديثة والافكار التي انبثقت عن هذا املؤتمر حول إدارة املواهب، والاهتمام بتطبيقات علم النفس 

 إلايجابي وتوفير بيئة ملهمة ومحفزة لإلبداع واستخدام تكنولوجيا الحوار في تحسين بيئة العمل.

 

 

     م5115 أكتوبر 56- هـ6314محرم  13 اإلثنين

 استقبل سفير سنغافورة لدى المملكة

 «تطلعات املرضى»أمري الرياض يرعى املؤمتر الدويل األول لـ

امللك برعاية صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ينظم مستشفى 

عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى 

م، في 3265نوفمبر  5 - 6، بالتعاون مع مايو كلينك في الفترة من «ريادة التميز في تطلعات املرض ى»تحت عنوان 

  ي الرياض.مركز مؤتمرات جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ف

ا من رؤية املستشفى لتحقيق الريادة ورسالته التي تضع املريض في صميم اهتمامها من 
ً
ويأتي هذا املؤتمر انطالق

  خالل توفير أعلى مستويات الرعاية بما يحقق تطلعات املرض ى.

كين باالنضمام ويشارك في املؤتمر خبراء محليون ودوليون في تطوير تطلعات املرض ى. حيث تتاح الفرصة للمشار 

للحوار، وتبادل الخبرات وألافكار، والتعّرف على التحديات والوصول للحلول إلابداعية واملبتكرة في الريادة، 

ورفع مستوى الوعي، وتعزيز تطلعات املرض ى. ويستهدف هذا املؤتمر القيادات في مجال تطلعات املرض ى، 

ت من أطباء، وتمريض، ومقدمي الرعاية الصحية، وأخصائيي واملديرين التنفيذيين في الرعاية الصحية، والقيادا

  الجودة، والطلبة في املجال الصحي. 

من جهة أخرى استقبل أمير منطقة الرياض بمكتبه بقصر الحكم أمس، سفير جمهورية سنغافورة لدى اململكة 

ت ذات الاهتمام املشترك لورانس أندرسون. وجرى خالل الاستقبال تبادل ألاحاديث الودية، ومناقشة املوضوعا

 بين البلدين.

 

 

http://www.al-madina.com/node/638241
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 مشروعا إبداعيا لطالبات جامعة نورة 15

الذي « اتجاهات معرض»تستعد جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في كلية التصاميم والفنون الفتتاح 

مشروًعا إبداعًيا لطالباتها موزعة ما بين التصميم الجرافيكي والداخلي، وألازياء، والتصوير  16تعرض 

التشكيلي، والطباعة، وذلك في إطار مشروعات أقسام الكلية: تصميم ألازياء والنسيج، والتصميم الجرافيكي، 

 - 6وسيقام املعرض خالل الفترة ما بين  شكيلي والطباعة.والوسائط الرقمية، والتصميم الداخلي، والتصوير الت

من شهر صفر املقبل تحت رعاية حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو ألاميرة نورة بنت محمد بن سعود،  1

 حرًصا من الجامعة على إبراز دور التصميم والتصوير في دعم الجانب الحضاري والسياحي والجمالي للمملكة.
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 جامعة نورة: «.. تطلعات المرضى»أمير الرياض يرعى مؤتمر 

 إطالق خطة طموحة حتقق التميز يف تعليم وتأهيل املرأة
قة الرياض أمس املؤتمر الدولي ألاول رعى صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منط

، وينظمه مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز «ريادة التميز في تطلعات املرض ى»لتطلعات املرض ى تحت عنوان 

الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالتعاون مع مايو كلينك وذلك في مركز املؤتمرات بجامعة ألاميرة 

  ملدة ثالثة أيام. نورة بالرياض ويستمر 

طموحة تحقق التميز في برامج التعليم والتأهيل للمرأة بشكل عام  استراتيجيةوأعلنت جامعة نورة عن خطة 

وفي املجال الصحي بشكل خاص مبينة أنه تم استحداث خمس كليات صحية هي الطب وطب ألاسنان 

 6610ة عشر تخصًصا دقيًقا وتضم والتمريض والصيدلة وعلوم الصحة والتأهيل تتضمن فيما بينها سبع

  طالبة وُدعمت هذه الكليات بمركز للمحاكاة ومركز أبحاث ومستشفى تعليمي مصمم ومجهز على أعلى مستوى. 

ونوه سمو أمير منطقة الرياض في كلمته بالحفل الخطابي بما حظيت به جامعة ألامير نورة من دعم واهتمام منذ 

ورعاية متواصلة من  -رحمه هللا  -ن امللك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود النشأة من خادم الحرمين الشريفي

  .-حفظه هللا  -خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

http://www.al-madina.com/node/639486
http://www.al-madina.com/node/640089
http://www.al-madina.com/node/640089
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هذا املعقل العلمي املهم الذي يعد أهم ركيزة لتعليم املرأة، أرجو إن شاء هللا أن يأخذ بأيديكم »وقال سموه 

 «.به إلى مستوى عال جًدا حيث يحقق تطلعات أبناء هذا الوطن وعلى رأسهم القيادة الحكيمةجميًعا للوصول 

إننا نفخر بهذه الجامعة ونتمنى لها وإلدارتها ولطالباتها التوفيق والنجاح وأن يكونوا دائما عالمات مميزة »وأضاف 

وأن تكون ألابحاث والرؤى وألافكار خادمة  لهم املكانة العالية بكل موقع يصلون إليه كما أتمنى للمؤتمر التوفيق

   «.ألبناء املجتمع

وقالت مديرة جامعة ألامير نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل إن تنظيم املؤتمر يأتي في سياق 

التطلعات العليا ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي ألن يكون نموذجا ُيحتذى به في مجال صحة 

والطفل واليافعين. ونوهت باألنشطة املتنوعة في املؤتمر للوصول إلى توصيات وآليات لصناعة ثقافة عمل  املرأة

ترتكز على الاعتراف بحق املريض بالحصول على خدمة رائدة ومتميزة كما يسعى إلى تأكيد أن الابتكار في خدمات 

 فية الخدمات التي تقدم للمرض ى وأسرهم.املرض ى ال يقف عند اكتشاف الجهاز والدواء بل يرتبط بنوعية وكي

 

 

 

     م5115 نوفمبر 5- هـ6143محرم  53 الخميس

 خمتصون يطالبون جبامعة لتأمني الكوادر الطبية جلميع التخصصات
بية والفنية لجميع التخصصات لسد دعا مختصون إلى تأسيس جامعة حكومية يكون هدفها تأمين الكوادر الط

حاجة اململكة، مؤكدين على ضرورة أن تكون املؤسسات العالجية موزعة توزيًعا مناسًبا وعدم التمركز في 

  مدينة واحدة.  منطقة أو

، الذي ينظمه مستشفى امللك عبدهللا بن «تطلعات املرض ى»جاء ذلك خالل املؤتمر العالمي ألاول حول 

عة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض. وكشف املؤتمر عن أن هناك حاجة متزايدة لفهم عبدالعزيز في جام

الخصوصية الاجتماعية والثقافية للمرأة السعودية على صحة النساء واستجابتهن ألساليب العالج  تأثير

م وتجاربهم في الحديثة. وحفل املؤتمر بطروحات علمية تعزز مفهوم تطلعات املرض ى. وقدم املشاركون خبراته

املجال. وجاء في الدراسة التي قدمتها د. عبير التميمي أن العالقة بين أخصائي العالج الطبيعي واملريض أمر 

جوهري في تقديم رعاية صحية للجهاز العضلي الهيكلي، فحتى يتم تقديم رعاية عالية الجودة للمريض فمن 

أنواع من العالقات العالجية بين املرض ى  6ن هناك الضروري أن تنشأ عالقة عالجية فعالة. وتشير إلى أ

العالج الطبيعي، وهي العالقات السريرية واملهنية والشخصية. وقالت: إن هذه العالقات تأثرت باألدوار  وأخصائي

 املهنية املختلفة ألخصائي العالج الطبيعي وشخصيات املرض ى الذين تم التعامل معهم أثناء تفاعلهم.
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http://www.al-madina.com/node/640294
http://www.al-madina.com/node/640294
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 % من شكاوى املرضى 12قصور التواصل والتعامل الفوقي وراء
ينظمه مستشفى امللك عبدهللا   كشفت دراسة تم عرضها، خالل املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى، الذي

% من الشكاوى التي عرضها املنومون  12بنت عبدالرحمن في الرياض عن أن  امعة ألاميرة نورةالجامعي، بج

كانت بسبب قصور التواصل وأن املريض لم يكن يجد أذًنا صاغية، إلى جانب شدة التعامل والتعامل الفوقي، 

 وإشكاالت التشخيص. 

عالقات املرض ي السابق في مدينة امللك سعود وفي املؤتمر عرض عبدالعزيز محمد أبو عباء مدير إدارة حقوق و 

عاًما مع تطلعات املرض ى. وتناول في ورقته بداية تأسيس إدارات حقوق  62الطبية، تجربته املمتدة نحو 

  هـ، وفتح مكتب لرصد تنفيذ املهام ومتابعته.6062وعالقات املرض ى منذ العام 

مريض(  322نومين في مدينة امللك سعود الطبية )نحو % من املرض ى امل32وأوضح أن الدراسة التي أجريت على 

% 12%، واتضح أن أكثر من 02%، وخفض الشكاوى بنسبة 12كشفت أن هذا إلاجراء رفع نسبة رضا املرض ى 

من الشكاوى كان بسبب قصور التواصل وأن املريض لم يكن يجد أذًنا صاغية، إلى جانب شدة التعامل 

  شخيص، كما أن التطبيق رفع الوعي بحقوق املرض ى. والتعامل الفوقي، وإشكاالت الت

البروفيسور  كما تكشفت مالمح مؤشر لقياس تطلعات املرض ى تجاه العالج واملعاملة التي يتلقونها، حيث أكد

خالد بن عبدالغفار آل عبدالرحمن، أستاذ طب ألاسرة والتعليم الطبي، وكيل جامعة إلامام محمد بن سعود 

في  وتقويمها تطلعات املرض ى تبني برنامج ناجح لقياس  ضرورةوالتطوير والجودة،  إلاسالمية للتخطيط

في مقدمة أولويات صناعة الرعاية الصحية وتحسين  املستشفيات الحكومية والخاصة، مشيًرا إال أن ذلك يأتي

 الجودة.

رض ى في أي مستشفى عناصر أساسية لتبني برنامج ناجح لقياس وتقويم تجربة وتطلعات امل 1وقال: إن هناك 

حكومي أو خاص، وأكد أن القيادات إلادارية للمستشفى تالح  الفرق في تحّسن الجودة املقدمة في حال تبنيهم 

  العناصر الستة بطريقة صحيحة.

بتطلعات املرض ى  الاهتمام وقيمه عبارة واضحة تعكس إن العنصر ألاول هو تضمين رؤية املستشفى ورسالته

  .وتحقيق احتياجاتهم

 يتطلب إشراك املرض ى في صياغة الرؤية والرسالة وقيم املستشفى،  وأشار إلى أن ذلك

والعنصر الثاني هو وجود قيادة فاعلة وداعمة، تتسم باملرونة إلادارية واملالية، وقادرة على التأقلم مع 

  املتسارعة. الداخلية والخارجية املتغيرات

همية اختيار الفريق الذي يتميز بالكفاءة العالية لإلشراف على إعداد ووضع الباحث في الدرجة الثالثة من ألا  

لتنفيذ البرامج التدريبية على رأس العمل، التي تصب في  إدارًيا ومالًيا الفريق وتطوير البرنامج، ودعم  وتنفيذ

واصل الفاعل هي مهارات الت تحقيق تطلعات املرض ى، وأوضح أن أبرز املهارات التي يتطلبها تحقيق هذا ألامر

تبني  لجميع أعضاء الفريق الطبي والفني وإلاداري الذي يتعامل بشكل مباشر مع املرض ى، وشدد على أهمية

 النظام إلالكتروني املتخصص في قياس رض ى املرض ى وإشراكهم في تطوير الخدمات املقدمة لهم.

 

 

http://www.al-madina.com/node/640506/%D9%82%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D9%82%D9%8A-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A160-%D9%85%D9%86-%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89.html
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 أهمها إنشاء هيئة عليا« تطلعات املرضى»توصيات لتحقيق  52

 
توصيات في ختام أعماله بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أهمها  62« تطلعات املرض ى«قدم املؤتمر الدولي لـ

لإلشراف على وضع « ق تطلعات املرض ىالهيئة العليا لتحقي»إنشاء مجلس أو جهة عليا مستقلة تحت مسمى 

  السياسات ومتابعة أداء املستشفيات والقطاعات الصحية الحكومية والخاصة. 

مجاالت تشمل: الاتفاق على معايير موحدة لقياس مستوى رضا  5املقترحة في « الهيئة»واقترحت التوصية مهام 

حسب النتائج، وبناء نموذج يتم تكييفه املرض ى ونشرها سنوًيا وتحديد مستويات املنشآت الصحية على 

ودراسته لتحقيق تطلعات املرض ى مبني على قيم املجتمع املستمدة من الشريعة إلاسالمية، وتحديد ألاولويات 

 وإلزام املنشآت بتنفيذها حسب خطط متفق عليها مسبقا، وإصدار مجلة علمية محكمة تعني بتطلعات املرض ى.

ألاول لتطلعات املرض ى، الذي نظمه مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، وكانت أعمال املؤتمر الدولي 

، تواصلت على مدى ثالثة أيام بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، تحت «مايوكلينك»بالشراكة مع 

  «.ريادة التميز في تطلعات املرض ى»عنوان 

تجربة املرض ى في صميم الاستراتيجيات للخدمات الصحية سواء وأكد املؤتمر على ضرورة إدراج موضوع تحسين 

للوزارات أو املستشفيات وعلى مختلف مستويات مقدمي الخدمة، مشيًرا إلى أن نجاح برامج تحسين تجربة 

املرض ى تعتمد على مستوى الدعم من الجهات العليا وجعلها من ألاولويات. وحث املؤتمر على أن يكون في كل 

إدارة ترتبط باإلدارة العليا ويتم تمكينها لتهتم بتطلعات املرض ى. كما أوص ى بإنشاء جهة موحدة منشأة صحية 

تعمل على تسهيل تحويل املرض ى حسب حاجتهم وبدون عناء منهم بين املنشآت الصحية الحكومية بجميع 

 قطاعاتها أو ألاهلية، مع تحمل ألاعباء املالية وتوفير آلية ووسيلة النقل.

http://www.al-madina.com/node/641300/
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 مختصون صحيون يدعون إلى إعادة هيكلة الرعاية الصحية

  م% من طوارئ املستشفيات مشغولة مبرضى ليسوا حباجة إىل تنوي 62

 62كز نمو الطفل في مستشفى امللك عبد هللا في جامعة ألاميرة نورة، إن قال الدكتور صالح الصالحي مدير مر 

في املائة من إشغاالت غرف إلاسعاف والطوارئ في املستشفيات التخصصية في العاصمة الرياض، مشغولة 

 بمرض ى ليسوا في حاجة إلى أن ينوموا في املستشفى نفسه. 

 في الرعاية ووصف الصالحي الخدمات الصحية املقدمة في املستش
ً
فيات دون املستوى، وأن هناك هدرا

 الصحية، وأن القطاع الصحي يحتاج إلى دراسة مفصلة عن املوارد املادية والبشرية واللوجستية. 

وأضاف خالل حديثه في مؤتمر "تطلعات املرض ى" الذي نظمه مستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز في جامعة 

الواقع تؤكد أنه رغم وجود برنامج "إحالتي" للحاالت الطارئة في وزارة الصحة، ألاميرة نورة أمس، أن دراسة 

فهناك من ألامراض ما يحتاج إلى عناية ورعاية، وكثير من املرض ى يحتاجون إلى تلقي العالج في مكان آخر، 

التهم، وبعضهم يعاني إلتمام النقل بطرق شخصية من مستشفيات طرفية، إلى حيث يوجد العالج املناسب لح

في ظل غياب ترتيبات واضحة بين املستشفيات وشبكة عالقات قائمة على اتفاقيات، لتبادل املنافع والاستفادة 

 القصوى مما هو متاح. 

وأوضح الدكتور الصالحي، أنه إذا وجدت اتفاقيات لنقل وتحويل املرض ى إلى مستشفيات نسبة إلاشغال من 

 املرض ى الرعاية بالجودة نفسها في ظل وجود فريق مدرب.  املائة، فسيتلقى هؤالء 02إلى  62فيها 

وأكد على دور وزارة الصحة املهم، وكذلك وزارة الحرس الوطني، مطالبا بتنظيم ملتقى يخرج باتفاقيات، وليس 

 القطاع الخاص، 
ً
مجرد توصيات، لتنفيذ هذا املشروع، الذي ال يعني فقط القطاع الحكومي، بل أيضا

 عيات الخيرية، وكل املكونات املقدمة للخدمة مباشرة أو بطريق غير مباشر. والتأمين، والجم

من جانبه، دعا عبد هللا بن زرعة، الرئيس التنفيذي ملدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات إلانسانية، إلى 

اية الطبية، النظر في وضع إطار عمل تكاملي بين القطاعات الصحية في اململكة، لتحقيق استراتيجية تطوير الرع

 وإعادة هيكلتها وضمان مخرجات أفضل وفق خطة زمنية محددة. 

وقال في ورقته إن الدراسات املتخصصة تؤكد أن تطبيق هذه استراتيجيات ومبادرات "املريض هو محور 

في املائة، إذ ترتكز  02العملية الصحية" من شأنه خفض فاتورة الرعاية الصحية في أي دولة إلى ما يقارب 

قاربات على وضع نظم وموارد وأنظمة إدارية، ومرفقات قادرة على الوفاء، وتقديم أساسيات الرعاية وفق امل

 معايير سالمة املرض ى وجودة الخدمات الطبية والحد من إلاشكاالت والقصور. 

https://www.aleqt.com/2015/11/06/article_1004173.html
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عدم وأضاف ابن زرعة: "على الرغم من أن هذه املبادرات براقة وجاذبة، إال أنه يجب التنبيه على ضرورة 

تطبيقها بمعزل عن إيجاد ألارضية الصلبة من خدمات متكاملة وذات كفاءة عالية قائمة على تطبيق معايير 

السالمة للمرض ى وجودة الرعاية الصحية وقياس ألاداء، والوصول السهل للحصول على الرعاية الطبية ملن 

 ع وقياسها". يحتاج إليها، وتوفير البرامج الوقائية والتوعوية لكل أفراد املجتم

يأتي ذلك في وقت أكد فيه الدكتور علي عسيري املدير التنفيذي للتكامل وتحقيق رضا املرض ى في مدينة امللك 

فهد الطبية في الرياض، ضرورة إشراك املستفيد من الرعاية الصحية في جميع مراحل العملية العالجية عبر 

ة سماع صوت املستفيد ووضع املالحظات واملقترحات موضع إعطاء املعلومات املتكاملة والشاملة، مطالبا بأهمي

الاهتمام وتحسين التواصل مع املستفيد وإبداء الاهتمام والتعاطف مع حالته والاحترام والتقدير، وهذا ما 

 يسمى بالبعد إلانساني للعالقة.

 

 

     م5115 نوفمبر1- هـ6143محرم  57 اإلثنين

 حيصدن جوائز ابتكار عامليةست طالبات من جامعة األمرية نورة 

https://www.aleqt.com/2015/11/09/article_1005069.html 

 

 

 

     م5115 نوفمبر11- هـ6143محرم  51 الثالثاء

 تشمل وضع معايير موحدة لقياس مستوى رضاهم ونشرها سنويا
 لتحقيق تطلعات املرضى« هيئة عليا»أطباء يوصون بإنشاء 

اتفق أطباء وعاملون في القطاع الصحي على أهمية إنشاء هيئة عليا لتحقيق تطلعات املرض ى، لإلشراف على 

 ات الصحية الحكومية والخاصة. وضع السياسات ومتابعة أداء املستشفيات والقطاع

وأوص ى املشاركون في ختام أعمال املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى تحت عنوان )ريادة التميز في تطلعات 

املرض ى( في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، بإنشاء مجلس أو جهة عليا مستقلة للعناية باملرض ى، 

 واملنومين في املستشفيات. 

حيث شملت الاتفاق على معايير  -عليها” الاقتصادية“اطلعت  -شاركون في التوصية خمس مهام للهيئةووضع امل

، وتحديد مستويات املنشآت الصحية على حسب النتائج، 
ً
موحدة لقياس مستوى رضا املرض ى ونشرها سنويا

ملستمدة من الشريعة وبناء نموذج يتم تكييفه ودراسته لتحقيق تطلعات املرض ى، مبني على قيم املجتمع ا

 إلاسالمية، وتحديد ألاولويات وإلزام املنشآت بتنفيذها حسب خطط متفق عليها مسبقا. 

كما شملت مهام الهيئة املقترحة إصدار مجلة علمية محكمة تعنى بتطلعات املرض ى، وذلك لتشجيع نشر 

تطلعات وتوقعات وعالقات املرض ى، الخبرات واملبادرات في جميع منظمات الرعاية الصحية في اململكة في مجال 

وتبني جائزة سنوية للمستشفى املتميز واملتميزين من العاملين في القطاع الصحي في مجال تطلعات املرض ى. وقال 

https://www.aleqt.com/2015/11/09/article_1005069.html
https://www.aleqt.com/2015/11/09/article_1005069.html
https://www.aleqt.com/2015/11/10/article_1005235.html
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الدكتور أحمد أبو عباة املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي، إن املؤتمر أكد 

تحسين تجربة املرض ى في صميم الاستراتيجيات للخدمات الصحية، سواء للوزارات أو ضرورة إدراج موضوع 

املستشفيات وعلى مختلف مستويات مقدمي الخدمة، مشيرا إلى أن نجاح برامج تحسين تجربة املرض ى تعتمد 

ي كل على مستوى الدعم من الجهات العليا وجعلها من ألاولويات. وأضاف أن املؤتمر أوص ى على أن يكون ف

منشأة صحية إدارة ترتبط باإلدارة العليا، ويتم تمكينها لتهتم بتطلعات املرض ى، وأوص ى املؤتمر بإنشاء جهة 

موحدة تعمل على تسهيل تحويل املرض ى حسب حاجتهم ودون عناء منهم بين املنشآت الصحية الحكومية 

 ووسيلة النقل. بجميع قطاعاتها أو ألاهلية، مع تحمل ألاعباء املالية وتوفير آلية 

وأوضح أن املؤتمر شدد على أهمية التنسيق بين املنشآت الصحية لتوحيد الجهود وتبادل الخبرات في مجال 

تحسين تجربة املرض ى لحين إنشاء املظلة املقترحة، إضافة إلى أهمية إشراك املرض ى في تخطيط وتصميم 

ى مستوى خدمات الوزارات واملستشفيات. املنشآت وطرق وإجراءات وسهولة الوصول للخدمات الصحية، عل

وزاد أبو عباة أن املؤتمر شدد على أهمية التدريب وتأهيل العاملين في القطاع الصحي على أساليب التعامل مع 

 املرض ى.

 

 

 

 

 

     م5115 نوفمبر 1- هـ6143محرم  11 األحد

 مشروعا إبداعيا لطالبات جامعة نورة 15

 

مشروعا  16تفتتح كلية التصاميم والفنون بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن معرض اتجاهات لعرض 

 إبداعيا لطالباتها، موزعة ما بين التصميم الجرافيكي والداخلي، وألازياء، والتصوير التشكيلي، والطباعة.

ك في إطار مشروعات أقسام كلية تصميم ألازياء والنسيج، والتصميم الجرافيكي، والوسائط الرقمية، وذل

  والتصميم الداخلي، والتصوير التشكيلي والطباعة.

من شهر صفر املقبل تحت رعاية حرم أمير منطقة الرياض، ألاميرة  1 - 6وسيقام املعرض خالل الفترة ما بين 

ن الجامعة على إبراز دور التصميم والتصوير في دعم الجانب الحضاري والسياحي نورة بنت محمد، حرصا م

 والجمالي للمملكة، ممثلة بمدنها ومحافظاتها من خالل أفكار وحلول إبداعية مميزة في التصميم.

وسيتيح املعرض الفرصة لشريحة املستثمرين لاللتقاء بخريجات الكلية، والتعرف عن قرب على مستوياتهن 

http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/second/142681#.VkIA68qhdla
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اينة أعمالهن من أجل إيجاد فرص عمل حقيقية لهن، وتعريف املجتمع بمستوياته على مخرجات كلية ومع

 التصاميم والفنون املميزة، التي تعد نتاج عمل وجهد ومثابرة من قطاعات الجامعة والكلية كافة.

حقيق أهداف التنمية وتتطلع الجامعة بهذا املعرض للتأكيد على أهدافها وخططها الاستراتيجية املنصبة على ت

املستدامة في الاقتصاد القائم على املعرفة، ودعم الطالبات الخريجات لالنخراط في سوق العمل تحقيقا 

للهدف الذي تسعى له الكلية والجامعة كقوة داعمة للفتاة السعودية، التي تعد أحد أهم الاستثمارات الجديدة 

  في الخارطة الاقتصادية للسعودية.

املعرض ورشا تخصصية مجانية، إضافة إلى دورات احترافية لهواة التصميم وممارساته تقدمها  فيما سيقدم

 0نخبة من أساتذة التصميم واملدربات املعتمدات على مدى أيام املعرض الذي يستمر خمسة أيام من الساعة 

مساء للزوار من  62تى عصرا ح 0ظهرا لطالبات ومنسوبات الجامعة ثم يعاود الافتتاح الساعة  63صباحا إلى 

 خارج الجامعة.

 

 

     م5115 نوفمبر6- هـ6143محرم  54 الجمعة

 للتنويم حباجة ليسوا الرياض طوارئ مستشفيات مرضى من%  62
يع الحاالت املرضية بين املستشفيات الحكومية لتلقي العالج املناسب، إذ دعا طبيون إلى تنسيق الجهود في توز 

قال مدير مركز نمو الطفل في مستشفى امللك عبدهللا بجامعة ألاميرة نورة املشرف العام على لجان عمل مؤتمر 

ي % من إلاسعاف والطوارئ في املستشفيات التخصصية ف62الدكتور صالح الصالحي إن « تطلعات املرض ى»

  الرياض مشغولة بمرض ى ليسوا في حاجة ألن ينوموا في نفس املستشفى.

وأوضح في ورقة عمل قدمها خالل املؤتمر الذي نظمه مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز في جامعة ألاميرة 

وزارة للحاالت الطارئة في « إحالتي»نورة بنت عبدالرحمن أمس، أن دراسة الواقع تؤكد أنه رغم وجود برنامج 

الصحة، والخدمة النوعية التي يقدمها، فهناك من ألامراض ما يحتاج إلى عناية ورعاية، وكثير من املرض ى 

يحتاجون إلى تلقي العالج في مكان آخر، وبعضهم يعاني إلتمام النقل بطرق شخصية من مستشفيات طرفية 

بين املستشفيات وشبكة عالقات قائمة إلى حيث يوجد العالج املناسب لحالتهم، في ظل غياب ترتيبات واضحة 

  على اتفاقات لتبادل املنافع والاستفادة القصوى مما هو متاح.

% إلى 62وأشار الصالحي إلى أنه لو كانت هناك اتفاقات لتم النقل والتحويل إلى مستشفيات نسبة إلاشغال فيها 

  %، وتلقوا رعاية بنفس الجودة بوجود فريق مدرب.02

لصحي السعودي بالعمل على تنسيق هذا ألامر، مشيرا إلى أنهم ليسوا مسؤولين عن تنفيذ وطالب املجلس ا

الخدمات، مبينا أن هناك هدرا في الرعاية الصحية مع ضعف الخدمات، ورصد هذا الهدر يحتاج دراسة 

 مفصلة عن املوارد املادية والبشرية واللوجستية.

 

 

 

http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/loacal/143997#.Vjx0C8qhdlZ
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     م5115 نوفمبر11- هـ6143محرم  51 الثالثاء

 طالبات من جامعة نورة حيصدن جوائز ابتكار عاملية 1
http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/second/144823#.VkMkqsqhfIW 

 

 

 

 

     م5115 أكتوبر 14- هـ6143محرم  1 األربعاء

 جامعة األمرية نورة تطلق املؤمتر واملعرض الدويل األول للتدريب والتطوير

 

 

أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات إطالق )املؤتمر واملعرض 

ر التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخّيل في املؤتمر الصحافي الذي الدولي ألاول للتدريب والتطوير( برعاية وزي

  أقيم في مقر الجامعة.

وأشارت مديرة جامعة ألاميرة نورة الدكتورة هدى العميل أمس ألاربعاء إلى أن الجامعة تسعى إلى تسخير كافة 

ا يلبي الطموحات والتطلعات التي الامكانات والجهود لدعم جودة تعليم املرأة العالي وتعزيز كفاءة مخرجاته بم

  توليها قيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه هللا لتعليم املرأة في بالدنا.

وبينت أن الجامعة تتجه دوما إلى التميز وإحداث بصمة في التعليم العالي للمرأة، من خالل تطبيق أفضل 

واملسؤولية الاجتماعية، باإلضافة إلى التطوير الاستراتيجيات الرامية إلى دمج قيم التعليم والبحث واملشاركة 

الاستراتيجي املستمر للبرامج الاكاديمية، وتطبيق الشراكة املعرفية والتعليمية مع مؤسسات التعليم العالي 

http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/second/144823#.VkMkqsqhfIW
http://www.makkahnewspaper.com/makkahNews/second/144823#.VkMkqsqhfIW
http://3ym.co/584560
http://3ym.co/584560
http://www.3alyoum.com/news/a/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d9%84%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9/
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املميزة في مختلف دول العالم، ودعم عقد املؤتمرات والندوات والفعاليات العلمية والثقافية، بما يضمن تطوير 

لبشرية وتعزيزها بمهارات متقدمة تؤهلها لخوض تحديات العصر والاسهام في صناعة مستقبل الكفاءات ا

 مشرق وآمن.

وأكدت رئيسة املؤتمر واملعرض الدولي الاول للتدريب والتطوير عميدة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة عبيـر 

م الجامعي السعودي، بممارسته خارج بنت علي الحربي أن الجامعة ارتأت أن تطلق مرحلة جديدة في التعلي

  قاعات الدراسة بإنشاء وكالة للتطوير والجودة ممثلة بعمادة التطوير وتنمية املهارات.

تعنى هذه الوكالة بتدريب وتطوير وتنمية املهارات داخل الجامعة من خالل تدريب وتأهيل قياداتها ” وأضافت:

ى أبعد من ذلك بكثير؛ بأن فتحت أبواب التدريب والتطوير وكادرها الاداري والتعليمي وحسب، بل ذهبت إل

وتنمية املهارات للمجتمع السعودي، لاللتحاق ببرامجها الابتكارية الخالقة املصممة وفق أرقى معايير الابتكار 

زام بن والجودة العاملية، والتي تطلق اليوم املؤتمر الدولي ألاول للتدريب والتطوير برعاية معالي وزير التعليم ع

محمد الدخيل، والذي يعد تظاهرة محلية بطابع عالمي، شرفت الجامعة بأن تكون أول مستضيفيها على 

مستوى العالم، ما يؤشر بوضوح إلى مكانة وأهمية هذه الجامعة الدولية، التي تخطت حدود املحلية باقتدار 

 ”.نحو العاملية

تطوير واملقام في )مركز املؤتمرات( في الجامعة خالل الفترة من ويتناول املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب وال

م محاور رئيسة تستمر على مدى ثالثة ايام سيثري 3265اكتوبر  36-61هـ املوافق 6061محرم  0إلى  1

املشاركون فيه بأوراق علمية ترتكز على السبل وألادوات واملفاهيم املتعلقة بالتطوير والتدريب وإدارة املواهب 

إلضافة إلى املعايير الدولية املتعلقة بالتصميم التوجيهي وتطوير القيادة بموجب الخبرة وتقييم تطوير القيادة با

  والتعامل مع التحديات املؤسسية من خالل إدارة املوارد البشرية.

ب ويعقد املؤتمر مجموعة من ورش العمل لكال الجنسين )الذكور والاناث( يقدمها أخصائيين محليين وعر 

وعامليين وسيتم خاللها عرض الخبرات والتجارب، ومن هذه الورش ورشة )تكامل املوارد البشرية والتدريب 

والتطوير(، يقدمها الخبير العالم )جون إنجام( وورشة )خلق ثقافة التقدير(، تقدمها )ستيفاني بوالك( كما 

 ار في التعليم املؤسس ي )ديفيد جورتين(.وسيستفيد املشاركون من ورشة )مقهى املعرفة(، التي يقدمها املستش

(زميل أنظمة ومعايير  (IMAS)وسيكون هناك ثالثة برامج تدريبية معتمدة من مراكز عاملية في مقدمتها برنامج 

تصميم التدريب) يقدمه الدكتور محمود التايه رئيس املركز الكندي العالمي للتدريب والاستشارات، وبرنامج 

 من )ليندا بيرلوت( رئيسة تنفيذية مهارات الكوتشينج )ال
ً
توجيه( لقادة القرن الواحد والعشرون ستقدمانه كال

 .CRP Globalو )جودي فان زون( مدربة معتمدة لدى شركة  Systems Worksلشركة 

ر وجينيفر مارتينيو أستاذة تطوي CCLويقدم البرامج الثالث ديفيد ألتمان املدير العام ملركز إلابداع في القيادة 

القيادة، والدكتورة برناديت كونراثس املستشارة والخبيرة املتخصصة في مجال التعليم الدولي والتنمية إلادارية 

ومديرة مشروع وظائف القرن  CCLباإلضافة إلى جينا إيكيرت ممثلة قسم البحوث في مركز القيادة الابداعية 

 اكتشف القائد بداخلك(. –عتمدة برنامج )القائد املرن في اوروبا، والذي يعتبر من البرامج التدريبية امل 36ال 
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     م5115 أكتوبر 11- هـ6143محرم  5 األحد

 خبريًا عامليًا اليوم 63إطالق مؤمتر جامعة األمرية نورة مبشاركة 
تطلق اليوم جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن )املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير( بـ )مركز 

رات(، الذي يستهدف قطاع مديري التدريب والتطوير وتنمية املوارد البشرية في القطاعين العام والخاص، املؤتم

محرم  0إلى  1واملهتمين بمجال تنمية املواهب، والاكاديميين والطالب، وتستمر أنشطته خالل الفترة من 

  م.3265أكتوبر  36-61هـ، املوافق 6061

ط الضوء على أهم وأكدت وكيلة جامعة ألاميرة نور 
ّ
ة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن الزامل أن املؤتمر يسل

ألادوات والتقنيات الحديثة التي تساهم في تدريب القوى البشرية الوطنية، مضيفة أنه يمكن للمشتركين 

الاستفادة مما يقدمه املؤتمر من أوراق عمل وورش وبرامج مقدمة من أفضل الجهات العاملية في مجال 

  لتدريب والتطوير للقوى البشرية.ا

وقالت: هناك محاور وأنشطة خاصة للموظفين تساعد القائد على اكتشاف قدرات املوظفين وإمكاناتهم 

 وقيمهم وقيمتهم ونقاط القوة التي يتمتعون بها وكيفية الاستفادة املثلى لهم وتحفيز طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم.

املؤتمر تركز على أهم ألادوات وألاساليب لتطوير القيادة والقائد الناجح حيث وزادت: ستكون هنالك جوانب في 

ستشتمل على أحدث املمارسات في هذا املجال واملقدمة من عدد من املراكز العاملية املتخصصة في تطوير 

يمكن أن تبنى  القادة مثل مركز ألابداع في القيادة وغيره من املراكز حيث تركز على أهم الصفات والخبرات التي

  في القيادة وتأصيلها في املمارسات اليومية للقائد.

الكتشاف وتطوير  والاستراتيجياتوبّينت الدكتورة الزامل أن املؤتمر سيتناول في نشاطاته املختلفة أهم ألادوات 

املوظفين والتي املواهب لدى القائد الناجح وكيفية تعزيز أنظمة إلادارة والنماذج املؤسسية وفعاليتها لتطوير 

يمكن أن يستخدمها القائد، باإلضافة الستعراض أهم التجارب العاملية لتطوير املواهب بين الطالب وهي عملية 

محددة؛ فطالب اليوم هم موظفو وقادة الغد فاالستثمار في هذه الشريحة هو مطلب  استراتيجياتمستمرة ولها 

ات أكاديمية ومهارات شخصية تساعدهم في الحصول على وغاية لتأهيلهم لسوق العمل بما يحتاجه من شهاد

  وظائف في سوق العمل والنجاح والاستمرار فيها.

لوزارة التعليم  الاستراتيجيةفي جامعة ألاميرة نورة تأتي مواكبة للخطة  الاستراتيجيةوكشفت الزامل أن الخطة 

جوانب التطويرية والتدريبية والتعليمية وللخطط التنموية للدولة، والتي تركز في اهتماماتها على جميع ال

التي لها  -املحلية وإلاقليمية والعاملية-والبحثية واملجتمعية، وتعمل على عقد الشراكات مع الجهات املختلفة 

  اهتمامات وتميز في هذه املجاالت.

 1وتستمر على مدار صباًحا  66جلسات في تنمية وتطوير املواهب تنطلق في الـ 0ويقدم املؤتمر في يومه ألاول 

ساعات، تبدأ املعايير الدولية املتعلقة بالتصميم التوجيهي يقدم الدكتور محمود التايه، وجلسة التدريب 

ألافضل، وإمكانية توسيع نطاق لتطوير القيادة، وتطبيقات علم النفس إلايجابي في إدارة املواهب، وكيف 

املواهب لتحقيق النجاح، والتكامل بين تخطيط  تكتشف وتحاف  على املواهب، وكن متكتشًفا، وتطوير 

  املسارات الوظيفية والقيادات وإدارة املواهب.

وستقام ثالث ورش عمل في التواصل عن بعد، ومقهى املعرفة الخاصة بجورتين، وتدريب وتطوير تقييم 

ة تعرض أفضل وتحليل، وإطالق معرض متخصص في التدريب والتطوير والذي تشارك فيه مراكز دولية ومحلي

 الوسائل والبرامج وألالعاب التدريبية.

http://www.3alyoum.com/news/a/%D8%A5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83/
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     م5115 أكتوبر 11- هـ6143محرم  6 اإلثنين

 حمرم 1مؤمتر دويل للتدريب والتطوير جبامعة األمرية نورة يف 
تعقد جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن غًدا ألاربعاء في مركز املؤتمرات بمقر الجامعة مؤتمًرا صحافًيا إلعالن 

محرم  0إلى  1ملؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير الذي تنطلق فعالياته خالل الفترة من انطالقة ا

  املقبل برعاية وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخّيل.

يأتي املؤتمر كجزء من برامج الجامعة التي تخدم قطاًعا كبيًرا من مدراء التدريب والتطوير وتنمية املوارد 

 . اهب البشريةواملو 

وأكدت عميدة التطوير وتنمية املهارات بجامعة ألاميرة نورة الدكتورة عبير بنت علي الحربي أن أهمية املؤتمر 

واملعرض الدولي للتدريب والتطوير تنبثق من املشاركة الواسعة من القطاع العام والخاص ومن النخب املتميزة 

ياديين في املنظمات، وتناوله ملجموعة من املحاور في مجاالت من املفكرين واملمارسين ومتخذي القرار والق

  التدريب والتطوير والتنمية.

وأضافت الحربي: يعتبر املؤتمر مساحة مخصصة لتبادل املعرفة واستعراض أفضل املمارسات في إدارة املواهب، 

يث يستضيف مجموعة ونقطة التقاء عاملية ألولئك الذين يسعون جاهدين لخلق النمو وتحقيق التقدم، ح

مميزة من رجال وسيدات ألاعمال املتطلعين للتطور املؤسس ي والسعي نحو الصدارة، كما يهدف لتبادل الخبرات 

 والتجارب بين مدراء ومسؤولي املوارد البشرية.

 

 

     م5115 أكتوبر 51- هـ6143محرم  7 الثالثاء

ا يف ثا 51
ً
 ني أيام املؤمتر واملعرض الدويل األول للتدريب والتطويرنشاط

 
كشفت رئيسة املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير عميدة عمادة التطوير وتنمية املهارات الدكتور 

 مشارك ومشاركة لفعاليات املؤتمر في اليومين الاول والثاني.5600عبير بنت علي الحربي عن حضور 

http://www.3alyoum.com/news/a/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84/
http://3ym.co/586400
http://www.3alyoum.com/news/a/15-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7%d9%8b%d8%a7-%d9%81%d9%8a-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a7/
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مشاركة ومشاركة، وكانت نسبة املشاركة 5600الحضور انقسم على جلسات املؤتمر والذي وصل إلى وبينت أن 

، 3310، ووصل عدد زوار املعرض إلى 362%، بينما وصل عددهم في الدورات التدريبية إلى 11من النساء 

 كانت النسبة الاكبر للعنصر النسائي.

املؤتمر خالل اليومين السابقين واملشاركة في فعاليته ماهي إال  وأشارت الحربي إلى أن الاقبال الكبير على حضور 

 دليل على أهمية التدريب وضرورة التركيز على تطوير املواهب وتنمية املواهب الادارية والقيادية.

نشاط توزعت بين الجلسات وورش العمل والدورات التدريبية  65وواصل املؤتمر أنشطته في اليوم الثاني ب 

قاش، وركز على أهمية إدارة املواهب والصفات التي يتمتعون بها، واستعرض طرق تطوير القيادات وجلسة الن

 .3265اكتوبر 36في املوهبة من خالل عدد من البرامج التدريبية، الذي تستمر أنشطته حتى 

 ذوي الاحتياجات الخاصة:

م التربية الخاصة الدكتورة مها بنت وبينت وكيلة كلية التربية للشئون التعليمية وألاستاذ املساعد في قس

عبدهللا السليمان أن الاهتمام باألفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، من ألاولويات في أجندة املؤتمر حيث 

قة في 
ّ

فاق حديثة وخال
ّ
يهدف املؤتمر من خالل الجلسات، و ورش العمل، والبرامج التدريبية املعتمدة، الى فتح ا

تدريب الافراد من ذوي الاحتياجات  بشكل عام، باإلضافة الى تخصيص جزء ملناقشة مجال التدريب والتطوير 

الخاصة، وذلك من خالل تفعيل قنوات التواصل بين املشاركين في املؤتمر من املرجعيات الاكاديمية 

لتدريب والاجتماعية و الادارية املختلفة، والاستفادة من خبراتهم في مجاالت تخصصهم، بهدف إثراء مجاالت ا

والتطوير الوظيفي، وتقديم التوصيات واملقترحات التي من دورها ستساعد في حث صّناع القرار لتطوير برامج 

التدريب والتطوير للمستوى الذي يلبي سقف توقعات الافراد من ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في مجال 

.
ً
   التربية الخاصة عموما

قبل جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، حيث تم انشاء واعتماد وحدة  واكدت أن هناك خطة مستقبلية من

للطالبات من ذوات الاحتياجات الخاصة ، والتي تندرج تحت وكالة شئون الطالبات بالجامعة حيث يشرف عليها 

 فريق متخصص من التربية الخاصة؛ وجدير بالذكر أنه جاري وضع خطط مستقبلية لتطوير البرامج التأهيلية

والخطط التربوية املعتمدة بقسم   باإلضافة الى البرامج” للطالبات من ذوات الاحتياجات الخاصة، وأضافت:

التربية الخاصة بكلية التربية في الجامعة؛ والذي يعنى بإعداد معلمات متخصصات في مجال التربية الخاصة 

د من ذوي الاحتياجات الخاصة والسعي الى بمساراته التخصصية املتعددة؛ والتي بمجملها تهدف الى دمج الافرا

تطبيق البرامج التأهيلية وتطويرها بما يتالءم مع قدراتهم الفردية والنهوض بها ألقص ى قدرة لديهم في العطاء 

بما يعود عليهم بالنفع على املستويين الفردي واملجتمعي، حيث تم انشاء واعتماد وحدة للطالبات من ذوات 

والتي تندرج تحت وكالة شئون الطالبات ، حيث يشرف عليها فريق متخصص من التربية  الاحتياجات الخاصة ،

 ”.الخاصة؛ و جاري وضع خطط مستقبلية لتطوير البرامج التأهيلية لذوات

 جلسات اليوم الثاني:

عها، جلسات ركزت على كيفية إدارة املواهب والتعامل معها، باإلضافة لالستراتيجيات التي يجب اتبا 0واقيمت 

الصفات الخمس  لوف في الجلسة الاولى  واستعرض مؤسسة شركة انفنيتي لالستشارات والتدريب سارديك

 والتنمية الدولي التعليم مجال في والخبيرة التي يتمتع بها القادة الفائزون في سجال املواهب، وقدمت املستشارة



 

 
121 

 في املواهب تنمية تواجه التي والتحديات تجاهاتكونراثس في الجلسة الثانية ورقة بعنوان )الا إلادارية برناديت

 ”.السعودية العربية اململكة منظور  تطوير – العالي التعليم

مارتينيو في  جينيفر ccl الابداعية القيادة مركز فى املنتجات وتطوير والابتكار البحث رئيس ولخصت نائبة

 التطوير تقييم – الخبرة أساس على القيادات طويرالجلسة الثالث تجربتها في مجال تطوير القيادات ببرنامج )ت

 للتعامل مع التحديات املؤسسية من خالل ادارة املوارد  القيادي(، وقدمت ميريام مواخر و رابح
ً
أسمر طرقا

 تالقي دكونها أن تتطرق جلسته لنقاط وينديل Hay Group ملجموعة إلاقليمي البشرية، واختار املدير

 أسرع بشكل وألاعمال املواهب لتطوير الحديثة من خالل استخدام التكنولوجيا لعملا رحلة في التكنولوجيا

 إدارة املواهب في املستخدمة التكنولوجيا على نتعرف سوف الجلسة هذه في .قبل ذي فعالية من وأكثر وأدق

 العملية. ممارساتها في إدماجها للمؤسسات يمكن وكيف

 العام تحاضرني(، وكشف املدير جورتين ورقة بعنوان )ال سس ي ديفيدوقدم املستشار الدولي في التعليم املؤ 

توماس في جلسته التي كانت  أفريقيا رون وشمال ألاوسط الشرق  البشرية في للموارد Strategy Focused لشركة

املؤسس ي( املخطط الاستراتيجي للقوى العاملة، بينما قدم بدر  النجاح أساس :املوظفين تحت عنوان )اندماج

 الدويش جلسة بعنوان )حلول القيادة(.

وركزت الجلسة الاخيرة التي كانت بعنوان )نعم انا مختلف وقادر( على تجربة اململكة في تدريب وتنمية مهارات 

 امللك جامعة الخاصة، التربية قسم في مساعد ومواهب الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدمتها أستاذ

و وكيلة كلية التربية للشئون التعليمية والاستاذ املساعد في قسم التربية  سعود الدكتورة ريم الرصيص،

 الخاصة الدكتورة مها بنت عبدهللا السليمان. 
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 طالبات من جامعة األمرية نورة مبيداليات عاملية 0فوز 
أربع طالبات من جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، بميداليات ماسية وذهبية وبالتينية في معرض فازت 

أكتوبر الجاري، حيث حصلت كل من بدور العتيبي  30 -36الاختراع والجوائز البريطاني الذي عقد في لندن من 

 ور املغربي بالجوائز املاسية والبالتينية.ومها القحطاني وذكرى العتيبي على املركز ألاول، وفازت مريم العتيبي وبد

وكان الاختراع ألاول الفائز عبارة عن جهاز إلعادة تأهيل وتحفيز إلاحساس ملرض ى الاعتالل الحس ي، وشاركت في 

  اختراعه الطالبات مها القحطاني وبدور املغربي وذكرى العتيبي.

ئزة املاسية والبالتينية البتكارهما نظارة للمصابين كما حصلت الطالبتان بدور املغربي ومريم العتيبي على الجا

 بالعمى الدماغي تساعدهم في التعرف على من حولهم من خالل هذا النظارة.

وزار ألامير محمد بن نواف بن عبدالعزيز املعرض في اليوم ألاول من افتتاحه وأثنى على حكومة اململكة في دعم 

  ث.وتشجيع العلوم والتعليم وبرامج الابتعا

http://3ym.co/588591
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إن ألامة ال تبنى باألحالم، ولكن بالعمل “وحث السفير املخترعات على مواصلة جهودهن لخدمة بالدهن، وقال: 

 ”.الجاد والجهد

 

     م5115 أكتوبر 51- هـ6143محرم  15 األربعاء

 نورة برناجمًا تدريبيًا لألمن والسالمة يف جامعة األمرية
 قامت جامعة ألاميرة نورة بتنفيذ برنامج تدريبي ملنسوبي ومنسوبات إدارة آلامن والسالمة.

ويهدف البرنامج إلى تأهيل وتدريب موظفي ألامن والسالمة باألساسيات واملهارات واملعارف التي تتطلبها طبيعة 

مية السالمة ومجاالتها في منع الخسائر عملهم وتحديد ومعرفة املبادئ ألاساسية للسالمة وأهدافها وإدراك أه

كما انها تعلمهم الطرق املثلى لعمليات إلاخالء الصحيحة وتصنيف الحرائق وطرق إلاطفاء الرئيسية واستخدام 

طفايات الحريق اليدوية بكل كفاءة وفاعلية والتعامل مع وسائل مكافحة الحريق وأنظمتها من حيث العناية بها 

 صحيح .واستخدامها بالشكل ال

وتعلم هذه البرامج التعريف بالسالمة والصحة املهنية وإصابات العمل والطرق املثلى للتعامل مع آلاخرين في  

 مجال السالمة والوقاية سواء من منسوبي املنشأة أو وتاريخها .

وسائل ويعمل البرنامج على تنمية مهارات املشاركين في استخدام أساليب مكافحة الحريق ونظم إلانذار و  

الهروب وإلاملام بمتطلبات ووسائل الحماية الشخصية . ويعطيهم البرنامج املعايير والاتفاقيات الدولية 

وتوصيات السالمة والصحة املهنية في مختلفة املحاالت و ضمان عدم وقوع حوادث وإصابات في العمل بتوفير 

 كل إلامكانيات التي تساعد على تنفيذ ألامن الجامعي.

البرنامج على إيجاد بيئة عمل آمنه ومنع الخسائر والوقاية والاستعداد وتعزيز أمن ألافراد واملمتلكات ويساعد  

واملواد وألاصول ورفع ثقافة ألامن لدي العاملين واطالعهم على كل ما هو جديد ومتطور في مجال عملهم حتى 

 .يصبح آداهم مواكب ألحدث تطورات العصر في ألامن والسالمة املهنية 

 لسالمة في املباني واملنشآت، وسائل  
ً
 ميدانيا

ً
وتم تنفيذ البرنامج على ثالث مراحل املرحلة ألاولى كانت تدريبا

املكافحة والحماية من الحريق، نظام إلانذار آلالي من الحريق، املخاطر املحتمل حدوثها، املواد الخطرة والضارة 

واجبات واملهام الواجب تنفيذها، مهارات التواصل مع الجمهور بالصحة، التوعية الوقاية في مجال السالمة، ال

. 

وتعتمد املرحلة الثانية على تعليمهم مفهوم ألامن الجامعي وأهداف ألامن الجامعي ومصطلحات ألامن و  

التفتيش ألامني الوقائي وتطوير مهارات الحس ألامني لدى منسوبي ألامن، مفاهيم إدارة ألازمات والكوارث، 

 إلاسعافات ألاولية حيث كانت هذه املرحلة في التدريب عملي وميداني . مبادئ

http://ien.sa/?p=54507
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واعتمدت املرحلة الثالثة من البرنامج على أساسيات الدفاع عن النفس و التوعية والتعريف باألسلحة املقنعة  

والكتابية و أمن وسالمة رواد الفعاليات الجامعية وتوظيف اللوحات إلارشادية التعابير واملفردات اللفظية 

 وتنمية املهارات التي تطلبها طبيعة عملهم باللغة إلانجليزية.

 
     م5115 أكتوبر 31- هـ6143محرم  17 الجمعة

مدارس جامعة األمرية نورة ومستشفى امللك عبداهلل اجلامعي يدشنان 
 برنامج الصحة املدرسية

 

بمبادرة مجتمعية مقدمة من مستشفى امللك عبدهللا الجامعي متمثل في قسم طب الاسرة تقدم القسم بدراسة 

مسحية إلدارة املدارس عن افضل املمارسات لتطبيق برامج الصحة املدرسية على مستوى عالمي وقد رحبت 

 ا يتناسب وتوجهات املدارسإدارة الاشراف على املدارس باملبادرة وشاركت في بلورتها وتطبيقها بم

البرنامج طالبات املدارس في الجامعة، حيث تم إجراء دراسة مسحية للطالبات وتوزيع استبيانات  ويستهدف   

وإجراء مقابالت شخصية مع الطالبات تمهيدا إلجراء املزيد من استطالع الرأي للمعلمات وأولياء ألامور، كما تم 

سعوديات تحت إشراف قسم طب ألاسرة وصحة املجتمع باملستشفى تشكيل فريق عمل مكون من ممرضات 

لتنفيذ زيارات ميدانية لعدد من مدارس وزارة التعليم لالطالع على أفضل البرامج لديها في الصحة املدرسية، 

تم زيارة عدد من املراكز الصحية ملعرفة دورها في تعزيز الصحة املدرسية، كما تم مراجعة التجارب  حيث

دولة  60مدينة داخلية و 30ة وإلاقليمية والعاملية من خالل املواقع الالكترونية على النحو التالي : املحلي

موقع  122  دول عاملية وبلغت املواقع التي تم مسحها للوصول إلى التقرير النهائي للمسح أكثر من 6إقليمية و

ذ موافقة جهة علمية عاملية الستخدام الكتروني له عالقة بالصحة املدرسية واعد تقرير بذلك، حيث تم اخ

أدوات قياس السلوك الغذائي للطالبات ،كما تم ترشيح فريق عمل من الطالبات واملعلمات ليتم التحضير 

لثالث ورش عمل تحضيرية :ورشة عمل للمعلمات ، و ورشة عمل للطالبات املشاركات ، و ورشة عمل 

الفجوة بين البرامج العضوية والنفسية لطالب وطالبات  لألخصائيات النفسيات باملستشفى والجامعة لسد

داخل   برامجها  وتدشين   يتم التحضير لبناء فريق وحدة صحة املجتمع بقسم طب ألاسرة ،كما انه  املدارس

http://ien.sa/?p=54979http://ien.sa/?p=54979
http://ien.sa/?p=54979http://ien.sa/?p=54979
http://ien.sa/54979/%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%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-%d9%88%d9%85%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84/
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وستكون الصحة املدرسية هي احد أهم البرامج . ومن هذا املنطلق تم تفعيل العيادة النموذجية   الجامعة

 دارس بتزويدها بممرضات سعوديات متميزات.املجهزة في امل

كم انه سيتم عمل رابط عل موقع املدارس للصحة املدرسية يحف  فيه سجالت صحية متكاملة لكل طالبة،   

كل هذه الجهود املباركة سيتم تتويجها بملتقى للصحة املدرسية يتم طرح فيه تجربة املدارس مع مستشفى 

 امللك عبدهللا الجامعي.

 

 

     م5115 نوفمبر 5- هـ6143محرم  51 نيناإلث

 لكلية العلوم جبامعة األمرية نورة« اإليزو»
 

تعمل كلية العلوم بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بأقسامها ألاكاديمية املختلفة على تقديم برامج تعليمية 

هتم باملتغيرات املستقبلية التي تواجه سوق العمل للوصول إلى خريجين ذوي متقدمة تتميز بالجودة العالية وت

كفاءة عالية، قادرين على املنافسة محليا ودوليا، حيث تسعى الكلية إلى تطبيق معايير الجودة في التعليم 

لتحقيق للتأهل والحصول على الاعتماد ألاكاديمي وأن تكون رائدة في تقديم برامج متخصصة عالية املستوى 

 التميز العلمي والبحثي.

ولتحقيق أهداف الكلية وجعلها واقعا ملموسا، تسعى الكلية لرفع كفاءة منسوبيها من خالل التدريب املستمر 

وتوفير بيئة العمل املالئمة لهم وتبني أفكارهم إلابداعية وتفعيل مبدأ املشاركة واملساهمة الفعالة وبناء فريق 

 (. ISO 9001-2008ة لضمان تطبيق نظام إدارة الجودة طبقا ملواصفات آلايزو ) اداري يتمتع بقيادة فاعل

فقد بدأ العمل لتحقيق ذلك تحت ظل عمادة ضمان الجودة من وكالة الجامعة للتطوير والجودة بالجامعة. 

حلة هـ حصلت كلية العلوم على املرحلة ألاولى لدرجة آلايزو، تالها حصولها على املر 3260/6065ففي عام 

بإذن هللا، وذلك  3261هـ . وتستعد للحصول على املرحلة الثالثة والتي ستبدأ عام 3265/6061الثانية في عام 

من منطلق حرصها على املراجعة الدروية ألهداف الجودة واملراقبة الذاتية واملتابعة إلادارية لضمان استمرارية 

 تطبيق نظام إدارة الجودة بكفاءة وفعالية.

 

 

     م5115 نوفمبر 5- هـ6143محرم  51 اإلثنين

 جامعة األمرية نورة تستضيف وفدا من شركة أرامكو السعودية
استضافت كلية العلوم بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم الخميس قبل املاض ي وفدا من شركة أرامكو 

 مج )ابن خلدون( والذي تشرف عليه لتعزيز املشاركة البحثية للمرأة السعودية السعودية إللقاء الضوء على برنا

 وذلك بمشاركة مجموعة من الباحثين إللقاء تجاربهم في هذا البرنامج. 

http://ien.sa/?p=55582
http://ien.sa/?p=55446
http://ien.sa/?p=55446
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وأوضحت أ.عبير املطلق مستشارة العالقات الجامعية واملسؤولة عن برنامج ابن خلدون ، أنه تماشيا مع أهداف 

وضمن استراتيجيات التوعية البيئية البحثية ولتعزيز مشاركة الباحثات السعوديات في  شركة أرامكو السعودية

م برنامجها الذي يسمح ملجموعة معينة من أعضاء 3266جامعات اململكة، أطلقت شركة أرامكو السعودية عام 

ه بالتعاون مع جامعة هيئة التدريس السعوديات البارعات أكاديميا لتجربة إجراء أبحاث ملرحلة ما بعد الدكتورا

Massachusetts Institute of Technology (MIT) .والتي تعتبر من أكبر الجامعات الرائدة بحثيا في العالم 

وأضافت أن هناك شروطا للمرشحات من الجامعات املحلية وأهمها أن تكون حاصلة على درجة الدكتوراه في 

ادتها للغة إلانجليزية تحدثا وكتابة ولها اهتمام باملجال الهندسة أو العلوم وأن تكون موظفة بالجامعة وإج

 البحثي وبعضا من ألابحاث املنشورة.

 وختمت حديثها بشكرها لجامعة ألاميرة نورة على جهودها ولكلية العلوم الشكر الستضافة هذا الحدث.

تها مع برنامج أرامكو ووصفت د.نبيلة أبو غزالة أستاذ الجبر املساعد بقسم الرياضيات بكلية العلوم تجرب

السعودية بأنها تجربة ثرية، فالتواجد في صرح تعليمي هو ألاول في العالم في مجال الرياضيات وهي جامعة 

(MIT.يعد فرصة ال تعوض وسط نخبة من علماء الرياضيات الذين استفادت منهم كثيرا ) 

رات وحلقات البحث التي تعقد باستمرار على وأضافت أن الفائدة تكمن في املقررات التدريسية والدورات واملؤتم

 يد علماء لهم قيمتهم العلمية.

 وعن مواجهتها للصعوبات قالت د. نبيلة إنها لم تواجه صعوبات في التقديم والشروط لم تكن تعجيزية.

ق وأوضحت أن اختيار املشرف املناسب والاتفاق على النقاط البحثية في مجال التخصص هم املهم قبل الالتحا

 بالبرنامج.

وأكدت على ضرورة الاستفادة من املقررات التدريسية التي تعطى لطالب الجامعة ألهميتها والاطالع على 

 مستجدات البحث العلمي ملحاولة تطوير ألاداء والاستفادة من تجارب آلاخرين.

 

 

     م5115 نوفمبر 5- هـ6143محرم  51 اإلثنين

 د مجعية القلب األمريكيةجامعة األمرية نورة حتصل على اعتما
http://ien.sa/?p=55947 

 
     م5115 نوفمبر 5- هـ6143محرم  51 اإلثنين

« كلينك مايو»أمري الرياض: تعاون مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي مع 
 مباردة رائعة

 بجامعة ألاميرة نورة” تطلعات املرض ى “ افتتح مؤتمر 

http://ien.sa/?p=55947
http://ien.sa/?p=55947
http://ien.sa/?p=56018
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  طالبة. 6610د.العميل: استحداث خمس كليات صحية تضم سبعة عشر تخصصا دقيقا وبها 

  من داخل اململكة من القطاعين الحكومي والخاص. 35د.أبوعباة: املؤتمر يشارك فيه أكثر من 
ً
 متحدثا

  والة ألامر بتسخير إلامكانات والجهود كافة لدعم مديرة جامعة ألاميرة نورة: الجامعة تعتز برعاية ودعم

 جودة تعليم املرأة العالي.

وصف صاحب السمو امللكي ألامير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مبادرة مستشفى امللك 

ريادة التميز »ى عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة ألاميرة نورة، بتنظيم املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض 

بأنها مبادرة رائعة جدا، وهي محل تقدير، « مايوكلينك»بالتعاون من مركز طبي رائد مثل« في تطلعات املرض ى

 جعلتنا نصل للعاملية في هذا إلاطار.

ننهئ إدارة املستشفى ملا حققته من تطوٍر كبيٍر، وإنجازات واكبة اهتمام قادة الوطن، حفظهم هللا، ” وقال سموه: 

، وجاء ذلك في رد سموه على سؤال عقب رعايته حفل افتتاح املؤتمر والذي ”حة إلانسان في كل مكان وزمانبص

 تستمر فعالياته ثالثة أيام، حيث أقيم بقاعة املؤتمرات بمقر الجامعة بالرياض.

ن دعم ولفت سمو أمير منطقة الرياض في كلمة له بالحفل الخطابي إلى ما حظيت به جامعة ألامير نورة م

ورعاية  –رحمه هللا  –واهتمام منذ النشأة من خادم الحرمين الشريفين امللك عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود 

 .-حفظه هللا  –متواصلة من خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

أة في العالم أرجوا، إن شاء هللا، أن يأخذ هذا املعقل العلمي املهم الذي يعتبر أهم ركيزة لتعليم املر ” وقال سموه: 

 حيث يحقق تطلعات أبناء هذا الوطن وعلى رأسهم القيادة 
ً
 للوصول به إلى مستوى عال جدا

ً
بأيديكم جميعا

 ”.الحكيمة

إننا نفخر بهذه الجامعة ونتمنى لها وإلدارتها ولطالباتها التوفيق والنجاح وأن يكونوا دائما ” وأضاف سموه: 

ميزة لهم املكانة العالية بكل موقع يصلون إليه كما أتمنى للمؤتمر التوفيق وأن تكون ألابحاث والرؤى عالمات م

 ”.وألافكار خادمة ألبناء املجتمع

ومن جهته بين املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور أحمد بن محمد 

متحدثا من داخل اململكة من القطاعين الحكومي والخاص ويتم  35كثر من أبوعباة أن املؤتمر يشارك فيه أ

التركيز على وضع الاستراتيجيات إلشراك املرض ى والقيادات ومقدمي الخدمة في تحسين تجربة املرض ى وعرض 

ة أهم التحديات وآليات الابتكار للتغلب عليها باإلضافة إلى استخدام التكنولوجيا لتحسين املخرجات الصحي

 وتجربة املريض.

وأشار أبو عباة إلى أن مبدأ تحقيق تطلعات املرض ى له أصله العريق في ثقافتنا وتربيتنا إلاسالمية ونابع من 

 تعاليم الدين التي أساسها العطاء والعطف والرحمة والشعور بحاجة آلاخرين وتخفيف معاناتهم وتفريج كربهم .

عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل أن تنظيم املؤتمر يأتي  فيما أفادت مديرة جامعة ألامير نورة بنت

في سياق التطلعات العليا ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي ألن يكون نموذجا ُيحتذى به في مجال 

 صحة املرأة والطفل واليافعين.
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عة ثقافة عمل ترتكز على الاعتراف بحق ونوهت باألنشطة املتنوعة في املؤتمر للوصول إلي توصيات وآليات لصنا

املريض بالحصول على خدمة رائده ومتميزة كما يسعى إلي تأكيد أن الابتكار في خدمات املرض ى ال يقف عند 

 اكتشاف الجهاز و الدواء بل يرتبط بنوعية وكيفية الخدمات التي تقدم للمرض ى وأسرهم .

به من رعاية ودعم من والة ألامر في بالدنا فقامت بتسخير وأكدت الدكتورة هدى أن الجامعة تعتز بما تحظى 

إلامكانات والجهود كافة لدعم جودة تعليم املرأة العالي وتعزيز كفاءة مخرجاته بما يلبي الطموحات والتطلعات 

 لتعليم املرأة . -حفظه هللا –لحكومة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبد العزيز آل سعود 

لى خطة استراتيجية طموحة تحقق التميز في برامج التعليم والتأهيل للمرأة بشكل عام وفي املجال وأشارت إ

الصحي بشكل خاص، مبينة أنه تم استحداث خمس كليات صحية هي الطب وطب ألاسنان والتمريض 

بة / طال 6610والصيدلة وعلوم الصحة والتأهيل، تتضمن فيما بينها سبعة عشر تخصصا دقيقا وتضم / 

 وُدعمت هذه الكليات بمركز للمحاكاة ومركز أبحاث ومستشفى تعليمي مصمم ومجهز على أعلى مستوى .

وفي نهاية الحفل تسلم سمو راعي الحفل درعا تكريميا بهذه املناسبة سلمه الدكتور أحمد ابوعباة مدير  

 املستشفى
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يكشف تأثريات اخلصوصية  «تطلعات املرضى »مؤمتر نورة: جامعة األمرية
 يف قبول املرأة السعودية للعالج الطبيعي

http://ien.sa/?p=56460 
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طالبات من جامعة األمرية نورة حيصدن جوائز  1ل..يف جمال الصحة والتأهي
 ابتكار عاملية

نظمت الادارة العامة لإلعالم بإشراف د. الجوهره الصقيه، مؤتمرا صحفيا، تم فيه التعريف بعدد من طالبات 

مخترعات من كلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة بنت  1الجامعة املتميزات، حيث فازت 

رحمن بخمس جوائز لالبتكار العلمي في املعرض البريطاني الدولي للمخترعين الذي نظمته الجمعية عبدال

  البريطانية لالختراع والابتكار في لندن مؤخًرا.

و أكدت املشرفة على املشاريع الفائزة الدكتورة هدى زكريا أن الكلية تفتح أبوابها للطالبات ليس فقط لنهل 

http://ien.sa/?p=56460
http://ien.sa/?p=56460
http://ien.sa/?p=57509
http://ien.sa/?p=57509
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ة بل الحتضان املواهب الشابة داخل القاعات الدراسية وخارجها وتعمل على متابعتهن العلم واملواد الدراسي

 وألاخذ بيدهن .

وبينت الدكتورة هدى أن طالبات البكالوريوس : بدور املغربي ، ومها القحطاني ، وذكرى العتيبي، الالتي يدرس 

لية ذهبية على مستوى العالم في تخّصص عالج طبيعي حصلن على الجائزة الذهبية املزدوجة والفوز بميدا

ابتكارهن جهاز إلعادة تأهيل وتحفيز إلاحساس ملرض ى ” م نظير  3265املعرض البريطاني لالبتكارات والاختراعات 

كما حصلت الطالبتين : بدور املغربي ومريم العتيبي من نفس التخصص على الجائزة املاسية “، الاعتالل الحس ي 

م البتكارهن نظارة ملصابي العمى  3265والجائزة البالتينية على مستوى العام  –أعلى جائزة في املعرض  –

التحفيز ” الدماغي، فيما حصلت ذكرى العتيبي ، وريم البركة ، وريم القحطاني على امليدالية الذهبية لجهاز 

  ” .الحس ي الحركي لعالج الاضطرابات الوجهية والنتائج الوظيفية لشلل الرعاش 

البة بدور املغربي نيابة عن زميالتها عن اختراعهن وهو جهاز إلعادة تأهيل وتحفيز إلاحساس ملرض ى وتحدثت الط

الاعتالل الحس ي الذي يقوم بعالج استخدام الحواس املختلفة ملساعدة املصابين بضعف في الجهاز الحس ي، 

لوظيفي ويجدون صعوبة في ويعمل على التحسين الوظيفي في الخاليا املتضررة التي تعوق ألاداء الحركي ا

 60التفاعل مع البيئة الخارجية، مما يوجد لهم التحديات في أداء املهام اليومية، ولوح  بعد تجربته على 

%، فضال عن أنه يمكن للمريض استخدامه بكل وقت ومكان  12 – 02مريضا التقدم والتحسن فيها بنسبة 

 لصغره وسهولة حمله .

وقالت : إن املصاب ” نظارة املصابين بالعمى الدماغي“ي نيابة عن زميالتها اختراع وشرحت الطالبة مريم العتيب

يكون عاجزا عن التعرف على ألاشخاص حتى أقرب الناس له مع العلم أنه يراهم بالعمى، ولكن يستطيع أن 

استخدامها يفهم أو يستوعب ما يراه جيدا، مفيدة أن النظارة موصلة بكاميرا وسماعة لألذن تسمح للمريض ب

طول الوقت ألامر الذي يؤدي إلى تحسين النشاط اليومي وجعله مستقل بذاته دون الحاجة ملساعدة آلاخرين ، 

بحيث تنطق الاسم عند مشاهدتها ألي شخص مخزن في ذاكرتها ، موجهة نصيحة ملثيالتها بالتوكل على هللا 

  تجعل إلانسان يقفز جميع العقبات . وإلاصرار والعزيمة واستغالل العقل البشري بأفضل صورة التي

التحفيز الحس ي الحركي لعالج الاضطرابات الوجهية والنتائج ” واستعرضت الطالبة ذكرى العتيبي ابتكارهن لجهاز 

الذي يساعد املريض على مواجهة مضاعفات املرض وآثاره والتغلب على آلاثار الجانبية ” الوظيفية لشلل الرعاش

جهاز على أربطة للظهر بخاليا ذكية ترسل إشارات للساعة املنبهة في حال كان املريض في للدواء حيث يحتوي ال

وضع خاطئ وأربطة للرقبة تقاوم الانحناء فيهما موصلة بفرشاة محفزة لعضالت املضغ والتغلب على 

عبر ألانبوب الاضطرابات الوجهية وكوب يحول الطعام الصلب إلى شبه سائل أو سائل ليسهل على املريض تناوله 

املوصل، وفي ألاخير يوجد رباطا هوائيا يقاوم الرعشة املتكررة ويسهل حركة املريض موصلة به ساعة منبهة 

لثالث مرات لتذكير املريض بتعديل وضع جسمه والثاني ليذكره بمواعيد الطعام والثالث بشرب املاء للتغلب 

 على الجفاف الناتج من الدواء.

ب التطوعية التي تقوم بها طالبات الجامعة، حيث عرضت الطالبة منار الصقعوب ، كما تم استعراض التجار 

من كلية الادارة والاعمال تجربتها في مجال التطوع في منتدى اليونسكو الدولي التاسع للشباب في باريس، حيث 

ا العامة وتطوير متحدثين بصوت شباب العالم مشيرة إلى تأثير التجربة عليها في حياته 5ألقت كلمة ضمن الـ

 مهاراتها
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 خبيراً عالمياً ويستمر لمدة ثالثة أيام 35ينطلق غداً بمشاركة 

 "جامعة نورة" تستضيف املؤمتر واملعرض الدويل للتدريب والتطوير
 "جامعة ألا 

ً
ميرة نورة بنت عبدالرحمن"؛ )املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير( بـ)مركز تستضيف غدا

 املؤتمرات".

ويستهدف املؤتمر قطاع مدراء التدريب والتطوير وتنمية املوارد البشرية في القطاعين العام والخاص، واملهتمين  

هـ، املوافق 6061املحرم  0إلى  1الل الفترة من بمجال تنمية املواهب، وألاكاديميين والطالب، وتستمر أنشطته خ

 م.3265أكتوبر  61-36

وأوضحت وكيلة جامعة ألاميرة نورة للتطوير والجودة "الدكتورة فاتن الزامل"؛ أن املؤتمر يسلط الضوء على  

 أهم ألادوات والتقنيات الحديثة التي تساهم في تدريب القوى البشرية الوطنية.

لزامل" أنه يمكن للمشتركين في املؤتمر الاستفادة مما يقدمه املؤتمر من أوراق عمل وورش وأضافت "الدكتورة ا 

وبرامج مقدمة من أفضل الجهات العاملية في مجال التدريب والتطوير للقوى البشرية؛ حيث إن هناك محاور 

وقيمتهم، ونقاط  وأنشطة خاصة للموظفين تساعد القائد على اكتشاف قدرات املوظفين وإمكاناتهم، وقيمهم

 القوة التي يتمتعون بها، وكيفية الاستفادة املثلى لهم وتحفيز طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم".

وأشارت "الزامل" إلى أنه ستكون هنالك جوانب في املؤتمر تركز على أهم ألادوات وألاساليب لتطوير القيادة  

املجال واملقدمة من عدد من املراكز العاملية  والقائد الناجح؛ حيث ستشتمل على أحدث املمارسات في هذا

 املتخصصة.

وبينت وكيلة جامعة ألاميرة نورة للتطوير والجودة؛ أن املؤتمر سيتناول في نشاطاته املختلفة أهم ألادوات  

الكتشاف وتطوير املواهب لدى القائد الناجح، وكيفية تعزيز أنظمة إلادارة والنماذج املؤسسية  والاستراتيجيات

وفعاليتها لتطوير املوظفين، والتي يمكن أن يستخدمها القائد، باإلضافة الستعراض أهم التجارب العاملية لتطوير 

 املواهب بين الطالب.

http://sabq.org/0AJgde
http://sabq.org/0AJgde
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لوزارة  الاستراتيجيةفي جامعة ألاميرة نورة تأتي مواكبة للخطة  الاستراتيجيةوكشفت "الزامل" أن الخطة  

تي تركز في اهتماماتها على جميع الجوانب التطويرية والتدريبية والتعليمية التعليم وللخطط التنموية للدولة، ال

التي لها  -املحلية وإلاقليمية والعاملية -والبحثية واملجتمعية، وتعمل على عقد الشراكات مع الجهات املختلفة

 اهتمامات وتميز في هذه املجاالت.

 جلسات في تن 0إلى هذا سيقدم املؤتمر في يومه ألاول  
ً
مية وتطوير املواهب تنطلق في الحادية عشرة صباحا

ساعات، فيما ستقام ثالث ورش عمل في التواصل عن بعد، ومقهى املعرفة الخاصة،  1وتستمر على مدار 

ويتضمن كذلك إطالق معرض متخصص في التدريب والتطوير الذي تشارك فيه مراكز دولية ومحلية تعرض 

 التدريبية. أفضل الوسائل والبرامج وألالعاب
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 اليوم في الرياض حول تجارب الدول العربية في التخطيط اللغوي

 مركز امللك عبد اهلل للحوار ينظم ندوة دولية يف السياسة اللغوية

 

الدولي لخدمة اللغة العربية، الندوة الدولية ألاولى في التخطيط  نظم مركز امللك عبد هللا بن عبد العزيز 

 والسياسة اللغوية، بعنوان "تجارب من الدول العربية"، اليوم الاثنين، بمدينة الرياض.

وقال ألامين العام للمركز، الدكتور عبد هللا بن صالح الوشمي، إن الندوة ركزت في دورتها ألاولى على التخطيط 

سياسة اللغوية في العالم العربي، وذلك لتحقيق عدد من ألاهداف أبرزها التشخيص والتعريف اللغوي وال

بواقع التخطيط اللغوي والسياسة اللغوية في العالم العربي، واستعراض تجارب التخطيط اللغوي والسياسة 

اللغوي والسياسة اللغوية اللغوية في البيئات العربية املختلفة، وتكريس الوعي بين الباحثين بأهمية التخطيط 

في صناعة الواقع اللغوي والتأثير فيه، باإلضافة إلى بناء عالقات بحثية بين الباحثين العرب وتطوير مشاريع 

 بحثية مشتركة.

وأضاف "الوشمي" حرص املركز على دعوة الخبراء واملتخصصين في مجال التخطيط والسياسة اللغوية من 

تكون الندوة على مستوى علمي مميز، وذلك بعد أن وضع املركز إطارا علميا مختلف أنحاء الوطن العربي؛ ل

 لألوراق العلمية املشاركة في الندوة، مشيًرا إلى أن املركز يعتزم نشر أبحاث املؤتمر في سجل خاص.

http://sabq.org/AnKgde
http://sabq.org/AnKgde
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وشارك في الندوة عدد من الخبراء واملتخصصين في مجال التخطيط والسياسة اللغوية من مختلف أنحاء 

العربي وهم: أ.د.علي القاسمي، وأ.د.محمود فهمي حجازي، ود.أشرف عبد الحي، وأ.د. فؤاد بوعلي، وأ.د.  الوطن

محمد بن رباح، وأ.د. محمد داود، ود. محمود بن عبد هللا املحمود، ود. حسان الطيان، وأ.د. حسن حمزة، وأدار 

 د. سعد البازعي، ود. عقيل الشمري.الجلسات كل من أ.د. عبد هللا عسيالن، وأ.د. جمعان الغامدي، وأ.

دمت فيها عدد من ألاوراق العلمية التي ناقشت تجارب التخطيط 
ُ
وتضمنت الندوة في ثالثة جلسات علمية، ق

اللغوي في السعودية، ومصر، والسودان، واملغرب، والجزائر، وتونس، وسوريا، ولبنان، حيث تضمنت هذه 

في بلد الدراسة، والسياسات اللغوية املتبناة فيها وأثرها في الواقع  ألاوراق تحليل الواقع اللغوي وتحدياته

اللغوي، والتخطيط اللغوي في بلد الدراسة، وأبرز العوائق املتعلقة بالتخطيط اللغوي والسياسات اللغوية، 

افة إلى واقتراحات عملية لتحسين املمارسات التطبيقية في التخطيط والسياسة اللغوية في بلد الدراسة، باإلض

 ورقة بعنوان "السياسة اللغوية وعالقتها بالتخطيط التربوي والتنمية البشرية".

واختتمت الندوة بحلقة نقاشية بعنوان "تدريس التخطيط اللغوي في الدراسات العليا"، شارك فيها جميع 

وأثره في الواقع  املشاركين والحاضرين في الندوة، وتضمنت عددا من املحاور، منها التوعية بأهمية التخصص

اللغوي، وأهمية إدراج مقرر التخطيط اللغوي في الدارسات العليا، وألاطر املقترحة لتقديم مادة التخطيط 

 اللغوي، ومفردات مقرر التخطيط اللغوي املقترحة، ومنهجية البحث في التخطيط اللغوي.

عدد من املؤسسات اللغوية في الجامعات ويتضمن برنامج الفعالية عدًدا من ألانشطة، منها زيارات علمية إلى 

السعودية، وهي قسم اللغة العربية وآدابها في جامعة امللك سعود، وكلية اللغة العربية في جامعة إلامام محمد 

بن سعود إلاسالمية، ومعهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، 

ء هيئة التدريس في هذه املؤسسات اللغوية، ونقاشات حول موضوعات التخطيط وإجراء لقاءات بأعضا

 والسياسة اللغوية.

وينفذ املركز ضمن برنامجه في التخطيط اللغوي عدة برامج، ومنها إصدار العدد ألاول من مجلة التخطيط 

فة إلى برامجه في قواعد والسياسة اللغوية، وكتاب انقراض اللغات، وكتاب مدونة قرارات اللغة العربية، إضا

 البيانات الورقية وإلالكترونية.
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 مؤتمر مستشفى الملك عبدهللا يوصي بإعادة تصميم البيئة لتحسين تجربة المريض

 لرعاية الصحيةعناصر لقياس "تطلعات املرضى" وجودة ا 1"مؤشر" من 
تكشفت خالل املؤتمر الدولي ألاول لتطلعات املرض ى، والذي ينظمه مستشفى امللك عبدهللا الجامعي بجامعة 

في الرياض، مالمح مؤشر لقياس تطلعات املرض ى تجاه العالج واملعاملة التي  بنت عبدالرحمن  ألاميرة نورة 

 يتلقونها.

http://sabq.org/OgLgde
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عبدالرحمن، أستاذ طب ألاسرة والتعليم الطبي، وكيل جامعة إلامام وأكد البروفيسور خالد بن عبدالغفار آل 

تطلعات املرض ى  محمد بن سعود إلاسالمية للتخطيط والتطوير والجودة، ضرورة تبني برنامج ناجح لقياس 

 إلى أن ذلك يأتي في مقدمة أولويات صناعة الرعاية 
ً
وتقويمها في املستشفيات الحكومية والخاصة، مشيرا

 وتحسين الجودة.الصحية 

وقال "آل عبدالرحمن" في ورقته: "هناك ستة عناصر أساسية لتبني برنامج ناجح لقياس وتقويم تجربة وتطلعات 

 أن "القيادات إلادارية للمستشفى تالح  الفرق في تحّسن 
ً
املرض ى في أي مستشفى حكومي أو خاص" مؤكدا

 صحيحة".الجودة املقدمة في حال تبنيهم العناصر الستة بطريقة 

 وأوضح أن "العنصر ألاول هو تضمين رؤية املستشفى ورسالته وقيمه عبارة واضحة تعكس الاهتمام بتطلعات 

، مبينا أن ذلك يتطلب إشراك املرض ى في صياغة الرؤية والرسالة وقيم املستشفى، احتياجاتهماملرض ى وتحقيق 

ملرونة إلادارية واملالية، وقادرة على التأقلم مع بينما العنصر الثاني هو وجود قيادة فاعلة وداعمة، تتسم با

 املتغيرات الداخلية والخارجية املتسارعة.

ووضع الباحث في الدرجة الثالثة من ألاهمية اختيار الفريق الذي يتميز بالكفاءة العالية لإلشراف على إعداد 

 لتنفيذ البرامج وتنفيذ وتطوير البرنامج، ودعم 
ً
 وماليا

ً
التدريبية على رأس العمل، والتي تصب في  الفريق إداريا

 تحقيق تطلعات املرض ى.

وأوضح أن أبرز املهارات التي يتطلبها تحقيق هذا ألامر هي مهارات التواصل الفاعل لجميع أعضاء الفريق الطبي 

 والفني وإلاداري الذي يتعامل بشكل مباشر مع املرض ى.

ص في قياس رض ى املرض ى، وإشراكهم في تطوير الخدمات وشدد على أهمية تبني النظام إلالكتروني املتخص

 املقدمة لهم.

وأوصت الورقة املقدمة من املدير العام التنفيذي للمدينة الطبية بجامعة امللك سعود الدكتور عبدالرحمن 

ى تهدف إل املعمر، بإعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية لتحسين تجربة املريض، وبينت أن الكثير من املنظمات 

تؤثر على التجربة تحسين جودة الرعاية الصحية وسالمة املرض ى، وتغفل الجوانب غير امللموسة في الرعاية التي 

 الكلية للمريض.

  وقال "املعمر" إن الجوانب التي ال يؤديها ألاطباء في ممارستهم تؤثر بشكل كبير في توقعات املرض ى من الرعاية.

ة على أن إعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية له تأثير إيجابي على نتائج وأشار إلى أن هناك الكثير من ألادل

د ضرورة الارتقاء املرض ى من خالل خفض طول مدة إلاقامة، والحد من التوتر، وتحسين الرضا العام. كما أك

 وفي املؤتمر عرض مدير إدارة حقوق وعالقات املرض ي )السابق( بمدينةبأبحاث املريض.

 مع تطلعات املرض ى، وتناول في  62ية، عبدالعزيز محمد أبو عباء، تجربته املمتدة لنحو امللك سعود الطب
ً
عاما

هـ، وفتح مكتب لرصد تنفيذ املهام 6062ورقته بداية تأسيس إدارات حقوق وعالقات املرض ى منذ العام 

  ومتابعته.
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 322لك سعود الطبية )نحو في مدينة امل % من املرض ى املنومين 32الدراسة التي أجريت على  وأوضح أن 

%، واتضح أن 02%، وخفض الشكاوى ىبنسبة 12رفع نسبة رضا املرض ى  مريض( كشفت عن أن هذا إلاجراء 

 صاغية، إلى جانب شدة 12أكثر من 
ً
% من الشكاوى كان بسبب قصور التواصل، وأن املريض لم يكن يجد أذنا

  ن التطبيق رفع الوعي بحقوق املرض ى.التعامل والتعامل الفوقي، وإشكاالت التشخيص، كما أ

وخلص "أبوعباءة" إلى أن تجربته أكدت ضرورة تثقيف أطراف الرعاية الصحية بحقوق املرض ى، وأن على 

 املستشفيات ألاخذ بتجارب املرض ى لتحسين الخدمات.
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 بجامعة األميرة نورة

  املرضى تطلعات أمري الرياض يرعى مؤمتر
ـــــة                ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاض برعايــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــة الريــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر منطقــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدالعزيز أميــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن عبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــدر بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن بنــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــل بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــر فيصــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ألاميــ

ــــنظم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــفى يــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــك مستشــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد امللــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــن هللا عبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــد بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــز عبــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــامعي، العزيـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ امعـــــــــــــــــــــــة ألاميـــــــــــــــــــــــرة نـــــــــــــــــــــــورة بنـــــــــــــــــــــــت بج الجـــ

م بالتعـاون   ”املرضـ ى تطلعـات فـي التميز ريادة“ عنوان تحت املرض ى لتطلعات ألاول  الدولي املؤتمر        ،عبدالرحمن

م، فـــي مركـــز مـــؤتمرات جامعـــة ألاميـــرة نـــورة بنـــت عبـــد الـــرحمن فـــي 3265 نـــوفمبر 5 – 6 مـــن الفتـــرة فـــي كلينـــك مـــايو ع

  الرياض.

امها من ويأتي هذا املؤتمر انطالقا من رؤية املستشفى لتحقيق الريادة ورسالته التي تضع املريض في صميم اهتم

 خالل توفير أعلى مستويات الرعاية بما يحقق تطلعات املرض ى.

الفرصة للمشاركين باالنضمام   يشارك في املؤتمر خبراء محليون ودوليون في تطوير تطلعات املرض ى. حيث تتاح

ريادة ورفع للحوار وتبادل الخبرات وألافكار، والتعرف على التحديات والوصول للحلول إلابداعية واملبتكرة في ال

 مستوى الوعي وتعزيز تطلعات املرض ى.

واملدراء التنفيذيين في الرعاية الصحية، والقيادات   تطلعات املرض ى،  ويستهدف هذا املؤتمر القيادات في مجال

 من أطباء وتمريض ومقدمي الرعاية الصحية، وأخصائيي الجودة، والطلبة في املجال الصحي.

الاستفادة من تجارب املرض ى امللهمة لالرتقاء بنموذج الرعاية الصحية، كما يسلط املؤتمر الضوء على 

املرض ى وتمكينهم، وبناء ثقافة التعاون والابتكار لتحسين تطلعاتهم، وتوظيف التكنولوجيا لتحسين   ومشاركة

 .وتطبيق مفهوم املخرجات الصحية وتجربة املريض، والرفع من مستوى ألابحاث لالرتقاء بتطلعات املرض ى

http://www.alweeam.com.sa/365176/
https://pbs.twimg.com/profile_images/378800000494289042/f871f2341c9a9748bde893d916cd4053.jpeg
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تطلعات املرض ى في بيئة الرعاية الصحية القائمة، وإعادة تصميم البرامج التعليمية في املراكز الطبية ألاكاديمية 

 ومؤسسات الرعاية الصحية، إلى جانب إعادة تصميم بيئة الرعاية الصحية.
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 شهد عرض خبرات وتجارب وأوراق علمية
يف قبول املرأة ” اخلصوصية ” يكشف تأثريات ” تطلعات املرضى” متر مؤ

 السعودية للعالج الطبيعي
http://weam.co/?p=366918 
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 بالمائة 41إلى 

 فهوم املريض حمور العملية الصحية تخفض فاتورة الرعايةتطبيق م

الذي نظمه مستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز في جامعة ألاميرة نورة بنت  تطلعات املرض ى  طرح مؤتمر 

 استراتيجيةامس البحث في وضع إطار عمل تكاملي بين القطاعات الصحية في اململكة لتحقيق  عبد الرحمن 

اية الطبية وإعادة هيكلتها وضمان مخرجات أفضل وفق خطة زمنية محددة. وبرزت في املؤتمر رؤية طوير الرعت

إليجاد شبكة عالقات بين املستشفيات قائمة على اتفاقيات واضحة لتبادل املنافع والاستفادة من إلامكانيات 

 املتاحة في نقل املرض ى لتلقي العالج املناسب

، قال الدكتور صالح ” قات بين القطاعات الصحية لتسهيل النقل وإلاحالةبناء شبكة عال” ففي ورقة حول 

محمد الصالحي، مدير مركز نمو الطفل في مستشفى امللك عبد هللا بجامعة ألاميرة نورة ، املشرف العام على 

 في الرعاية الصحية ، مع ضعف الخدمات، ورصد ه” تطلعات املرض ى ” لجان عمل مؤتمر 
ً
ذا ، إن هناك هدرا

الهدر يحتاج دراسة مفصلة عن املوارد املادية والبشرية واللوجستية. وأوضح أن دراسة الواقع تؤكد أنه رغم 

للحاالت الطارئة في وزارة الصحة ، والخدمة النوعية التي يقدمها، فهناك من ألامراض ” إحالتي ” وجود برنامج 

إل لتلقي العالج في مكان آخر ، وبعضهم يعاني التمام  ما يحتاج إلى عناية ورعاية ، و كثير من املرض ى يحتاجون 

النقل بطرق شخصية من مستشفيات طرفية إلى حيث يوجد العالج املناسب لحالتهم ، في ظل غياب ترتيبات 

 واضحة بين املستشفيات وشبكة عالقات قائمة على اتفاقيات لتبادل املنافع والاستفادة القصوى مما هو متاح.

% من إلاسعاف والطواري في املستشفيات التخصصية في الرياض مشغولة بمرض ى ليسوا 62ن وقال الصالحي إ

في حاجة الن ينوموا في نفس املستشفى ، ولو كانت هناك اتفاقيات لتم النقل والتحويل إلى مستشفيات نسبة 

 % ، وكانوا تلقوا رعاية بنفس الجودة بوجود فريق مدرب،02إلى  62إلاشغال فيها 

 إلى أنهم ليسوا مسؤولين وطالب ا
ً
لصالحي املجلس الصحي السعودي بأن يعمل على تنسيق هذا ألامر ، مشيرا

ة عن وضع شبكة العالقات بين املرافق الصحية . وقال : عن تنفيذ الخدمات. واقترح قيام املجلس بدراسة دقيق

ملتقى يخرج باتفاقيات ، وليس  وزارة الصحة لها دور ، وكذلك وزارة الحرس الوطني، واملطلوب آلان تنظيم

http://weam.co/?p=366918
http://weam.co/?p=366918
http://weam.co/?p=367142
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 القطاع الخاص ، 
ً
مجرد توصيات ، لتنفيذ هذا املشروع، الذي ال يعني فقط القطاع الحكومي، بل أيضا

 والتأمين ، والجمعيات الخيرية ، وكل املكونات املقدمة للخدمة مباشرة أو بطريق غير مباشر.

فى امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجامعي بجامعة وقدمت ريم الشارخ ، مديرة ادارة تطلعات املرض ى بمستش

، ”بناء ثقافه من التعاون في تطلعات املرض ى: رحله الى النجاح” الاميرة نوره بنت عبدالرحمن ، ورقة بعنوان

أوضحت فيها أن النظام الصحي يمر بتغير مستمر والاحتياج الصحي على الصعيد العالمي في حالة تزايد ، وكذلك 

رض ى ومتطلباتهم . نتيجة لذلك تم العمل على تأسيس قسم تطلعات املرض ى ليس فقط ليصل إلى تطلعات امل

 مستوى توقعات املريض بل ليجتازها ويلبي احتياجاته املختلفة.

وعرضت تجربة مستشفى امللك عبد هللا الجامعي في إنشاء قسم لتطلعات املرض ى ، وقالت : كوننا أول 

سم، نهدف أن يكون مثاال يحتذى للمستشفيات املماثلة و مرجعا للممارسين مستشفى جامعي ينش ئ هذا الق

الصحيين في مجال تطلعات املريض . وأشرت إلى يهدف القسم يهدف إلى تحسين املعرفة والتواصل لدى 

يق املمارسين الصحيين عبر بناء قدراتهم ، وإشراك كل إلادارات املعنية في تحديد و تقليل الصعوبات التي قد تع

مسار رحلة املريض سواء كانت صعوبات جسدية أو معنوية .و تحديد إلاجراءات التي ستتيح للممارسين 

الصحيين ومقدمي الرعاية لالستماع للمريض وإنشاء املقاييس الالزمة التي ستساعد املنظمة في تقديم الرعاية 

 للمرض ى وأسرهم بداخل بيئة عالجيه آمنة.

زرعة، الرئيس التنفيذي ملدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية ، إلى ومن جانبه دعا عبدهللا بن 

تطوير الرعاية الطبية  استراتيجيةالنظر في وضع إطار عمل تكاملي بين القطاعات الصحية في اململكة لتحقيق 

صصة تؤكد وإعادة هيكلتها وضمان مخرجات أفضل وفق خطة زمنية محددة. وقال في ورقته إن الدراسات املتخ

من شأنه خفض فاتورة الرعاية ” املريض هو محور العملية الصحية“ومبادرات  استراتيجياتأن تطبيق هذه 

% إذ ترتكز املقاربات على وضع نظم وموارد وأنظمة إدارية ، ومرفقات 02الصحية في أي دولة إلى ما يقارب 

املرض ى وجودة الخدمات الطبية والحد من  قادرة على الوفاء، وتقديم أساسيات الرعاية وفق معايير سالمة

تريليون دوالر على الرعاية الطبية وهي  6.0إلاشكاالت والقصور . وأشار إلى أن الواليات املتحدة تنفق ما يزيد عن 

.
ً
 تكلفة كبيرة جدا

بيقها وقال بن زرعة على الرغم من أن هذه املبادرات براقة وجاذبة ،إال أنه يجب التنبيه على ضرورة عدم تط

بمعزل عن إيجاد ألارضية الصلبة من خدمات متكاملة وذات كفاءة عالية قائمة على تطبيق معايير السالمة 

للمرض ى وجودة الرعاية الصحية وقياس ألاداء، و الوصول السهل للحصول على الرعاية الطبية ملن يحتاج إليها، 

 اسها.وتوفير البرامج الوقائية والتوعوية لكل أفراد املجتمع وقي

الى ذلك شدد الدكتور علي عسيري املدير التنفيذي للتكامل وتحقيق رضا املرض ى بمدينة امللك فهد الطبية 

بالرياض على ضرورة اشراك املستفيد من الرعاية الصحية في جميع مراحل العملية العالجية عبر اعطاء 

ووضع املالحظات واملقترحات موضع سماع صوت املستفيد  بأهميةاملعلومات املتكاملة والشاملة، مطالبا 

وتحسين التواصل مع املستفيد وابداء الاهتمام والتعاطف مع حالته والاحترام والتقدير وهذا ما يسمى  الاهتمام

 بالبعد الانساني للعالقة.
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وابان الدكتور العسيري انه يجب السعي نحو تسهيل الوصول للخدمة بجميع مستوياتها وان تكون متوفرة في 

 ت الذي يحتاجها بدرجة كبيرة من الجودة والامان.الوق
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ة للمواهب ومجعية لتطوير املرأة يف معرض 
َّ
توصية إلنشاء منصة إلكرتوني

 دويل بالرياض

 

قيم في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن  أوص ى املؤتمر واملعرض الدولي
ُ
ألاول للتدريب والتطوير الذي أ

ة إلدارة املواهب تشمل التعيين والتنمية  بالرياض في ختام أعماله يوم أمس ألاربعاء، بتأسيس منصة إلكترونيَّ

ة لتدريب وتطوير املرأة لتحقيق التنمية املس    تدامة.والتطوير، كما أوص ى املؤتمر بتأسيس جمعيَّ

ودعا املؤتمر إلى تطوير آليات الستقطاب املواهب في مؤسسات التعليم تشمل املعايير، واملعارف، والخبرات، 

زة في التوظيف بالجامعات، وتحفيز املوظفين  دة؛ لضمان استقطاب املواهب املتمّيِ واملهارات والذكاءات املتعّدِ

ة.املوهوبين بالترقيات املناسبة لتنمية مواهبهم ع  عن املكافآت التقليديَّ
ً
 وضا

ة،  وطالب التوصيات بإقامة املؤتمر بشكل دوري بإشراف جامعة ألاميرة نورة ومشاركة كافة الجامعات السعوديَّ

http://www.sayidaty.net/node/352986
http://www.sayidaty.net/node/352986
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  وعمل ملتقى دوري للتدريب والتطوير بالجامعات.

ة إلى عمادة التطوير وتنمي ة املواهب في ضوء كما دعا إلى تعديل مسمى عمادة التطوير بالجامعات السعوديَّ

التوجهات الحديثة وألافكار التي انبثقت عن هذا املؤتمر حول إدارة املواهب، والاهتمام بتطبيقات علم النفس 

 إلايجابي وتوفير بيئة ملهمة ومحفزة لإلبداع واستخدام تكنولوجيا الحوار في تحسين بيئة العمل.
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 أربع سعوديات حيصدن جوائز "املعرض الربيطاني الدويل للمخرتعني"
أصبحت إنجازات املرأة السعودية في جميع املجاالت العلمية والعملية ضوًءا ساطًعا يشهده العالم أجمع 

  ليتمكن من وضع بصماتهّن بقوة في خدمة املجتمع.

ار ذلك تمكنت أربع طالبات من جامعة ألاميرة نورة من حصد الجوائز املاسية والذهبية والبالتينية في في إط

املعرض البريطاني الدولي للمخترعين، والذي أقيم قي العاصمة لندن خالل ألاسبوع املاض ي، وذلك من خالل 

ليك الحس ي وابتكار نظارة "سأتعرف عمشاركتهّن بابتكار جهاز إلعادة تأهيل وتحفيز إلاحساس ملرض ى الاعتالل 

  رغم إصابتي بالعمى الدماغي".

ونالت الطالبتان مريم العتيبي، وبدور املغربي الجائزة املاسية، وحصلت على الذهبية كل من ذكرى العتيبي، 

 أخرى حيث حققت 
ً
وبدور املغربي، بينما حصلت على البالتينية كل من مريم العتيبي، وبدور املغربي مرة

 ل في املعرض وحصدن كافة الجوائز.لطالبات املبتكرات مها القحطاني، وبدور املغربي، وذكرى العتيبي املركز ألاو ا

وتعتمد الفكرة ألاساسية لالبتكار على برنامج نهج التحفيز املتعدد الحواس وهو برنامج عالجي جديد يقوم 

ين الوظيفي في ز الحس ي ويعمل على التحسباستخدام الحواس املختلفة ملساعدة املصابين بضعف في الجها

  الخاليا املتضررة.

أما ابتكار النظارة حصلت من خالله الطالبتان بدور املغربي، ومريم نايف العتيبي على الجائزة املاسية 

والبالتينية، وهو عبارة عن نظارة للمصابين بالعمى الدماغي تساعدهم على التعرف على من حولهم من خالل 

رة التي يرتديها املريض من ثم تقوم برسم صورة ملحيط املريض، وتعريفه به من خالل بعث كلمات هذه النظا

 تمكنه من إدراك ومعرفة من حوله. منطوقة بعد تحليلها عبر تطبيق في الهاتف املحمول ترسل عبر سماعة ألاذن

تواصل لهّن، مضيفات:" الشكر وقد تقدمت الطالبات بالشكر لحكومة اململكة العربية السعودية على دعمها امل

املوصول لوالدنا ألامير محمد بن نواف بن عبد العزيز على دعمه ومساندته التي كان لها ردة فعل وصدى كبير 

  كر منسوبات جامعة ألاميرة نورة".على نجاحنا، كما نش

كة املتحدة بزيارة الجناح كما قام ألامير محمد بن نواف بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اململ

السعودي في اليوم ألاول من املعرض البريطاني العالمي للمخترعين لالطالع على الابتكارات وتشجيع املشاركات، 

 للمرأة السعودية للعالم أجمع، وقال ألامير 
ً
 مثقفة

ً
 علمية

ً
وأثنى على دور املرأة في مجال الابتكار ليظهرن واجهة

http://www.sayidaty.net/node/353816
http://www.sayidaty.net/node/353816
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باألحالم وإنما بالعمل والجهد والاجتهاد وأنتن شرفتن وطنكن، والوطن يفخر بكّن، وأنتن  محمد:" ألاوطان ال تبنى

  بإذن هللا على قدر املسؤولية ومصدر فخر واعتزاز".

 

الجدير بالذكر أّن الطالبات الفائزات هّن عضوات في الجمعية السعودية للعالج الطبيعي، وعضوات مؤسسات 

 كار، ونادي العالج الطبيعي في جامعة ألاميرة نورة.في نادي البحث العلمي والابت
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 جامعة نورة تعتزم دخول موسوعة جينيس بأكرب شريط وردي
كر تعتزم جامعة ألاميرة نورة إقامة حملة تضامًنا مع مرض ى سرطان الثدي، ولنشر التوعية بأهمية الفحص املب

"62KSA  لتحطيم الرقم القياس ي بموسوعة جينيس بتكوين أكبر شريط وردي إنساني للتوعية بسرطان "

  الثدي.

آالف سيدة داخل الحرم الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن يوم  62وتهدف الحملة التي ستجمع 

ية بسرطان الثدي للحد من املعدالت العالية باألمراض السرطانية، إلى جانب جمعها ديسمبر املقبل إلى التوع 63

لتبرعات لجمعية زهرة للسرطان، وتحفيز العديد من البرامج وألافكار واملحادثات والشراكات لتعزيز الوعي حول 

  ان الثدي والكشف املبكر للمريضة.سرط

ا ألاميرة ريما بنت بندر آل سعود ومركز" البداية "لتشجيع ويأتي ذلك تحت رعاية مؤسسة "ألف خير" ملؤسسته

  قيف الصحي للنساء "وفًقا للرياض"الرضاعة الطبيعية والتث

وتهدف حمالت التوعية بمرض سرطان الثدي إلى زيادة "الوعي بعالمة" سرطان الثدي لدى العامة، وكيفية 

به. ونتيجة لذلك الوعي يتم اكتشاف سرطان اكتشاف هذا املرض وعالجه والحاجة إلى عالج دائم وموثوق 

  فيه الحالة أكثر قابلية للعالج. الثدي في مرحلة مبكرة، تكون 

كشفت فيه عن انخفاض معدل الحاالت املصابة بسرطان  3266وفي رصد سابق لوزارة الصحة السعودية عام 

ا، حيث ظهر أّن السعودية أقل من الثدي بين النساء في السعودية، وذلك بعد مقارنتها بمعدل إلاصابة دولي  

% 62الدول ألاخرى في إلاصابة، ولكن فاقت نسبة نمو املرض املعدالت الدولية الغربية حيث بلغت نسبة النمو 

 مما يشير إلى خطر تضاعف عدد الحاالت املصابة باملرض خالل ألاعوام املقبلة.

 

 

 

http://www.sayidaty.net/node/356331
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مؤمتر يف جامعة األمرية نورة يكشف تأثريات اخلصوصية يف قبول املرأة 
 السعودية للعالج الطبيعي

كشف املؤتمر العالمي ألاول حول "تطلعات املرض ى"، الذي ينظمه مستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز في 

د الرحمن في الرياض، عن أّن هناك حاجة متزايدة لفهم تأثير الخصوصية جامعة ألاميرة نورة بنت عب

الاجتماعية والثقافية للمرأة السعودية على صحة النساء، واستجابتهّن ألساليب العالج الحديثة. وحفل املؤتمر 

 بطروحات علمية تعزز مفهوم "تطلعات املرض ى"، وقدم املشاركون خبراتهم وتجاربهم في املجال.

في الدراسة التي قدمتها الدكتورة عبير التميمي أّن العالقة بين أخصائي العالج الطبيعي واملريض أمر  وجاء

جوهري في تقديم رعاية صحية للجهاز العضلي الهيكلي، فحتى يتم تقديم رعاية عالية الجودة للمريض فمن 

ثة أنواع من العالقات العالجية بين الضروري أن تنشأ عالقة عالجية فعالة. وتشير الدراسة إلى أّن هناك ثال

املرض ى وأخصائيي العالج الطبيعي، وهي العالقات السريرية واملهنية والشخصية. وقالت:" إّن هذه العالقات 

تأثرت باألدوار املهنية املختلفة ألخصائي العالج الطبيعي وشخصيات املرض ى الذين تم التعامل معهم أثناء 

 تفاعلهم".

التميمي أنه من منطلق أّن "تفاوض املشاركين" عامل رئيس في دعم العالقة بينهم، هناك وأوضحت الدكتورة 

ثالثة أنواع من املفاوضات بين أخصائيي العالج الطبيعي واملرض ى، هي: الثقة وتفاوض الشراكة، وتفاوض 

ألخصائي العالج  صناعة القرار. وداخل كل نوع من هذه ألانواع هناك اختالفات ترتبط وتتأثر بالدور املنهي

 . الطبيعي وبشخصية املريض

وفي ورقة عمل أخرى أكد خالد بن سليمان املشيقح، املدير التنفيذي لجمعية العوق البصري الخيرية في بريدة، 

على ضرورة تركيز التوجه نحو تحقيق تطلعات املرض ى في العالج، واعتماد برنامج لبناء الثقة بين الطبيب 

بحاجة إلى عمل برنامج توعوي وتثقيفي يستهدف الطبيب واملريض والجهة الطبية لبناء واملريض، وقال:" نحن 

الثقة بينهم كي نخرج بنتائج إيجابية في عالج املرض ى وتطوير القطاع الصحي بكوادره وتجهيزاته. وأقترح تأسيس 

، ولفت إلى ضرورة أن جامعة يكون هدفها تأمين الكوادر الطبية والفنية لجميع التخصصات لسد حاجة البالد"

 توزيًعا مناسًبا، وعدم التمركز في منطقة أو مدينة واحدة. 
ً
  تكون املؤسسات العالجية موزعة

 من العناصر التي تشكل تطلعات املرض ى تجاه العالج الذي يتلقونه، وأكد أّن من حقوق 
ً
وأورد املشيقح جملة

ة من بداية العالج حتى تاريخ طلبهم التقرير، املرض ى وذويهم الحصول على تقرير شامل عن حالتهم الصحي

 إال في حال طلبه من جهة رسمية، 
ً
وأعرب عن أسفه ألّن جميع املستشفيات الحكومية ال يمكن أن تعطي تقريرا

  ووصف ذلك بأنه "استنقاص وظلم للمرض ى". 

ى املوس ى باألحساء، وضمن عرض التجارب والخبرات في املؤتمر قدم مالك املوس ى، املدير التنفيذي ملستشف

 حدثت في التسعينيات عندما حملهم 
ً
، مسترجًعا قصة

ً
 أسرية

ً
 أخرى عن "تطلعات املرض ى"، وعرض تجربة

ً
صورة

عدم الاقتناع بتشخيص طبيب لحالة طفلة من ألاسرة إلى نقلها إلى مستشفى ألاطفال في بوسطن، وكيف أّن 

 عما كان معتاًدا في ذلك الوقت، وتم طبيب العظام املختص في ألاطفال عامل ألاسرة واملر 
ً
 مختلفة

ً
يضة معاملة

 العالج.. وقادت تلك التجربة إلى تأسيس مشروع استثماري في الصحة، وهو "مستشفى املوس ى" ـ

http://www.sayidaty.net/node/357771
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 جوائز جلامعة األمرية نورة يف املعرض الربيطاني الدويل 1
الجامعات الجديدة في السعودية، إال أنها استطاعت أن تحصد  على الرغم من أن جامعة ألاميرة نورة تعد من

 استطاعت ست طالبات مخترعات من 
ً
الكثير من الجوائز سواًء كانت باسم الجامعة أو باسم طالباتها، ومؤخرا

كلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أن يحصدن خمس جوائز لالبتكار العلمي في 

.املع
ً
 رض البريطاني الدولي للمخترعين، والذي نظمته الجمعية البريطانية لالختراع والابتكار في لندن مؤخرا

وعّبرت عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة الدكتورة لينا فهمي حماد عن اعتزازها وفخرها 

ن هذا الفوز يحفز طالبات الجامعة والجامعات بهذا إلانجاز العلمي العالمي الذي سجلته الطالبات، مبينة أ

  ألاخرى كافة للتفوق والابتكار العلمي.

 أثبتت جودة برامجها العلمية بإشراف نخبة  66وأضافت: "إن كلية الصحة وعلوم التأهيل التي تضم 
ً
تخصصا

ر جو من الراحة من الكوادر وأعضاء هيئة التدريس واملشرفات اللواتي أسهمن في تحقيق هذا إلانجاز وتوفي

والطمأنينة للطالبات ودعمهم وتشجيعهم لهن وإلاشراف عليهن، ألامر الذي كان له ألاثر الواضح وهلل الحمد في 

 تفوقهن".

أندية، وهي: الابتكار، العالج الطبيعي، قادة الصحة، كما أنها مخصصة لجميع  6وأشارت إلى أن الكلية فيها 

هدف إلى اكتشاف املوهوبات في جو من إلابداع لتحويل املادة العلمية إلى الطالبات خارج نظام املحاضرات، وت

  أرض الواقع لخدمة فئة من املجتمع وهم املرض ى.

ويكمن الهدف في إنشاء كلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة إلى إعداد وتأهيل وتخريج الكوادر 

 في مجال الصح
ً
 ومهنيا

ً
 علميا

ً
ة وعلوم التأهيل لتلبية احتياجات املجتمع في هذا املجال وتأكيد املؤهلة تأهيال

 مع بقية العلوم والتخصصات.
ً
 دورها في تنمية املجتمع تكامال
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 لالخرتاعسعوديات حيصدن جوائز املعرض الربيطاني 

http://www.sayidaty.net/node/360126/%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9/6-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D9%84%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-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
http://www.hiamag.com/%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/295516-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D8%B5%D8%AF%D9%86-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B9
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تمكنت أربع طالبات من جامعة ألاميرة نورة من حصد الجوائز املاسية والذهبية والبالتينية في املعرض البريطاني 

بتكار جهاز الدولي للمخترعين، والذي أقيم قي العاصمة لندن خالل ألاسبوع املاض ي، وذلك من خالل مشاركتهّن با

إلعادة تأهيل وتحفيز إلاحساس ملرض ى الاعتالل الحس ي وابتكار نظارة "سأتعرف عليك رغم إصابتي بالعمى 

 الدماغي".

 عن الجوائز:

نالت الطالبتان مريم العتيبي، وبدور املغربي الجائزة املاسية، وحصلت على الذهبية كل من ذكرى العتيبي، 

 أخرى حيث حققت وبدور املغربي، بينما حصلت على ا
ً
لبالتينية كل من مريم العتيبي، وبدور املغربي مرة

 الطالبات املبتكرات مها القحطاني، وبدور املغربي، وذكرى العتيبي املركز ألاول في املعرض وحصدن كافة الجوائز.

ديد يقوم وتعتمد الفكرة ألاساسية لالبتكار على برنامج نهج التحفيز املتعدد الحواس وهو برنامج عالجي ج

باستخدام الحواس املختلفة ملساعدة املصابين بضعف في الجهاز الحس ي ويعمل على التحسين الوظيفي في 

 الخاليا املتضررة.

أما ابتكار النظارة حصلت من خالله الطالبتان بدور املغربي، ومريم نايف العتيبي على الجائزة املاسية 

بالعمى الدماغي تساعدهم على التعرف على من حولهم من خالل والبالتينية، وهو عبارة عن نظارة للمصابين 

هذه النظارة التي يرتديها املريض من ثم تقوم برسم صورة ملحيط املريض، وتعريفه به من خالل بعث كلمات 

 منطوقة بعد تحليلها عبر تطبيق في الهاتف املحمول ترسل عبر سماعة ألاذن تمكنه من إدراك ومعرفة من حوله.

دمت الطالبات بالشكر لحكومة اململكة العربية السعودية على دعمها املتواصل لهّن، مضيفات:" الشكر وقد تق

املوصول لوالدنا ألامير محمد بن نواف بن عبد العزيز على دعمه ومساندته التي كان لها ردة فعل وصدى كبير 

 على نجاحنا، كما نشكر منسوبات جامعة ألاميرة نورة".

ّن الطالبات الفائزات هّن عضوات في الجمعية السعودية للعالج الطبيعي، وعضوات مؤسسات الجدير بالذكر أ

 في نادي البحث العلمي والابتكار، ونادي العالج الطبيعي في جامعة ألاميرة نورة.
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 "جامعة نورة" تعرض املشاريع اإلبداعية لطالباتها يف معرض "اجتاهات"
عة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بإظهار الجوانب إلابداعية واملواهب املميزة لطالباتها، وتحرص الجامعة تعني جام

على إبراز دور التصميم والتصوير في دعم الجانب الحضاري والسياحي والجمالي للمملكة، ممثلة بمدنها 

اء الاستعداد الفتتاح معرض ومحافظاتها من خالل أفكار وحلول إبداعية مميزة في التصميم، ومن ذلك ج

  "اتجاهات".

 معرض "اتجاهات"

 16تستعد جامعة ألاميرة نورة ممثلة في كلية التصاميم والفنون الفتتاح معرض "اتجاهات" الذي ُيعرض فيه 

مشروعا إبداعيا لطالباتها موزعة ما بين التصميم الجرافيكي والداخلي، وألازياء، والتصوير التشكيلي، 

http://www.hiamag.com/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/297576-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA
http://www.hiamag.com/%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88%D8%B1-%D9%88-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86/%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9/297576-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA
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ذلك في إطار مشروعات أقسام الكلية، تصميم ألازياء والنسيج، والتصميم الجرافيكي، والوسائط والطباعة، و 

 الرقمية، والتصميم الداخلي، والتصوير التشكيلي والطباعة.

  

 6سيقام املعرض تحت رعاية حرم أمير منطقة الرياض، ألاميرة نورة بنت محمد بن سعود، خالل الفترة ما بين 

  نوفمبر الحالي.  61 – 65القادم، املوافق من من شهر صفر  1 -

  

وسيتيح املعرض الفرصة لشريحة املستثمرين لاللتقاء بخريجات الكلية، والتعرف عن قرب على مستوياتهن 

ومعاينة أعمالهن من أجل إيجاد فرص عمل حقيقية لهن، وتعريف املجتمع بمستوياته على مخرجات كلية 

 تي تعد نتاج عمل وجهد ومثابرة من قطاعات الجامعة والكلية كافة.التصاميم والفنون املميزة ال

 أهداف املعرض

املنصبة  الاستراتيجيةتهدف الجامعة ممثلة بالكلية من خالل هذا املعرض إلى التأكيد على أهدافها وخططها 

يجات لالنخراط في على تحقيق أهداف التنمية املستدامة في الاقتصاد القائم على املعرفة، ودعم الطالبات الخر 

سوق العمل تحقيقا للهدف الذي تسعى له الكلية والجامعة كقوة داعمة للفتاة السعودية التي تعد أحد أهم 

 الاستثمارات الجديدة في الخارطة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.

  ورش تخصصية ودورات احترافية

إلى دورات احترافية لهواة التصميم وممارساته يذكر بأن املعرض سيقدم ورش تخصصية مجانية، إضافة 

يقدمنها نخبة من أساتذة التصميم واملدربات املعتمدات، على مدى أيام املعرض الذي يستمر خمسة أيام من 

مساء  62عصرا حتى  0ظهرا لطالبات ومنسوبات الجامعة، ثم يعاود الافتتاح الساعة  63صباحا إلى  0الساعة 

 عة.للزوار من خارج الجام
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 االحساس! ةال عادالج الطبيعي يبتكرن جهازًا طالبات سعوديات يف الع
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بمناهجهن فقط  الاكتفاءحرصت مجموعة من طالبات جامعة نورة واملتخصصات في العالج الطبيعي على عدم 

خاص يماش ي تخصصهن في املجال الطبي حتى إتفقن على  اختراعبل عزمن على التخرج من الجامعة وقد قدمن 

 هاز إلعادة تأهيل وتحفيز إلاحساس ملرض ى الاعتالل الحس ي.عبارة عن ج خاص  ابتكار عمل 

جاء ذلك بعد أن حصدت ست طالبات مخترعات من كلية الصحة وعلوم التأهيل بجامعة ألاميرة نورة بنت 

عبدالرحمن بخمس جوائز لالبتكار العلمي في املعرض البريطاني الدولي للمخترعين الذي نظمته الجمعية 

 م.3265/ 62/ 36والابتكار وأقيم في لندن في  البريطانية لالختراع

وفي لقاء إعالمي مع عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل بجامعة ألاميرة نورة الدكتورة لينا فهمي حماد خالل 

املؤتمر الصحافي قالت ملجلة "هي" أنها تحرص عن مشاركة طالباتها في جميع املحافل العلمية ومدى فخرها بهذه 

لمي العالمي التي سجلتها الطالبات لخدمة إلانسانية، مؤكدة أن هذا الفوز ما هو إال حافز لجميع إلانجازات الع

الطالبات في كل الجامعات السعودية ، متمنية احتضان شركات صحية للتسويق لهذه الابتكارات وتوفيرها 

 للمحتاجين.

تيبي" وهن في بكالوريوس تخصص عالج هذا وحصدت كل من الطالبات وبدور املغربي ومها القحطاني وذكرى الع

طبيعي على الجائزة الذهبية املزدوجة وبميدالية ذهبية على مستوى العالم في املعرض البريطاني لالبتكارات 

  م نظير ابتكارهن جهاز إلعادة تأهيل وتحفيز إلاحساس ملرض ى الاعتالل الحس ي. 3265والاختراعات 

تها عن اختراعهن وهو جهاز إلعادة تأهيل إلاحساس ملرض ى الاعتالل وتحدثت الطالبة بدور املغربي مع زميال

الحس ي الذي يقوم بعالج استخدام الحواس املختلفة ملساعدة املصابين بضعف في الجهاز الحس ي بسبب حادث 

على التحسين الوظيفي في الخاليا  ما أو تعرضهم لنا يسبب لهم إختالل في الحواس ، ويعمل هذا الجهاز 

رة التي تعوق ألاداء الحركي الوظيفي ، حيث يجد املصاب به صعوبة في التفاعل مع البيئة الخارجية مما املتضر 

مريض بالتقدم والتحسن فيها  60يخلق لهم التحديات في أداء املهام اليومية ، وقد لوح  بعد تجربته على 

حمله ، وقالت بدور أن الجهاز % ويمكن للمريض استخدامه بكل وقت ومكان لصغره وسهولة  12 - 02بنسبة 

مر بعدة مراحل حتى وصل إلى شكله ألاخير والتكنولوجي إذ كانت البداية جهاز في صندوق خشبي كبير مؤكدات 

 أن نجاح الجهاز وتطوره جاء بعد عمل أربع سنوات من التطوير والتغير.

 

 

 

 
     م5115 نوفمبر 11- هـ6143محرم  51 الثالثاء

إجنازات لطالبات  نظارة تتحدى العمى الدماغي وجهاز للشلل الرباعي..
 سعوديات
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حصدت الطالبات املخترعات من كلية الصحة وعلوم التأهيل بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن خمس 

جوائز لالبتكار العلمي في املعرض البريطاني الدولي للمخترعين والذي نظمته الجمعية البريطانية لالختراع والابتكار 

   م. 3265اكتوبر  36في لندن في 

لذا حرصت إدارة إلاعالم في جامعة ألاميرة نورة بإشراف الدكتورة الجوهرة الصقيه على إبراز نجاح هذه الفئة 

من الطالبات ليصبحن قدوة لجميع طالبات الجامعة وأكدت الصقيه ملجلة هي أن هناك الكثير من املبدعات في 

ا من قصص ملهمة للجميع ، هذا وتقدم الجامعة جامعة نورة تحرص الجامعة على دعمهم وإبراز نجاحهم ملا فيه

دورات تدريبية مجانية للطالبات طوال العام في إعداد السيرة الذاتية وفن إلالقاء وإدارة الوقت وإدارة 

  املشكالت.

ومن براءة الاختراع التي تم تتويج نجاحها في لندن وحصولها على الجائزة ألاملاسية وهي أعلى جائزة في املعرض 

هن للطالبتان" بدور املغربي ومريم العتيبي بكالوريوس بتخصص  3265جائزة البالتينية على مستوى العام وال

عالج طبيعي" وذلك البتكارهن نظارة ملصابي العمى الدماغي. وقالت بدور في اللقاء الصحفي الخاص الذي 

بسبب أن املصاب يكون عاجز عن عبارة عن نظارة للمصابين بالعمى الدماغي ،  اختراعهنحضرته مجلة هي أن 

التعرف على ألاشخاص حتى أقرب الناس له رغم رؤيتهم له بيد أنه ال يستطيع أن يفهم أو يستوعب ما يراه 

جيدا. وأوضحت الطالبتان وجدن أن من السهل وضع كاميرا وسماعة لألذن في النظارة املخترعة تسمح للمريض 

يؤدي إلى تحسين ذاكرته وجعله مستقل بذاته دون الحاجة إلى  باستخدامها طول الوقت ، وهو ألامر الذي

  مساعدة آلاخرين ، بحيث تنطق الاسم عند مشاهدتها ألي شخص مخزن في ذاكرتها.

فيما حصلت الطالبات "ذكرى العتيبي، ريم البركة، ريم القحطاني بكالوريوس عالج طبيعي على امليدالية 

ي لعالج الاضطرابات الوجهية والنتائج الوظيفية لشلل الرعاش". فمن الذهبية لجهاز "التحفيز الحس ي الحرك

خالل الجهاز الذي يوضع على أربطة الظهر بخاليا ذكية ترسل إشارات للساعة املنبهة في حال كان املريض في 

وضع خاطئ وأربطة للرقبة تقاوم إلانحناء فيهما موصلة بفرشاة محفزة لعضالت املضغ والتغلب على 

بات الوجهية وكوب يحول الطعام الصلب إلى شبه سائل أو سائل ليسهل على املريض تناوله عبر ألانبوب الاضطرا

املوصل، وأخيرا رباط هوائي ليقاوم الرعشة املتكررة ويسهل حركة املريض موصلة به ساعة منبهة لثالث مرات 

ث بشرب املاء للتغلب على الجفاف لتذكير املريض بتعديل وضع جسمه والثاني ليذكره بمواعيد الطعام والثال

  الناتج من الدواء.
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 خرباء العامل يفتتحون بوابة التدريب والتطوير يف جامعة نورة
، املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير، 

ً
تطلق جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض غدا

محرم  0إلى  1ودعم وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل، وتستمر أنشطته خالل الفترة من  برعاية

م، بمركز املؤتمرات في مقر الجامعة بمدينة الرياض، والتي تعد أكبر 3265أكتوبر  36-61هـ، املوافق 6061

تنمية املوارد البشرية في القطاعين جامعة نسائية في العالم، ويستهدف املؤتمر قطاع مدراء التدريب والتطوير و 

 العام والخاص.

وأكدت الدكتورة هدى العميل، مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، أن الجامعة تسعى لتسخير كافة 

امكانياتها وجهودها لدعم وخدمة املرأة السعودية في كل جوانب الحياة، مشيرة إلى أن الجامعة تدرك أن عليها 

 إلى التميز وإحداث بصمة في التعليم العالي للمرأة، ومن أجل ذلك حمل مهمة جلي
ً
لة الشأن، لذلك تسعى دوما

تعمد إلى تطبيق أفضل الاستراتيجيات الرامية إلى دمج قيم التعليم والبحث واملشاركة واملسؤولية الاجتماعية، 

الشراكة املعرفية والتعليمة مع مؤسسات باإلضافة الى التطوير الاستراتيجي املتسمر للبرامج ألاكاديمية وتطبيق 

 التعليم العالي املتميزة في مختلف دول العالم.

وتستضيف الجامعة في املؤتمر واملعرض الدولي، نخبة من كبار املتحدثين من جميع أنحاء العالم، وتسعى من 

ف أفضل املمارسات في خالله لتحقيق تبادل الخبرات والتجارب بين مدراء ومسئولي املوارد البشرية الستكشا

مجال إدارة املواهب، إضافة إلى مناقشة أهم التحديات التي تقف أمام إدارة املواهب في العالم العربي وسبل 

مواجهتها، والتعرف على أهم ألادوات والتطبيقات املستخدمة في تدريب وتطوير املوظفين والقادة والطالب 

عمليات التدريب والتطوير للموظفين في املنظمات، والحفاظ على وتنمية مواهبهم، وكيفية رفع مستوى منهجية 

 الكفاءات البشرية فيها.

كما حرصت الجامعة في هذه التظاهرة املحلية التي تتسم بالطابع العالمي على دعم مسيرة املرأة في كافة 

تقدم البرامج قاعات مخصصة لهن تعمل على مدار الساعة، و  1املجاالت التطويرية والتدريبية من خالل 

 التدريبية واملحاضرات وورش العمل التي تسعى من خاللها الجامعة لتطوير قدرات املرأة السعودية.

تتوقف اهتمامات الجامعة عند الجانب النسائي بل سعت إلى أن يكون هناك استفادة من برامجها للشباب  ولم

عمل تفاعلية يقدمها نخبة من أفضل ورشة 63جلسة علمية، و36ساعة قسمت على ثالثة أيام 31من خالل 

املتحدثين العامليين في مجال تدريب وتطوير املوارد البشرية، ومعرض متخصص في التدريب والتطوير يشارك فيه 

 مراكز دولية ومحلية لعرض أفضل الوسائل والبرامج وألالعاب التدريبي

 برامج تدريبية 6

ريبية معتمدة من مراكز عاملية يقدمها مدربون متخصصون، برامج تد 6ستقدم الجامعة ألول مرة في اململكة 

 تهدف إلى الارتقاء بمستوى الاداء والفعالية للمدربين واملتدربين، باإلضافة لكيفية التعامل مع التغيرات الحياتية.

ين على ويقدم الدكتور محمود التايه برنامج )الزمالة في انظمة ومعايير التدريب وآيماس( والذي يساعد املتدرب

 للمعايير الدولية للتصميم الدولي لضمان كفاءة وفعالية التدريب.
ً
 تحليل بنية الحزمة التدريبية وفقا

فيما سيمكن برنامج )مهارات الكوتشيج( الذي تقدمه املدربتان جودي فان زون وليندا بيرلوت املتدربين على 

قادرة على تقدير التنوع، باإلضافة لتحفيز الافراد التعامل مع التغيرات اليومية لحياة الانسان، وخلق فرق عمل 

.
ً
 في فرقهم ليكونوا أكثر مشاركة وتحفيزا

https://www.rougemagz.com/2015/10/18/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7/
https://www.rougemagz.com/2015/10/18/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A8-%D9%88%D8%A7/
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وسيكتشف البرنامج الثالث )القائد املرن( نقاط قوة املشاركين في القيادة وتحديد ما مدى قدرتك على التأقلم 

وعة القيم الاساسية، ويقدمه في رحلتك القيادية باإلضافة الستيعابك ألسس ورؤية القيادة الواضحة ومجم

 اربعة مدربين وهم ديفيد ألتمان، وبرناديت كونراثس، وجينا إيكيرت، وجينيفر مارتينيو.

 العالم في العاصمة: 

فيما وصفت وكيلة جامعة ألاميرة نورة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن الزامل املؤتمر بالتظاهرة العاملية التي 

ى تقديم أبرز وافضل املدربين واملحاضرين من الجنسين من كل دول العالم إلى سعت من خاللها الجامعة إل

 الرياض؛ لالستفادة من خبرتهم الطويلة في املجاالت التدريبية والتطويرية.

ألن تطوير الكوادر “واعتبرت أن املؤتمر موجه لكل فرد في املجتمع في القطاعين الحكومي والخاص، وقالت: 

طلب لدى الجميع تماشيا مع ما تنص عليه الخطط التنموية في الدولة والتي تنص على واملواهب الوطنية م

ضرورة اهتمام جميع القطاعات بتطوير برامج تدريب القوى العاملة الوطنية، وتأهيلها بما يواكب املعارف 

 ”.والتقنيات الحديثة

جارب العاملية التي تمكن من جذب من خالل هذا املؤتمر سيتم التعرف على أفضل املمارسات والت“وأضافت: 

وتطوير ومشاركة واحتضان املواهب واملحافظة عليها، وسيسلط الضوء على أهم ألادوات والتقنيات الحديثة 

 ”.طلبة(-قادة-التي تساهم في تدريب القوى البشرية الوطنية )موظفين

 محاور أساسية:1

درات املواهب، كتطوير وتنمية املواهب، والقيادة ويسلط املؤتمر الضوء على سبعة محاور اساسية في تطوير ق

وإدارة املواهب، وضوابط ومعايير إدارة املوهب، كما تكشف عن كيفية إدارة املواهب من خالل املوارد والادوات 

والتكنلوجيا، والرؤى والتجديدات، باإلضافة إلى الجدارات، واملواهب، واملسارات الوظيفية، وتلخص في محورها 

 إلى أهمية احتضان املواهب والحفاظ على رأس املال البشري.السابع 

والذي تستهدف من خالله مدراء املوارد البشرية في القطاعين الخاص العام، ومدراء التدريب والتطوير، واملدراء 

التنفيذيون والقيادات الحكومية، وألاكاديميون والطالب، وجميع املهتمون بمجال التدريب والتطوير وتنمية 

 املواهب.

 شخصية: 63

وكشفت رئيسة املؤتمر واملعرض الدولي الاول للتدريب والتطوير عميدة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة عبيـر 

شخصية عاملية تعد الابرز على مستوى العالم في املجاالت التطويرية قدمها  63بنت علي الحربي عن وجود 

 املؤتمر لكافة شرائح املجتمع.

أن املؤتمر لن يتوقف عند املحاضرات وورش العمل والدورات التدريبية بل حرص أن يكون هناك مشيرة إلى 

 للنقاش بين كافة الحاضرين؛ لالستفادة من الدورات 
ً
جلسات حوارية بإطالق )مقهى حواري( سيكون مفتوحا

 وتطبيقها في هذه الجلسة التي ستكشف الكثير من الجوانب الايجابية للمشاركين.

:مت 35
ً
 حدثأ عامليا

 لهذا الحدث العالمي من خالل 
ً
 حضروا  35وسار املؤتمر على نهجة في تقديم الشخصيات الابرز عامليا

ً
متحدثا

من ابرز الشركات والجامعات العاملية، والذي يأتي على رأسهم الخبير الدولي جون إنجام املتخصص في مجال 

والدكتورة   مائة شخصية مؤثرة في مجال املوارد البشرية، الاستشارات والتطوير املؤسس ي والذي أخير من أفضل

جيسيل بينيت البروفيسور في كلية الهندسة الالكترونية والحاسوب مؤسس مركز البحوث التطبيقية في الامداد 

 (.Land Marcوالصيانة )

 أهداف املؤتمر :
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 استعراض ملبادئ ومعايير املواهب وسبل تطويرها.-

 العلمية والعملية الكتشاف املواهب في املنظمات. التعرف على املؤشرات-

 تبادل الخبرات والتجارب الستكشاف أفضل املمارسات في مجال إدارة املواهب.-

 عرض لكيفية رفع مستوى ومنهجية عمليات التدريب والتطوير، مع ضمان مراقبة الجودة.-

 بي وسبل مواجهتها.مناقشة أهم التحديات التي تواجه إدارة املواهب في العالم العر -

التعرف على أهم ألادوات والتكنولوجيا التي تساهم في تدريب وتطوير املوظفين والقادة والطالب وتنمية -

 مواهبهم.

 عرض أفضل املمارسات في إدارة املواهب وتنميتها في اململكة.-

 إبراز أهمية ربط إدارة املواهب باملسارات الوظيفية والجدارات.-

 ان املواهب والحفاظ على الكفاءات البشرية في املنظمات.عرض لسبل احتض-

مشاركة مؤسسات التدريب الدولية واملعروفة واملتخصصة بالتطوير التنظيمي على املستويين إلاقليمي -

 والعالمي.

 املستهدفون:

 مدراء املوارد البشرية في القطاعين الخاص العام.-

 مدراء التدريب والتطوير.-

 يون والقيادات الحكومية.املدراء التنفيذ-

 ألاكاديميون والطالب.-

 جميع املهتمون بمجال التدريب والتطوير وتنمية املواهب.-

 محاور املؤتمر:

 تطوير وتنمية املواهب.-

 القيادة وإدارة املواهب.-

 ضوابط ومعايير إدارة املوهب.-

 إدارة املواهب: املوارد وألادوات والتكنلوجيا. –

 الرؤى والتحديات.إدارة املواهب،  –

 الجدارات، املواهب، املسارات الوظيفية. –

 احتضان املواهب والحفاظ على رأس املال البشري. –

 ما يضمه املؤتمر:

 جلسة علمية 36-

 ورشة عمل تفاعلية يقدمها نخبة من أفضل املتحدثين العامليين في مجال تدريب وتطوير املوارد البشرية 63-

 ة من مراكز عاملية يقدمها مدربون متخصصون برسوم تسجيل مغريةبرامج تدريبية معتمد 6-

معرض متخصص في التدريب والتطوير يشارك فيه مراكز دولية ومحلية لعرض أفضل الوسائل والبرامج  –

 وألالعاب التدريبية.
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 ملعرفة وجتنيدهاالعوهلى : املؤمتر يؤكد دور اجلامعات فى انتاج ا
دشن وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد العوهلي )املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير( ، صباح 

م، بـ )مركز املؤتمرات( في جامعة ألاميرة نورة بنت 3265أكتوبر  61املوافق  6061محرم  1أمس ألاثنين 

 عبدالرحمن.

ورشة عمل تفاعلية يقدمها نخبة من أفضل  63الثة أيام، باإلضافة إلى جلسة علمية تستمر ملدة ث 36وانطلقت 

برامج تدريبية معتمدة من مراكز عاملية قدمها  6املتحدثين العامليين في مجال تدريب وتطوير املوارد البشرية، و

 مدربون متخصصون برسوم تسجيل مغرية، و معرض متخصص في التدريب والتطوير يشارك فيه مراكز دولية

 ومحلية لعرض أفضل الوسائل والبرامج وألالعاب التدريبية.

وأكد وكيل وزارة التعليم الدكتور محمد العوهلي إن انطالقة املؤتمر واملعرض الدولي ألاولي للتدريب والتطوير في 

د جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن يؤكد جدية العمل بتحقيق مشروعات الخطة الاستراتيجية للجامعة ويؤك

التنسيق الفعال مع أهداف الوزارة فيما يخص التعليم الجامعي وخصوصا في خطته املستقبلية أفاق والتي يأتي 

اتاحة املزيد من الفرص التعليمية والتدريبية وتنويع الاساليب والتخصصات   من ضمن أهدافها الاساسية

يؤكد الحرص والاقتناع العميق بدور  والاسهام الفعال في انتاج املعرفة وتحقيق متطلبات املجتمع، وهذا

 
ً
الجامعات في انتاج املعرفة وتجنيدها وتطويرها من خالل التعليم والتدريب إضافة الى البحوث العلمية فضال

ومد جسور الشراكة مع قطاعاتها املتعددة اضافة الي ذلك توفير   عن دور هذه املؤسسات في تنمية املجتمع

 تجددة واملتطورة مما يسهم في تعزيز مسيرة نهضة بالدنا في هذه التظاهرة الدولية.حلول علمية الحتياجاتها امل

العوهلي أن املؤتمر يأتي ليضيف أبعادا نوعية لجامعتنا ومؤسساتنا التعليمية ولتتكامل مع خطط  وأوضح

التعليمية وفي نفس التنمية ومشاريع الوزارة في الاهتمام بالعنصر البشري وتعزيز الريادة والفاعلية للمخرجات 

الوقت الذي تسعى فيه اململكة في التحول ملجتمع معرفي مبدع قادر على توليد املعرفة وتوطينها واستثمارها 

 ذات اسهامات عالية في مسيرة التنمية.  وتحويلها الي منتجات

هتمام بالتنمية الا وهو مشروع توكيد الجودة و الا   انها لتجسد أهم أحد أولويات املرحلة الحالية” وأضاف:

البشرية التي ننشدها وتسعى لها مؤسساتنا في التعليم العام والتعليم الجامعي، حاصة ان التعليم حقق التعليم 

الكمية والنوعية وأصبحت مقارنات ومؤشرات   غير مسبوقة على املستويات  نوعية ومتوثبة  في اململكة قفزات

أحد   القياسية العاملية  ملحلية أو الاقليمية بل وأصبحت املؤشراتالاداء لهذه املسيرة ال تقف عند الحدود ا

 ”.الاهداف املرجعية ملحركاتها نحو الريادة العاملية

الاستثمار في الانسان السعودي وبنائه وتنمية قدراته   الاولى على  وأشار إلى أن اململكة حرصت منذ انطالقتها

تمعه وكذلك فاعال واساسيا في سوق العمل وشريك استراتيجي في لذاته ومج  ومواهبة بما يجعله عنصرا نافعا

لالنطالق في البالد نحو العاملية حيث أن قيم التنافسية العاملية ال تقبل بأنصاف   كل خطط القيادة الرشيدة

ليم معايير الجودة والتأهيل ولذا تؤكد وزارة التع  املوهوبين وال مخرجات املؤسسات التعليمية لم تراعي أرقى

وبتوفيق   دائما على تأهيل القيادات التعليمية في الجامعات ومدارس التعليم العام وفق املعايير الدولية املتجددة

من هللا وبدعم من القيادة الحكيمة تحقق بناء جامعات تنافس دوليا وأنجزت البنى التحية لها والاالف املدارس 

الحديثة من أدوات تعليمية ووسائل اتصال وتواصل ، وهذا ضامة بين جنباتها الكثير مما انتجته التقنية 

 الصرح الكبير جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن إحدى دالئل هذا التجسيد.

 صناعة الانسان:

https://www.rougemagz.com/2015/10/20/%d8%a7%d9%86%d8%b7%d9%84%d8%a7%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%88%d9%84-%d9%84/
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وبينت مدير جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل أن قضية التدريب وتنمية املهارات، هي 

يا التي توليها جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أهمية بالغة، فالجامعة تؤمن أن واحدة من أبرز القضا

 تقدم ألامم.  لبناء الحضارات و  الاستثمار في صناعة الانسان هو القوة الداعمة

الجامعة بتسخير   لخصوصية جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن وتفردها كجامعة نسائية فقد قامت“وقالت: 

مكانات والجهود لدعم جودة تعليم املرأة العالي وتعزيز كفاءة مخرجاته بما يلبي الطموحات والتطلعات كافة إلا 

لتعليم املرأة في بالدنا، حيث  -حفظه هللا –التي يوليها خادم الحرمين الشريفين، امللك سلمان بن عبد العزيز 

تعليم وتدريب املرأة ، من خالل التطوير  الجامعة خطة استراتيجية طموحة لتحقيق التميز في برامج  وضعت

املستمر للبرامج ألاكاديمية ودمج قيم التعليم والبحث واملشاركة املجتمعية، باإلضافة إلى تطبيق 

 ”.املعرفية والتعليمية مع عدد من مؤسسات التعليم العالي املتميزة في مختلف دول العالم  الشراكة

لكبير في أهمية تطوير القيادات النسائية فأطلقت عدد من البرامج والجامعة استشعرت دورها ا“وأردفت : 

من التميز والريادة والابتكار في مواجهة تحديات   النوعية الهادفة إلى إعداد وتمكين القيادات النسائية التنفيذية

صناعة والتخطيط ل  قيادة املنظمات بمعارف ومهارات تساعدها على استشراف املستقبل والوعي بمتطلباته

إلابداع برؤية استراتيجية تراعي املستجدات الحديثة ومن هذه البرامج برنامج املاجستير في علوم الادارة 

وبرنامج )القيادات التنفيذية الرائدة( بالشراكة مع جامعة انسياد في فرنسا   بالشراكة مع جامعة مدينة دبلن

دارة والقيادة وهي برامج موجهه للقيادات النسائية من العالم في مجال إلا   في  التي تعتبر من أشهر الجامعات

 ”.داخل الجامعة ومن خارجها
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 نشاط تدريبي يف ثاني أيام املؤمتر الدويل األول للتدريب والتطوير 51

 
التطوير وتنمية املهارات كشفت رئيسة املؤتمر واملعرض الدولي ألاول للتدريب والتطوير عميدة عمادة 

 مشارك ومشاركة لفعاليات املؤتمر في اليومين الاول والثاني.5600عن حضور  الحربي علي عبير بنت الدكتورة

https://www.rougemagz.com/2015/10/20/15-%d9%86%d8%b4%d8%a7%d8%b7-%d8%aa%d8%af%d8%b1%d9%8a%d8%a8%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d8%ab%d8%a7%d9%86%d9%8a-%d8%a3%d9%8a%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a4%d8%aa%d9%85%d8%b1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85/
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مشاركة ومشاركة، وكانت نسبة املشاركة 5600وبينت أن الحضور انقسم على جلسات املؤتمر والذي وصل إلى 

، كانت 3310، ووصل عدد زوار املعرض إلى 362ت التدريبية إلى %، بينما وصل عددهم في الدورا11من النساء 

 النسبة الاكبر للعنصر النسائي.

إلى أن الاقبال الكبير على حضور املؤتمر خالل اليومين السابقين واملشاركة في فعاليته ماهي إال  الحربيوأشارت 

 ملواهب الادارية والقيادية.دليل على أهمية التدريب وضرورة التركيز على تطوير املواهب وتنمية ا

نشاط توزعت بين الجلسات وورش العمل والدورات التدريبية  65وواصل املؤتمر أنشطته في اليوم الثاني ب 

وجلسة النقاش، وركز على أهمية إدارة املواهب والصفات التي يتمتعون بها، واستعرض طرق تطوير القيادات 

 م.3265اكتوبر 36ريبية، الذي تستمر أنشطته حتى في املوهبة من خالل عدد من البرامج التد

 بنت مهاوبينت وكيلة كلية التربية للشئون التعليمية والاستاذ املساعد في قسم التربية الخاصة الدكتورة 

أن الاهتمام باألفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، من ألاولويات في أجندة املؤتمر حيث  السليمان عبدهللا

قة في  يهدف املؤتمر من
ّ

فاق حديثة وخال
ّ
خالل الجلسات، و ورش العمل، والبرامج التدريبية املعتمدة، الى فتح ا

مجال التدريب والتطوير بشكل عام، باإلضافة الى تخصيص جزء ملناقشة تدريب الافراد من ذوي الاحتياجات 

جعيات الاكاديمية الخاصة، وذلك من خالل تفعيل قنوات التواصل بين املشاركين في املؤتمر من املر 

والاجتماعية و الادارية املختلفة، والاستفادة من خبراتهم في مجاالت تخصصهم، بهدف إثراء مجاالت التدريب 

والتطوير الوظيفي، وتقديم التوصيات واملقترحات التي من دورها ستساعد في حث صّناع القرار لتطوير برامج 

عات الافراد من ذوي الاحتياجات الخاصة والعاملين في مجال التدريب والتطوير للمستوى الذي يلبي سقف توق

.
ً
 التربية الخاصة عموما

واكدت أن هناك خطة مستقبلية من قبل جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، حيث تم انشاء واعتماد وحدة 

يث يشرف عليها للطالبات من ذوات الاحتياجات الخاصة ، والتي تندرج تحت وكالة شئون الطالبات بالجامعة ح

فريق متخصص من التربية الخاصة؛ وجدير بالذكر أنه جاري وضع خطط مستقبلية لتطوير البرامج التأهيلية 

والخطط التربوية املعتمدة بقسم   باإلضافة الى البرامج” للطالبات من ذوات الاحتياجات الخاصة، وأضافت:

بإعداد معلمات متخصصات في مجال التربية الخاصة  التربية الخاصة بكلية التربية في الجامعة؛ والذي يعنى

بمساراته التخصصية املتعددة؛ والتي بمجملها تهدف الى دمج الافراد من ذوي الاحتياجات الخاصة والسعي الى 

تطبيق البرامج التأهيلية وتطويرها بما يتالءم مع قدراتهم الفردية والنهوض بها ألقص ى قدرة لديهم في العطاء بما 

عليهم بالنفع على املستويين الفردي واملجتمعي، حيث تم انشاء واعتماد وحدة للطالبات من ذوات يعود 

الاحتياجات الخاصة ، والتي تندرج تحت وكالة شئون الطالبات ، حيث يشرف عليها فريق متخصص من التربية 

 ”.الخاصة؛ و جاري وضع خطط مستقبلية لتطوير البرامج التأهيلية لذوات

جلسات ركزت على كيفية إدارة املواهب والتعامل معها، باإلضافة لالستراتيجيات التي يجب اتباعها،  0واقيمت 

الصفات الخمس التي   واستعرض مؤسسة شركة انفنيتي لالستشارات والتدريب سارديك لوف في الجلسة الاولى

مجال التعليم الدولي والتنمية  يتمتع بها القادة الفائزون في سجال املواهب، وقدمت املستشارة والخبيرة في

إلادارية برناديت كونراثس في الجلسة الثانية ورقة بعنوان )الاتجاهات والتحديات التي تواجه تنمية املواهب في 

 ”.تطوير منظور اململكة العربية السعودية –التعليم العالي 
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في الجلسة  مارتينيو  جينيفربداعية ولخصت نائبة رئيس البحث والابتكار وتطوير املنتجات فى مركز القيادة الا 

تقييم التطوير القيادي(،  –الثالث تجربتها في مجال تطوير القيادات ببرنامج )تطوير القيادات على أساس الخبرة 

 للتعامل مع التحديات املؤسسية من خالل ادارة املوارد البشرية، واختار 
ً
وقدمت ميريام مواخر و رابح أسمر طرقا

وينديل دكونها أن تتطرق جلسته لنقاط تالقي التكنولوجيا في رحلة العمل  Hay Groupمي ملجموعة املدير إلاقلي

الحديثة من خالل استخدام التكنولوجيا لتطوير املواهب وألاعمال بشكل أسرع وأدق وأكثر فعالية من ذي قبل. 

يف يمكن للمؤسسات إدماجها في هذه الجلسة سوف نتعرف على التكنولوجيا املستخدمة في إدارة املواهب وك

 في ممارساتها العملية.

ورقة بعنوان )ال تحاضرني(، وكشف املدير العام  ديفيد جورتينوقدم املستشار الدولي في التعليم املؤسس ي 

للموارد البشرية في الشرق ألاوسط وشمال أفريقيا رون توماس في جلسته التي كانت  Strategy Focusedلشركة 

ماج املوظفين: أساس النجاح املؤسس ي( املخطط الاستراتيجي للقوى العاملة، بينما قدم بدر تحت عنوان )اند

 الدويش جلسة بعنوان )حلول القيادة(.

وركزت الجلسة الاخيرة التي كانت بعنوان )نعم انا مختلف وقادر( على تجربة اململكة في تدريب وتنمية مهارات 

ة، وقدمتها أستاذ مساعد في قسم التربية الخاصة، جامعة امللك ومواهب الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاص

، و وكيلة كلية التربية للشئون التعليمية والاستاذ املساعد في قسم التربية ريم الرصيصسعود الدكتورة 

 .السليمان عبدهللا بنت مهاالخاصة الدكتورة 
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 افيكس مزيج من االبتكار و اخليالتصميم اجلر فدى السيف:
تمكنت أخصائية التصميم الجرافيكي و الوسائط الرقمية فدى السيف أن تضع لنفسها بصمة في عالم 

مصممي الجرافيك، و خالل السنوات املاضية جعلت ألسمها مكانة خاصة في عالم مصممي الجرافيك 

ملشروع القائم عليه، و تصميم الشعارات و املحترفين، حيث قامت بتصميم جرافيكس يعرف املستهلك با

 الهويات التجارية.

وتبّين السيف أن فن الجرافيك الذي تعمل فيه يصنف كعلم بصري فني يجمع مابين القدرة على الابتكار 

 الكلمات، والرسومات، والاتصال الخفي، لتوصيل رسالة قوية يسهل على املتلقي 
ً
والخيال الواسع مستخدما

انت صحيفة، أو ملصقات، أو هويات تجارية ،حيث يستعمل مصممين الجرافيك برمجيات النشر فهمها سواء ك

 والتصميم الالكترونية للوصول إلى أهدافهم باألفكار املتنوعة.

 كبير في   أن مركز دعم و تطوير ألاعمال في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن ”وتقول السيف
ً
كان له دورا

دي للخطوات الصحيحة لبداية مشروع خاص بي، حيث كنت في السابق اعمل بشكل توجيه موهبتي وإرشا

 ”.عشوائي وغير ممنهج ، فقد التحقت بالعديد من الدورات و ورش العمل وبرامج تدريبية أهلتني ملا أنا عليه آلان

جم من خالله وتؤكد السيف على أهمية فن التصميم في زمننا الحاضر ألنه لغة املشاريع الناجحة والتي تتر 

 العديد من إلاعالنات التي تعرف املستهلك باملشروع وتدعم حضوره بشكل قوي.

https://www.rougemagz.com/2015/11/03/%D9%81%D8%AF%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%B5%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%83%D8%B3-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AC-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8/
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كما أن له تأثير كبير على حياة ألافراد فهو لغة عاملية تفهمها جميع الشعوب على مختلف لغاتهم وتوجهاتهم ، 

.
ً
 وفنا

ً
 ومن خالله يستطيع أن يختصر الفرد كلماته بلمسة فنية تنطق حروفا

يف السيف بأن الكثير من إلاعمال كالهويات التجارية، الحمالت ، تصميم املطبوعات و تصميم املعلبات ، و تض

 تعتبر أعمال مميزة بالنسبة لها، حيث تطمح في املزيد من العمل و النجاح.
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 إحصائية عامة لألخبار المنشورة في الصحف
 

 
 

 

 عدد األخبار المنشورة حسب الشهر

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد وتنسيق : 
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 
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 إعداد وتنسيق: 
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 

  

  PNUMedia : في الشبكاتالخاص معرفنا 
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