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 الصفحة الــخـــرب

 األنباء السعودية )واس(وكالة 
 13 جامعة األمرية نورة تقيم يومًا ترفيهيًا لذوي االحتياجات اخلاصة

 15 ورش عمل يف ثاني أيام ملتقى "نورة العطاء التطوعي األول" يف جامعة نورة 4

 16 فعالية يوم الصحة العامليكلية الصيدلة جبامعة األمرية نورة تنظم 

 18 حرم أمري منطقة الرياض ترعى امللتقى التطوعي األول جلامعة األمرية نورة "نورة العطاء"

 22 ورش عمل ملتقى " نورة العطاء التطوعي األول" تناقش توظيف مواهب التطوع وأخالق املهنة

 23 تقنية املعلومات واالتصاالت جبامعة نورة جتتاز متطلبات شهادة األيزو

 24 " جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى " احملاسبة التثقيفي األول

 25 جامعة دولية 200جامعة األمرية نورة ُتصّنف من بني أفضل 

 26 جامعة األمرية نورة ضمن اجلهات احلكومية األكثر تطبيقا للنظم اإللكرتونية

 27 يناقش "مستقبل املرأة السعودية"مركز األحباث الواعدة جبامعة األمرية نورة 

 29 لقاء علمي جبامعة األمرية نورة يوصي بتأسيس مركز وطين للبحث العلمي

 31 احتفاًء باليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف 2016جامعة األمرية نورة تنظم معرضا للكتاب 

 32 يف حتليل البيانات " ورشة عمل لطالبات ماجستري إدارة األعمال جبامعة نورة R لغة "

متثل حتديا كبريا أمام املؤسسات احلكومية عموما واملؤسسات التعليمية  2030الرؤية السعودية الدكتورة العميل : 
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 34 ملتقى للتصاميم يتبنى نشر اإلبداع والتبادل الثقايف يف جامعة األمرية نورة

 35 مشروعًا لربنامج "لنكون 17طالبات جامعة األمرية نورة للسنة التحضريية خيرجن بـ

 36 ألف سعودية 20امعة األمرية نورة وأرامكو السعودية وويربو يدشنون اكرب مركز نسائي لألعمال لتوظيف ج

 38 جائزة أفضل مبادرة جمتمعية لربنامج )أكّنة( التطوعي يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 صحيفة الرياض
 39 دراسة علمية: وسائل التواصل االجتماعي تدعم احلراك النسوي يف اململكة

 40 «هيوسنت ميثوديست»مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي بالرياض يؤسس شراكة مع 
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 43 جامعة نورة تنفذ برناجمًا ترفيهيًا ألبناء املرابطني

 44 جامعة نورة يف« البيضاء»هيفاء الفيصل ونوف بنت فهد تعرضان جتربة 

 45 «اآليزو»تقنية املعلومات واالتصاالت جبامعة نورة جتتاز 

 46 كاتبات سعوديات يزرن جامعة نورة

 47 وجامعة نورة« نرباس»شراكة جمتمعية وقائية بني مشروع 
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 48 طفاًل 50مفتوح مبشاركة مصرف الراجحي يستضيف أطفال التوحد يف يوم 

 50 د. هدى العميل: الرؤية متثل نقطة انطالق السعودية اجلديدة

 51 ينهي مرحلة رّدات الفعل« التخطيط اإلسرتاتيجي».. تأسيس عصر 2030رؤية اململكة 

 58 نورةتدشني أكرب مركز أعمال نسائي يف جامعة األمرية 

 61 ألف مواطنة 20ألمرية نورة تدشن أكرب مركز نسائي لتوظيف جامعة ا

 63 متطوعة 400حاضنة نورة العطاء التطوعية ختتتم فعالياتها بتخريج 

 64 األمرية نورةيف جامعة  للمركز النسائي لألعمال مقومات النجاح تكاملت «:الرياض»املسيند لـ

  صحيفة الجزيرة
 65 جامعة نورة تنظم يوم الصحة العاملي مببادرة مضاوي بنت فهد

 66 )تداول( تنظِّم لقاًء تعريفيًا ملنسوبات وطالبات جامعة األمرية نورة

 67 األمرية نورة تنظم فعالية يوم الصحة العامليكلية الصيدلة جبامعة 

 68 «نورة العطاء»حرم أمري منطقة الرياض ترعى امللتقى التطوعي األول جلامعة األمرية نورة 

 71 جامعة نورة تشارك يف ملتقى الرتاث الثاني 

 73 باستشارات ومعرض تعريفياختتام أكرب برنامج للتوحد 

 75 كاتبات سعوديات يف جولة داخل جامعة األمرية نورة 7

 77 جامعة نورة: التجارة اإللكرتونية أثرت على مهنَتْي احملاسبة والتدقيق

 78 املؤلفجامعة نورة تنّظم معرضًا للكتاب وحقوق 

 79 حتديًا كبريًا أمام املؤسسات احلكومية عمومًا واملؤسسات التعليمية على وجه اخلصوص 2030متثِّل الرؤية السعودية 

 80 ألف سعودية  20جامعة األمرية نورة وأرامكو وويربو يدشنون اكرب مركز نسائي لتوظيف 

 82 التطوعي جبامعة نورة« أكّنة»أفضل مبادرة جمتمعية لربنامج جائزة 

 83 2030مقهى اإلبداع يف جامعة األمرية نورة يقّدم مشروعات عن التعليم للسعودية 

 84 للتوعية باضطرابات النطق يف جامعة األمرية نورة«.. أعطين فرصة»

  صحيفة عكاظ

 85 جبامعة نورة «نساء يف ذاكرة الوطن

 صحيفة اليوم
 86 جامعة األمرية نورة تقيم يومًا ترفيهيًا لذوي االحتياجات

 86 «احملاسبة التثقيفي»جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى 

 87 يعّرف طالبات جامعة نورة مبخاطر املخدرات« نرباس»

 البالدصحيفة 
 88 جامعة األمرية نورة تقيم يوما ترفيهيا لذوي االحتياجات اخلاصة

 88 "احملاسبة"جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى 

 88 شراكة جمتمعية وقائية بني مشروع )نرباس( وجامعة األمرية نورة

 89 ألف سعودي 20تدشني أكرب مركز نسائي لألعمال لتوظيف 

 صحيفة الحياة
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 90 «احرتافية»بدورات « التطوع»تلهم « نورةجامعة 

 91 دراسة: املساكن املهجورة تهدد األمن والسالمة

 93 مستثمرة من طالبات جامعة األمرية نورة يعرضن أعماهلن  20

 94 جامعة دولية 200ضمن أفضل « نورة»جامعة 

 95 «اململكة توحيد»لـ قاتلن سعوديات تستعرض «نورة جامعة»

 97 اإللكرتوني األمن شهادة لنيل يتهيأن جامعية طالبة ٦٠

 99 «أوتوكاد» في سعودية فتاة 2٠ لتأهيل مركز إطالق: الرياض

 100 السعودية في «لألعمال نسائي» مركز أكبر تدشين

 102 «نورة» جامعة يتفقد «تمام» مشروع

 103 حتصد جائزة أفضل مبادرة جمتمعية« كبار السن»مبادرة طالبية حلفظ حقوق 

 صحيفة الشرق
 104 ورش عمل يف اليوم األول مللتقى ثبات ومناء يف جامعة نورة 4

 105 يف جامعة نورة« القرية البيضاء»جتربة 

 106 «التثقيفي األولاحملاسبة »تنظم ملتقى « جامعة األمرية نورة»

 107 أعماهلن يعرضن نورة األمرية جامعة يف مستثمرة 20

 108 يوصي بتعديل األنظمة املقيِّدة لنشاطاته« مستقبل املرأة»ملتقى 

 109 توصيات بتأسيس مركز وطين للبحث العلمي

 111 اجلديدة للمملكة مشروع«.. 2030 الرؤية: »نورة جامعة مديرة

 112 وظيفة ألف 20 يوفر نورة جامعة يف نسائي مركز أكرب لتدشني ثالثي حتالف

 صحيفة الوطن
 114 ستحداث مراكز تدريب حديثة لتأهيل السعوديات لسوق العملا

 116 عرض جتربة بيضاء مكة جبامعة نورة

 117 حتذير من اإليواء الدائم ألطفال التوحد

 118 منتجاتهن يعرضن نورة جبامعة مستثمرة 20

 119 دولية 200تصنيف جامعة نورة بني أفضل 

 120 لقاء علمي يوصي بتأسيس مركز وطين للبحوث

 121 وتاي حصة الروبوت بني العادة قوة

 124 اإللكرتوني األمن شهادة لنيل طالبة 60 تأهيل

 125 والتعليميةحتد كبري للقطاعات احلكومية  2030رؤية 

 126 مشروعا لربنامج لنكون 17طالبات نورة خيرجن بـ

 127 اإلبداع لغة عاملية جبامعة نورة

 128 انتخاب جملس إدارة مجعية لإلرشاد النفسي

 صحيفة املدينة
 129 يف جامعة نورة« تطوير البيضاء»األمرية هيفاء الفيصل تستعرض 

 131 دراسة سعودية تدعو رجال األعمال لرعاية األحياء الفقرية

 133 «نساء يف ذاكرة الوطن»جامعة نورة تشارك مبعرض 

 134 قضية للمحتاجني يف عام 45فريق حماميات جامعة نورة حيل 
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 136 " معنا بلغيها..رسالة أخالقنا"  محلة تطلق نورة جامعة يف الرتبية كلية

 137 البيئة على باحملافظة نورة جامعة «تربية» طالبات توعية

 138 أعماهلن يعرض نورة األمرية جامعة حتضريية طالبات من مستثمرة 20

 139 2015جامعة دولية يف  200جامعة نورة بني أفضل 

 140 جامعة يف العامل 200ضمن أفضل « األمرية نورة»

 141 جبامعة نورة يوصي بتمكني املرأة« استشراف املستقبل»ملتقى 

 143 توصيات مللتقى جودة البحوث العلمية جبامعة نورة 8

 144 نورة جامعة يف طالبة 60 لـ اإللكرتوني األمن شهادة

 145 تؤكد أن ثروتنا احلقيقية يف اإلنسان ال النفط 2030د.العميل: 

 146 جبامعة نورة« ألق»ابتكارا وبراءة اخرتاع أجنزتها طالبات  29

 147 جامعة نورة تطلق أول مجعية علمية لإلرشاد النفسي

 148 نورة األمرية جامعة يف نسائي أعمال مركز أكرب تدشني

 150 التطويرية «متام» مشروعات تنفذ نورة جامعة مدارس

 151 سنة 11متطوعا جبامعة نورة.. أصغرهم طفل عمره  390

 152 «2030رؤية »مقهى اإلبداع جبامعة األمرية نورة يقدم مشروعات عن التعليم لـ 

 صحيفة االقتصادية
 153 جامعة األمرية نورة تقيم يوما ترفيهيا لذوي االحتياجات اخلاصة

 154 تنظم يوم الصحة العاملي مببادرة مضاوي بنت فهد« جامعة نورة»

 155 توفر أحدث تقنيات اخلدمات الصوتية والبيانات جلامعة األمرية نورة « االتصاالت السعودية»

 156 السعودي التاريخ شخصيات أبرز يستعرض «الوطن ذاكرة يف نساء»

 158 السعودية للمرأة وظيفة ألف 20 توّفر نورة األمرية جامعة

 صحيفة مكة
 

 160 شراكة جمتمعية وقائية بني نرباس وجامعة نورة

 161 سعودية ألف 20 لتوظيف نورة جبامعة نسائي مركز

 صحيفة عني اإللكرتونية
 162 وم الصحة العاملي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحني

 164 "القراءة للجميع" يف جامعة األمرية نورة

 165 ورش عمل ملتقى نورة التطوعي تناقش توظيف مواهب التطوع وأخالق املهنة

 166 املستشفى اجلامعي جلامعة األمرية نورةينظم دورة يف الصوت والتخاطب

 167 نورة جامعة يف العطاء نورة ملتقى ختام يف مبادرة 19

 170 الرمحن عبد بنت نورة األمرية جامعة يف األسرية لالستشارات" ترابط"

 172 " معنا بلغيها..رسالة أخالقنا"  محلة تطلق نورة األمرية جامعة يف الرتبية كلية

 173 مشروع لتأهيل مدربات اجلودة.. يف جامعة األمرية نورة

 174 مبادرة "مستشارك اللغوي"جامعة نورة تطلق 

 175 ملتقى "استشراف مستقبل املرأة السعودية" يوصي مبراجعة األنظمة املقّيدة للمرأة جبامعة نورة

 177 جامعة األمرية نورة تصقل املواهب الكيميائية لطالباته
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 178 نورة األمرية جامعة يف العصبية باألمراض للتوعية محلة

 179 اإللكرتوني األمن شهادة لنيل تتهيأ نورة األمرية جبامعة حاسب طالبة ٦٠

 180 انتخاب عمومية مجعية اإلرشاد النفسي يف جامعة األمرية نورة

 182 نورة األمرية جامعة يف األول الصحية التخصصات ملتقى

 183 نورة األمرية جبامعة اململكة يف لألعمال نسائي مركز أكرب تدشني.. التعليم وزير برعاية

 185 جائزة أفضل مبادرة جمتمعية لربنامج )أكّنة( التطوعي يف جامعة األمرية نور

 186 "أعطين فرصة".. للتوعية باضطرابات النطق يف جامعة األمرية نورة

 صحيفة سبق اإللكرتونية
 187 العالي يف مسقطجامعة األمرية نورة ُتشارك مبعرض للتعليم  

 188 كلية الصيدلة بالرياض حتتفل بيوم الصحة العاملي

 189 مللتقى "ثبات ومناء" جبامعة نورة ورش عمل يف اليوم األول  4

 190 و"هيوسنت" األمريكيةشراكة تطويرية ملستشفى امللك عبداهلل اجلامعي 

 191 قانونيون يطلقون مبادرة تطوعية للرتافع عن ذوي االحتياجات اخلاصة

 192 "تقنية املعلومات" جبامعة نورة جتتاز متطلبات شهادة األيزو

 193 جامعة دوليا 200ضمن أفضل  179املرتبة جامعة األمرية نورة حتصل على 

  صحيفة إنماء اإللكرتونية

 194 ُتنظم يومًا ترفيهيًا لذوي االحتياجات اخلاصة )اليوم(« صوت متالزمة داون» -

 195 ”ِلنُكن بصريتهم“ينّظم محلة ” نورة العطاء التطوعي“فريق  -

 197 املرابطنيجامعة نورة ُتنفذ برناجمًا ترفيهيًا ألبناء 

 198 املؤلف وحقوق للكتاب معرضًا تنّظم نورة جامعة

 199 نورة األمرية جامعة يف نسائي أعمال مركز أكرب تدشني

 201 التطوعي جبامعة نورة« أكّنة»جائزة أفضل مبادرة جمتمعية لربنامج 

 202 2030مقهى اإلبداع يف جامعة األمرية نورة يقّدم مشروعات عن التعليم للسعودية 

  صحيفة وطني الحبيب اإللكرتونية

 204 جامعة نورة تقيم يومًا ترفيهيًا لذوي االحتياجات اخلاصة

 204 يف جامعة نورة” نورة العطاء التطوعي األول“ورش عمل يف ثاني أيام ملتقى  4

 204 األمرية نورة بنت عبدالرمحن حتتفى بيوم الصحه العاملىجامعة 

 205 جامعة األمرية نورة نظمت مسابقة بني طالبات حول )اإلتيكيت وفنون املائدة (

 205 املستشفى اجلامعي جبامعة نورة ينظم دورة يف الصوت والتخاطب

 206 " معنا بلغيها..رسالة أخالقنا"  محلة تطلق نورة جامعة يف الرتبية كلية

 207 جامعة نورة ضمن اجلهات احلكومية األكثر تطبيقا للنظم اإللكرتونية

وتبادل امللتقى العلمي األول يوصي على أهمية انشاء وحدة حبثية للدراسات البينية وتأسيس قاعدة بيانات علمية 

 اخلربات

207 

 208 مشروع لتأهيل مدربات اجلودة.. يف جامعة األمرية نورة

 209 نورة_جامعة# يف نسائي أعمال مركز أكرب تدشني

 211 جائزة أفضل مبادرة جمتمعية لربنامج )أكّنة( التطوعي يف جامعة األمرية نورة
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 211 ألف سعودية 20لتوظيف تدشني اكرب مركز نسائي لألعمال 

  صحيفة صراحة اإللكرتونية

 212 االثنني القادم” احملاسبة التثقيفي األول ” جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى 

 213 كلية اجملتمع جبامعة األمرية نورة توقع مذكرة تفاهم مع مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

 214 لاألثنني املقب” االبداع لغة عاملية“األمرية نورة تفتتح ملتقى الفن والتصميم األول جامعة 

  صحيفة عاجل اإللكرتونية

 215 متخصص حيذر من املراكز الدائمة إليواء "أطفال التوحد"

 216 2025 قبل اململكة سيدات تنتظر وظيفة ألف 21

  اإللكرتونيةصحيفة رؤى الخرب 

 217 جامعة نورة تستقبل خرجيات الثانوية للتعريف باجلامعة

 218 “احملاسبة التثقيفي األول ” جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى 

 219 للتوعية باألمراض العصبية تتبنى محلة جامعة األمرية نورة

 اإلخباريةشبكة املجد 
 

 220 يف آداب جامعة األمرية نورة” اإلتكيت وفنون املائدة”

 221 يف جامعة األمرية نورة” التأتأة“للتوعية باضطراب ”.. أعطين فرصة“

 222 نورة_األمرية_جامعة# بـ اإلبداع مقهى يقدمها 2030 التعليم مشروعات

  صحيفة غرب اإلخبارية 

 224 جبامعة األمرية نورة بتنظيم مجعية صوت متالزمة داون« 9العب حتى تتعب »

 225 يف آداب جامعة األمرية نورة” اإلتيكيت وفنون املائدة

 226 التقنية مبدينة جولة يف نورة األمرية جامعة طالبات

 227 نورة األمرية جامعة حرم داخل جولة يف سعوديات كاتبات 7

 228 نورة األمرية جبامعة التوالي على الثالثة للمرة الكيمياء يوم معرض إنطالق

 229 جامعة األمرية نورة تتبنى محلة للتوعية باألمراض العصبية

 230 لطالباته الكيميائية املواهب تصقل نورة األمرية جامعة

 231 م2016 للكتاب العاملي باليوم حتتفل الرمحن عبد بنت نورة األمرية جامعة

 233 نورة األمرية جامعة يف" التأتأة" باضطراب للتوعية".. فرصة أعطين

 234 نورة األمرية جامعة يف النفسي اإلرشاد مجعية عمومية انتخاب

 236 نورة األمرية جامعة يف األول الصحية التخصصات ملتقى

 237   2030 للسعودية التعليم عن مشروعات يقّدم نورة األمرية جامعة يف اإلبداع مقهى

  صحيفة تم اإللكرتونية

 238 ورش عمل يف اليوم األول مللتقى ثبات ومناء يف جامعة نورة 4

 239 "معنا بلغيها..رسالة أخالقنا" محلة تطلق نورة األمرية جامعة

 240 ”مستشارك اللغوي“نورة تطلق مبادرة _جامعة#

 241 اجلديدة للسعودية انطالق نقطة 2030 اململكة رؤية: نورة األمرية جامعة مديرة



 
7 

  صحيفة املواطن اإللكرتونية

 242 الرياض يؤسس شراكة مع هيوسنت ميثوديست#مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي بـ 

 244 دائمة ُيفقدهم الفرصة يف التطّوراستشاري حيذر: وجود أطفال التوحد بدور إيواء 

 246 مبدينة التقنية” الروبوت“نورة يطالعن #طالبات جامعة 

 247 ألف فرصة عمل للفتيات 20الرياض يوفر #مركز أعمال نسائي بـ 

 250 نورة_األمرية_جامعة#يقدمها مقهى اإلبداع بـ  2030مشروعات التعليم 

  املناطق اإللكرتونيةصحيفة 

 252 ”نورة العطاء“حرم أمري منطقة الرياض ترعى امللتقى التطوعي األول جلامعة األمرية نورة 

 255 يوم الصحة العاملي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 256 الرياض ترعى امللتقى التطوعي األول جلامعة األمرية نورة )نورة العطاء(حرم أمري منطقة 

 258 يوم الصحة العاملي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 260 يف جامعة األمرية نورة” القراءة للجميع“

 261 يف آداب جامعة األمرية نورة” وفنون املائدةاإلتكيت ”

 162 يوم للمهنة بكلية علوم احلاسب واملعلومات جبامعة األمرية نورة

 263 طالبات جامعة األمرية نورة يف جولة مبدينة التقنية

 264 نورة األمرية جامعة حرم داخل جولة يف سعوديات كاتبات 7

 266 الرمحن عبد بنت نورة األمرية جامعة يف األسرية لالستشارات" ترابط“

 267 جامعة األمرية نورة ضمن اجلهات احلكومية األكثر تطبيقا للنظم اإللكرتونية

 268 مشروع لتأهيل مدربات اجلودة.. يف جامعة األمرية نورة

 269 ”مستشارك اللغوي“جامعة نورة تطلق مبادرة 

 270 ..احتفاًء باليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف2016جامعة األمرية نورة تنظم معرضا للكتاب 

 271 جامعة األمرية نورة تصقل املواهب الكيميائية لطالباته

 272 نورة األمرية جامعة يف العصبية باألمراض للتوعية محلة

 273 نورة األمرية جامعة يف النفسي اإلرشاد مجعية عمومية انتخاب

 275 يف جامعة األمرية نورة” التأتأة“للتوعية باضطراب ”.. أعطين فرصة“

 275 ألف سعودية 20جامعة األمرية نورة تدشن اكرب مركز نسائي لألعمال لتوظيف 

 صحيفة حائل
 

 276 التقنية مبدينة جولة يف نورة األمرية جامعة طالبات

 277 " معنا بلغيها..رسالة أخالقنا"  محلة تطلق نورة األمرية جامعة

 278 جامعة األمرية نورة ضمن اجلهات احلكومية األكثر تطبيقا للنظم اإللكرتونية

  صحيفة التعليم

 279 نورة تقيم يوما ترفيهيا لذوي االحتياجات اخلاصةجامعة األمرية  

 280 «احرتافية»بدورات « التطوع»تلهم « جامعة نورة»

 281 جامعة نورة تنفذ برناجمًا ترفيهيًا ألبناء املرابطني

 282 قضية للمحتاجني يف عام 45 فريق حماميات جامعة نورة حيل

 283 يعّرف طالبات جامعة نورة مبخاطر املخدرات« نرباس»



 
8 

 284 دولية 200تصنيف جامعة نورة بني أفضل 

 286 جبامعة نورة يوصي بتمكني املرأة« استشراف املستقبل»ملتقى 

 288 مشروعا لربنامج لنكون 17طالبات نورة خيرجن بـ

 289 النفسي لإلرشاد علمية مجعية أول تطلق نورة جامعة

 290 نورة األمرية جامعة يف نسائي أعمال مركز أكرب تدشني

 292 املسيند : مقومات النجاح تكاملت للمركز النسائي لألعمال يف جامعة األمرية نورة

 293 «2030رؤية »مقهى اإلبداع جبامعة األمرية نورة يقدم مشروعات عن التعليم لـ 

 صحيفة وصف
 

 294 دراسة جامعية توصي بايقاف الزحف العمراني على االراضي الزراعية

 297 دراسة جامعية ملواجهة مشكلة املساكن املهجورة

 299 طالبة جامعية لشهادة االمن االلكرتونى 60حصول 

  صحيفة سفراء االكرتونية

 300 يف جامعة نورة« البيضاء»هيفاء الفيصل ونوف بنت فهد تعرضان جتربة 

 301 -جامعة نورة: التجارة اإللكرتونية أثرت على مهنَتْي احملاسبة والتدقيق 

  صحيفة اململكة اليوم

 302 املهجورة تهدد األمن والسالمةدراسة من جامعة األمرية نورة تؤكد : املساكن 

 304 ”مستشارك اللغوي“جامعة نورة تطلق مبادرة 

  غاية

 305 جامعة األمرية نورة ُتشارك يف معرض التعليم العالي مبسقط

 306 ”نورة العطاء“حرم أمري منطقة الرياض ترعى امللتقى التطوعي األول 

 309 يف جامعة نورة” نورة العطاء التطوعي األول“ورش عمل يف ثاني أيام ملتقى  4

 310 جامعة األمرية نورة ضمن اجلهات احلكومية األكثر تطبيقا للنظم اإللكرتونية

 311 جامعة دولية 200أفضل جامعة األمرية نورة ُتصّنف من بني 

  املغرب اليوم

 312 جامعة نورة تشارك مبعرض "نساء يف ذاكرة الوطن"

 313 لألعمال نسائي مركز أكرب يدشنون وويربو السعودية وأرامكو نورة األمرية جامعة

  صحيفة رصد نيوز االلكرتونية

 315 “احملاسبة التثقيفي األول ” جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى 

 315 احتفاًء باليوم العاملي للكتاب 2016جامعة األمرية نورة تنظم معرضا للكتاب 

 316 نورة األمرية جامعة يف النفسي اإلرشاد مجعية عمومية انتخاب

 318 بريوت يف األمريكية اجلامعة( متام) ملشروع تطويرية مشروعات تنفذ نورة األمرية جامعة مدارس

 319 جائزة أفضل مبادرة جمتمعية لربنامج )أكّنة( التطوعي يف جامعة األمرية نورة

  صحيفة مال االقتصادية

 320 النسائية .. جامعة نورة تنظم ملتقى احملاسبة التثقيفي األول لتأهيل الكودار

 عيون الخليج
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 322 األمرية نورة ومجعية مودة للحّد من الطالقتفاقية بني جامعة ا

 323 جامعة نورة تنجح يف اجتياز متطلبات شهادة األيزو

 324 السعودية يف لألعمال نسائي مركز أكرب تدشني

  العربية

 327 تدشني أكرب مركز نسائي لألعمال يف السعودية

  صحيفة كل الوطن

 330 اتفاقية بني جامعة األمرية نورة ومجعية مودة للحّد من الطالق

  صحيفة أكاديميا

 331 يوم ترفيهي تنظمة جامعة األمرية نورة لذوي االحتياجات اخلاصة

 332 كاتبات سعوديات يزرن جامعة نورة

 333 ..احتفاًء باليوم العاملي للكتاب وحقوق املؤلف2016جامعة األمرية نورة تنظم معرضا للكتاب 

 334 ألف مواطنة 20جامعة األمرية نورة تدشن أكرب مركز نسائي لتوظيف 

 336 جامعة األمرية نورةاملسيند : مقومات النجاح تكاملت للمركز النسائي لألعمال يف 

 337 نورة_األمرية_جامعة#يقدمها مقهى اإلبداع بـ  2030مشروعات التعليم 

 صحيفة السعودية اليوم
 

 338 جامعة األمرية نورة تقيم يومًا ترفيهيًا لذوي االحتياجات اخلاصة

  صحيفة العرب اليوم
 

 339 االحتياجات اخلاصةجامعة األمرية نورة تقيم يوًما ترفيهًيا لذوي 

 340 جامعة نورة تشارك مبعرض "نساء يف ذاكرة الوطن"

 صحيفة املصدر
 

 341 ورش عمل يف ثاني أيام ملتقى "نورة العطاء التطوعي األول" يف جامعة نورة 4

 342 جامعة األمرية نورة ضمن اجلهات احلكومية األكثر تطبيقا للنظم اإللكرتونية

 343 يتبنى نشر اإلبداع والتبادل الثقايف يف جامعة األمرية نورةملتقى للتصاميم 

 344 جائزة أفضل مبادرة جمتمعية لربنامج )أكّنة( التطوعي يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

  صحيفة الوئام

 345 يف جامعة نورة« ثبات ومناء»ورش عمل يف اليوم األول مللتقى  4

 346 يف جامعة األمرية نورة« القراءة للجميع»

 347 تدشني أكرب مركز أعمال نسائي يف جامعة األمرية نورة

  صحيفة أخبار املرأة

 349 )اإلتكيت وفنون املائدة( بآداب جامعة األمرية نورة

 350 جامعة األمرية نورة تطلق محلة " أخالقنا رسالة

 351 مشروع لتأهيل مدربات اجلودة.. يف جامعة األمرية نورة

http://www.kolalwatn.net/news228575
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 352 ”مستشارك اللغوي“جامعة نورة تطلق مبادرة 

  صحيفة أركان

 353 جامعة األمرية نورة ضمن اجلهات احلكومية األكثر تطبيقا للنظم اإللكرتونية

 354 للتوعية باألمراض العصبية تبنت تتبنى محلة نورةجامعة االمرية 

 355  مشروع لتأهيل مدربات اجلودة.. يف جامعة األمرية نورة 

 356 ”مستشارك اللغوي“جامعة نورة تطلق مبادرة 

 357 جامعة األميرة نورة تصقل المواهب الكيميائية لطالباته

  اإللكرتونيةصحيفة البلد 

 358 جامعة األمرية نورة: ُتطلق " ترابط " لتقديم اإلستشارات« 

 صحيفة ناجح اإللكرتونية
 

 359 جامعة يف العامل 200نورة ضمن أفضل _األمرية_جامعة#

 تغطيات
 

 360 تدشني أكرب مركز نسائي لألعمال يف اململكة

  أهم األنباء

 363 جامعة األمرية نورة تؤكد : املساكن املهجورة تهدد األمن والسالمةدراسة من 

  صحيفة التحلية

 365 “ احملاسبة التثقيفي األول” جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى 

  صحيفة الرآي

 366 إنطالق معرض يوم الكيمياء للمرة الثالثة على التوالي جبامعة األمرية نورة

 اإللكرتونيةصحيفة عني الشمال 
 

 367 ”مستشارك اللغوي“جامعة نورة تطلق مبادرة 

 صحيفة املدائن
 

 368 جامعة نورة تنظم معرضا للكتاب احتفاًء باليوم العاملي للكتاب

 صحيفة برق
 

 369 جامعة األمرية نورة وأرامكو السعودية وويربو يدشنون أكرب مركز نسائي لألعمال

 إخبارية حائل
 

 370 ألف سعودية 20يدشنون اكرب مركز نسائي لألعمال لتوظيف ” ويربو”و” أرامكو”و” نورةجامعة “

  صوت حائل
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 371 مبشاركة وزير التعليم.. تدشني أكرب مركز أعمال نسائي يف جامعة األمرية نورة

 صحيفة رابغ
 

 373 ألف سعودية 20يدشنون اكرب مركز نسائي لألعمال لتوظيف ” ويربو”و” أرامكو”و” جامعة نورة“

argaam 
 

Saudi Aramco, India’s Wipro launch all-women business park 274 

The Economi Times  

All-women business park to create 21,000 jobs by 2025 in Saudi Arabia 375 

 عني الرياض
 

األعمال والتكنولوجيا النسائي األول يف اململكة العربية أرامكو السعودية وجامعة األمرية نورة وويربو تفتتح جممع 

 السعودية

376 

 االخبارية
 

 378 "أكّنة" التطوعي حيصد جائزة أفضل مبادرة جمتمعية برنامج

 القناة السعودية
 

 379 األول "جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى " احملاسبة التثقيفي 

 380 ألف سعودية 20جامعة األمرية نورة وأرامكو السعودية وويربو يدشنون اكرب مركز نسائي لألعمال لتوظيف 

   Arabian Business  أعمال الشرق األوسط

 382 ألف سعودية 20تدشني أكرب مركز نسائي لألعمال لتوظيف 

  مجلة بروز

 383 ”هيوسنت ميثوديست”عبداهلل بن عبدالعزيز اجلامعي بالرياض يؤسس شراكة مع مستشفى امللك

 أسرار مجلة
 

 385 انطالق ملتقى نورة العطاء التطوعي األول يف جامعة األمرية نورة

 389 فى جامعه االمرية نوره” مسكك ..صحتك ” بداية انطالق محله 

 مجلة سيدتي
 391 مواقع التواصل االجتماعي تدعم املرأة السعودية لنيل حقوقها دراسة:

 392 التطوع لدعم" رسالة أخالقنا" محلة تقيم نورة جامعة

 393 مركز "ترابط" يقدم استشارات أسرية يف جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

 395 جامعة نورة ُتصنَّف ضمن أفضل اجلامعات العاملية

 396 حاسب" يف جامعة نورة يتهيأن لنيل شهادة األمن اإللكرتونيطالبة  60"

 397 نورة األمرية جامعة يف لألعمال نسائي مركز أكرب تدشني

 398 برنامج "أكنة" حيصد جائزة أفضل مبادرة جمتمعية

 مجلة هي
 399 وسائل التواصل والقرارات احلكومية دعمت احلراك النسوي يف اململكة



 
12 

 401 احتياجات ملستقبل املرأة السعودية.. ما هي؟ 8حتديات و  8

 مجلة روج
 404 يتفاعلن مع التجارب التطوعية للسعوديات” نورة العطاء”حاضرات ملتقى

 406 2016جامعة نورة تنظم معرضاً للكتاب وحقوق المؤلف 

  إحصائية النشر يف الصحف  
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 م 2016 أبريل 9-هـ 1437 رجب 2 السبت

  جامعة األمرية نورة تقيم يومًا ترفيهيًا لذوي االحتياجات اخلاصة

 
نظمت جمعية صوت متالزمة داون الخميس املاض ي، فعاليات نشاطها السنوي الترفيهي والتوعوي "العب حتى 

استضافته هذا العام جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، في املجمع الرياض ي داخل حرم "، الذي 9تتعب 

 الجامعة.

وشارك في الفعاليات بجانب طالب مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز ملتالزمة داون التابعة للجمعية، كل من 

للتوّحد، وجمعية النهضة النسائية،  أطفال جمعية األطفال املعاقين، ومعهدي الصم واملكفوفين، واملركز الوطني

  وجمعية سند، وجمعية دسكا، وجمعية إنسان.

وأوضحت نائبة رئيسة جمعية صوت متالزمة داون نوال بابقي، أن النشاط يهدف لدمج األطفال من ذوي 

أللعاب االحتياجات الخاصة مع غيرهم من األطفال، وقضاء يوم ترفيهي ممتع يشتمل على العديد من الفعاليات وا

واملسابقات واملسرح، واألركان الترفيهية والوجبات الغذائية، ونوهت نائبة رئيسة الجمعية بأن هذا النشاط يهدف 

  كذلك لتعزيز عالقة ذوي متالزمة داون، وذوي االحتياجات الخاصة مع املجتمع.

http://spa.gov.sa/1487501
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ة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، من جانبها نوهت املديرة التنفيذية للجمعية فاطمة ملك بدعم املسؤوالت في جامع

الدائم لجمعية "صوت"، ما أسهم في تحقيق أهدافها، ومن ذلك استضافة هذه املناسبة، التي يقدم فيها الداعمون 

 للمسؤولية االجتماعية والتكافل االجتماعي، السيما في ظل دورهم الكبير في إنجاح 
ً
 مشرفا

ً
واملتطوعون أنموذجا

 ا
ً
  النتباه إلى أن ريع الفعالية، سيخصص لصالح برامج الجمعية.هذه الفعالية، الفتة

وأكدت الدكتورة عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بالجامعة آمال الهبدان بدورها، أهمية العمل التطوعي، 

   ودعم ثقافته، من خالل الشراكة املجتمعية، املعنية بها الجامعة، ممثلة في عمادة خدمة املجتمع

    والتعليم املستمر.

يذكر أن جمعية صوت متالزمة داون تنفرد بخدمة ودعم ذوي متالزمة داون وأسرهم في اململكة من امليالد وحتى 

التدريب املنتهي بالتوظيف، في إطار استراتيجيتها التي تطمح فيها إلى تحقيق هدف رئيس يتمثل في إيجاد مستقبل 

رين في مجتمعهم، وتمكينهم من الحصول على يعيش فيه األفراد من ذوي متالزمة د اون مستقلين منتجين ومقدَّ

 فرص التعليم ذو املستوى العالمي، والتدريب، واألبحاث، والتوعية.
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عمل يف ثاني أيام ملتقى "نورة العطاء التطوعي األول" يف جامعة ورش  4
 نورة

واصل اليوم ملتقى ) نورة العطاء التطوعي األول ( ومعرض التوظيف املقام في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  

، قدمتها مستشارة ورش العمل، حيث استهل بورشة "إعداد السيرة الذاتية باحترافية" 4فعالياته لليوم الثاني بـ 

عمادة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة محاسن شمو، وتناولت فيها مفهوم السيرة الذاتية، وكيفية إعدادها 

  واألخطاء الشائعة في كتابتها واألشياء التي يجب تجنبها في كتابة السيرة الذاتية ومعناها من الناحية الوظيفية.

لين نفسك لسوق العمل؟"، وتولت تقديمها رئيسة قسم تصميم البرامج تلى ذلك ورشة عمل بعنوان "كيف تؤه

التدريبية بعمادة التطوير وتنمية املهارات طرفة الشلهوب، وتطرقت فيها إلى كيفية إكساب املشاِركة املهارات 

سوق  املطلوبة واالشتراطات الالزمة في سوق العمل للتأهل والحصول على الوظيفة املناسبة، والتعرف بماهية

  العمل والعلم بمتطلباته واكساب املشاِركة الثقة بالنفس للتقدم ألرباب العمل.

وجاءت الورشة الثالثة بعنوان "فن اجتياز املقابالت الشخصية بنجاح" ملستشارة التدريب التربوي واإلداري 

 تعريف املقابالت الشخصية، وكيفية إجرائها واجتيازها 
ً
بنجاح، وتنمية املهارات في الدكتورة هالة رجب، مستعرضة

  هذا املجال، وكانت تستهدف مدراء ومنسوبي املوارد البشرية وجميع املهتمين .

واختتمت مساعدة عميدة عمادة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة كارولين انغرام أوراق العمل املقدمة في الورشة 

عمل التطوعي"، واستهدفت املهتمين بالتوعية املجتمعية الرابعة، التي جاءت بعنوان "اكتشاف الدوافع الشخصية لل

والعمل التطوعي، وسلطت الضوء فيها على التطوع من خالل سؤالين )كيف ترى نفسك كمتطوع؟(، )هل يمكنك 

 التطوع دون دوافع مادية؟(.

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1488311
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 كلية الصيدلة جبامعة األمرية نورة تنظم فعالية يوم الصحة العاملي
أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الصيدلة وحدة خدمة املجتمع أمس، فعالية للمشاركة  

أبريل من كل عام، بحضور وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة  7وم بيوم الصحة العالمي الذي يوافق ي

  سمر السقاف والطالبات والهيئة اإلدارية والتعليمية .

وألقت عميدة كلية الصيدلة الدكتورة نوال الرشيد في مستهل الحفل كلمة رحبت فيها بالحضور، منوهة بحرص 

ية ذات العالقة بالتعليم واملرأة والطفل وكل ما من شأنه خدمة الجامعة على املشاركة في كل املناسبات العامل

املجتمع، متمنية أن تستفيد طالبات الكلية ومنسوباتها من التعريف بيوم الصحة العالمي واالستفادة من 

  االستشارات املقدمة لهن في هذه الفعالية .

أكدت فيها أن للصحة دور مهم في الشعور  ثم ألقت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف كلمة

بالسعادة وأن أهم ما يجب أن تهتم به الشعوب هو الحفاظ على صحة اإلنسان الروحية والعقلية والجسدية، 

ولذلك تم تخصيص يوم عالمي يهتم بالشؤون الصحية، مشيرة إلى أن اململكة تحرص على إقامة الفعاليات 

  ج التعليمية املختلفة التي تصب في رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد املجتمع.والنشاطات التي تهدف لنشر البرام

بعدها شارك استشاري أمراض وجراحة الجلد والليزر الدكتور عبد هللا العيس ى عبر الشبكة التلفزيونية بتقديم 

  النصائح التي تخص صحة الشعر والبشرة وتحدث عن مشكلة حب الشباب وأسبابها وطرق عالجها.

عقب ذلك تحدث عضو الجمعية األمريكية لطب األسنان التجميلي الدكتور لؤي جاموس عن صحة الفم واألسنان 

 أن أبعاد األسنان تخضع لنسب ثابتة تسمى " النسب الذهبية 
ً
وعن املعايير الذهبية وكيفية قياسها، موضحا

لون األصلي للسن، ثم أجاب عن للجمال "، وأن تبييض األسنان ومعدل ذلك يختلف من شخص آلخر وفقا ل

  استفسارات الطالبات فيما يخص التهابات اللثة وقرح الفم وأنواع معاجين األسنان املفضل استخدامها.

الجدير بالذكر أن الفعالية تضمنت مجموعة من األركان لقياس ضغط الدم ومستوى السكر حيث تم توزيع 

امعة األميرة نورة الدكتورة عبير قاسم التي تخص أمراض اللثة بروشورات لألستاذ املساعد بكلية الصيدلة في ج

أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الصيدلة وحدة خدمة  والطرق املختلفة لعالجها.

أبريل من كل عام، بحضور وكيلة الجامعة  7املجتمع أمس، فعالية للمشاركة بيوم الصحة العالمي الذي يوافق يوم 

  شؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف والطالبات والهيئة اإلدارية والتعليمية .لل

وألقت عميدة كلية الصيدلة الدكتورة نوال الرشيد في مستهل الحفل كلمة رحبت فيها بالحضور، منوهة بحرص 

ا من شأنه خدمة الجامعة على املشاركة في كل املناسبات العاملية ذات العالقة بالتعليم واملرأة والطفل وكل م

املجتمع، متمنية أن تستفيد طالبات الكلية ومنسوباتها من التعريف بيوم الصحة العالمي واالستفادة من 

  االستشارات املقدمة لهن في هذه الفعالية .

ثم ألقت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف كلمة أكدت فيها أن للصحة دور مهم في الشعور 

دة وأن أهم ما يجب أن تهتم به الشعوب هو الحفاظ على صحة اإلنسان الروحية والعقلية والجسدية، بالسعا

ولذلك تم تخصيص يوم عالمي يهتم بالشؤون الصحية، مشيرة إلى أن اململكة تحرص على إقامة الفعاليات 

  لوعي الصحي لدى أفراد املجتمع.والنشاطات التي تهدف لنشر البرامج التعليمية املختلفة التي تصب في رفع مستوى ا

بعدها شارك استشاري أمراض وجراحة الجلد والليزر الدكتور عبد هللا العيس ى عبر الشبكة التلفزيونية بتقديم 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1488303
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1488303
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 النصائح التي تخص صحة الشعر والبشرة وتحدث عن مشكلة حب الشباب وأسبابها وطرق عالجها.

نان التجميلي الدكتور لؤي جاموس عن صحة الفم واألسنان عقب ذلك تحدث عضو الجمعية األمريكية لطب األس

 أن أبعاد األسنان تخضع لنسب ثابتة تسمى " النسب الذهبية 
ً
وعن املعايير الذهبية وكيفية قياسها، موضحا

للجمال "، وأن تبييض األسنان ومعدل ذلك يختلف من شخص آلخر وفقا للون األصلي للسن، ثم أجاب عن 

  ت فيما يخص التهابات اللثة وقرح الفم وأنواع معاجين األسنان املفضل استخدامها.استفسارات الطالبا

الجدير بالذكر أن الفعالية تضمنت مجموعة من األركان لقياس ضغط الدم ومستوى السكر حيث تم توزيع 

أمراض اللثة  بروشورات لألستاذ املساعد بكلية الصيدلة في جامعة األميرة نورة الدكتورة عبير قاسم التي تخص

 والطرق املختلفة لعالجها.
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حرم أمري منطقة الرياض ترعى امللتقى التطوعي األول جلامعة األمرية 
 نورة "نورة العطاء"

وصفت حرم أمير منطقة الرياض سمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود، العمل التطوع بـ "الضلع الثالث في تنمية  

املجتمع والغذاء الروحي للجسم"، مستشهدة بقصص من التاريخ اإلسالمي حين وقفت املرأة بجانب الرجل في كثير 

منها دون مقابل مادي إلى جانب قصص كثيرة للمرأة  من األمور وقدمت حلوال وأفكار في وقت الحرب والسلم تطوعا

  . -رحمهم هللا  -في املجتمع السعودي خيرها صاحبة السمو األميرة نورة بنت عبدالرحمن أخت امللك املؤسس 

وقالت سموها: إن العمل التطوعي موجود لدى أي فرد مسلم ألن ديننا يحثنا على العطاء والعمل دون مقابل وقد 

ة جامعات وجمعيات ومؤسسات تركز يعتمد على 
ّ
اجتهادات فردية مؤقتة أما اآلن فأصبح أكثر تنظيما تحت مظل

على التنمية املستدامة من خالل التدريب وتقديم االستشارات من ذوي الخبرة، منوهة بما تبذله جامعة األميرة نورة 

إلى املزيد من العطاء في مجال العمل بنت عبدالرحمن من خدمة املجتمع عامة واملرأة السعودية خاصة، داعية 

  الخيري التطوعي وللجميع بالتوفيق .

جاء ذلك في كلمة ألقتها خالل رعاية سموها أمس، مللتقى "نورة العطاء التطوعي األول"، الذي نظمته عمادة خدمة 

"، ويستمر ملدة خمسة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة األميرة نورة تحت شعار "ملتقى نورة العطاء ثبات ونماء

أيام، بحضور عدد من صاحبات السمو األميرات ومعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل ووكيالت الجامعة 

وعميدات الكليات والطالبات وعدد من املهتمات بالعمل الخيري واإلنساني، وذلك في قاعة املؤتمرات باملدينة 

  الجامعية .

ة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة األميرة نورة الدكتورة آمال الهبدان في من جانبها أوضحت عميدة عماد

كلمة لها، أن الهدف من امللتقى هو إبراز دور الجامعة في ترسيخ قيمة التطوع بصبغة التنمية املستدامة في الوطن، 

مادة دور في إنشاء حاضنة "نورة مؤكدة أن للجامعة مبادرات كثيرة ال تعد في األعمال التطوعية الخيرية كما للع

العطاء التطوعي" لتكون منارة لعمل املرأة التطوعي وبيت خبرة لنشر ثقافة التطوع الوطني املستدام ونقلة من 

  االجتهادات التقليدية إلى العمل املقنن باحترافية ومهنية عالية وإبراز التجارب األصيلة والرائدة.

ساعة عمل تحصل عليها الطالبة  1٠٠ملزاولة العمل التطوعي من خالل  وكشفت، أن الحاضنة استحدثت رخصة

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1488247
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1488247
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يتم التحاقها بدورات تدريبية مكثفة لدعم اإلبداعات وإبراز طاقاتها وتمكينها من القيام بدورها التنموي والحضاري 

 4٠٠عام الدراس ي ملا فيه خير للبالد وتنويع مصادر الدخل الشخص ي ملواجهة التحديات وستخرج الجامعة في آخر ال

 طالبة ممن حصلن على الرخصة، موجهة الحضور لزيارة املعرض املصاحب واالستفادة 

  من ورش العمل املطروحة التي تتيح فرص عمل ثمينة.

وأكدت الدكتورة الهبدان، بمتابعة من عمادة الجامعة مع الجهات والشركات الخاصة بعد التحاق الفتاة بأربع 

 افية في مجاالت متنوعة عن التطوع والتأهيل لسوق العمل .ورش عمل مجانية احتر 

من جهتها استشهدت معالي مديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة هدى العميل في كلمتها باألميرة نورة بنت عبدالرحمن 

ء كرمز من رموز الوطن في العطاء والعمل الخيري التطوعي، مقدمة شكرها لصاحبة السمو امللكي األميرة هيفا

الفيصل وصاحبة السمو األميرة نوف بنت فهد بن خالد ملشاركتهما بعرض تجربتهما الرائدة لتطوير قرية البيضاء في 

  منطقة مكة املكرمة.

وأفادت أن العمل التطوعي وحجم االنخراط فيه دليل على تقدم االمم وازدهارها، فكلما ازدادت في التقدم والرقي، 

عمال التطوع الخيري، عادة العمل التطوعي حجر الزاوية التي ترتكز عليها الوظيفة ازداد انخراط مواطنيها في أ

الثالثة ملؤسسات التعليم العالي الجامعي واملتمثلة في خدمة املجتمع وتبني مبادرات اجتماعية مستدامة تلبي 

  حاجات ومتطلبات وتحديات العصر الراهن.

سالتها بوصفها جامعة شاملة ومنارة املرأة للمعرفة والقيم إلى أن تكون وأشارت إلى تطلع الجامعة من خالل رؤيتها ور 

رائدة في تشجيع وتنظيم العمل التطوعي بمفهومه الصحيح، وإبراز دور املرأة في الشراكة املجتمعية ودعمها لتصبح 

الضوء على تجارب شريكة حقيقية في دعم خطط التنمية الواسعة التي تمر بها البالد، ويأتي هذا امللتقى ليسلط 

ومشاريع تطوعية رائدة تبنتها نساء مميزات يهدفن إلى االستثمار البيئي والبشري وإحداث تغيير مجتمعي إيجابي 

  مستدام.

  بعد ذلك شاهدت الحاضرات عرضا مرئيا يستعرض أهم جوانب العمل التطوعي .

تقديرية، ثم تسلمت من معالي مديرة الجامعة بعدها قامت سمو راعية امللتقى، بتكريم املشاركات والرعاة بدروع 

درعا لرعايتها امللتقى ودعمها للجامعة، كما سلمت الدكتورة آمال الهبدان درعا ملعالي مديرة الجامعة لدعمها 

  ومتابعتها الدائمة لحاضنة نورة العطاء التطوعية .
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آمنة األصقه بعنوان "ريادة العمل التطوعي عقب انطلقت الجلسة الحوارية العلمية األولى التي أدارتها الدكتورة 

الوطني اإلبداعي املستدام في املجال البيئي"، وتضمنت ثالثة موضوعات، األول "تجربة القرية البيضاء" وتحدثت 

فيها صاحبة السمو امللكي األميرة نوف بنت فهد بن خالد عن أهم األعمال التي قام بها فريق التطوع بمنطقة مكة 

تحدثت صاحبة السمو امللكي األميرة هيفاء الفيصل في املوضوع الثاني حول "التحديات اإلدارية  املكرمة، ثم

والتنظيمية للعمل التطوعي الوطني في املجال البيئي"، مؤكدة أن العمل يحفظ كرامة اإلنسان وهو مستقبل أسرته 

ا سيجنيه الفرد في الحياة من خيرت كثيرة ومتى ما كان منظم أصبح أكثر فائدة له وألسرته وأن العمل التطوعي هو م

 وتسهيل في أمور حياته كواجب ديني ووطني، مستعرضة 

مشروع "تجربة القرية البيضاء" التي جمعت فيها أهالي أكثر من قرية مشتتة في أودية منطقة مكة املكرمة في مدينة 

الحرف اليدوية بطريقة حديثة تواكب صغيرة تمتاز بتوفير خدمات وأعمال منظمة وتم تدريب األهالي على بعض 

 العصر وتأهيل أفراد األسر على كيفية مواجهة التحديات وتثقيفهن باألمور الحياتية وغيرها.

وجاء املوضوع الثالث حول "استشراف مستقبل العمل التطوعي الوطني في مجال التنمية" قدمته ميان الزواري، 

يارات امليدانية التي قاموا بها مع الفريق التطوعي وتلمس وفاطمة سلمان موضحتان تجربتهن من خالل الز 

احتياجات األسرة سواء تعليمي أو صحي أو حرفي أو اجتماعي من باب التعرف على عادات وتقاليد املنطقة وحل 

  مشكالتهم ومخاطبة الجهات املعنية لتسهيل الخدمات .

العلمية الثانية حول "العمل التطوعي الوطني  فيما أدارت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا املنيع الجلسة

املبتكر واملستدام في استقطاب وتنمية املوارد البشرية" حيث لفتت تجارب السعوديات أنظار الحاضرات وتفاعلن 

من خالل الحوار في املوضوعات الثالث األول هو تجربة مشروع "كفو"، وتحدثت عنه الدكتورة بدرية السدحان، 

املوضوع الثاني "تحديات استقطاب تنمية املوارد البشرية للعمل التطوعي الوطني"، األميرة فيما تحدثت عن 

الجوهرة بنت سعود بن عبدهللا بن ثنيان مستعرضة نماذج للسلوكيات التي يجب املتطوع التحلي بها وبعض 

على معلوماته وتاريخه املحفزات التي تضمن استدامة املتطوع في أداءه للعمل مثال صرف "بطاقة متطوع" تحوي 

التطوعي وأهم الدورات التي حصل عليها، أما املوضوع األخير فقد كان "استشراف مستقبل العمل التطوعي الوطني 

في مجال التنمية البشرية" وتحدثت عنه صاحبة السمو امللكي األميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل مطالبة 

سية حتى يكون الطالب لديه معرفة ودراية في كيفية التصرف في األزمات بإدخال منهج التطوع ضمن املواد الدرا
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  وبعض األمور الحياتية .

وعلى هامش امللتقى انطلقت أعمال معرض التوظيف الذي شهد إقبال كبيرا من الطالبات واملشاركات، كما ضم 

 .فسارات الزائراتجهة تطوعية نسائية تعرض أفكارها وخدماتها و تجيب على است 28املعرض مشاركة 
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ورش عمل ملتقى " نورة العطاء التطوعي األول" تناقش توظيف مواهب 
 التطوع وأخالق املهنة

واصلت ورش عمل ملتقى " نورة العطاء التطوعي األول" بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن فعالياتها لليوم  

الثالث على التوالي ، حيث ناقشت اليوم ورشة عمل " كيفية توظيف مواهب التطوع وسلوكيات وأخالق املهنة 

  معية التعاونية " .التصميمي الكتشاف املشاريع املجت والتطوع املميز وأداة التفكير

وقدمت املستشارة واملدربة بعمادة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة حنان خليفة ورشة عمل " سلوكيات وأخالق 

املهنة"، التي تهدف إلى تنمية مهارات املشاركين تجاه سلوكيات املهنة واآلثار االيجابية على العمل ، وعلى الذات من 

ة وآثار السلوكيات السلبية على أداء العمل، وزيادة الوعي نحو السلوك السلبي الذي يعد اتباع السلوكيات اإليجابي

  مجَرم قانوًنا .

عقب ذلك قدمت مديرة مركز البحوث الواعدة للبحوث االجتماعية ودراسات املرأة الدكتورة سارة الخمش ي ورشة 

جاالته، ومعوقاته ، ثم ورشة عمل " كيف توظفين عمل " التطوع املميز " ، بينت فيها أهمية التطوع، ومفهومه، وم

موهبتك في التطوع" للمستشارة االجتماعية وخبيرة التدريب نجوى الكحلوت ، أوضحت فيها مفهوم التطوع والفرق 

  بين املوهبة والهواية ووسائل اكتشاف املوهبة وكيفية استثمارها في مجاالت التطوع.

لتفكير التصميمي الكتشاف املشاريع املجتمعية التعاونية " ملساعدة عميدة واختتمت ورشة العمل بورشة " أداة ا

عمادة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة كارولين انغرام، والتي تستهدف املهتمين بالتوعية املجتمعية والعمل 

الفرص وتعريفها وعمل التطوعي، بينت فيها وسائل تطوير املشاريع التعاونية بدًء من املشاركة باملشاريع وتحديد 

مسودة ملقترح املشروع وتكوين بيئة للعصف الذهني إليجاد األفكار وتطوير املفاهيم ، حيث حظيت الورش بإقبال 

 الفت ومشاركة واسعة من مؤسسات املجتمع من القطاعين العام والخاص.

 

 

 

http://spa.gov.sa/1488866
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 تقنية املعلومات واالتصاالت جبامعة نورة جتتاز متطلبات شهادة األيزو
اجتازت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، متطلبات شهادة األيزو  

لعملية مراجعة وتدقيق قياس مدى التزام اإلدارة بتطبيق املعايير العاملية في  (، بعد أن خضعت27٠٠1:  2٠13) 

 اللتزامها املتواصل لتعزيز أمن املعلومات.
ً
  أمن وسرية املعلومات تكليال

 خاصة في أنظمة إدارة أمن 27٠٠1:  2٠13وتعد شهادة األيزو ) 
ً
(، أبرز شهادات االعتماد املعترف بها دوليا

ث ُيطلب من املؤسسة اتباع وتطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة أمن وحماية محددة لضمان املعلومات، حي

حدد هذه الشهادة أدوار تطبيق وتشغيل وتطوير 
ُ
الحفاظ عل سرية وأمن املعلومات الخاصة باملستفيدين، كما ت

  أنظمة إدارة املعلومات بما يتماش ى مع املخاطر التي قد تواجه املستخدمين.

شرف العام على اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت الدكتور عبدالعزيز بن عمر السدحان، أن وأوضح امل

هذه الشهادة تعزز ثقة املستفيدين وتطبيق ألفضل املعايير الدولية التي تحددها املنظمة الدولية للمعايير األيزو ) 

 ملواصلة اتباع أفضل أنظمة ال27٠٠1:  2٠13
ً
تحكم في املعلومات لجميع العمليات واإلجراءات (، وعده حافزا

قدمة.
ُ
 والخدمات اإللكترونية امل
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 " جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى " احملاسبة التثقيفي األول
األميرة نورة بنت عبدالرحمن بعد غٍد االثنين ملتقى " املحاسبة التثقيفي األول  تنظم كلية اإلدارة واألعمال بجامعة

  "، ومعرض املهنة املصاحب، وذلك بمسرح الكلية باملدينة الجامعية.

 في تقديم صورة مشرقة ملا تملكه 
ً
ويهدف امللتقى الذي يستمر ثالثة أيام، إلى نقل الخبرات وتبادل األفكار،إسهاما

إمكانات وقدرات تؤهل الطالبة من ممارسة دورها املجتمعي وتحقيق أهداف عديدة من أهمها توصيل الجامعة من 

رسالة كلية اإلدارة واألعمال ممثلة بقسم املحاسبة في زيادة الوعي املجتمعي بأهداف القسم ورؤيته في التميز 

، بما يحقق أهداف التنمية االقتصادي
ً
 وعامليا

ً
ة واالجتماعية وخدمة األفراد واملجتمع،إضافة األكاديمي واملنهي محليا

إلى إكساب الكوادر النسائية املعارف واملهارات والقدرات التي تمكنها من الحصول على فرص عمل في ذات املجال 

. 
ً
 ومهنيا

ً
 وتعزيز البحث العلمي أكاديميا
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ف من بني أفضل 
ّ
صن

ُ
 جامعة دولية 200جامعة األمرية نورة ت

" لعام UI GreenMetricجامعة دولية في تصنيف " 2٠٠ُصنفت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من بين أفضل  

" مدى اهتمام UI GreenMetricالوقت الذي يقيس تصنيف "، في 179م ، بعد حصولها على املرتبة 2٠15

الجامعات املشاركة بتوفير البيئة املناسبة لطالبها ومنسوبيها وتقيدها بمعايير حماية البيئة واملحافظة عليها، حيث 

  واملستقبلية.يتماش ى ذلك مع االهتمام العالمي بالبيئة واملحافظة عليها التي تعد من أهم التحديات العاملية الحالية 

 بحماية البيئة واستدامتها ودعم األبحاث املختلفة في هذا املجال لتوفير بيئة 
ً
 خاصا

ً
وأولت الدول املتقدمة اهتماما

 أن معايير التقييم شملت عدد من املحاور األساسية املتوفرة واملطبقة داخل الحرم 
ً
آمنه لألجيال القادمة ، علما

استهالك املياه، وطرق الحد من تلوث البيئة الناتج عن استخدام وسائل املواصالت الجامعي مثل سبل االقتصاد في 

املتعددة، واستخدام الطرق املناسبة للتخلص من النفايات، وموقع الحرم الجامعي و بنيته التحتية ، ودور الجامعة 

سؤولية املجتمعية نحو تكوين جيل في عملية التثقيف والتعليم بمدى أهمية االهتمام بالبيئة، باإلضافة إلى توجه امل

  يعي بقضايا حماية البيئة و زرع ثقافة االهتمام بها .

من جهتها أوضحت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة فاتن بنت 

على مواكبة املعايير الدولية  عبد هللا الزامل أن الحصول على هذا املركز يأتي ضمن حرص الجامعة على املنافسة

والوصول إلى أعلى املراتب واالرتقاء بمكانة الجامعة لدى املجتمع الدولي، ولم يكن لهذا اإلنجاز أن يكون لوال كرم هللا 

ثم تضافر الجهود للرقي بالجامعة مع السعي املستمر لتحقيق مراكز متقدمة في املستقبل بإذن هللا وفق توجيهات 

  ي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل.واهتمام معال

 الهتمام الجامعة بالبيئة واستدامة املحافظة عليها تمت دعوة رئيسة )
ً
 UIوأضافت الزامل بأنه امتدادا

GreenMetric البروفيسورة ريري ساري والوفد املرافق لها خالل زيارتهم للمملكة الشهر املاض ي حيث اطلعت )

جامعة املختلفة وقد أبدت إعجابها الشديد بخدمات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن خالل زيارتها على مرافق ال

ومرافقها األكاديمية والترفيهية والخدمية املوفرة للطالبات واملنسوبات، باإلضافة إلى العديد من املرافق املساندة 

ورة ريري رغبتها في مشاركة جامعة األميرة التي تعد صديقة للبيئة والعالية في الجودة واألداء ، وقد أبدت البروفيس

نورة بنت عبدالرحمن في املؤتمر القادم والذي له صلة مباشرة بالبيئة واستدامة املحافظة عليها كنموذج مثالي 

.
ً
  لصرح تعليمي صديق للبيئة في جميع ممارسته يحتذى به بين الجامعات عامليا

 

 

 

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1491945
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جامعة األمرية نورة ضمن اجلهات احلكومية األكثر تطبيقا للنظم 
 اإللكرتونية

 ضمن قائمة " الفئة الخضراء " بين الجهات الحكومية  
ً
 متقدما

ً
تبوأت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم اإللكترونية في مجال التعامالت الحكومية اإللكترونية، وذلك وفق نتائج مؤشر القياس 
ً
األكثر تطبيقا

السادس لبرنامج "يسر" لقياس نضج الخدمات اإللكترونية الحكومية املقدمة في كافة القطاعات الحكومية، ضمن 

اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت نحو الخطى الحثيثة لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في 

 مع أهداف ومعايير الخطة التنفيذية 
ً
التميز املعلوماتي في كافة الخدمات االلكترونية املقدمة ملنسوبيها، وتزامنا

  للتعامالت اإللكترونية الحكومية "يّسر".

من معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت  وُيعّد هذا اإلنجاز أحد الخطوات التي تخطوها الجامعة بدعم وتوجيه

محمد العميل لتحسين ورفع مستوى الخدمات االلكترونية املقدمة في جميع الجوانب التقنية لدعم العملية 

التعليمية، حيث أكد املشرف العام على اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت الدكتور عبدالعزيز بن عمر 

 ملواصلة تعزيز جودة وكفاءة الحلول السدحان على أن ه
ً
ذا االنجاز هو خطوة جديدة على طريق التميز، وحافزا

ستفيدين من الخدمات 
ُ
قدمة لكافة منسوبي الجامعة بما يلبي احتياجات وتوقعات كافة امل

ُ
والخدمات االلكترونية امل

  اإللكترونية.

ا حكومًيا لقياس نضج الخدمات اإللكترونية الحكومية ُيذكر أن برنامج "يسر" للتعامالت اإللكترونية يعد تقييًم 

  1٦٠لجميع قطاعات الدولة من هيئات، ووزارات، وجامعات ومؤسسات الحكومية، والتي تصل الى أكثر من 
ً
جهة

 يصنف الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات، 
ً
حكومية، وبناء على نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج "يّسر" تقريرا

 إلن
ً
 جازها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية في مستويات النضج العالية.وفقا
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يناقش "مستقبل املرأة "مركز األحباث الواعدة جبامعة األمرية نورة 
 السعودية

املرأة السعودية" الذي نظمته جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في مركز أوص ى ملتقى "استشراف مستقبل 

األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة أمس األول، بمراجعة األنظمة والتشريعات والقوانين التي 

ال يتعارض مع أحكام  تمثل بعض القيود على املرأة في املجتمع السعودي وتعديلها ملنحها مساحة من الحرية فيما

  الشريعة اإلسالمية ، بحيث يتم معاملتها باعتبارها مواطن كامل األهلية في النظم والتشريعات الحكومية.

وكان قد انطلقت أعمال امللتقى بجلستين، ُعرضت فيهما أربع ورق عمل، جاءت األولى بعنوان ) األنظمة والتشريعات 

 عضو مجلس الشورى والكاتبة واستاذ التخطيط االجتماعي املساعدوتمكين املرأة السعودية (، وقدمتها 

في جامعة نورة الدكتورة هيا املنيع، وأكدت فيها أن قراءة تاريخ املرأة السعودية يكشف الكثير من االبعاد في مسيرتها 

ة جمعية أسر فهي الشريك الفاعل مع أخيها الرجل في الكثير من املراحل التاريخية، ثم قدمت رئيس مجلس إدار 

التوحد الخيري سمو رئيس مجلس ادارة الجمعية السعودية الخيرية ملرض ى الفصام األميرة سميرة بنت عبدهللا 

الفيصل الفرحان ورقة عمل بعنوان )عمل املرأة في املجال التطوعي واقعه ومستقبله(، وبينت فيها مفهوم التطوع 

  وأهميته وفوائده والصعوبات التي تعترضه.

ها قدمت عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر الدكتورة آمال بنت محمد الهبدان ورقة عمل بدور 

بعنوان )العالقات والشراكات الدولية ودورها في تعزيز دور املرأة(، وتناولت فيها ثالث محاور بدءا من استشراف 

تفاقات الدولية ودورها في تعزيز دور املرأة في مستقبل تعزيز دور املرأة في التنمية املستدامة، ثم الشراكات واال

التنمية ، ثم تجربة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في توظيف الشراكات واالتفاقات الدولية لتعزيز دور املرأة 

في التنمية املستدامة، واختتمت الجلسات بورقة عمل من تقديم رئيسة املجلس التنفيذي في الفرع النسائي 

  التجارية بالرياض هدى الجريس ي بعنوان ) مستقبل عمل املرأة في القطاع الخاص ( . بالغرفة

وخرج امللتقى بعدد من التوصيات، جاء من أهمها، ضرورة إشراك املرأة في صنع وصياغة وتحليل السياسات 

الثقافة االجتماعية واالقتصادية على املستوى الوطني بصفة عامة وسياسات العمل بصفة خاصة، وصياغة 

التنظيمية للمرأة، باإلضافة إلى إنشاء مراكز للقيادات النسائية تهدف الى تهيئة القيادات النسائية في مختلف 

املجاالت يكون من مهامه عمل برامج تدريبية لتأهيل القيادات النسائية، وإجراء الدراسات العلمية املتعلقة في 

http://spa.gov.sa/1492953
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لخصوص، واإلداري بصفة عامة وتشخيص املعوقات التي تواجها مجال ممارسة املرأة للعمل القيادي على وجه ا

أثناء عملها ووضع الحلول الالزمة لها، وتوفير قاعدة بيانات خاصة باملرأة السعودية والعمل على تحديثها بشكل 

ر من دوري ودائم، واالستفادة من تجارب الدول األخرى ملواكبة التطورات الدولية واملشاركة في صنع واتخاذ القرا

خالل تولي املرأة املراكز القيادية في وصنفها، ووضع سياسة لرفع مساهمة املرأة عن طريق نظام الحصص من خالل 

تحديد نسب معينة يجب على املؤسسات الحكومية والخاصة االلتزام بها لكفالة ممارسة املرأة حقها في مجال 

 العمل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
29 

  م 2016 أبريل 25-هـ 1437 رجب 18 اإلثنين

لقاء علمي جبامعة األمرية نورة يوصي بتأسيس مركز وطني للبحث 

 العلمي

أوص ى لقاء علمي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حول "جودة البحوث العلمية" بتأسيس مركز وطني  

لبناء شبكة تضم في عضويتها جميع مراكز البحث العلمي على املستوى الوطني، ويأتي هذا اللقاء  للبحث العلمي

الذي نظمته كلية الخدمة االجتماعية بحضور مساعدة وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة 

  كوثر عابد وعميدة البحث العلمي .

علمية ألعضاء هيئة التدريس وإثراء معارفهم وفق معايير واستراتيجيات جودة وهدف اللقاء إلى االرتقاء بالبحوث ال

البحوث العلمية باإلضافة إلى تحديد األولويات البحثية في مجال البحوث االجتماعية ، وتناول اللقاء العديد من 

ف العبدالكريم ، تاله املحاور منها )معايير جودة البحث العلمي( قدمته أستاذ تنظيم املجتمع الدكتورة حصة يوس

)معايير توظيف النظرية في البحث العلمي ودورها في تجويد منهجية البحث( قدمته أستاذ الخدمة االجتماعية 

املشارك الدكتورة مجيدة محمد الناجم ، ثم )أولويات البحث العلمي االجتماعي( من تقديم أستاذ التخطيط 

أهم العقبات والصعوبات اإلجرائية التي تواجه البحوث  االجتماعي الدكتورة سارة الخمش ي ، حيث بينت

االجتماعية في اململكة العربية السعودية مثل صعوبة الحصول على البيانات أو صعوبة الوصول إلى بعض العينات 

أو املجتمعات كالسجون، باإلضافة إلى عدم توافر اإلحصائيات مما يفقدها الدقة في مخرجاتها، و عدم وجود 

ملادي أو ضعفه أو صعوبة الحصول عليه، مبينة انه أهم الخدمات املطلوبة للباحثين هو التوجيه الدعم ا

  املعلوماتي .

بعد ذلك قدمت ورقة )استراتيجيات تجويد البحث العلمي في مجال العلوم االجتماعية( ألستاذ خدمة الجماعة 

ي يسهم في وضع سياسات الرعاية والتنمية املشارك الدكتورة نوف محمد العتيبي، حيث بينت أن البحث العلم

املجتمعية ذات البرامج الفعالة املرتبطة بالحياة االجتماعية في مجتمعنا السعودي، ثم اختتمت املحاور بمحور 

)استراتيجيات البحث العلمي من منظور الجودة( قدمته أستاذ علم االجتماع الدكتورة آمال صالح عبدالرحيم 

  االستراتيجيات املرتبطة بجودة البحث العلمي في العلوم اإلنسانية. والتي حددت من خالله

 وخرج اللقاء بعدد من التوصيات من أهمها تأسيس مركز وطني للبحث العلمي تتحدد مهامه ببناء شبكة تضم في 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1493289
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1493289


 
30 

 عضويتها جميع مراكز البحث العلمي على املستوى الوطني، وتكوين قاعدة معلومات شاملة ومتكاملة للبحث

العلمي على املستوى الوطني، باإلضافة إلى توصية بدراسة التجارب العاملية املتميزة في مجال تجويد البحث العلمي 

واالستفادة منها واالهتمام بإنتاج املعرفة بدال من نقلها، وتخصيص جوائز قومية للبحث العلمي ، واالحتفاء كل 

لى شبكة االنترنت، وتوصية بإقامة النوادي العلمية الفكرية أربع سنوات بالباحث العلمي األكثر حضورا علميا ع

والجمعيات العامة التي يتم فيها تبادل األفكار البحثية واستراتيجيات تنفيذها، وكذلك التنسيق والتعاون مع 

 مؤسسات املجتمع إلشراكها في دعم وتمويل األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس التي تمس احتياجات املجتمع

وفق األولويات البحثية للجامعة واالستفادة من نتائجها و تعميمها بما يحقق جودة البحث العلمي، وفي ختام اللقاء 

 تم توزيع شهادات الشكر على الضيوف الحاضرات، وكذلك على املنظمين.
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 باليوم العاملي  2016جامعة األمرية نورة تنظم معرضا للكتاب 
ً
احتفاء

 للكتاب وحقوق املؤلف

 2٠1٦تنظم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة شؤون املكتبات بعد غدا األربعاء معرض الكتاب 

، ويصاحبه فعاليات ثقافية وفكرية بمشاركة عدد من الجهات ذات العالقة، وحضور عدد من  ويستمر ملدة أسبوع

  املؤِلفات الالتي سيوقعن مؤلفاتهن.

وأشارت عميدة شؤون املكتبات بالجامعة الدكتورة عفاف نديم إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار االحتفاء لليوم 

ي يعد خطوة هامة على طريق نشر القراءة لجميع األعمار وتشجيع والذ 2٠1٦العالمي للكتاب وحقوق املؤلف 

 لدعم الكتاب وستكون الزيارة ملنسوبات الجامعة 
ً
فرص االستمتاع بها، كما أنها فرصة للمكتبة للعمل جميعا

 ، وستعقد عدد من الندوات مثل "القراءة وأثره
ً
ا وسيدات املجتمع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا

على الشخصية"، و "أسرة قارئة ، أمة واعية" إضافة إلى حلقة نقاش "الكتابة وسيلة للسعادة الالمتناهية"، ويتخلل 

  ذلك عدد من الدورات.

وبينت نديم أنه ستشارك أعرق الجامعات السعودية في املعرض بدًء بجامعة امللك سعود، جامعة اإلمام محمد بن 

عبدالعزيز، جامعة أم القرى، جامعة امللك فيصل، الجامعة اإلسالمية، إلى جانب سعود االسالمية، جامعة امللك 

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني، دارة امللك عبدالعزيز، وكذلك عدد من املكتبات العامة. فيما سيتم إطالق 

 اب الطائر.عدد من الحمالت والتعريف فيها، مثل: وحدة خدمات املستفيدين، نظام فيفا، وحملة الكت
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يف حتليل البيانات " ورشة عمل لطالبات ماجستري إدارة األعمال  R لغة "
 جبامعة نورة

طالبة من  17في تحليل البيانات لـ  Rنفذت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ورشة عمل لبرنامج استخدام 

  . -برنامج املاجستير في إدارة األعمال -طالبات الدراسات العليا 

ة وقدمت الورشة من جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتورة ايمان النفجان ،مستعرضة بيئ

 من كيفية التعامل معRالبرمجة )
ً
  ( بدءا

املتغيرات ، النواقل وإطارات البيانات وكيفية استخدام الِحَزم لحساب وعرض البيانات ، موضحة أنها من اللغات 

التي برزت حديثا وبشكل سريع في مجال البرمجة العلمية في قطاعي اإلحصاء واملعلوماتية الحيوية 

(bioinformaticsحيث با ). تت معتمدة على نطاق واسع في كثير من الجامعات ومراكز البحث العلمية  
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متثل حتديا كبريا أمام املؤسسات  2030الدكتورة العميل : الرؤية السعودية 
 التعليمية على وجه اخلصوص احلكومية عموما واملؤسسات

قالت معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل : إن موافقة مجلس 

يمثل نقطة انطالق  2٠3٠الوزراء ومن ثم إعالن صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان عن رؤية اململكة 

اململكة عبر برنامج اصالحي يختصر الزمن إلى حيث تريد القيادة الحكيمة للسعودية الجديدة ،انطالقة تأخذ 

بقيادة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده األمين وولي ولي العهد حفظهم هللا 

) السعودية ستكون ، ومن يستعيد كلمة خادم الحرمين الشريفين بعد توليه الحكم مباشرة يتذكر مقولته الشهيرة 

أنموذجا للعالم على جميع املستويات ( تلك املقولة امللكية كانت املرتكز النطالقة الرؤية السعودية التي وإن أخذت 

في مظهرها عمقا اقتصاديا بالدرجة األولى إال أنها في واقع األمر ارتقاء بالجانب االجتماعي والثقافي والعسكري عبر 

  رؤية شاملة و متكاملة.

وأضافت معاليها تقول : إن الرؤية مشروع وطني الجميع مسئول عنه وعن نجاحه حيث أعلن ذلك صاحب السمو 

امللكي األمير محمد بن سلمان وهي رؤية تواجه مجموعة من التحديات التي يأتي في مقدمتها تحقيق تنوع مصادر 

 2٠2٠ملتوسطة وما دون ، وأن نكون في عام الدخل مع استمرار البرنامج التنموي دون املساس برفاهية الطبقة ا

دولة ال تعتمد على النفط فذلك يمثل تحوال نوعيا في مسارنا التنموي وتأكيد ان ثروتنا الحقيقية في االنسان 

  وعقله وليس في النفط فقط .

ء وتحقيق وأردفت قائلة : تعتبر املؤسسات التعليمية جزءا أساسيا من هذا التحدي في قدرتها على قوة البنا

االستقاللية وتوفير مصادر دخل لها تستطيع من خالله تحقيق التميز العالي خاصة وان الرؤية اشارت صراحة 

لذلك بتوقعها ان تكون هناك خمس جامعات سعودية في مصاف الجامعات العاملية املتقدمة مما يعني معه تحديا 

وتأهيل العنصر البشري القادر على تحقيق تلك الرؤية امام الجميع ناهيك عن أن التعليم هو املسؤول عن توفير 

التي سترتكز على العقل واليد السعودية في تحد آخر نثبت من خالله ألنفسنا وللعالم أن السعودية ببرنامجها 

 االصالحي تستعيد شبابها النطالقة نوعية جديدة ، سائلة املولى عزوجل أن يحفظ البالد ويديم نعمه عليها .
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ملتقى للتصاميم يتبىن نشر اإلبداع والتبادل الثقايف يف جامعة األمرية 

 نورة

املهنة ملصاحب تحت شعار " تطلق جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن غدا ملتقى الفن والتصميم األول ويوم  

اإلبداع لغة عاملية فكرية ثقافية " تنظمه كلية التصاميم والفنون ملدة أربعة أيام ، ويصاحبه فعاليات ومشاركات 

خارجية وورش تدريبية ومحاضرات ثقافية ، فيما ستحل جامعة دار العلوم ضيفة على امللتقى من خالل قسمي 

  ومات من خالل معرض خاص بهم .التصميم الداخلي وقسم تصميم الرس

وأكدت عميدة الكلية الدكتورة صيتة املطيري أن هذا امللتقى يأتي ضمن تبني الجامعة لنشر اإلبداع ويهدف إلى 

  التبادل الثقافي والفني من خالل مخرجات التعليم لطالبات الكلية .

تقى الدكتورة غادة بن دهيم بالجهود املبذولة فيما أشادت وكيلة الكلية للشؤون التعليمية واملدير التنفيذي للمل

والداعمة إلقامة هذا امللتقى، مشيرة الى رسالة هذا امللتقى وهي إيجاد بيئة علمية حاضنة للفنانين واملصممين 

بتنظيم معرض يجمع الطالبات مع الخبراء واملهتمين لفتح النوافذ على مجتمع املعرفة، منوهة إلى مشاركة جامعة 

 وم التي جاءت لخلق شراكات مثمرة مع قادة وصناع الهندسة والتصميم حول العالم.دار العل
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مشروعًا  17طالبات جامعة األمرية نورة للسنة التحضريية خيرجن بـ

  لربنامج "لنكون

مشروًعا، بعد اجتيازهن  17السنة التحضيرية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بـ  خرجت نخبة من طالبات

برنامج "لنكون"، حيث أوضحت عميدة السنة التحضيرية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة ميسون 

، وحظيت فيه الطالبات 21العثمان استقطاب هذا البرنامج لسفيرات السنة التحضيرية وإكسابهن مهارات القرن 

ساعة تدريبية حول املواطنة الرقمية ،  18ساعة تدريبية من مهارات البحث العلم والتفكير الناقد، و 2٦بـ 

، حيث تم ترشيح الطالبات للبرنامج بناء على معايير علمية 21استراتيجيات لتنمية مهارات القرن  8باستخدام 

  وبتطبيق مقاييس عاملية.

برامج أنجزتها عمادة السنة التحضيرية، إلى جانب برنامج "ألق" الذي ُيعنى بتطوير  3تي ذلك ضمن وأردفت أنه يأ

ابتكارات الطالبات و اختراعاتهّن، و كان له النصيب األكبر من اإلنجازات ، حيث حصلت الطالبات املرشحات 

ساعة،  55جلسة بواقع  3٠على جلسة، وحصلت بقية الطالبات 19ساعة متابعة بواقع  23للمؤتمر العلمي على 

فكرة ابتكارية،  15من التطبيقات الذكية، و 2من النماذج الصناعية ، و  2براءات اختراع، و  1٠فجاءت النتائج بـ 

وأيضا، كان هنالك برنامجا "أسعفي نفًسا"، مبينة أنه امتد لعامين ويمنح املجتازات من الطالبات بطاقة عضوية في 

ىساعات تدريبية، حيث قارب عدد الطالبات  8ية، وشهادة مسعف معتمد، بحضور جمعية القلب األمريك

متدّربة، وأن مركز اإلبداع التابع لقسم اللغة اإلنجليزية ، وماله من دور في تنمية مهارات اللغة اإلنجليزية من 1٠٠في

قات وابتكارات وتصاميم طالبة ، أنتجن ما بين قصة قصيرة ومساب 481خالل األنشطة اإلثرائية، احتضن مواهب 

نواٍد ،  9وإعادة تدوير وتعلم اللغة اإلسبانية وتجارب األداء في املسرحيات وإنتاج األفالم القصيرة وذلك من خالل 

موجهة شكرها ملعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل الداعم األول لتلك النشاطات والبرامج وللجميع 

 بالتوفيق .
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جامعة األمرية نورة وأرامكو السعودية وويربو يدشنون اكرب مركز نسائي 

 ألف سعودية 20لألعمال لتوظيف 

 

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيس ى دشنت 

 2٠بمقرها مركز األعمال النسائي بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وشركة "ويبرو ليميتد"،الهادف إلى توفير 

ألف فرصة وظيفة للمرأة السعودية خالل العشر سنوات املقبلة، في تخصصات الخدمات، والتمويل، واملحاسبة 

  خدمات املكتبية.واملوارد البشرية وال

وجرى خالل الحفل الذي اقيم بهذه املناسبة وحضره معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة 

  هدى العميل وعدد من شركاء النجاح ، التوقيع على اتفاقية الشراكة إلنشاء املركز .

بين التعليم األكاديمي واحتياجات سوق العمل  وأوضح وزير التعليم في كلمه له، أن املشروع يهدف إلى سد الفجوة

 ملا حرصت عليه اململكة من تطوير كل ما يخص 
ً
بشراكة إستراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة، و يأتي انعكاسا

املرأة السعودية كونها نواة للتنمية حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق العمل من أوليات 

  لتنموية في اململكة.املشروعات ا

وشدد معاليه على أن الوزارة حريصة على تطوير مستوى خريجيها من مختلف التخصصات ألدراك العاملون في 

التعليم بالتغيرات املضطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات سوق العمل، 

يير بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك املتغيرات بخطط مدروسة وما ملسوه من أهمية االستعداد لذلك التغ

للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات املحلية 

  والعاملية.

ثمار إمكاناتها من جهتها أكدت الدكتورة العميل في كلمتها، أن جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حرصت على است

 -حفظهم هللا-وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة والقيم والعمل وفقا لتوجهات والة األمر 

وتنفيذ استراتيجيات الدولة، ويأتي مركز األعمال النسائي لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1496247
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1496247
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( لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة اإلنسان وبرفع 2٠3٠لسعودية )الرؤية الوطنية للمملكة العربية ا

نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل ولتحقيق الغاية السابعة من خطة الجامعة اإلستراتيجية بتنويع 

 مصادر التمويل وضمان االكتفاء املالي واستدامته.

مركز األعمال النسائي بدوره في تطوير مواهب املرأة السعودية وتطوير وأشارت إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن يقوم 

صناعة املعرفة وتقديم خدمات بتكاليف مناسبة وإنشاء مراكز لتقليص معدل البطالة ودعم االقتصاد املحلي 

 ية.حيث تستهدف رسالة الجامعة الريادة التعليمية والبحثية لبناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعامل

  عقب ذلك شاهد الجميع فيلما تعريفيا عن مركز األعمال النسائي .

بدوره بين رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين حسن الناصر، أن املركز يعد األكبر من نوعه في 

استكمال ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد  2٠املنطقة ويستهدف توفير فرصا نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

  م.2٠24مراحله األربع بنهاية عام 

وأفاد الناصر أن أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي "أوتوكاد"، الذي سيقدم خدمة 

إعداد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشروعات أرامكو السعودية ومشاريع القطاعات األخرى، وهو عمل 

وكان من املعتاد تنفيذه خارج اململكة، وسيكون املركز بمثابة نقطة البداية لتشغيل  يتطلب مهارات فنية دقيقة،

  مجمع األعمال النسائي واالستثمار فيه وتوفير بيئة عمل تكفل له تحقيق النجاح .

 ذكر أن مشروع مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة، يمثل عند اكتمال تشغيله، أكبر مركز من نوعه في

املنطقة يقدم خدمات الرسم الهندس ي وتقنية املعلومات ومساندة إجراءات األعمال، وسيستفيد منه عدد من 

القطاعات الحكومية والصناعية مثل قطاع البترول والغاز، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى 

  قطاع االتصاالت وقطاع اإلنشاءات.
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  م 2016 مايو 5-هـ 1437 رجب 28الخميس 

ة( التطوعي يف جامعة األمرية 
ّ
جائزة أفضل مبادرة جمتمعية لربنامج )أكن

 نورة بنت عبدالرمحن
التطوعي األول لفطن التابع لوزارة حصد برنامج أِكّنة التطوعي جائزة أفضل مبادرة مجتمعية مشاركة في امللتقى  

التعليم )جيل فطن يبادر بالتطوع(، الذي أقيم منتصف رجب الحالي ، ويهدف للتوعية والتثقيف بأهمية التطوع. 

وقد شارك ضمن الفريق طالبات من الكليات الصحية من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن كرئيسة املبادرة 

  لطالبة سحر بنت تركي العنزي.ومؤسستها من كلية التمريض ا

سنة فما فوق في  ٦5ويعد برنامج "أكنة" مبادرة مجتمعية تحفظ وتصون حقوق كبار السن لكال الجنسين من عمر 

مختلف مؤسسات املجتمع، وتخدمهم من جميع النواحي الصحية، والنفسية، واالجتماعية، والسريرية تحت شعار 

  "رعيتمونا صغارا نرعاكم كبارا".

عاما، وقد قدمت "أكنة" عدة دورات وورش عمل  11متطوعا يبلغ عمر أصغر األفراد منهم  39٠يضم الفريق و 

 للصعوبات واملشاكل التي قد تواجههم 
ً
تخص كبار السن وذويهم بهدف تطوير الرعاية الصحية املقدمة، وتجنبا

أن تتبوأ املبادرة موقع الريادة ضمن بالتعامل مع ذويهم، وكذلك تطوير األنشطة والبرامج الترفيهية من أجل 

  املبادرات التطوعية سواء على املستوى املحلي أو اإلقليمي أو الدولي.

وتعمل املبادرة على التخطيط لتنفيذ مشاريع استثمارية تخدم الفئة املستهدفة وتوسيع نطاق العمل بالشراكة مع 

يواء، باإلضافة إلى تأسيس مركز متكامل يخدم كبار السن املراكز الطبية واملستشفيات الحكومية والخاصة ودور اإل 

من جميع النواحي وخاصة الرعاية الصحية بمفهومها املتقدم، ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط وكالة الجامعة 

للشؤون الصحية لهذا العام والتي حرصت على تفعيل دور طالبات الكليات الصحية في إعداد واملشاركة في خدمة 

 املجتمع.

 

 

 

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1497180
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 م 2016 أبريل 10-هـ 1437 رجب 3 األحد

  دراسة علمية: وسائل التواصل االجتماعي تدعم احلراك النسوي يف اململكة

أكدت دراسة لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن دور وسائل التواصل االجتماعي في دعم املرأة السعودية لنيل 

 حقوقها، والتأثير على الحراك النسوي لذلك. وفقا لدراسة نفذتها. 

و هيئة وأوضحت الباحثات، مديرة مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية بالجامعة د. سارة الخمش ي، وعض

التدريس في كلية الخدمة االجتماعية بالجامعة د. شروق الخليف، وصيتة الحميدان العديد من النتائج أهمها 

 تصنيف الحقوق املدنية والحقوق القضائية كأولوية مهمة يركز عليها الحراك النسوي. 

 في الحصول على كما أظهرت الدراسة أن لوسائل التواصل االجتماعي دورا بارزا في حراك املرأة ا
ً
لسعودية سعيا

 بأن 
ً
 دورا بارزا في تسريع عجلة الحراك النسوي علما

ً
حقوقها في شتى املجاالت، كما أن للقرارات الحكومية مؤخرا

 لسيطرة العنصر الرجالي على أغلبية املناصب القيادية دورا في عوق الحراك النسوي في املجتمع السعودي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1145406
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  م 2016 أبريل 11-هـ 1437 رجب 4 اإلثنين

هيوسنت »مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي بالرياض يؤسس شراكة مع 
 «ميثوديست

 
أسس مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي التابع لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، 

شراكة مع مستشفى هيوستن ميثوديست األميركي في مجاالت تطوير وتطبيق املشروعات ذات العالقة بالجودة 

   عليمية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.وسالمة املرض ى والتدريب وتوفير الخدمات االكلينيكية واالدارية والت

"إن هذه  د. أحمد أبو عباة، املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي: وقال

 يحتذى بين املستشفيات الجامعية في اململكة، وأن يعترف بنا كمرجع عالمي  املذكرة
ً
تعكس رؤيتنا أن نكون نموذجا

 ث تشكل هذه املذكرة فرصة مناسبة لتطوير الجهود املشتركة ذات املنفعة املتبادلة للطرفين". املستوى حي

وأضاف أبوعباة: "إننا نتطلع من خالل مذكرة التفاهم هذه إلى املشروعات املستقبلية التي تهتم بإعداد برامج تبادل 

الفنيون واملساعدون الطبيون وغيرهم من املوظفين املعارف والتقنيات الطبية، التي يشارك فيها األطباء واإلداريون و 

 بخبراتهم التعليمية واالكلينيكية وغيرها من خبرات الرعاية الصحية التي تتمتع بها هيوستن ميثوديست". 

قالت كاثي إيستر، الرئيس واملدير التنفيذي لهيوستن ميثوديست غلوبال: "يسجل اليوم فصل جديد في   من جانبها،

 اململكة واملنطقة."  برنامجنا في

 في جامعة األميرة نورة، وأحد مالمح اإلنجازات فيها 
ً
 حيويا

ً
وأضافت: يعد مستشفى امللك عبدهللا الجامعي عنصرا

 للخدمات الصحية والتعليمية، ونتطلع من خالل مذكرة التفاهم إلى تأكيد 
ً
 ومختلفا

ً
 جديدا

ً
التي سترسم تصورا

 تستجيب للمتطلبات املحلية وتتوافق مع املعايير الصحية العاملية".التزامنا بتوفير خدمات صحية 

 

 

http://www.alriyadh.com/1145643
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  م 2016 أبريل 12-هـ 1437 رجب 5 الثالثاء

  تنظم نشاطًا ترفيهيًا جبامعة نورة« صوت متالزمة داون»

 

" الذي 9السنوي الترفيهي والتوعوي "العب حتى تتعب نظمت جمعية "صوت متالزمة داون" فعاليات نشاطها 

 استضافته هذا العام جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، في املجمع الرياض ي الواقع في حرم الجامعة.

وشارك في الفعاليات طالب مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز ملتالزمة داون التابعة للجمعية، وأطفال جمعية 

ين، ومعهد الصم ومعهد املكفوفين، واملركز الوطني للتوّحد، وجمعية النهضة النسائية، وجمعية األطفال املعاق

 سند، وجمعية دسكا، وجمعية إنسان. 

وأوضحت نوال بابقي، نائبة رئيسة جمعية صوت متالزمة داون، أن النشاط يهدف لدمج األطفال من ذوي 

وم ترفيهي، وتعزيز عالقة ذوي داون وذوي االحتياجات االحتياجات الخاصة مع غيرهم من األطفال، وقضاء ي

 الخاصة األخرى مع املجتمع. 

إلى ذلك أعربت فاطمة ملك، املديرة التنفيذية لجمعية "صوت" عن شكرها للدكتورة هدى العميل مديرة جامعة 

أهدافها، كما  األميرة نورة بنت عبدالرحمن لدعمها ومساندتها الدائمين لجمعية "صوت" بما يسهم في تحقيق

شكرت الداعمين واملساندين واملتطوعين الذين شاركوا في إنجاح الفعالية، مشيرة إلى أن ريع الفعالية سيخصص 

 لصالح برامج الجمعية. 

من جهتها، أكدت د. آمال الهبدان عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة األميرة أهمية ثقافة العمل 

 الشراكة املجتمعية التي تعنى بها الجامعة ممثلة في عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر.التطوعي في إطار 

 

http://www.alriyadh.com/1145915
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  م 2016 أبريل 13-هـ 1437 رجب 6 األربعاء

توفر أحدث تقنيات اخلدمات الصوتية والبيانات « االتصاالت السعودية»
 جلامعة نورة

 
أنهت شركة االتصاالت السعودية أعمال تعزيز خدمة حلول النطاق العريض لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

+( HSPAبالرياض بأحدث تقنيات الخدمات الصوتية والبيانات من خالل توفير تقنيات الجيل الثالث املطور )

ية التعليمية داخل الجامعة واملرافق الخدمية في كافة املباني األكاديم G-LTE 4وتقنيات الجيل الرابع املتطور 

 بالحرم الجامعي )املكتبة العامة، املستشفى املركزي، مركز املؤتمرات، سكن الطالبات، املباني اإلدارية(. 

وتتيح هذه الحلول لعمالء االتصاالت السعودية توفير خدمات ذات جودة أفضل والتمتع بالوصول الى مستويات 

جة البيانات، والتي تأتي النسبة األعلى من حركة مرور البيانات عبر الشبكات من املستخدمين أعلى في حجم معال

 داخل املباني، لذا عملت الشركة على تسريع الخطوات العملية عبر تقديمها هذه الحلول التقنية. 

تسعى دائما لتنفيذ أحدث الحلول املبتكرة ملواكبة الطلب املتزايد على خدمات النطاق العريض  STCيشار إلى أن 

ضمن سعي الشركة لتوفير خدمات وحلول اتصاالت وتقنية معلومات متينة وآمنة وفعالة بشكل متكامل وفق 

 احدث التقنيات وحاجات العمالء.

 

 

http://www.alriyadh.com/1146366
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  م 2016 أبريل 14-هـ 1437 رجب 7 الخميس

 جامعة نورة تنفذ برناجمًا ترفيهيًا ألبناء املرابطني
قامت كلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، بزيارة إلحدى مدارس الحرس الوطني في  

االبتدائية وألبناء املرابطين على الحدود الجنوبية مدينه الرياض، وإقامة برنامج ترفيهي وتعليمي لطالبات املرحلة 

"عاصفه الحزم"، والحدود الشمالية "رعد الشمال"، في مبادرة ولفتة انسانية ملن دفعوا ارواحهم فداء هذا الوطن 

 الغالي. 

ات املعبرة وتمثلت الزيارة إقامة برنامج ترفيهي وتعليمي لطالبات من خالل إعادة تدوير وعمل الرسوم وكتابة الكلم

على اللوحة الخاصة بجنودنا البواسل للتعبير عن مشاعرهن تجاه آبائهن، ورفع الروح املعنوية وبث األمل 

 .والسرور، وكان لهذا البرنامج أثر جميل في نفوس الصغيرات وإحساسهن تجاه ابائهن وتجاه خدمة الوطن
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  م 2016 أبريل 14-هـ 1437 رجب 7 الخميس

 يف جامعة نورة« البيضاء»الفيصل ونوف بنت فهد تعرضان جتربة  هيفاء

 الرائدة تجربتهما خالد بن فهد بنت نوف األميرة السمو وصاحبة الفيصل هيفاء األميرة امللكي السمو صاحبة عرضت

 األميرة جامعة تحتضنه الذي التطوعي العطاء نورة ملتقى في وذلك املكرمة، مكة منطقة في البيضاء قرية لتطوير

    .عبدالرحمن بنت نورة

واستمتع الحضور باستعراض عدد من الصور للمشروع، ثم تحدثت األميرة نوف بنت فهد بن خالد قائلة: إن 

حماس ي الشديد ملشروع البيضاء بسبب إعجابي باملكان الذي صار وليد انجازات ملموسة وخطة تنمية مختلفة عن 

نقلة فريدة في مجال التنمية البيئية لبالدنا لنسابق الزمن في التطور  -شاء هللا إن  -خرى والذي سيكون ألنظيراتها ا

والنماء، و كان دافعي للتطوع واملساعدة معكم في "مشروع البيضاء" فيما يخص النواحي الحرفية للسكان وخاصة 

لديهن ولتوفر املال وفرص  للنساء نظًرا ملا تتطلبه السيدات من حاجات لبيتها ويلزمها أن تتعلمها لتنمي الحرفة

العمل املناسبة لهن وتعين الرجال في األعمال واملعيشة ولتحفظ التراث العريق من الضياع، وتتمثل املساعدة التي 

قدمناها فيما أنشأناه من برنامج للحياكة وما قمنا به من تدريب السيدات. والبرنامج يركز على قسم ألعمال 

ها، وقسم ألعمال التطريز واألشغال اليدوية، وقسم ثالث للنسيج املنزلي الذي الخياطة النسائية بكل تفاصيل

يتناسب مع طبيعة املكان وحاجة السكان، وقد وفرنا املواد الخام والكوادر التدريبية لذلك. وقد تفاعلت الحاضرات 

 تقبل أقوى للتطوع.مع العرض ومع دعوة األميرتين للمزيد من حمالت التطوع واملزيد من امللتقيات لرسم مس
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  م 2016 أبريل 15-هـ 1437 رجب 8 الجمعة

 «اآليزو»تقنية املعلومات واالتصاالت جبامعة نورة جتتاز 
اجتازت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن متطلبات شهادة االيزو     

( بعد أن خضعت لعملية مراجعة وتدقيق قياس مدى التزام اإلدارة بتطبيق املعايير العاملية في 27٠٠1:  2٠13) 

 أمن وسرية املعلومات.  

 خاصة في أنظمة إدارة أمن املعلومات، 27٠٠1:  2٠13وتعد شهادة االيزو ) 
ً
( أبرز شهادات االعتماد املعترف بها دوليا

حيث ُيطلب من املؤسسة اتباع وتطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة أمن وحماية محددة لضمان الحفاظ عل سرية 

حدد هذه الش
ُ
هادة أدوار تطبيق وتشغيل وتطوير أنظمة إدارة وأمن املعلومات الخاصة باملستفيدين، كما ت

 املعلومات بما يتماش ى مع املخاطر التي قد تواجه املستخدمين. 

ويعد هذا اإلنجاز إحدى الخطوات التي تخطوها الجامعة بدعم وتوجيه من مديرة الجامعة د. هدى العميل 

 التعليمية.  لتحسين ورفع مستوى الخدمة في جميع الجوانب التقنية لدعم العملية

وأوضح املشرف العام على اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت د. عبدالعزيز السدحان أن هذه الشهادة 

:  2٠13تعزز ثقة املستفيدين وتطبيقا ألفضل املعايير الدولية والتي تحددها املنظمة الدولية للمعايير االيزو ) 

 لإلدارة ملواصلة اتباع أفضل أنظمة التحكم في املعلومات (، كما أن هذا االعتماد سيشكل حا27٠٠1
ً
 واعتمادا

ً
فزا

قدمة.
ُ
 لجميع العمليات واإلجراءات والخدمات اإللكترونية امل
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 م 2016 أبريل 19-هـ 1437 رجب 12 اإلثنين

 كاتبات سعوديات يزرن جامعة نورة
اجتمعت سبع كاتبات في حرم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في لقاء ثقافي أكاديمي ليشهدن أحدث      

 اإلنجازات التي وصلت إليها الجامعة ويقفن على واقع التطور األكاديمي واملنهي والعمراني. 

الخضري، سهام الشارخ، نوال  وشهدت قاعة كبار الشخصيات في املكتبة املركزية نقطة انطالق الكاتبات د. زينب

الراشد مديرة التحرير من "الرياض"، د. هيا السمهري من صحيفة الجزيرة، سارة الرشيدان، عبير العلي من 

 صحيفة الوطن، و د. هيا الجوهر من صحيفة االقتصادية. 

وفي املكتبة املركزية لجامعة األميرة نورة رافقت مسؤوالت من اإلدارة العامة لإلعالم واإلدارة العامة العالقات العامة 

الكاتبات خالل عرض مرئي لفيلم تعريفي بالجامعة مع عرض تقرير معلوماتي إحصائي حول مشروعات وبرامج 

 الجامعة. 

  كما قمن بجولة على إدارات وكليات الجامعة.

تمت الجولة بجلسة حوارية جمعت كال من الكاتبات مع وكيالت الجامع د. نادرة املعجل، د. فاتن الزامل، د. نائلة 
ُ
وخ

 الديحان، وفايزة الفايز.
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  م 2016 أبريل 21-هـ 1437 رجب 14 الخميس

 وجامعة نورة« نرباس»بني مشروع شراكة جمتمعية وقائية 
يسعى املشروع الوطني للوقاية من املخدرات "نبراس" خالل مشاركته في ملتقى املحاسبة التثقيفي األول ومعرض     

املهنة املصاحب له، الذي انطلق اإلثنين املاض ي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى تثقيف الطالبات 

إلسهام في زيادة نشر الوعي بمخاطرها على الفرد واملجتمع، ودعم الشراكة املجتمعية مع بمخاطر آفة املخدرات وا

جميع مؤسسات املجتمع املختلفة في محاربة املخدرات، وتعريف املشاركات ببرامج املشروع املتنوعة التي تهدف إلى 

 الوصول لجميع أفراد املجتمع. 

خالل هذه املشاركة ورقة عمل في يومه األولى اشتملت على محورين أساسيين األسرة وتأثيرها في « نبراس»وقدم 

تكوين لبنة قوية ألساسات مجتمع ناضج مدرك معنى الرقابة الذاتية، واملحور الثاني خطوات اإلرشاد والعالج من 

شكالت األسرية الخاصة باإلدمان وكيفية التعامل لتعامل مع امل 1955خالل توجيه من يعاني من األسر إلى رقم 

 معها. 

كما قدم ورقة عمل حول ظاهرة املخدرات وسبل الوقاية منها من خالل شرح تفصيلي عن تأثير املخدرات علي العقل 

 والجسم. 

رامج النسوية في وذكرت هناء الفريح مديرة إدارة البرامج النسائية باللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، أن إدارة الب

األمانة وبالتعاون مع إدارة مكافحة املخدرات في منطقه الرياض شاركت في هذا امللتقى بمعرض توعوي متكامل 

احتوى على عينات للمخدرات ووسائل التهريب والشرح على أنواع املخدرات وأضرارها، كما أسهمت شخصيات 

 ات، من خالل توزيع الكتيبات التثقيفية والتوعوية. باسم وبسمة ونبراس في جذب منسوبات الجامعة والطالب

وخصص قسم من املعرض املشارك لصور شهداء الواجب وعرض أفالم توضح جهود الدولة في مجال الحد من 

  انتشار املخدرات.

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1148685


 
48 

 

  م 2016 أبريل 21-هـ 1437 رجب 14 الخميس

 طفالً  50الراجحي يستضيف أطفال التوحد يف يوم مفتوح مبشاركة مصرف 

 

استضاف مصرف الراجحي ضمن الفعاليات الخاصة باليوم العالمي الضطراب التوحد كأحد مبادرات املسؤولية 

االجتماعية التي يتبناها املصرف هذا العام مجموعة من األطفال التوحديين في أحد مراكز األلعاب والترفيه 

 املتخصصة في الرياض حيث تطوع للمشاركة في هذه الفعالية مجموعة من موظفي املصرف.

واشتمل البرنامج على العديد من الفعاليات أهمها عرض ترفيهي لألطفال التوحديين واملشاركة املعنوية بين 

دتهم في تناولها، موظفين املصرف واألطفال التوحديين من خالل األلعاب واملسابقات وتقديم وجبة لهم ومساع

حيث أبدى املتطوعون من املصرف في هذه الحملة سعادتهم الغامرة في مشاركة هؤالء األطفال هذه الفعالية التي 

 توثق العالقة بين املصرف واملجتمع من جهة وبين منسوبي املصرف وأفراد املجتمع من جهة أخرى. 

العديد من املدارس املتخصصة في هذا املجال وهي طفال من  5٠وأتت مشاركات األطفال الذين تجاوز عددهم 

 أبطال املعرفة، أوائل الرواد، منار املعارف، وقادة العالم. 

واستمرت حملة مصرف الراجحي للتوعية باضطراب التوحد بالتعاون مع نادي املسؤولية االجتماعية بجامعة امللك 

عديد من النشاطات أهمها إرسال رسائل نصية سعود منذ الخامس من شهر ابريل حتى اليوم واشتملت على ال

توعوية عن التوحد، وعقد ندوات توعوية في الجامعات واملراكز التجارية عن طبيعة االضطراب بالتنسيق مع 
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http://www.alriyadh.com/1148806


 
49 

متخصصين في مجال التوحد، وتخصيص رقم لإلجابة على استفسارات املهتمين وذوي املرض ى، كما تم توزيع 

 مع األطفال التوحديين نشرات ومطويات عن املرض ورعاي
ً
ة ماراثون الدراجات الذي يقام بهذه املناسبة تضامنا

وبالتعاون مع حملة األمير سلطان بن عبدالعزيز للتوعية باضطراب التوحد التابع لجمعية التوحد السعودية، 

 وتختتم اليوم جميع الفعاليات بندوة للنساء في جامعة األميرة نورة عن اضطراب التوحد. 

أن املصرف اعتمد هذا العام خطة متكاملة للعمل االجتماعي ارتكزت بشكل أساس ي على العمل التطوعي  يذكر

 من املصرف بضرورة غرس روح املبادرة والتعاون 
ً
وتفعيل دور املوظفين في أداء الدور االجتماعي املناط لهم إيمانا

 ودمج املوظفين وتعريفهم بقضايا املجتمع.
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  م 2016 أبريل 28-هـ 1437 رجب 21 الخميس

 د. هدى العميل: الرؤية متثل نقطة انطالق السعودية اجلديدة

 أمام املؤسسات الحكومية  2٠3٠قالت د. هدى بنت محمد العميل، إن الرؤية السعودية     
ً
 كبيرا

ً
تمثل تحديا

 عموما واملؤسسات التعليمية على وجه الخصوص. 

وأشارت إلى أن موافقة مجلس الوزراء ومن ثم إعالن صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان عن الرؤية يمثل 

دية الجديدة ،انطالقة تأخذ اململكة عبر برنامج إصالحي يختصر الزمن إلى حيث تريد القيادة نقطة انطالق للسعو 

الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا وولي عهده األمين األمير محمد بن 

،من يستعيد كلمة خادم الحرمين نايف وولي ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان حفظهما هللا

 للعالم على جميع 
ً
الشريفين بعد توليه الحكم مباشرة يتذكر مقولته الشهيرة )السعودية ستكون أنموذجا

املستويات( تلك املقولة امللكية كانت املرتكز النطالقة الرؤية السعودية التي وان أخذت في مظهرها عمقا اقتصاديا 

 في واقع األمر ارتقاء بالجانب االجتماعي والثقافي والعسكري عبر رؤية شاملة و متكاملة.  بالدرجة األولى إال أنها

وأضافت أن الرؤية مشروع وطني الجميع مسؤول عنه وعن نجاحة حيث أعلن ذلك صاحب السمو امللكي األمير 

ع مصادر الدخل مع محمد بن سلمان وهي رؤية تواجه مجموعة من التحديات التي يأتي في مقدمتها تحقيق تنو 

دولة ال تعتمد  2٠2٠استمرار البرنامج التنموي دون املساس برفاهية الطبقة املتوسطة وما دون ،أن نكون في عام 

على النفط فذلك يمثل تحوال نوعيا في مسارنا التنموي وتأكيد أن ثروتنا الحقيقية في اإلنسان وعقله وليس في 

 النفط فقط . 

التعليمية تعتبر جزءا أساسيا من هذا التحدي في قدرتها على قوة البناء وتحقيق  وأشارت إلى أن املؤسسات

االستقاللية وتوفير مصادر دخل لها تستطيع من خالله تحقيق التميز العالي خاصة وأن الرؤية أشارت صراحة 

عني معه تحديا لذلك بتوقعها أن تكون هناك خمس جامعات سعودية في مصاف الجامعات العاملية املتقدمة مما ي

أمام الجميع ناهيك عن أن التعليم هو املسؤول عن توفير وتأهيل العنصر البشري القادر على تحقيق تلك الرؤية 

التي سترتكز على العقل واليد السعودية في تحد آخر نثبت من خالله ألنفسنا وللعالم أن السعودية ببرنامجها 

 دة.اإلصالحي تستعيد شبابها النطالقة نوعية جدي
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  م 2016 أبريل 30-هـ 1437 رجب 23السبت 

ينهي مرحلة « التخطيط اإلسرتاتيجي».. تأسيس عصر 2030رؤية اململكة 
ات الفعل

ّ
 رد

م وبرنامج التحول الوطني بكثير من االمل والتفاؤل لالنطالقة 2٠3٠يتطلع املواطن السعودي الى الرؤية السعودية 

 من ردة الفعل، حيث وضع 
ً
نحو غد مشرق ومستقبل واعد، عبر التحول الى استراتيجية اإلدارة باالستعداد بدال

حقق مع تطبيقها الكثير من التطور والنماء وتعزيز اداء املواطن السعودي آماله وطموحاته في هذه الرؤية التي سيت

األجهزة الحكومية وتقييمها بشكل فاعل ووضع آليات لخروجها من التقليدية، اضافة الى تحفيز القطاع الخاص 

 وتعزيز أدواره التنموية. 

، امل
ً
طلوب واملؤمل من كافة املطلوب اليوم امام هذه الرؤية الطموحة وما سيعقبها من برامج تحول ستعلن قريبا

املواطنين ان يكونوا في الوعي املنشود واإليجابيبة والتفاعل ليتحقق التغيير واإلصالح الذي ينشده الوطن، وكما 

اكدت القيادة الرشيدة في تصريحاتها عقب اطالق هذه الرؤية بضرورة مشاركة واسهام املواطن بوعيه وتفاعله 

 راصدة ليحقق البرنامج أهدافه الوطنية، وكما وتجاوبه وانتاجه في تحقيق هذه األ 
ً
هداف املرسومة، وأن يكونوا عينا

قال سمو ولي ولي العهد: "إن اإلنسان أساس كل ش يء، إذا لم يكن هناك إنسان واٍع ومتعلم وقادر على أن يعمل 

 سموه بأن وطموح، ففي اململكة ال نستطيع أن نعمل على أي حاجة حتى لو لديك كل املقومات اليوم، مب
ً
شرا

السعوديين أقوياء ويرفعون الرؤوس ويستطيعون أن يعملوا بأي ش يء في كل القطاعات وسوف يتم استغاللهم في 

 تحقيق هذه الرؤية باإلضافة إلى الحرص على األجيال القادمة في اململكة". 

لقيادات القادرة على تنفيذ والشك ان امام هذا املشروع العديد من التحديات سواء من ناحية توفر الكفاءات وا

 اهداف برنامج التحول بعد استيعاب اهدافه، او في متابعة تطبيق ما تضمنته الرؤية من خطط طموحة وكبيرة. 

تعد "مشروع القرن" وضمنها "برنامج التحول الوطني"  2٠3٠ويرى مسؤولون وخبراء ان الرؤية املستقبلية للمملكة 

إليجابي مع تغيرات العصر ومتغيراته، واكدوا ل"الرياض" أن املشروع الذي يقوده الذي أعدت له اململكة للتعايش ا

سمو ولي ولي العهد هو انطالقة حقيقية للمملكة في عصر التنافس االقتصادي، والتمايز بالجودة التي ستحقق 

 بتكاتف وتعاون الجميع الخير الكثير والنماء واالزدهار لهذا الوطن وابنائه. 
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  ثالث توجهات

هدف برنامج التحول الوطني هو حل املشكالت التي كانت  أن -خبير استراتيجي -في البداية قال د.فيصل البواردي 

تعاني منها خطط التنمية السابقة، ومن أهمها التحول من االعتماد على النفط إلى التصدير واملنافسة الصناعية في 

ألهداف لتجاوز املشكالت التي ظهرت في خطط التنمية السابقة للعمل بأسلوب االدارة با  السوق العالمي، والتوجه

 من KPIS)السابعة والثامنة والتاسعة(، وتوفير مؤشرات أداء رئيسة )
ً
( توضح االنحرافات قبل وأثناء التنفيذ بدال

 أن الرؤية املستقبليةKRISاالعتماد على مؤشرات النتائج )
ً
املرحلة القادمة  تتبناها اململكة في املجملة التي (، موضحا

تتضمن ثالثة توجهات رئيسة هي "تحويل أرامكو لشركة للطاقة والكل الصناعية" و"مستقبل صندوق االستثمارات 

 العامة" و"برنامج التحول الوطني". 

 اإلدارة باالستعداد 

(، حيث يالحظ أن SMP) ولفت د.البواردي الى ان برنامج التحول الوطني يمثل نقلة نوعية في إدارة االداء االستراتيجي

هذا االسلوب هو أحد مرتكزات إدارة أداء الدول املتقدمة والذي يعتمد على االسلوب االستعدادي االستراتيجي 

(Proactive( من ردة الفعل 
ً
(، وتتضمن عدد من املراحل منها: البدء بمشاركة املستفيدين من Reaction( بدال

داء االداري واالقتصادي واالجتماعي والسياس ي واملوارد البشرية مختلف الشرائح لتشخيص الوضع الراهن لأل 

(، ومن ثم تحويل تشخيص الواقع والعصف الذهني ROIوغيرها، مع األخذ بمنهجية العائد على االستثمار )

واالستفادة من التجارب إلى أهداف استراتيجية ذات طبيعة محلية وترجمتها في مؤشرات أداء رئيسية تضمن العمل 

لى تحقيق تلك االهداف، وتوفر مجلس أعلى ملتابعة تحقيق املؤشرات بشكل مستمر والعمل على التغلب على أي ع

 من مناقشة النتائج. 
ً
 انحرافات أثناء التنفيذ بدال

وأضاف أن من أهم النتائج املتوقعة لهذا التحول الوطني توفير البرامج لتحويل املنشآت متناهية الصغر إلى شركات 

ة وزيادة املحتوى املحلي للمنشآت املحلية، مع التوجه الى الوظائف الفنية املتخصص، وتكامل سياسات متوسط

التعليم مع سوق العمل بهدف توفير برامج تعليمية وتدريبية فنية متخصصة لدعم الصناعة التنافسية، ودعم 

الدينية في زيادة دخل اململكة، وتوفير  التصنيع والتصدير واملنافسة في السوق العاملية، واالستفادة من السياحة

فرص مناسبة لعمل املرأة ألنها تعد النسبة األكبر في البطالة في اململكة، وجذب االستثمارات االجنبية، تقليل 
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 الفروقات في العمل بين القطاع الخاص والحكومي. 

 مشروع القرن  

ك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة األميرة نورة املدير العام التنفيذي ملستشفى املل-وقال د.أحمد أبوعباة 

، هو حديث الساعة في -حفظه هللا-الذي أعلن في عهد خادم الحرمين  : أن برنامج التحول الوطني-بنت عبدالرحمن

املجتمع السعودي، والحدث األهم الذي ينتظره العالم، بل هو مشروع القرن للمملكة وللشعب السعودي، ملا 

يه البرنامج من رؤية جديدة للتنمية، وألسلوب تقديم الخدمات للمواطن واملقيم، واملرتكز األهم هو يشتمل عل

 على النفط
ً
 كليا

ً
 بإيجاد مصادر بديلة.  التحول من االقتصاد املعتمد اعتمادا

القطاعات  فيه جميع وأشار د.أبوعباة إلى أن البرنامج حصيلة وطنية متكاملة كونه خالصة أفكار وتجارب تشاركت

من خالل ورش عمل تخصصية قادها صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد 

الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، والبرنامج يقدم  والنائب

 لتوجه كل وزارة، وكل قطاع، بالتركيز 
ً
 محكما

ً
 على معيار الجودة في األداء. تفصيال

وأضاف: برنامج التحول الوطني هو في األساس لقياس أداء األجهزة من خالل مؤشرات أداء للمكونات الرئيسة في 

أداء األجهزة والقطاعات، وفي طليعة هذه املكونات يأتي التعليم، والصحة، واإلسكان، والرعاية االجتماعية، وبقية 

زة بناء الدولة وتطوير املجتمع، كل ذلك جاء بعد تقييم شامل ألداء األجهزة الحكومية، وإيجاد املكونات التي تعد ركي

 في التشارك مع األجهزة الحكومية. 
ً
 محوريا

ً
 بدائل داعمة، وفي املقدمة القطاع الخاص الذي أوجد له البرنامج دورا

فإنها قائمة على نشر مظلة الرعاية الصحية  وإذا تناولنا مالمح مبادرات قطاع الصحة في برنامج التحول الوطني

مع الجودة، والتعمق في مكونات بناء املجتمع الصحي القادر على االنتاج، ومن التفاصيل ذات الداللة  بصور أشمل

على سبيل املثال اإللتزام بخفض معدالت السمنة ومكافحة التدخين ولعل من أكبر التحوالت التي ستشهدها قطاع 

البرنامج اعتماد التأمين، وهذه الخطوة من شأنه أن تحدث نقلة في الخدمات الصحية، وتفرض على الصحة في ظل 

 املنشآت الطبية التطور ملواكبتها، إلى جانب أنها تخفض الكلف العالجية وتوقف الهدر. 

اجبات بسقف وأوضح د.أبوعباة أن البرنامج إذا كان قد خاطب األجهزة الحكومية والقطاع الخاص ووضع أمامها و 
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 يخاطب املواطنين ألن2٠3٠زمني محدد هو العام 
ً
العمليات التي يؤسس لها البرنامج ليست مجرد إحالل  ، فهو أيضا

 في االستعداد النفس ي والعقلي، ولذلك 
ً
وتبديل، بل تغيير وإصالح شامل، والتعايش مع التغيير يتطلب تغييرا

 من األداة الرقابية فمطلوب من املواطن أن ينهض إلى مستوى املحددا
ً
ت الهائلة التي أوجدها البرنامج، ويصبح جزءا

 على األداء. 

 مبشرات النهوض 

، على مبشرات النهوض بالقطاع  -متخصص في السياسات الصحية-ومن جانبه لفت د.عبدالوهاب الخميس 

السؤال من: لدينا مريض الصحي في برنامج الحول الوطني، وقال: إن التحول في القطاع الصحي سيسهم في تغيير 

وكيف نعالجه إلى: كيفية تلقي املوطنين واملقيمين الرعاية الصحية في حالة مرضهم ومدى وجود برامج تقلل حاجتهم 

للعالج، فحاليا لو تسأل مجموعة األشخاص عن كيفية تلقيهم الرعاية الصحية لوجدت أن االجابة تختلف من 

 آخر سيقول عبر مستوصف أو مستشفى شخص آلخر، فأحدهم سيقول لك عبر الصيد
ً
لية بينما تجد شخصا

وبشكل أقل ستجد من يقول لك عبر مركز الرعاية االولية القريب  خاص وآخر عن طريق طوارئ مستشفى حكومي

 من منزلي. 

 إلى أن املشكلة ف وأوضح د.الخميس أن هذا التباين
ً
ي يدل على غياب آلية حقيقية لتلقي الرعاية الصحية، مشيرا

النظام الصحي ال تكمن فقط في آلية عمل وزارة الصحة وإنما في آلية اعتماد امليزانيات الصحية، وتوقع أن يسهم 

التحول في القطاع الصحي في إعادة العالقة بين أطراف املنظومة الصحية وليس فقط في آلية تقديم الرعاية 

العالقة بين مقدم ومتلقي الرعاية الصحية  الصحية، ألن التحول يشمل آلية تمويل الخدمات الصحية وفصل

وإعادة العالقة بين مختلف األطراف بما في ذلك إيجاد محفزات للنظام الصحي لكل من متلقي ومقدم الرعاية 

 الصحية. 

 تطوير املخرجات  

زارة فصل بين مقدم الخدمة العالجية والحاصل عليها، فو  ويرى د. الخميس إلى أن الوضع الراهن ال يوجد فيه

الصحة والقطاعات الحكومية اآلخرى التي تقدم رعاية صحية كوزارة الدفاع والداخلية والحرس توفرها عبر 
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يساعد على الهدر في االنفاق الصحي وال تشجع رفع  مخصصات من قبل وزارة املالية، وهذا النمط من امليزانيات

 line itemسنة يسمى ) 5٠وزارة املالية منذ أكثر من  كفاءة األداء، ومن املؤسف أن نموذج امليزانية الذي اعتمدته

budget وهذا النموذج من صور امليزانيات التي ال تؤيدها منظمة الصحة العاملية، ألنها يعتمد بشكل مبسط على ،)

 بنود للرواتب واملشاريع والصيانة والتدريب وغيرها، ومن أهم عيوب النموذج أن زيادة مدخالت امليزانية ال تقود

بالضرورة إلى تطوير في مخرجاتها، وزيادة االعتمادات الوظيفية ال تترجم إلى تطوير مستوى الخدمات املقدمة من 

 قبل وزارة الصحة لغياب الربط بين االعتماد املالي وجودة املخرج كجودة الخدمات الصحية املقدمة. 

األوسط تركز على أهمية وجود محفزات وأضاف د.الخميس: لذلك فمنظمة الصحة العاملية لدول منطقة الشرق 

 2259إلى قرابة  19٠5لرفع كفاءة أداء النظم، فعلى سبيل املثال لقد زاد عدد مراكز الرعاية األولية في اململكة من 

 خالل ثالث سنوات بين عامي 
ً
، ومع ذلك لم يشعر املواطن بتغيير حقيقي في مستويات 1435و 1432مركزا

له من مراكز الرعاية األولية، فما زال العديد من مراكز الرعاية األولية يفتقر إلى تقديم  الخدمات الصحية املقدمة

 عن طبيب األسرة املتخصص، بل أصبح 
ً
الخدمات األساسية من خدمات املختبرات واألسنان واألشعة فضال

ها املدن الرئيسية الحصول على نتائج املختبرات يتطلب أكثر من شهر دون مبرر حقيقي، وهذه الحقائق تعاني

تؤكد ضرورة الفصل بين مشتري  كمدينة الرياض، وال شك أن الواقع أسوأ في املناطق الريفية، مشيرا إلى دراسات

برنامج  الخدمة ومقدمها ملعرفة املقدار الحقيقي لنصيب الفرد من امليزانية الصحية ولرفع كفاءة االنفاق، إذ إن

لصحي ألن التكلفة العالجية ستكون عبر فصل مشتري الخدمة من مقدمها مما التحول سيهم في رفع كفاءة النظام ا

 بين مختلف 
ً
 إيجابيا

ً
يجعل تقديم الخدمة عبر الشراء النشط للخدمة الصحية، كما أن هذا االمر سيخلق تنافسا

بما فيها  القطاع في كيفية تقديم الرعاية الصحية وبتكلفة محدودة، وشراء الخدمة يمكن أن يتم عبر عدة طرق 

 كما أن بعض الخدمات الصحية يمكن أن تتم عبر خصخصتها.  القطاع الصحي الحكومي أو الخاص،

 زمام املبادرة  

عميد كلية الصيدلة واملشرف على الخدمات الصيدلية باملدينة الطبية في جامعة امللك -وقال د.هشام الجضعي 

حول الوطني إلحداث نقلة اقتصادية واجتماعية لهذا البلد سعود: املواطنون واملسؤولون يتطلعون إلى برنامج الت

وولي العهد، وولي ولي العهد، فالبرنامج برؤيته املستقبلية  -حفظه هللا  -الكريم بقيادة خادم الحرمين الشريفين 
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يؤسس لعصر جديد من التنمية املستدامة يستند على التخطيط العلمي الدقيق، وفهم الواقع االقتصادي 

ماعي، واالستفادة من نقاط القوة والتميز، ويدفع البرنامج القطاع الحكومي إلى نقلة غير مسبوقة، تركز على واالجت

كفاءة األداء، ورفع مستوى الخدمات املقدمة للمواطن، والتطوير اإلداري للجهات الحكومية املتعددة وينقل 

 رين إلى أخذ زمام املبادرة. املوظف واملسؤول في كل إدارة حكومية من إلقاء اللوم على اآلخ

 مراجعة األداء والتوازن في التعاطي مع قضايانا الوطنية 

: إن األمم تتقدم -املدير العام للمكتب التنفيذي ملجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون -قال د.توفيق خوجة 

ئها والبحث عن تنوع مصادر من خالل املراجعة مع كل عقد من الزمن إن لم يكن بين الحين واآلخر ملراجعة أدا

للدخل ووسائل نهضة ورقي األمة، والبرنامج الذي وضع رؤيته وتبناه األمير محمد بن سلمان مهندس املشروع 

 للرؤية الثاقبة والنظرة املوضوعية والتخطيط االستراتيجي 
ً
وصاحب الحلم الذي أصبح حقيقة، جاء انعكاسا

 -سخة ووفق السياسة الحكيمة التي يتبناها خادم الحرمين الشريفين الهادئ املبني على أسس علمية ومنطقية را

 في التعاطي مع القضايا  -حفظه هللا 
ً
ل توازنا

ّ
في ظل الظروف القائمة على املستوى اإلقليمي والدولي، واملشروع يمث

 املختلفة خاصة القضايا االقتصادية، بهدف بناء وطن يؤثر ويتأثر بما يجري حوله من متغيرات. 

 :
ً
 للحكومة وللمجتمع وللمسؤولين من الوزراء واملعنيين، مضيفا

ً
 كبيرا

ً
وأشار د.خوجة إلى أن البرنامج يمثل تحديا

 ولكن في هذا املشروع على املجتمع أن ينظر إلى التغيير كونه 
ً
التغيير كما هو معروف ظاهرة ال تحظى بالقبول دائما

 هدفه مصلحة الوطن واملجتمع، 
ً
 عظيما

ً
وهو مقترن بحلم ورؤية وطنية يجب أن تتحول إلى حقيقة ومستقبل إنجازا

 في النظام االقتصادي واملالي العالمي. 
ً
 دائما

ً
 ومؤثرا

ً
 فعاال

ً
 ثابت لالقتصاد الوطني كونه جزءا

ولفت د.خوجه إلى ما يصبو إليه البرنامج من تحسين الخدمات الحكومية من خالل ترشيد اإلنفاق واستخدام 

 املوارد بطر 
ً
يقة فاعلة، وتطوير الخدمات والجودة ومحاربة البيروقراطية وتطوير مستوى املرونة اإلدارية، مشيدا

بالبرنامج من حيث كونه سيشكل نقلة نوعية وتاريخية في عالقة املواطن وكذلك الوافد واملقيم، وتبني نهج عملي 

 باألداء فيما يتعلق بإدارة االقتصاد، حيث سيتم إج
ً
راء قياس أداء الوزارات والهيئات الحكومية عبر أكثر ارتباطا

مؤشرات األداء الرئيسية، ومحاسبة املسؤولين في حال عدم تحقيقهم األهداف املوضوعة لهم، وتتم االستفادة 

بعدد من الجهات االستشارية الكبرى لتقديم املشورة بشأن السياسة االقتصادية، ومن حيث مكافحة الفساد 
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في املنظومة الحكومية وترسيخ نظام محاسبي فّعال، وإيجاد بيئة اقتصادية خالية من الثغرات  ونشر ثقافة النزاهة

 النظامية والقانونية التي تساعد على حدوث الفساد. 

 الرؤية بحاجة لتغيير ثقافة التفكير وإطالق قدرات الشباب لإلبداع 

لصيدلية باملدينة الطبية في جامعة امللك عميد كلية الصيدلة واملشرف على الخدمات ا-أكد د.هشام الجضعي 

أن التحول الوطني سيكون له أثر إيجابي على الجامعات والبحث العلمي، من خالل التركيز على الفائدة -سعود

املجتمعية للبحث العلمي وتطبيقاته، واالستفادة من العائد املادي لنتاج البحث العلمي، واالستقاللية املوزونة 

لقطاع الصحي، يحقق التحول الوطني رفاهية للمواطن من خالل توفير الخدمة الصحية بجودة للجامعات، وفي ا

 أعلى، وتوفر الدواء الفعال واآلمن بأسعار منافسة. 

 في العمق والوقت لتتحقق الفائدة منه، فالتحول املستدام هو 
ً
وأوضح أن التطوير املنشود ال بد أن يكون متناسقا

الذي يحقق املكاسب الحقيقية، وواجب كل موظف أو مسؤول أن يحدد الدور الرئيس ي للقطاع الذي يعمل فيه، 

بما يخدم املستفيد من الخدمة، وذلك من  ويركز على تخصص إدارته، ويطور اإلجراءات والعمليات في قطاعه

خالل تحديد توقعات املستفيد من الخدمة وليس مقدمها، ولنجاح عملية التحول والتطوير على مستوى اإلدارات 

املتعددة، فإنه ال بد من استيعاب الخطوات الالزم عملها وتوفرها لتحقيق التحول في كل إدارة، ونحتاج إلى تغيير 

ر وكذلك إلى مراجعة اإلجراءات واملتطلبات البيروقراطية ومدى الحاجة لها، ونحتاج إلى إطالق الثقافة والتفكي

 الطاقات والقدرات الكامنة لدى الشباب ليبدعوا ويترجموا إبداعهم في أماكن عملهم. 

مستقلة وبين د.الجضعي أن تغييرا كهذا يحتم إطالق برامج ومشروعات تدار بمهنية عالية ضمن منظومة إدارية 

تتابع إدارة البرامج وإدارة املشاريع ومراجعة اإلجراءات في القطاعات املختلفة وتغييرها، كما يتطلب التطوير توافر 

 أن التغيير ليس 
ً
 على مهارات محددة، مؤكدا

ً
 متخصصا

ً
كفاءات بشرية متميزة تستطيع إنجاز الخدمة، وتتلقى تدريبا

، ولكنه في الوقت ذاته ليس
ً
 سهال

ً
 في إنجاح برنامج التحول  أمرا

ً
 كبيرا

ً
باملستحيل، وأن للمواطنين واملسؤولين دورا

 الوطني وعلى كل منا أن يبدأ العمل من موقعه الحالي للقيام بدوره.
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  م 2016 مايو 2-هـ 1437 رجب 25اإلثنين 

 جامعة األمرية نورةتدشني أكرب مركز أعمال نسائي يف 

 

دشنت أرامكو السعودية وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وشركة ويبرو ليميتد، أمس، أكبر مركز نسائي 

ألف  2٠لألعمال في اململكة وذلك في مقر جامعة األميرة نورة في الرياض، يستهدف إيجاد فرص عمل تزيد على 

مات، والتمويل، واملحاسبة واملوارد وظيفة للمرأة السعودية خالل العشر سنوات املقبلة، في تخصصات الخد

 البشرية والخدمات املكتبية. 

وتم توقيع اتفاقية الشراكة إلنشاء مركز األعمال النسائي، في مقر جامعة األميرة نورة، خالل حفل رسمي بحضور 

ورئيس ’ لوزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى ومديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العمي

أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة ويبرو ليميتد، عازم 

 بريميجي. 

واوضح الوزير العيس ى في كلمة له بالحفل أن هذا املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات 

 ملا حرصت عليه اململكة من سوق العمل بشراكة استراتيجية 
ً
بين أحد روافد العلم واملعرفة، وقال انه يأتي انعكاسا

تطوير كل ما يخص املرأة السعودية باعتبارها نواة للتنمية حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق 

 العمل من أوليات املشروعات التنموية في اململكة. 

http://www.alriyadh.com/1152059
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وزارة حرصت على تطوير مستوى خريجيها من مختلف التخصصات ملا أدركه وشدد "وزير التعليم" على أن ال

العاملون في التعليم من التغيرات املطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات 

بخطط  سوق العمل، وما ملسوه من أهمية االستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك املتغيرات

مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات 

 املحلية والعاملية. 

من جانبها قالت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل في كلمة لها أن جامعة األميرة 

مار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة نورة بنت عبدالرحمن حرصت على استث

وتنفيذ استراتيجيات الدولة، ويأتي مركز األعمال النسائي  -حفظهم هللا-والقيم والعمل وفقا لتوجهات والة األمر 

( 2٠3٠سعودية )ال ة للمملكة العربيةلتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطني

لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة االنسان وبرفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل ولتحقيق 

 الغاية السابعة من خطة الجامعة االستراتيجية بتنويع مصادر التمويل وضمان االكتفاء املالي واستدامته". 

ى أن يقوم مركز األعمال النسائي بدوره في تطوير مواهب املرأة السعودية وأشارت "العميل" إلى أن الجامعة تتطلع إل

وتطوير صناعة املعرفة وتقديم خدمات بتكاليف مناسبة وإنشاء مراكز لتقليص معدل البطالة ودعم االقتصاد 

 معية وعاملية. املحلي حيث تستهدف رسالة الجامعة الريادة التعليمية والبحثية لبناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجت

من جانبه أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر أن املركز يعتبر األكبر من 

ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد  2٠نوعه في املنطقة ويستهدف توفير فرص نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

 م. 2٠24استكمال مراحله األربع بنهاية عام 

قال "الناصر" إن أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي )أوتوكاد( الذي سيقدم خدمة و 

إعداد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشروعات أرامكو السعودية ومشروعات القطاعات األخرى، وهو عمل 

كون املركز بمثابة نقطة البداية لتشغيل يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من املعتاد تنفيذه خارج اململكة، وسي

 مجمع األعمال النسائي واالستثمار فيه وتوفير بيئة عمل تكفل له تحقيق النجاح ". 
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من ناحيته، بين رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو املحدودة، عازم بريميجي، أن شركة ويبرو مليتيد حرصت على تقديم 

الئمة للمرأة السعودية وتعزيز بيئة تشجع املزيد من النساء على الدعم لجهود اململكة لتوفير فرص العمل امل

 املشاركة في األعمال التجارية واالستفادة من إمكاناتهم. 

الجدير يذكر أن مشروع مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة، يمثل عند اكتمال تشغيله، أكبر مركز من 

س ي وتقنية املعلومات ومساندة إجراءات األعمال، وسيستفيد منه عدد نوعه في املنطقة يقدم خدمات الرسم الهند

من القطاعات الحكومية والصناعية مثل قطاع البترول والغاز، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، إضافة 

 إلى قطاع االتصاالت وقطاع اإلنشاءات. 
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

 ألف مواطنة 20جامعة األمرية نورة تدشن أكرب مركز نسائي لتوظيف 

 

دشنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بحضور وزير التعليم د. أحمد العيس ى، مركز األعمال النسائي بالتعاون 

ألف فرصة وظيفة للمرأة السعودية خالل  2٠مع شركة أرامكو السعودية وشركة "ويبرو ليميتد" الهادف إلى توفير 

حاسبة واملوارد البشرية والخدمات املكتبية، وجرى العشر سنوات املقبلة في تخصصات الخدمات، والتمويل، وامل

 خالل الحفل التوقيع على اتفاقية الشراكة إلنشاء املركز. 

وأوضح وزير التعليم في كلمة له بأن املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات سوق العمل 

 ملا حرصت عليه اململكة من تطوير كل ما يخص بشراكة إستراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة ويأ
ً
تي انعكاسا

املرأة السعودية كونها نواة للتنمية، حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق العمل من أوليات 

املشروعات التنموية في اململكة. وشدد على أن الوزارة حريصة على تطوير مستوى خريجيها من مختلف 

العاملين في التعليم بالتغيرات املضطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل  التخصصات إلدراك

واملنافسة وتغير متطلبات سوق العمل، وما ملسوه من أهمية االستعداد لذلك التغيير بالتخطيط للمستقبل 

ث مؤسسات تصب والتعامل مع تلك املتغيرات بخطط مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحدا

 معظم أنشطتها في مواجهة التحديات املحلية والعاملية. 

من جهتها أكدت د. العميل في كلمتها، أن جامعة األميرة نورة حرصت على استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق 

http://www.alriyadh.com/1152404
http://www.alriyadh.com/1152404
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جيات الدولة، ويأتي استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة والقيم والعمل وفقا لتوجهات والة األمر، وتنفيذ استراتي

" 2٠3٠مركز األعمال النسائي لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية "اململكة 

لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة اإلنسان وبرفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل ولتحقيق 

ستراتيجية بتنويع مصادر التمويل وضمان االكتفاء املالي واستدامته. بدوره الغاية السابعة من خطة الجامعة اإل 

 بين رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين حسن الناصر، 

ألف سيدة  2٠أن املركز يعد األكبر من نوعه في املنطقة ويستهدف توفير فرصا نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

 م. 2٠24وفتاة سعودية، بعد استكمال مراحله األربع بنهاية عام 

وأفاد الناصر أن أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي "أوتوكاد" الذي سيقدم خدمة 

داد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشروعات أرامكو السعودية ومشروعات القطاعات األخرى، وهو عمل إع

يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من املعتاد تنفيذه خارج اململكة، وسيكون املركز بمثابة نقطة البداية لتشغيل 

 مجمع األعمال النسائي واالستثمار فيه.
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  م 2016 مايو 5-هـ 1437 برج 28الخميس 

 متطوعة 400حاضنة نورة العطاء التطوعية ختتتم فعالياتها بتخريج 
نظمت عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة األميرة نورة صباح أمس الحفل الختامي لحاضنة نورة  

العميدة د. آمال الهبدان وعدد من الوكيالت ومنسوبات الجامعة. وشهد الحفل العطاء التطوعية، على شرف 

متطوعة من الدفعة األولى لخريجات الرخصة التطوعية في الحاضنة وتكريم أفضل خمس مبادرات  4٠٠تخريج 

مبادرة عرضت  18تطوعية على مستوى الجامعة بالتصويت املباشر من قبل الحضور ولجنة التحكيم من بين 

مامهن ضمن جائزة "حاضنة نورة التطوعية"، وحصلت الفائزات على دعم لوجستي من العمادة ملشروعها ودرع أ

 تكريمي وهدية عينية.

هذا وصاحب الحفل إقامة ورشة عمل )اكتشاف الدوافع الشخصية للعمل التطوعي( وتقدمها كارولين انغرام 

ن اجتياز املقابالت الشخصية بنجاح( وتقدمها د. هالة رجب املستشارة بعمادة التطوير وتنمية املهارات وورشة )ف

 فرقة تطوعية لتجاربهم في امللتقى. 19مستشارة التدريب التربوي، كما تضمن تقديم 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1500098
http://www.alriyadh.com/1500098
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  م 2016 مايو 5-هـ 1437 رجب 28الخميس 

 يف لألعمال النسائي للمركز تكاملت النجاح مقومات «:الرياض»املسيند لـ

 نورة األمرية جامعة
للمنشآت والتشغيل، أن  مساعد بن عبدهللا املسيند، وكيل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  أكد الدكتور  

تم تدشينه في جامعة األميرة نورة من خالل الرغبة الصادقة  لألعمال ألكبر مركز نسائي   تكاملت مقومات النجاح 

الدارة الجامعة بأن تكون منارة للمرأة السعودية في تعليمها وبعد تخرجها وأن تقوم بدروها الريادي في تحقيق 

مد بن سلمان بن ( التي أطلقها صاحب السمو امللكي ولي ولي العهد االمير مح2٠3٠ مشروع الرؤية الوطنية )اململكة 

بدعم ومؤازرة من قائد املسيرة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز » حفظه هللا »عبدالعزيز 

 يحفظه هللا وسمو ولي عهده االمين صاحب السمو امللكي االمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز يحفظه هللا.

الرائدة لتحقيق هذا الحلم،  العمل من شركة ارامكو  عامين  منذ فريق الجامعة بدأ  إن « الرياض»وقال في تصريح لـ 

 للجامعة لتنفيذ املشروع. وتم تدريب  « ويبرو املحدودة»هي   متخصصة  اختيار شركة عاملية  وتم 
ً
لتكون شريكا

د من تسويق املركز لدى العدي موظفة سعودية في مدينتي الرياض والخبر لبدء العمل في املشروع. كما تم  1٠٠

 أن انطالقة املركز جاءت مدروسة.
ً
 الجهات الحكومية والشركات الرائدة وبدء مفاوضات الشراكة معها لكي، مؤكدا

الذين اضطلعوا   لدعم وتشجيع فريق الجامعة وزير التعليم ومديرة جامعة األميرة نورة  وأعرب املسيند عن شكره 

األمر الذي يعزز االنطالق بالجامعة نحو املزيد من النجاح حقيقة   حتى أصبح املشروع بجد واخالص  باملهام 

 والتميز.

 

 

 

http://www.alriyadh.com/1500533?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
http://www.alriyadh.com/1500533?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
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  م 2016 أبريل 11-هـ 1437 رجب 4 اإلثنين

 جامعة نورة تنظم يوم الصحة العاملي مببادرة مضاوي بنت فهد

أقامت كلية الصيدلة ممثلة في وحدة خدمة املجتمع بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وذلك بمبادرة كريمة من 

سمو األميرة مضاوي بنت فهد آل سعود، وتحت رعاية سعادة وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر 

 من كل عام.  أبريل 7السقاف فعالية االحتفال بيوم الصحة العالمي والذي يوافق 

ويأتي ذلك انطالقا من حرص الجامعة واألميرة مضاوي بنت فهد آل سعود على إطالع الطالبات ومنسوبات الجامعة 

 على هذا اليوم وأهمية صحة املرأة واالستفادة من االستشارات املقدمة في هذه املناسبة. 

قاف أن للصحة دور مهم في الشعور من جانبها، أكدت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر الس

بالسعادة وأن أهم ما يجب أن تهتم به الشعوب هو الحفاظ عليها من جميع النواحي الروحية والعقلية والجسدية 

 ولذلك تم تخصيص يوم عالمي يهتم بالقضايا الصحية. 

 النظر إلى أن اململكة تحرص على إقامة الفعاليات 
ً
وأشادت السقاف بكلية الصيدلة لتنظيم هذا االحتفال، الفتة

 والنشاطات في نشر البرامج التعليمية املختلفة التي تصب في رفع مستوي الوعي الصحي لدي أفراد املجتمع. 

راض وجراحة الجلد والليزر عبر الشبكة، حيث قام استشاري أم -وقد شارك البروفسور الدكتور/ عبد هللا العيس ى 

 بتقديم نصائح قيمة تخص صحة الشعر والبشرة وتحدث بإسهاب عن مشكلة حب الشباب وأسبابها وطرق عالجها. 

وتضمنت الفعالية مجموعة من األركان لقياس ضغط الدم ومستوى السكر، وأيضا تم توزيع بروشورات 

جامعة األميرة نورة تخص أمراض اللثة  -ساعد الصيدالنيات بكلية الصيدلة أستاذ م -للدكتورة/ عبير قاسم 

 والطرق املختلفة لعالجها. 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160411/fe29.htm
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  م 2016 أبريل 11-هـ 1437 رجب 4 اإلثنين

 
ً
م لقاء

ِّ
 تعريفيًا ملنسوبات وطالبات جامعة األمرية نورة)تداول( تنظ

 

مت شركة السوق املالية السعودية 
َّ
لقاء تعريفي ملنسوبات وطالبات جامعة األميرة نورة بنت « تداول »نظ

 في مقرها بالرياض.« تداول »عبدالرحمن باملركز اإلعالمي لشركة السوق املالية السعودية 

ويهدف اللقاء إلى التعريف بدور تداول ومراحل تطورها واألدوار التي تقوم بها واملهام املناطة بها، كما تم استعراض 

 أهداف الشركة واإلدارات الرئيسية فيها، ودور ومهام كل من تداول وهيئة السوق املالية. 

 لدورة وخطوات تداول األوراق املالية في السوق إ
ً
ضافة إلى تسليط الضوء على األنظمة وتضمن اللقاء شرحا

 التقنية املستخدمة وكذلك الخدمات التي تقدمها تداول. 

 من مسؤولية تداول االجتماعية في توعية الطالب والطالبات والجهات 
ً
تجدر اإلشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي انطالقا

 . ذات العالقة باألدوار واملهام والخدمات واملنتجات املقدمة في السوق 
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  م 2016 أبريل 12-هـ 1437 رجب 5 الثالثاء

 كلية الصيدلة جبامعة األمرية نورة تنظم فعالية يوم الصحة العاملي

أمس األول، فعالية أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الصيدلة وحدة خدمة املجتمع  

أبريل من كل عام، بحضور وكيلة الجامعة للشؤون الصحية  7للمشاركة بيوم الصحة العالمي الذي يوافق يوم 

 الدكتورة سمر السقاف والطالبات والهيئة اإلدارية والتعليمية.

، منوهة بحرص وألقت عميدة كلية الصيدلة الدكتورة نوال الرشيد في مستهل الحفل كلمة رحبت فيها بالحضور 

الجامعة على املشاركة في كل املناسبات العاملية ذات العالقة بالتعليم واملرأة والطفل وكل ما من شأنه خدمة 

املجتمع، ثم ألقت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف كلمة أكدت فيها أن للصحة دورا مهما 

به الشعوب هو الحفاظ على صحة اإلنسان الروحية والعقلية  في الشعور بالسعادة، وأن أهم ما يجب أن تهتم

والجسدية، ولذلك تم تخصيص يوم عالمي يهتم بالشؤون الصحية، بعدها شارك استشاري أمراض وجراحة الجلد 

والليزر الدكتور عبدهللا العيس ى عبر الشبكة التلفزيونية بتقديم النصائح التي تخص صحة الشعر والبشرة وتحدث 

 لة حب الشباب وأسبابها وطرق عالجها. عن مشك

عقب ذلك تحدث عضو الجمعية األمريكية لطب األسنان التجميلي الدكتور لؤي جاموس عن صحة الفم واألسنان 

 أن أبعاد األسنان تخضع لنسب ثابتة تسمى 
ً
النسب الذهبية »وعن املعايير الذهبية وكيفية قياسها، موضحا

عدل ذلك يختلف من شخص آلخر وفقا للون األصلي للسن، ثم أجاب عن وأن تبييض األسنان وم«، للجمال

 استفسارات الطالبات فيما يخص التهابات اللثة وقرح الفم وأنواع معاجين األسنان املفضل استخدامها. 
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  م 2016 أبريل 12-هـ 1437 رجب 5 الثالثاء

حرم أمري منطقة الرياض ترعى امللتقى التطوعي األول جلامعة األمرية 

 «نورة العطاء»نورة 

الضلع الثالث في تنمية «وصفت حرم أمير منطقة الرياض سمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود، العمل التطوع بـ 

مستشهدة بقصص من التاريخ اإلسالمي حين وقفت املرأة بجانب الرجل في كثير «، الروحي للجسماملجتمع والغذاء 

من األمور وقدمت حلوال وأفكارا في وقت الحرب والسلم تطوعا منها دون مقابل مادي إلى جانب قصص كثيرة للمرأة 

 .-رحمهما هللا-لك املؤسس في املجتمع السعودي خيرها صاحبة السمو األميرة نورة بنت عبدالرحمن أخت امل

وقالت سموها: إن العمل التطوعي موجود لدى أي فرد مسلم ألن ديننا يحثنا على العطاء والعمل دون مقابل وقد 

ة جامعات وجمعيات ومؤسسات تركز 
ّ
يعتمد على اجتهادات فردية مؤقتة أما اآلن فأصبح أكثر تنظيما تحت مظل

وي الخبرة، منوهة بما تبذله جامعة األميرة نورة على التنمية املستدامة من خالل التدريب وتقديم االستشارات من ذ

بنت عبدالرحمن من خدمة املجتمع عامة واملرأة السعودية خاصة، داعية إلى املزيد من العطاء في مجال العمل 

 الخيري التطوعي وللجميع بالتوفيق. 

الذي نظمته عمادة « ي األول نورة العطاء التطوع»جاء ذلك في كلمة ألقتها خالل رعاية سموها أمس األول، مللتقى 

ويستمر ملدة «، ملتقى نورة العطاء ثبات ونماء»خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة األميرة نورة تحت شعار 

خمسة أيام، بحضور عدد من صاحبات السمو األميرات ومعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل ووكيالت 

ت وعدد من املهتمات بالعمل الخيري واإلنساني، وذلك في قاعة املؤتمرات الجامعة وعميدات الكليات والطالبا

 باملدينة الجامعية. 

من جانبها، أوضحت عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة األميرة نورة الدكتورة آمال الهبدان في 

التطوع بصبغة التنمية املستدامة في الوطن، كلمة لها، أن الهدف من امللتقى هو إبراز دور الجامعة في ترسيخ قيمة 

نورة »مؤكدة أن للجامعة مبادرات كثيرة ال تعد في األعمال التطوعية الخيرية كما للعمادة دور في إنشاء حاضنة 
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لتكون منارة لعمل املرأة التطوعي وبيت خبرة لنشر ثقافة التطوع الوطني املستدام ونقلة من « العطاء التطوعي

 التقليدية إلى العمل املقنن باحترافية ومهنية عالية وإبراز التجارب األصيلة والرائدة. االجتهادات 

 ساعة عمل تحصل عليها  1٠٠وكشفت أن الحاضنة استحدثت رخصة ملزاولة العمل التطوعي من خالل 

يام بدورها التنموي الطالبة يتم التحاقها بدورات تدريبية مكثفة لدعم اإلبداعات وإبراز طاقاتها وتمكينها من الق

والحضاري ملا فيه خير للبالد وتنويع مصادر الدخل الشخص ي ملواجهة التحديات وستخرج الجامعة في آخر العام 

طالبة ممن حصلن على الرخصة، موجهة الحضور لزيارة املعرض املصاحب واالستفادة من ورش  4٠٠الدراس ي 

 العمل املطروحة التي تتيح فرص عمل ثمينة. 

تها، استشهدت مديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة هدى العميل في كلمتها باألميرة نورة بنت عبدالرحمن من جه

كرمز من رموز الوطن في العطاء والعمل الخيري التطوعي، مقدمة شكرها لصاحبة السمو امللكي األميرة هيفاء 

ض تجربتهما الرائدة لتطوير قرية البيضاء في الفيصل وصاحبة السمو األميرة نوف بنت فهد بن خالد ملشاركتهما بعر 

 منطقة مكة املكرمة. 

وأشارت إلى تطلع الجامعة من خالل رؤيتها ورسالتها بوصفها جامعة شاملة ومنارة املرأة للمعرفة والقيم إلى أن تكون 

معية ودعمها لتصبح رائدة في تشجيع وتنظيم العمل التطوعي بمفهومه الصحيح، وإبراز دور املرأة في الشراكة املجت

 شريكة حقيقية في دعم خطط التنمية الواسعة التي تمر بها البالد. 

ويأتي هذا امللتقى ليسلط الضوء على تجارب ومشروعات تطوعية رائدة تبنتها نساء مميزات يهدفن إلى االستثمار 

 البيئي والبشري وإحداث تغيير مجتمعي إيجابي مستدام. 

 رضا مرئيا يستعرض أهم جوانب العمل التطوعي. بعد ذلك شاهدت الحاضرات ع

بعدها قامت سمو راعية امللتقى، بتكريم املشاركات والرعاة بدروع تقديرية، ثم تسلمت من معالي مديرة الجامعة 

درعا لرعايتها امللتقى ودعمها للجامعة، كما سلمت الدكتورة آمال الهبدان درعا ملعالي مديرة الجامعة لدعمها 

 الدائمة لحاضنة نورة العطاء التطوعية.  ومتابعتها
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ريادة العمل التطوعي »عقب انطلقت الجلسة الحوارية العلمية األولى التي أدارتها الدكتورة آمنة األصقه بعنوان 

وتحدثت « تجربة القرية البيضاء»وتضمنت ثالثة موضوعات، األول «، الوطني اإلبداعي املستدام في املجال البيئي

السمو امللكي األميرة نوف بنت فهد بن خالد عن أهم األعمال التي قام بها فريق التطوع بمنطقة مكة فيها صاحبة 

التحديات اإلدارية »املكرمة، ثم تحدثت صاحبة السمو امللكي األميرة هيفاء الفيصل في املوضوع الثاني حول 

التي جمعت فيها « تجربة القرية البيضاء»مستعرضة مشروع «، والتنظيمية للعمل التطوعي الوطني في املجال البيئي

أهالي أكثر من قرية مشتتة في أودية منطقة مكة املكرمة في مدينة صغيرة تمتاز بتوفير خدمات وأعمال منظمة وتم 

تدريب األهالي على بعض الحرف اليدوية بطريقة حديثة تواكب العصر وتأهيل أفراد األسر على كيفية مواجهة 

 باألمور الحياتية وغيرها. التحديات وتثقيفهن 

قدمته ميان الزواري، « استشراف مستقبل العمل التطوعي الوطني في مجال التنمية»وجاء املوضوع الثالث حول 

وفاطمة سلمان موضحتين تجربتهما من خالل الزيارات امليدانية التي قاما بها مع الفريق التطوعي وتلمس احتياجات 

حرفي أو اجتماعي من باب التعرف على عادات وتقاليد املنطقة وحل مشكالتهم  األسرة سواء تعليمي أو صحي أو

 ومخاطبة الجهات املعنية لتسهيل الخدمات. 

العمل التطوعي الوطني »فيما أدارت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا املنيع الجلسة العلمية الثانية حول 

حيث لفتت تجارب السعوديات أنظار الحاضرات وتفاعلن « ةاملبتكر واملستدام في استقطاب وتنمية املوارد البشري

، وتحدثت عنه الدكتورة بدرية السدحان، «كفو»من خالل الحوار في املوضوعات الثالث األول هو تجربة مشروع 

، األميرة «تحديات استقطاب تنمية املوارد البشرية للعمل التطوعي الوطني»فيما تحدثت عن املوضوع الثاني 

نت سعود بن عبدهللا بن ثنيان مستعرضة نماذج للسلوكيات التي على يجب املتطوع التحلي بها، وبعض الجوهرة ب

تحوي على معلوماته وتاريخه « بطاقة متطوع»املحفزات التي تضمن استدامة املتطوع في أدائه للعمل مثال صرف 

 التطوعي وأهم الدورات التي حصل عليها. 

وتحدثت عنه « ستشراف مستقبل العمل التطوعي الوطني في مجال التنمية البشريةا»أما املوضوع األخير فقد كان 

صاحبة السمو امللكي األميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، مطالبة بإدخال منهج التطوع ضمن املواد 

  الدراسية حتى يكون الطالب لديه معرفة ودراية في كيفية التصرف في األزمات وبعض األمور الحياتية.
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وعلى هامش امللتقى انطلقت أعمال معرض التوظيف الذي شهد إقباال كبيرا من الطالبات واملشاركات، كما ضم 

 جهة تطوعية نسائية تعرض أفكارها وخدماتها وتجيب عن استفسارات الزائرات.  28املعرض مشاركة 
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  م 2016 أبريل 15-هـ 1437 رجب 8 الجمعة

  جامعة نورة تشارك يف ملتقى الرتاث الثاني

الذي يعرض نماذج من محتويات « نساء في ذاكرة الوطن»تشارك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بمعرض 

 إلنجازات املرأة السعودية، وذلك في )ملتقى التراث والفنون الثاني( الذي تقيمه 
ً
 تاريخيا

ً
متحف املرأة ليكون مرجعا

هـ 1437رجب  15 – 1٠يوم التراث العالمي مابين الجمعية السعودية للمحافظة على التراث والفنون بمناسبة 

 م بمركز امللك فهد الثقافي بالرياض. 2٠1٦أبريل  22-17املوافق 

وتتضمن مشاركة جامعة األميرة نورة ثالث ورش عمل وهي: استخدام الوحدات الزخرفية التقليدية في التطريز، ثم 

ا ستحتضن كلية التصاميم والفنون في جامعة األميرة نورة بنت الحلى التقليدية )القالئد(، ثم التربية املتحفية بينم

عبدالرحمن ورشتي عمل األولى )تصميم أقمشة تقليدية بأسلوب املرقعات(، والثانية )تصميم أزياء مستوحاة من 

 التراث(. 

راغبات في من جهتها دعت الجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ال

 املشاركة في ورش العمل التواصل مع الجمعية على وسائل االتصال املوضحة في موقع الجامعة. 
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  م 2016 أبريل 17-هـ 1437رجب  10 األحد

 اختتام أكرب برنامج للتوحد باستشارات ومعرض تعريفي

اختتمت أعمال ملتقى التوحد الذي نظمه مركز التوحد بغرب الرياض بالتعاون مع إدارة التربية الخاصة باإلدارة 

 لتشرق آمالهم (، وبحضور وكيل وزارة التعليم الدكتورة هيا 
ً
العامة للتعليم بمنطقة الرياض تحت شعار )معا

مديرات اإلدارات واملكاتب وجمع من القيادات التعليمية العواد ومدير عام التربية الخاصة بالوزارة رباب الزايدي و 

 واملختصين بذوي التوحد في قاعة امللك فيصل للمؤتمرات بفندق االنتركونتننتال. 

وألقت في ختام البرنامج مديرة إدارة التربية الخاصة للبنات األستاذة ابتسام األحمد كلمة أعربت فيها عن شكرها 

ملديرة مركز التوحد بغرب الرياض أ. ابتسام البديري وللمعلمة الدانة بنت ناصر القفاري على جهودهن املميزة 

شكرها لقائدات املدارس املشاركات في حفل افتتاح امللتقى والرائعة في إقامة هذه امللتقى الضخم. كما أعربت عن 

وللمعلمات والطالبات وألسرهن على جهودهم الكبيرة في الرقي بمستواهن سواء من طالبات التوحد أو الطالبات 

، منيرة املحيش، معلمتها املعلمة أ. نورة العنبري  14٠األخريات ومن ذلك الطالبة من برنامج دمج توحد باملتوسطة 

دمج التوحد ملشاركتها بخاطرة  51النشيد الوطني، وطالبة التوحد دانه العتيبي من االبتدائية  51وطالبات االبتدائية

 وأوبريت مملكتنا بإشراف قائدة املدرسة سلطانة آل  51)رسالتي إليكم( وتقديم طالبات االبتدئية 
ً
أوبريت ترحيبيا

 الشيخ. 

اق علمية في جلستين: األولى األحد برئيسة املشرفة بإدارة التربية الخاصة أ. أور  ٦وأردفت أن امللتقى اشتمل على 

تغريد سجاء. واشترك في تقديم األوراق بها كل من استشاري أمراض املخ واألعصاب ومستشار وزير الشئون 

نها )الخدمات االجتماعية الصحية واألمين العام للجمعية الخيرية السعودية للتوحد الدكتور طلعت الوزنة وعنوا

املقدمة في القطاع الخاص(.. والورقة الثانية قدمها استشاري علم النفس األكلينكي بمستشفى امللك عبدهللا 

التخصص ي لألطفال بالحرس الوطني د. محمد عوده بعنوان )وظيفة السلوك(.. والورقة الثالثة قدمها رئيس قسم 

شرفة التربوية يسرية بنت أسماعيل الجزار بعنوان )الخدمات التي التوحد بإدارة التربية الخاصة بمنطقة الرياض امل

تقدمها منطقة الرياض لفئة التوحد(.. والورقة الرابعة تقدمها أ. عهود الحقباني من مركز أبحاث التوحد مستشفى 

رق امللك فيصل التخصص ي عنوانها )تطبيق البرنامج الوطني السعودي لتطوير البرامج التعليمية للتوحد، وط

http://www.al-jazirah.com/2016/20160417/ln61.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160417/ln61.htm


 
74 

 التدريس املثبتة علميا ومدى االستفادة من هذه الطرق(. 

وأضافت: إن الجلسة الثانية عقدت في اليوم الثاني برئيسة املشرفة التربوية بمكتب التعليم البديعة األستاذة 

 البندري املطيري وتم عرض ورقتين علمية األولى قدمتها الدكتورة دينا مصطفى من قسم التربية الخاصة 

عة األميرة نورة بعنوان )أهميه التشخيص والتدخل املبكر(.. والورقة العلمية الثانية قدمتها الدكتورة هال بجام

 املعيقل من قسم التغذية بمستشفى امللك خالد الجامعي وعنوانها )التغذية وأطفال التوحد(. 

عبدالعزيز البديري أوضحت فيها أن وثم ألقت قائدة مركز التوحد املدير التنفيذي للملتقى األستاذة ابتسام بنت 

 وعنوان  3صباحا وحتى  1٠دورات أقيمت باليوم األول من الساعة  5دورات تدريبية منها  9امللتقى اشتمل على 
ً
ظهرا

الدورة األولى )طرق التدخل الصحيحة مع الطفل التوحدي في املواقف االجتماعية( قدمتها د. دينا مصطفى.. 

ات التدريس الفردي( قدمها فريق من مركز التوحد بغرب الرياض.. والثالثة بعنوان )كيف والثانية بعنوان )أساسي

أتعامل مع سلوك أخي التوحدي؟( واشترك في تقديمها كل من أ. أمل الراجح، وأ. نسرين الدغيثر.. والدورة الرابعة 

 ه سرور. بعنوان )تحفيز النطق والكالم وعالج اضطراباته للطفل التوحدي( قدمتها أ. غاد

دورات األولى بعنوان )كيفيه التواصل مع طفل التوحد في  5وتابعت البديري: إن اليوم الثاني للبرنامج اشتمل على 

البيئة املنزلية( قدمتها أ. شيرين عبداملنعم، والثانية بعنوان )تعديل سلوك الطفل التوحدي في األماكن العامة( 

ن )مراحل إعداد بيكس للنطق والتخاطب( قدمتها أ. مروة عبدالهادي، قدمتها أ.عريب املنديل، والثالثة بعنوا

 والرابعة بعنوان )املعالجة باللعب ألطفال ذواضطراب التوحد( قدمتها أ. الجوهرة عبدالواحد. 

واضافت ابتسام ان البرنامج قدم استشارات لكافة أفراد املجتمع حول التوحد خالل يومي البرنامج وتم تقديم 

إخصائيات وهن  ٦ات في عدة تخصصات وهي التخصص النفس ي السلوكي واشترك في تقديم االستشارات االستشار 

االستاذات أمل الراجح، وهناء الفريحان، وفاطمة مسرحي، والجوهرة العبدالواحد، وشيرين عبداملنعم.. 

 عبدالهادي. والتخصص الثالث التعليمي التربوي وتقدم االستشارات كل من أ. غاده سرور، وأ. مروة 

وفي الختام قامت وكيلة وزارة التعليم الدكتورة هيا العواد ومديرة عام التربية الخاصة بالوزارة األستاذة رباب 

 الزايدي جميع املشاركين في امللتقى. 
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  م 2016 أبريل 21-هـ 1437 رجب 14 الخميس

 

 كاتبات سعوديات يف جولة داخل جامعة األمرية نورة 7
كاتبات في حرم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مطلع األسبوع الجاري، في لقاء ثقافي أكاديمي  7اجتمعت 

ليشهدن أحدث اإلنجازات التي وصلت إليها الجامعة ويقفن على واقع التطور األكاديمي واملنهي والعمراني. شهدت 

كبار الشخصيات في املكتبة املركزية نقطة انطالق الكاتبات: الدكتورة زينب الخضري وسهام الشارخ ونوال قاعة 

الراشد من صحيفة الرياض، الدكتورة هيا السمهري من صحيفة الجزيرة، سارة الرشيدان وعبير العلي من 

 صحيفة الوطن، الدكتورة هيا الجوهر من صحيفة االقتصادية. 

املركزية لجامعة األميرة نورة، رافقت مسؤوالت من اإلدارة العامة لإلعالم واإلدارة العامة العالقات وحيث املكتبة 

العامة الكاتبات خالل عرض مرئي لفيلم تعريفي بالجامعة مع عرض تقرير معلوماتي إحصائي حول مشاريع وبرامج 

ب التجول بين املقتنيات األثرية للمكتبة املركزية الجامعة، فيما لفتت تقنية الذراع اآللي انتباه الكاتبات، إلى جان

املوزعة بين ردهات املكتبة، مع أحدث تقنيات التثقيف واالطالع في املكتبة حيث الجهاز اآللي للتدريب الذاتي على 

اإلسعافات األولية، وغرف العرض، ومكاتب الخلوات التعليمية املزودة بخدمات مكتبية للباحثات، كما كان هنالك 

 صالة لعرض كتب ومحطوطات أثرية حازت على إعجاب كاميرات عدد من الكاتبات. 

ومن املكتبة املركزية، استقلت الكاتبات سيارات الجولف للتهيؤ لالنتقال إلى كلية طب األسنان، حيث تجولت 

تتدرب من خاللها  الكاتبات في صالة تدريب طالبات طب األسنان للسنة الثانية املجهزة بنماذج تدريبية لرؤوس دمى

الطالبات على مراحل العالج، كما شدت الدمية حصة انتباه الكاتبات بتقنيتها التي انفردت الجامعة باستقطابها 

ألول مرة بين جامعات الدول العربية قبل ما يقارب ثالث سنوات من اليابان. ومن كلية طب األسنان، استقلت 

ترفيهي للطالبات، حيث خاضت الكاتبات ألول مرة تجربة صعود املترو في الكاتبات في جولتهن املترو إلى املركز ال

الجامعة واطالعهن على معالم الجامعة خالل رحلة التوجه إلى املركز الترفيهي، فما بين املرور بـ)مركز املؤتمرات، 

كان، الكليات، أكبر شعار املبنى الرئيس إلدارة الجامعة، املراكز الترفيهية ألعضاء وعضوات التدريس بالجامعة، اإلس

املمتد على مساحة شاسعة من أرض الحرم الجامعي(. وحيث املركز الترفيهي، اطلعت « سيفان ونخلة»للمملكة 

الكاتبات على )املسبح األوملبي، صاالت ألعاب كرة السلة والطائرة، السكواتش، إلخ من رياضات مناسبة لطبيعة 
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تمت الجولة بجلسة حو 
ُ
 من الكاتبات مع وكيالت الجامعة، الدكتورة نادرة املعجل، الطالبات...( وخ

ً
ارية جمعت كال

 الدكتورة فاتن الزامل، الدكتورة نائلة الديحان، فايزة الفايز، والدكتورة هدى الوهيبي. 
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  م 2016 أبريل 25-هـ 1437 رجب 18 اإلثنين

 احملاسبة والتدقيق
ْ
ي

َ
 جامعة نورة: التجارة اإللكرتونية أثرت على مهنت

مدى فاعلية نظم املعلومات املحاسبية في »قالت دراسة أعلنتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تحت عنوان  

ألستاذة املحاسبة املساعد في كلية اإلدارة واألعمال د. عائدة « تحقيق األمان واملوثوقية في ظل التجارة اإللكترونية

متطورة أثرت على جميع املجاالت املهنية بشكل عام، وعلى مهنتي عثمان عبدهللا إن التجارة اإللكترونية كتقنية 

املحاسبة والتدقيق بشكل خاص، وأنها )التجارة اإللكترونية( تعمل في بيئة فريدة من نوعها؛ إذ إن جميع العمليات 

اسة أن التي تتم من خاللها عمليات غير ملموسة الطابع، تفتقر آللية التوثيق في أغلب مراحلها. وأكدت الدر 

الطبيعة غير امللموسة للتجارة اإللكترونية وغياب التوثيق لعملياتها ساهما بشكل مباشر في إيجاد مشكلتين 

رئيسيتين واجهتا مهنتي املحاسبة والتدقيق، هما آلية التحقق واالعتراف باإليراد املتولد من عمليات التجارة 

نت الدراسة أن اإللكترونية، وآلية تخصيص الضرائب على مبيعات وإير  ادات عمليات التجارة اإللكترونية. كما بيَّ

توفير كل من األمان واملوثوقية ال يمكن تحقيقه إال من خالل إنشاء وتطوير نظام ربط بين نظام الشركة املحاسبي 

وموقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت، وذلك ضمن سياسات وإجراءات تقنية ومحاسبية، تعتمدها الشركة، 

ا.وي ا وتكنولوجيًّ  تم التدقيق عليها من جهة خارجية مؤهلة محاسبيًّ

من جهتها، قالت الدكتورة عائدة عثمان إن أهمية الدراسة تنبع بشكل رئيس من أهمية التجارة اإللكترونية والدور 

املحاسبي لتلك  الذي تلعبه في تأهيل الشركات للخوض في عالم العوملة، كما أن إيجاد طريقة أو آلية لحماية النظام

الشركات املستخدمة لإلنترنت يشّجع الكثير من الشركات على استخدام التجارة اإللكترونية، وتحقيق عوائد كبيرة 

ن من تطوير نموذج الربط بين نظام املعلومات 
ُّ
تساهم في تنمية االقتصاد الوطني في شتى املجاالت. وفي حالة التمك

نتمكن بطريقة علمية ومدروسة ومنظمة من زيادة حماية النظام املحاسبي لتلك املحاسبي والتجارة اإللكترونية فس

الشركات الراغبة في استخدام التجارة اإللكترونية، ومن ثم الحفاظ على االقتصاد الوطني من عمالقة اإلنترنت 

ته وتقويمه سيساهم وتعزيز ثقة أصحاب املصالح. وبما أن النظام املحاسبي يعد املحور الفقري ألي شركة فإن تقوي

 بشكل كبير في حماية الشركة ونموها بشكل أكثر فاعلية. 
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  م 2016 أبريل 27-هـ 1437 رجب 20األربعاء 

م معرضًا للكتاب وحقوق املؤلف
ّ
 جامعة نورة تنظ

هـ معرض الكتاب وحقوق املؤلف 1437رجب  2٠تعقد جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن اليوم األربعاء  

م، برعاية مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، وتنظيم عمادة شؤون املكتبات، على مدار أسبوع، حيث 2٠1٦

حضور عدد من املؤِلفات الالتي سيصاحبه فعاليات ثقافية وفكرية بمشاركة عدد من الجهات ذات العالقة، و 

عن مؤلفاتهن. 
ّ
 سيوق

من جانبها أشارت عميدة شؤون املكتبات بالجامعة الدكتورة عفاف نديم إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار 

والذي يعد خطوة مهمة على طريق نشر القراءة لجميع  2٠1٦االحتفاء باليوم العالمي للكتاب وحقوق املؤلف 

 لدعم الكتاب، وستكون الزيارة األعمار وتشجيع 
ً
فرص االستمتاع بها، كما أنها فرصة للمكتبة للعمل جميعا

 .
ً
 وحتى الرابعة عصرا

ً
 ملنسوبات الجامعة وسيدات املجتمع من الساعة التاسعة صباحا

حلقة  إضافة إلى« أسرة قارئة.. أّمة واعية»، و «القراءة وأثرها على الشخصية»حيث ستعقد عدد من الندوات مثل 

ل ذلك عدد من الدورات. «الكتابة وسيلة للسعادة الال متناهية»نقاش 
ّ
 ، يتخل

الجدير ذكره أن املعرض يشارك به عدد من الجامعات املحلية كجامعة امللك سعود، جامعة اإلمام محمد بن 

سالمية، إلى جانب سعود اإلسالمية، جامعة امللك عبد العزيز، جامعة أم القرى، جامعة امللك فيصل، الجامعة اإل 

مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني، دارة امللك عبد العزيز، وكذلك عدد من املكتبات العامة، فيما سيتم إطالق 

 عدد من الحمالت والتعريف فيها مثل: وحدة خدمات املستفيدين، نظام فيفا، وحملة الكتاب الطائر. 
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  م 2016 أبريل 29-هـ 1437 رجب 22 الجمعة

ل الرؤية السعودية 
ِّ
حتديًا كبريًا أمام املؤسسات احلكومية عمومًا  2030متث

 واملؤسسات التعليمية على وجه اخلصوص
موافقة مجلس الوزراء يوم االثنين أمس األول، ومن ثم إعالن صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان عن 

ل نقطة انطالق للسعودية الجديدة، انطالقة تأخذ اململكة عبر برنامج إصالحي يختصر الزمن إلى حيث 
ّ
الرؤية يمث

وولي عهده األمين  -حفظه هللا -سلمان بن عبدالعزيز تريد القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين امللك 

صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف، وولي ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان حفظهما 

 هللا. 

ر مقولته الشهيرة )السعودية ستكون 
ّ
من يستعيد كلمة خادم الحرمين الشريفين بعد توليه الحكم مباشرة يتذك

 للعالم على جميع املستويات(؛ تلك املقولة امللكية كانت املرتكز النطالقة الرؤية السعودية التي وإن أن
ً
موذجا

 بالدرجة األولى إال أنها في واقع األمر ارتقاء بالجانب االجتماعي والثقافي والعسكري 
ً
 اقتصاديا

ً
أخذت في مظهرها عمقا

 عبر رؤية شاملة ومتكاملة. 

ي، الجميع مسؤول عنه وعن نجاحها، حيث أعلن ذلك صاحب السمو امللكي األمير محمد بن الرؤية مشروع وطن

سلمان، وهي رؤية تواجه مجموعة من التحديات التي يأتي في مقدمتها: تحقيق تنّوع مصادر الدخل مع استمرار 

دولة ال تعتمد على  2٠2٠البرنامج التنموي دون املساس برفاهية الطبقة املتوسطة وما دون، أن نكون في عام 

 أن ثروتنا الحقيقية في اإلنسان وعقله وليس في النفط 
ً
 في مسارنا التنموي وتأكيدا

ً
 نوعيا

ً
ل تحوال

ّ
النفط فذلك يمث

 فقط. 

 من هذا التحدي في قدرتها على قوة البناء وتحقيق االستقاللية وتوفير 
ً
 أساسيا

ً
وتعتبر املؤسسات التعليمية جزءا

 أن الرؤية أشارت صراحة لذلك بتوقعها أن مصادر دخل لها تستط
ً
يع من خالله تحقيق التميز العالي وخصوصا

 أمام الجميع 
ً
تكون هناك خمس جامعات سعودية في مصاف الجامعات العاملية املتقّدمة مما يعني معه تحديا

الرؤية التي سترتكز ناهيك عن أن التعليم هو املسؤول عن توفير وتأهيل العنصر البشري القادر على تحقيق تلك 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160428/av29.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160428/av29.htm


 
80 

على العقل واليد السعودية في تحد آخر نثبت من خالله ألنفسنا وللعالم أن السعودية ببرنامجها اإلصالحي تستعيد 

 شبابها النطالقة نوعية جديدة . 

 

  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

 20جامعة األمرية نورة وأرامكو وويربو يدشنون اكرب مركز نسائي لتوظيف 
 -ألف سعودية 

بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيس ى دشنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس بمقرها  

ألف  2٠ئي بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وشركة "ويبرو ليميتد"،الهادف إلى توفير مركز األعمال النسا

فرصة وظيفة للمرأة السعودية خالل العشر سنوات املقبلة، في تخصصات الخدمات، والتمويل، واملحاسبة 

عالي مديرة جامعة واملوارد البشرية والخدمات املكتبية.وجرى خالل الحفل الذي أقيم بهذه املناسبة وحضره م

األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل وعدد من شركاء النجاح ، التوقيع على اتفاقية الشراكة 

إلنشاء املركز .وأوضح وزير التعليم في كلمه له، أن املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي 

 ملا حرصت عليه واحتياجات سوق العمل بشراكة إستراتيجية بين أ
ً
حد روافد العلم واملعرفة، و يأتي انعكاسا

اململكة من تطوير كل ما يخص املرأة السعودية كونها نواة للتنمية حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات 

ها سوق العمل من أوليات املشروعات التنموية في اململكة.وشدد على أن الوزارة حريصة على تطوير مستوى خريجي

من مختلف التخصصات ألدراك العاملون في التعليم بالتغيرات املضطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص 

والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات سوق العمل، وما ملسوه من أهمية االستعداد لذلك التغيير بالتخطيط 

الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات  للمستقبل والتعامل مع تلك املتغيرات بخطط مدروسة للتوسع والتقويم

تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات املحلية والعاملية.من جهتها أكدت الدكتورة العميل في كلمتها، أن 

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية 

وتنفيذ استراتيجيات الدولة، ويأتي مركز األعمال  -حفظهم هللا-العمل وفقا لتوجهات والة األمر باملعرفة والقيم و 

النسائي لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية 

شاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل ( لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة اإلنسان وبرفع نسبة امل2٠3٠)

ولتحقيق الغاية السابعة من خطة الجامعة اإلستراتيجية بتنويع مصادر التمويل وضمان االكتفاء املالي 

http://www.al-jazirahonline.com/news/2016/20160502/80609
http://www.al-jazirahonline.com/news/2016/20160502/80609
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واستدامته.أشارت إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن يقوم مركز األعمال النسائي بدوره في تطوير مواهب املرأة 

وتقديم خدمات بتكاليف مناسبة وإنشاء مراكز لتقليص معدل البطالة ودعم السعودية وتطوير صناعة املعرفة 

 االقتصاد املحلي حيث تستهدف رسالة الجامعة الريادة التعليمية والبحثية لبناء االقتصاد املعرفي بشراكة 

 مجتمعية وعاملية.بدوره بين رئيس 

أن املركز يعد األكبر من نوعه في املنطقة ويستهدف أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين حسن الناصر، 

ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد استكمال مراحله األربع بنهاية عام  2٠توفير فرصا نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

م.وأفاد الناصر أن أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي "أوتوكاد"، الذي سيقدم 2٠24

اد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشروعات أرامكو السعودية ومشاريع القطاعات األخرى، وهو خدمة إعد

عمل يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من املعتاد تنفيذه خارج اململكة، وسيكون املركز بمثابة نقطة البداية 

قيق النجاح .ذكر أن مشروع مركز لتشغيل مجمع األعمال النسائي واالستثمار فيه وتوفير بيئة عمل تكفل له تح

األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة، يمثل عند اكتمال تشغيله، أكبر مركز من نوعه في املنطقة يقدم خدمات 

الرسم الهندس ي وتقنية املعلومات ومساندة إجراءات األعمال، وسيستفيد منه عدد من القطاعات الحكومية 

لغاز، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى قطاع االتصاالت والصناعية مثل قطاع البترول وا

 وقطاع اإلنشاءات.
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  م 2016 مايو 5-هـ 1437 رجب 28الخميس 

ة»جائزة أفضل مبادرة جمتمعية لربنامج 
ّ
 التطوعي جبامعة نورة« أكن

حصد برنامج أِكّنة التطوعي جائزة أفضل مبادرة مجتمعية مشاركة في امللتقى التطوعي األول لفطن التابع لوزارة  

التعليم )جيل فطن.. يبادر بالتطوع( والذي أقيم منتصف رجب املنصرم، الذي يهدف للتوعية والتثقيف بأهمية 

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن كرئيسة  التطوع، وقد شارك ضمن الفريق طالبات من الكليات الصحية من

 املبادرة ومؤسستها الطالبة في كلية التمريض سحر بنت تركي العنزي. 

سنة فما فوق في مختلف  ٦5هي مبادرة مجتمعية تحفظ وتصون حقوق كبير السن لكال الجنسين من عمر « أكنة»

« تحت شعار»، واالجتماعية، والسريرية، مؤسسات املجتمع، وتخدمهم من جميع النواحي الصحية، والنفسية

 
ً
 نرعاكم كبارا

ً
 «. رعيتمونا صغارا

 يبلغ أصغر األفراد  39٠ويضم الفريق 
ً
، وأكبرهم رجل يعمل استشاري أمراض كبار السن، مهما  11متطوعا

ً
عاما

وورش عمل تخص عدت دورات « أكنة»جعلها تحظى باهتمام بالغ في اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء، وقد قدمت 

 للصعوبات واملشاكل التي قد تواجههم بالتعامل مع 
ً
كبار السن وذويهم بهدف تطوير الرعاية الصحية املقدمة وتجنبا

ذويهم وكذلك تطوير األنشطة والبرامج الترفيهية، من أجل أن تتبوأ مبادرة أِكّنة التطوعية موقع الريادة ضمن 

املحلي أو اإلقليمي أو الدولي، وتعمل املبادرة على التخطيط لتنفيذ املبادرات التطوعية سواء على املستوى 

مشروعات استثمارية تخدم الفئة املستهدفة وتوسيع نطاق العمل بالشراكة مع املراكز الطبية واملستشفيات 

صة الحكومية والخاصة ودور اإليواء، باإلضافة إلى تأسيس مركز متكامل يخدم كبار السن من جميع النواحي وخا

الرعاية الصحية بمفهومها املتقدم، ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط وكالة الجامعة للشئون الصحية لهذا العام 

 والتي حرصت على تفعيل دور طالبات الكليات الصحية في إعداد واملشاركة في خدمة املجتمع. 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160505/ln68.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160505/ln68.htm
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  م 2016 مايو 6-هـ 1437 رجب 29الجمعة 

م مشروعات عن التعليم 
ّ
مقهى اإلبداع يف جامعة األمرية نورة يقد

 2030للسعودية 

مت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اللقاء الرابع ملقهى اإلبداع 
ّ
نظ

والذي يهدف إلى تبادل الخبرات املهارات بين منسوبات العمادة وتحفيز املواهب واإلبداعات الفردية والجماعية، 

م اإللكتروني: التعريف والتفعيل(. )التعل 3٠ 2٠حيث تناول اللقاء رؤية السعودية 
ّ
 يم والتعل

وأوضحت مديرة إدارة التطوير بالعمادة الدكتورة فادية الخضراء في كلمتها االفتتاحية أن الرؤية هي بمثابة الرادار 

الذي يوجهنا إلى الوجهة الصحيحة، مبينة أن هذا اللقاء من خالل ورش العمل سيلقي الضوء على املشاركات 

)التعليم والتعلم اإللكتروني(، حيث تطلب من املشاركات تقديم أفكار  2٠3٠ن بنود رؤية السعودية ببندين م

م اإللكتروني، ثم تعرض مخرجات اللقاء في معرض األفكار، وتقوم 
ّ
ومشاريع وبرامج لتفعيل الرؤية في مجال التعل

اريع بوضع إشارة صح أمام أفضل املشاريع املشاِركات بقراءة األفكار واملشاريع في معرض األفكار، ويقيمن املش

مشاريع نالت أكبر نسبة تصويت من املشاركات مثل )محور ترسيخ القيم  5املعروضة، ويتم اإلعالن عن أكثر من 

اإليجابية في شخصيات أبنائنا بتطوير املنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها(، حيث فاز املشروع برنامج 

زيز القيم لدى الطفل مثل التعاون والصدق واالحترام تقدمها شخصية كرتونية، تتضمن قصص لألطفال لتع

القيمة وعلى الطفل أن يستجيب للمشكلة املطروحة، ووفق أجابته ينتقل للمستوى الثاني، و)محور إنشاء مجالس 

ئهم، حيث فاز مشروع ألولياء األمور( يطرحون من خاللها اقتراحاتهم ويناقشون القضايا التي تمس تعليم أبنا

م بهدف تطوير أداء املعلم، 
ّ
إضافة خاصية تقييم من قبل أولياء األمور للمعلمين من كافة مجاالت التعليم والتعل

( لتمكينهم من إقامة شراكة 2٠2٠-1442من األسر في األنشطة املدرسية بحلول عام  % 8٠و)عن محور إشراك 

بيانات ألولياء األمور تضم تخصصاتهم ومهاراتهم ومواهبهم التي يمكن  نوعية مع املدرسة فاز مشروع تأسيس قاعدة

أن يساهموا بتقديمها في األنشطة املدرسية، وسيتم طرح هذه املشاريع ضمن مجموعات التركيز في جامعة األميرة 

ء الوطن وتحقيق أهدافها من أجل بنا 2٠3٠نورة لتطوير األفكار إلى مشاريع تساهم في تحقيق رؤية السعودية 

 واإلنسان. 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160506/ln83.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160506/ln83.htm
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  م 2016 مايو 7-هـ 1437 رجب 30السبت 

 للتوعية باضطرابات النطق يف جامعة األمرية نورة«.. أعطني فرصة»

 

بهدف نشر الوعي الصحي بين « أعطني فرصة»نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن أمس األول فعالية 

طالبات ومنسوبات الجامعة، حيث قامت كلية الصحة وعلوم التأهيل من خالل قسم التخاطب والبلع بالتوعية 

وأهمية الكشف املبكر عن ، «أعطني فرصة»بماهية اضطرابات النطق واللغة من خالل تنظيمها لفعالية 

 االضطرابات النطقية واللغوية، إلى جانب التعريف بالخدمة املقدمة لهذه الفئة التي تسهم في دمجهم في املجتمع. 

دمت خالل الفعالية حول اضطراب )التأتأة(، تم اإلشارة إلى بدء ظهور التأتأة منذ الطفولة 
ُ
وفي محاضرة توعوية ق

استمرارها مدى الحياة، فيما تختلف أسبابها بين الشعور باإلحراج أو اإلثارة أو تكون حيث يحدث في بعض الحاالت 

 تجاهه وأن 
ً
ألسباب عضوية، مما يتطلب على األشخاص الذين يتعاملون مع الشخص )املتأتئ( أن يكون صبورا

والتأتأة( متمنية بذل  يتكلم معه ببطء وال يقاطعه، ثم عرضت إحدى الطالبات تجربتها مع التأتأة بعنوان )حياتي

املزيد من الجهود لزيادة وعي املجتمع في طرق التعامل مع هذه الفئة من الناس، ثم قدمت طالبات قسم التخاطب 

واللغة للحضور جهاًزا لتجربة معاناة املتأتئ، وكان أول من قام بهذه التجربة وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة 

يعاب الحضور واستفادته من الفعالية بمسابقة إلكترونية، إلى ذلك شكرت نسرين العواجي، وتم قياس مدى است

سعادة عميدة الكلية الدكتورة لينا فهمي حماد الطالبات واملشرفات القائمات على هذه الحملة الجديدة من نوعها 

 ة الشفاء واإليمان. في الجامعة، منوهة باهتمام معالي مديرة الجامعة بمثل هذه األنشطة ومتمنية للمصابين بالتأتأ

http://www.al-jazirah.com/2016/20160507/ln70.htm
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  م 2016 أبريل 22-هـ 1437 رجب 15 الجمعة

 جبامعة نورة «نساء يف ذاكرة الوطن
في تاريخ السعودية  عرضت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أبرز نساء التاريخ السعودي من شخصيات أسهمت

خالل معرض )نساء في ذاكرة الوطن(، في ملتقى التراث والفنون الثاني الذي تقيمه الجمعية السعودية للمحافظة 

  .على التراث والفنون في مركز امللك فهد الثقافي، بالتعاون مع الجامعة بمناسبة يوم التراث العالمي

مطيعة بنت جابر »هذه الشخصيات، إذ أبرزت الجامعة اسم وقدمت الجامعة نبذة مختصرة عن كل شخصية من 

موضحة أنها من نساء منطقة الجوف )شمال اململكة( الالتي كن يرافقن الجيش أثناء املعارك وتقدم « الخالدي

هـ( التي 14)القرن « سلمى بنت سراي بن زويمل»الدعم اللوجستي ألفراد الجيش وقد قتلت أثناء إحدى املعارك، و 

من منطقة الجوف )شمال اململكة( التي كانت تتصدى « فهدة البحيران»(، ثم 1333في معركة جراب عام ) شاركت

هـ التي خبأت املصابين 14من عنيزة في القرن « موض ي الحمد البسام»للفار من املعركة وتلطخ وجهه بالصدأ، ثم 

للين إلى الرياض والكويت رغم التشديدات ورعتهم وداوتهم وجهزتهم للعودة متس« الصريف»واملطلوبين بعد معركة 

الناشطة السياسية في منطقة حائل في « علياء بنت عبدالعزيز بن حمّيان»واملخاوف، ثم أبرزت الجامعة اسم 

« فاطمة بنت زامل السبهان»ووضعها قيد اإلقامة الجبرية، ثم « جبة»هـ التي اضطر حاكم حائل لنفيها إلى 13القرن 

هـ موضحة أنها امرأة شديدة البأس، قوية الشخصية، إذ أسندت إليها الوصاية 13ئل في القرن من أهالي منطقة حا

أعوام كانت  3على حفيدها سعود العبدالعزيز ال الرشيد، فحكمت حائل باسمه وبتفويض من الجماعة مدة 

أشهر نساء الطائف في وهي من « غالية بنت عبدالرحمن البقمي»تفاوض الوفود وتأمر بالحروب وتشن املعارك، ثم 

هـ، التي تولت السلطة بعد وفاة زوجها أمير الدولة السعودية األولى في )تربة(، فقادت الجيش وهزمت 13القرن 

شقيقة مؤسس الدولة « نورة بنت عبدالرحمن»جيش محمد علي والي الدولة العثمانية في مصر مرتين، ثم 

لذكاء وكان لها دور عظيم في استعادة الرياض، إذ شحذت همة السعودية املعاصرة التي تتميز بقوة الشخصية وا

أخيها بعد فشل املحاولة األولى، كانت املستشارة األمينة للملك، وكانت تدير شؤون العائلة وإدارة القصر، تعلمت 

القراءة القراءة والكتابة بسرعة فعلمتها للبنات اليافعات في خطة إعداد معلمات وكانت تبذل الجوائز ملن تتعلم 

العديد من « نساء في ذاكرة الوطن»والكتابة وتحفظ القرآن، فيما قدمت جامعة األميرة نورة خالل معرض 

  .املقتنيات األثرية النسائية من ملبوسات وقالئد وأوان تاريخية

http://www.okaz.com.sa/new/mobile/20160422/Con20160422835662.htm
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  م 2016 أبريل 11-هـ 1437 رجب 4 اإلثنين

 االحتياجاتجامعة األمرية نورة تقيم يومًا ترفيهيًا لذوي 

http://www.alyaum.com/article/4130582 

 

 

  م 2016 أبريل 17-هـ 1437رجب  10 األحد

 «احملاسبة التثقيفي»جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى 

http://www.alyaum.com/article/4131634 
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  م 2016 أبريل 21-هـ 1437 رجب 14 الخميس

ف طالبات جامعة نورة مبخاطر املخدرات« نرباس»
ّ
 يعر

ومعرض « ملتقى املحاسبة التثقيفي األول »خالل مشاركته في « نبراس»الوطني للوقاية من املخدرات يسعى املشروع  

املهنة املصاحب له، الذي انطلق، اإلثنين املاض ي، في مقر جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، برعاية مديرة 

واإلسهام في زيادة نشر الوعي بمخاطرها الجامعة، واستمر ثالثة أيام، إلى تثقيف الطالبات بمخاطرآفة املخدرات 

 على الفرد واملجتمع، ودعم الشراكة املجتمعية مع كافة مؤسسات املجتمع املختلفة في محاربة املخدرات.

وساهم امللتقى في تعريف املشاركات ببرامج املشروع املتنوعة التي تهدف إلى الوصول لجميع أفراد املجتمع، كما قدم 

املشاركة ورقة عمل في يومه األول، اشتملت على محورين أساسيين، األسرة وتأثيرها في تكوين مشروع نبراس خالل 

لبنة قوية ألساسات مجتمع ناضج مدرك معنى الرقابة الذاتية، واملحور الثاني خطوات اإلرشاد والعالج من خالل 

ة باإلدمان وكيفيه التعامل معها، للتعامل مع املشكالت األسرية الخاص 1955توجيه من يعاني من األسر إلى رقم 

كما قدم ورقة عمل حول ظاهرة املخدرات وسبل الوقاية منها من خالل شرح عن تأثير املخدرات على العقل 

 والجسم.

من جانبها، ذكرت مديرة إدارة البرامج النسائية باللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات هناء الفريح، أن إدارة البرامج 

نة وبالتعاون مع إدارة مكافحة املخدرات بمنطقة الرياض شاركت في امللتقى بمعرض توعوي متكامل، النسوية باألما

احتوى على عينات للمخدرات ووسائل التهريب، والشرح على أنواع املخدرات وأضرارها، كما ساهمت شخصيات 

تيبات التثقيفية والتوعوية، في جذب منسوبات الجامعة والطالبات، من خالل توزيع الك« باسم، وبسمة، ونبراس»

وخصص قسم من املعرض املشارك صورا لشهداء الواجب وعرض أفالم توضح جهود الدولة في مجال الحد من 

 انتشار املخدرات. 

وأشادت الفريح، بالجهود التي تقدمها جامعة األميرة نورة في مواجهة املخدرات وتقديمها للبرامج الوقائية واإلرشادية 

نسوبات الجامعة، كما أشادت بالتعاون الدائم والداعم للمشروع الوطني للوقاية من املخدرات للطالبات وم

الذي يحظى باهتمام من صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد ونائب « نبراس»

 رئيس مجلس الوزراء ورئيس للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، وبمبادرة من سابك.

http://www.alyaum.com/article/4132413
http://www.alyaum.com/article/4132413
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  م 2016 أبريل 13-هـ 1437 رجب 6 األربعاء

 جامعة األمرية نورة تقيم يوما ترفيهيا لذوي االحتياجات اخلاصة

-lbiladdaily.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9https://www.a

-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9

-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9

-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7

%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7/ 

 

 م 2016 أبريل 19-هـ 1437 رجب 12 اإلثنين

 "احملاسبة"جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى 
http://www.albiladdaily.com/جامعة-األميرة-نورة-تنظم-ملتقى-المحاسب/ 

 

  م 2016 أبريل 22-هـ 1437 رجب 15 الجمعة

 

 مشروع )نرباس( وجامعة األمرية نورة شراكة جمتمعية وقائية بني
https://www.albiladdaily.com/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-

%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-

%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-

%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3-

%D9%88/ 

 

 

 

 

 

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%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D9%84/
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%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D9%84/
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%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D9%84/
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%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D9%84/
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%D9%82%D9%8A%D9%85-%D9%8A%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%87%D9%8A%D8%A7-%D9%84/
http://www.albiladdaily.com/جامعة-الأميرة-نورة-تنظم-ملتقى-المحاسب/
https://www.albiladdaily.com/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%88/
https://www.albiladdaily.com/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%88/
https://www.albiladdaily.com/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%88/
https://www.albiladdaily.com/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%88/
https://www.albiladdaily.com/%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%88/
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

 ألف سعودية 20تدشني أكرب مركز نسائي لألعمال لتوظيف 

 

بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيس ى دشنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس  

الهادف إلى توفير ” ويبرو ليميتد“األول بمقرها مركز األعمال النسائي بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية، وشركة 

قبلة، في تخصصات الخدمات، والتمويل، ألف فرصة وظيفة للمرأة السعودية خالل العشر سنوات امل 2٠

 . واملحاسبة واملوارد البشرية والخدمات املكتبية

وجرى خالل الحفل الذي اقيم بهذه املناسبة وحضره معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة 

ز . وأوضح وزير التعليم في كلمه هدى العميل وعدد من شركاء النجاح ، التوقيع على اتفاقية الشراكة إلنشاء املرك

له أن املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات سوق العمل بشراكة إستراتيجية بين أحد 

 ملا حرصت عليه اململكة من تطوير كل ما يخص املرأة السعودية كونها نواة 
ً
روافد العلم واملعرفة و يأتي انعكاسا

هتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق العمل من أوليات املشروعات التنموية في اململكة. للتنمية حيث جاء اال 

وشدد معاليه على أن الوزارة حريصة على تطوير مستوى خريجيها من مختلف التخصصات. من جهتها أكدت 

اتها وطاقاتها لتحقيق الدكتورة العميل في كلمتها أن جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكان

وتنفيذ استراتيجيات  -حفظهم هللا-استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة والقيم والعمل وفقا لتوجهات والة األمر 

الدولة، ويأتي مركز األعمال النسائي لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية 

( لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة اإلنسان وبرفع نسبة املشاركة 2٠3٠للمملكة العربية السعودية )

الفاعلة للمرأة في سوق العمل ولتحقيق الغاية السابعة من خطة الجامعة اإلستراتيجية بتنويع مصادر التمويل 

 وضمان االكتفاء املالي واستدامته.

https://www.albiladdaily.com/تدشين-أكبر-مركز-نسائي-للأعمال-لتوظيف-20/
https://www.albiladdaily.com/تدشين-أكبر-مركز-نسائي-للأعمال-لتوظيف-20/
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  م 2016 أبريل 12-هـ 1437 رجب 5 الثالثاء

 «احرتافية »بدورات « التطوع»تلهم « جامعة نورة»

، ومعرض التوظيف املقام في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن «نورة العطاء التطوعي األول »واصل أمس ملتقى 

مستشارة عمادة ، قدمتها «إعداد السيرة الذاتية باحترافية»فعالياته لليوم الثاني بأربع ورش عمل، إذ استهل بورشة 

التطوير وتنمية املهارات الدكتورة محاسن شمو، وتناولت فيها مفهوم السيرة الذاتية، وكيفية إعدادها واألخطاء 

الشائعة في كتابتها، واألشياء التي يجب تجنبها في كتابة السيرة الذاتية ومعناها من الناحية الوظيفية. بعد ذلك كانت 

؟ وتولت تقديمها رئيسة قسم تصميم البرامج «هلين نفسك لسوق العملكيف تؤ »هناك ورشة عمل بعنوان 

التدريبية بعمادة التطوير وتنمية املهارات طرفة الشلهوب، وتطرقت فيها إلى كيفية إكساب املشاِركة املهارات 

ة سوق املطلوبة واالشتراطات الالزمة في سوق العمل للتأهل والحصول على الوظيفة املناسبة، والتعريف بماهي

 .العمل والعلم بمتطلباته وإكساب املشاِركة الثقة بالنفس للتقدم ألرباب العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/Articles/15006736/-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9--%D8%AA%D9%84%D9%87%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9--%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-
http://www.alhayat.com/Articles/15006736/-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9--%D8%AA%D9%84%D9%87%D9%85--%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9--%D8%A8%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA--%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-


 
91 

  م 2016 أبريل 14-هـ 1437 رجب 7 الخميس

 دراسة: املساكن املهجورة تهدد األمن والسالمة

نورة بنت عبدالرحمن ضرورة وضع آلية تنفيذية ملواجهة مشكلة املساكن املهجورة أكدت دراسة من جامعة األميرة  

واملتدهورة والتي تمثل بؤر تهديد لألمن والسالمة، وأوضحت أن نمو مدينة الرياض في بداية نشأتها كان حول نواة 

 للمدينة العربي
ً
 تاريخيا

ً
ة اإلسالمية، فلم تكن هناك تمثلت في املسجد الجامع وقصر الحكم والسوق، وذلك امتدادا

خطة موضوعة أو نظام يحكم امتدادها وتوسعها، بل كان يتم عن طريق ملء األراض ي الفضاء داخل سور املدينة، 

 .أو بإقامة املباني عند أطرافه

وأوضحت رئيس قسم الجغرافيا في كلية اآلداب في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة ابتسام القاض ي 

( توسعت املدينة في االتجاهات املختلفة بأسلوب تراكمي حلقي، إذ نمت 193٠هـ )135٠ه بعد هدم السور عام أن

على حساب األراض ي الزراعية والبساتين املحيطة باملدينة، وصارت تبتلع قرى صغيرة مجاورة بعد تحويلها إلى 

  .استخدامات سكنية وذلك مع إغراءات األسعار املرتفعة لألراض ي

كان شكل املدينة حينها يتميز بالساحات املحدودة املساحة واملساكن التقليدية املبنية من الطين والخشب و 

 .والشوارع الضيقة امللتوية الكثيرة األزقة

وقالت القاض ي إنه مع اتساع املدينة ونموها ونزوح السكان املواطنين من وسطها ألطرافها شكلت األحياء القديمة 

 من استخ
ً
دامات األراض ي غير املنظمة والتي مثلت عقبة أمام تطوير املدينة لتصبح على غرار املناطق أنماطا

العشوائية، إذ تتسم بسمات اجتماعية واقتصادية معينة، كونها مناطق تركز الفقراء وذوي الدخل املحدود 

 بعدم التنظيم، وشكلت بيئة حضرية غير صحية،
ً
، كما  والعمالة الوافدة. كما اتسمت عمرانيا

ً
أي غير الئقة سكنيا

 مع النمو السكاني املتسارع
ً
 .أنها تعترض عملية التنمية الحضرية وتعوقها، خصوصا

وأوصت القاض ي بتوفير قاعدة بيانات يفيد منها الباحثون تشمل اإلحصاءات السكانية واالجتماعية واالقتصادية 

الظاهرات البشرية واملساهمة في تقديم الحلول والديموغرافية ليتمكن الباحثون واملختصون من درس وتحليل 

للمشكالت واملشاركة في صنع القرار التنموي، إضافة إلى ضرورة وضع آلية تنفيذية ملواجهة مشكلة املساكن 

املهجورة واملتدهورة والتي تمثل بؤر تهديد لألمن والسالمة، مع التأكيد أنه عند هدم وإزالة األحياء الشعبية إلعادة 

http://www.alhayat.com/m/story/15040904
http://www.alhayat.com/m/story/15040904
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ا ال بد أن يسبقها درس لخصائص السكان الذين يقيمون في املباني املزالة ونوعية النشاط اإلنتاجي الذي تعميره

 يمارسونه في تلك األحياء حتى ال يترتب على إجالئهم من مساكنهم 

مشكالت في اإلسكان وارتفاع في اإليجارات مع أهمية إتاحة الفرص لهم ملمارسة أنشطتهم اإلنتاجية لتحقيق 

 .جاتهم املعيشيةحا
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 م 2016 أبريل 20-هـ 1437 رجب 13 األربعاء

 مستثمرة من طالبات جامعة األمرية نورة يعرضن أعماهلن 20

، في البهو  2٠عرضت  
ً
األمامي بين محطة كلية العلوم مستثمرة من طالبات السنة التحضيرية أعمالهن أخيرا

التابع لقسم تطوير الذات، وتميزت « أرباح»والحاسب ومركز خدمات الطالبات، ضمن فعاليات السوق املفتوح 

املشاركات بطرح مشاريع متخصصة في الكروشيه والتغليف وتنسيق الزهور والتصوير الفوتوغرافي واملطبوعات. 

محمد الحربي أن الهدف من هذا املعرض هو ربط الربح املادي  وأوضحت رئيسة قسم تطوير الذات عائشة

باملعنوي، وأرباحنا اليوم هي قيم جامعة األميرة نورة مثل النزاهة والجودة والثقة والصدقية، وجميع املنتجات 

قيمة املشاركة تحمل هذه املعايير، مثل ركن العطور املصنعة محلًيا يحمل قيمة االنتماء، والحرف اليدوية لها 

 للصدقية عند الطالبات، وقالت 
ً
 على أهمية الربح املعنوي تم تخصيص ركن للبيع الذاتي تعزيزا

ً
الجودة، وتركيزا

التجارة أرباحها كثيرة وأهم ربح ال بد لكل إنسان أن يحافظ عليه هي أخالقه، فال تجعلك األرباح املادية »الحربي: 

 .«تتنازل عن األرباح املعنوية

 ملشاريعهن « أرباح»د معرض إلى ذلك، ُيع
ً
أحد الفرص التي تقدمها جامعة األميرة نورة لطالباتها املستثمرات دعما

 .املميزة حتى تجد طريقها إلى مجاالت أكبر
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  م 2016 أبريل 21-هـ 1437 رجب 14 الخميس

 جامعة دولية 200أفضل ضمن « نورة»جامعة 

عام  «UI GreenMetric» جامعة دولية في تصنيف 2٠٠ُصنفت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بين أفضل  >

مدى اهتمام  «UI GreenMetric» ، في الوقت الذي يقيس تصنيف179، بعد حصولها على املرتبة الـ2٠15

  .ها ومنسوبيها، وتقيدها بمعايير حماية البيئة واملحافظة عليهاالجامعات املشاركة بتوفير البيئة املناسبة لطالب

ويتماش ى هذا التصنيف مع االهتمام العالمي بالبيئة واملحافظة عليها، التي تعد من أهم التحديات العاملية الحالية 

 بحماية البيئة واستدامتها ودعم األبحاث
ً
 خاصا

ً
املختلفة في هذا  واملستقبلية، إذ أولت الدول املتقدمة اهتماما

  .املجال لتوفير بيئة آمنه لألجيال املقبلة

 من املحاور األساسية املتوافرة واملطبقة داخل الحرم الجامعي؛ مثل سبل 
ً
في حين شملت معايير التقويم عددا

االقتصاد في استهالك املياه، وطرق الحد من تلوث البيئة الناتج من استخدام وسائل املواصالت املتعددة، 

واستخدام الطرق املناسبة للتخلص من النفايات، وموقع الحرم الجامعي وبنيته التحتية، ودور الجامعة في عملية 

التثقيف والتعليم بمدى أهمية االهتمام بالبيئة، إضافة إلى توجه املسؤولية املجتمعية نحو تكوين جيل يعي قضايا 

وكيلة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للتطوير والجودة في  حماية البيئة وزرع ثقافة االهتمام بها. بدورها أكدت

الجامعة الدكتورة فاتن الزامل أن الحصول على هذا املركز يأتي ضمن حرص الجامعة على املنافسة على مواكبة 

ذا اإلنجاز لم املعايير الدولية والوصول إلى أعلى املراتب واالرتقاء بمكانة الجامعة لدى املجتمع الدولي، منوهة بأن ه

يكن ليتحقق لوال كرم هللا ثم تضافر الجهود للرقي بالجامعة مع السعي املستمر لتحقيق مراكز متقدمة في املستقبل 

 .بإذن هللا، وفق توجيهات واهتمام مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل

 «UI GreenMetric» عوة رئيسةوكانت الجامعة قدمت في إطار اهتماماتها بالبيئة واستدامة املحافظة عليها د

البروفيسورة ريري ساري والوفد املرافق لها، خالل زيارتهم اململكة الشهر املاض ي، إذ اطلعت على مرافق الجامعة 

 .املختلفة
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  م 2016 أبريل 22-هـ 1437 رجب 15 الجمعة

 «توحيد اململكة»تستعرض سعوديات قاتلن لـ« جامعة نورة»
ملكة عرضت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أبرز نساء التاريخ السعودي من شخصيات أسهمت في تاريخ امل

خالل معرض )نساء في ذاكرة الوطن(، في ملتقى التراث والفنون الثاني الذي تقيمه الجمعية السعودية للمحافظة 

نيسان  18على التراث والفنون في مركز امللك فهد الثقافي، بالتعاون مع الجامعة بمناسبة يوم التراث العالمي املوافق 

  .)أبريل(

مطيعة بنت جابر »ل شخصية من هذه الشخصيات، إذ أبرزت الجامعة اسم وقدمت الجامعة نبذة مختصرة عن ك

، موضحة أنها من نساء منطقة الجوف الالتي رافقن الجيش أثناء املعارك، وتقدم الدعم اللوجستي ألفراد «الخالدي

ة جراب عام هـ( التي شاركت في معرك14)القرن الـ« سلمى بن سراي بن زويمل»الجيش وقتلت أثناء إحدى املعارك، و

من منطقة الجوف التي كانت تتصدى للفاّر من املعركة وتلطخ وجهه بالصدأ، ثم « فهدة البحيران»هـ، ثم 1333

، ورعتهم «الصريف»( التي خبأت املصابين واملطلوبين بعد معركة 14من عنيزة )القرن الـ« موض ي الحمد البسام»

يت، على رغم التشديدات واملخاوف، ثم أبرزت الجامعة اسم وداوتهم وجهزتهم للعودة متسللين إلى الرياض والكو 

هـ( التي اضطر حاكم حائل 13الناشطة السياسية في منطقة حائل )القرن الـ« علياء بنت عبدالعزيز بن حمّيان»

هـ(، 13من أهالي حائل )القرن الـ« فاطمة بنت زامل السبهان»ووضعها قيد اإلقامة الجبرية، ثم « جبه»لنفيها إلى 

موضحة أنها امرأة شديدة البأس قوية الشخصية، إذ أسندت إليها الوصاية على حفيدها سعود العبدالعزيز آل 

أعوام، وكانت تفاوض الوفود وتأمر بالحروب وتشن  3رشيد، فحكمت حائل باسمه وبتفويض من الجماعة 

التي تولت السلطة بعد وفاة زوجها هـ(، 13من نساء الطائف )القرن « غالية بنت عبدالرحمن البقمي»املعارك، ثم 

أمير الدولة السعودية األولى في تربة، فقادت الجيش وهزمت جيش والي الدولة العثمانية في مصر محمد علي مرتين، 

شقيقة مؤسس الدولة السعودية املعاصرة، والتي تتميز بقوة الشخصية والذكاء، وكان « نورة بنت عبدالرحمن»ثم 

ادة الرياض، إذ شحذت همة أخيها بعد فشل املحاولة األولى، وكانت املستشارة األمينة للملك، لها دور عظيم في استع

وكانت تدير شؤون العائلة والقصر، تعلمت القراءة والكتابة بسرعة فعلمته للبنات اليافعات في خطة إعداد 

 .معلمات، وكانت تبذل الجوائز ملن تتعلم القراءة والكتابة وتحفظ القرآن

العديد من املقتنيات األثرية النسائية، من « نساء في ذاكرة الوطن»قدمت جامعة األميرة نورة خالل معرض فيما 
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 .مالبس وقالئد وأواٍن تاريخية

، «نساء في ذاكرة الوطن»من جانب آخر، نفذت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ورش عمل خاصة بمعرض 

السعودية في املجتمع بالسياسة والتعليم، وخدمة املجتمع عبر العقود  استعرضت الجامعة خاللها إسهامات املرأة

الزمنية املاضية التي تميزت بالثراء والتعدد والشمول، وشاركت عدد من األكاديميات بكلية التصاميم والفنون في 

الدكتورة ورش العمل املصاحبة للمعرض، إذ قدمت كل من الدكتورة ليلى البسام والدكتورة تهاني العجاجي و 

، «الحلي التقليدية القالئد»، و«استخدام الوحدات الزخرفية التقليدية في التطريز»وسمية العقل ورش عمل: 

، كما تشاركت الدكتورة ليلى البسام مع الدكتورة عائشة العيس ى في «تصميم أقمشة تقليدية بأسلوب املرقعات»و

م قدمت الدكتورة ريم العروان والدكتورة سلمى الزيد ، ث«تصميم أزياء مستوحاة من التراث»تقديم ورشة عمل 

 .«التربية املتحفية»ورشة 

، إلى جانب ورشة عمل «تصميم أقمشة تقليدية بأسلوب املرقعات»وقدمت الدكتورة منال الصالح ورشة عمل 

 .للدكتورة هدى املقرن « تصميم أزياء مستوحاة من التراث»
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  م 2016 أبريل 28-هـ 1437 رجب 21الخميس 

 طالبة جامعية يتهيأن لنيل شهادة األمن اإللكرتوني 60

طالبة من مختلف املستويات من كلية علوم الحاسب واملعلومات  ٦٠تيهئ جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  

 .للحصول على شهادة األمن اإللكتروني، وتأهيل الطالبات لتصميم وتنفيذ ودعم األمن لألجهزة املتصلة بالشبكة

، ودورات أخرى في األمن املعلوماتي. إذ «لكترونياألمن اإل»وتأتي هذه الجهود من خالل ورشة العمل املتخصصة في 

، (cisco) الطالبات للحصول على شهادة األمن اإللكتروني من شركة سيسكو« األمن اإللكتروني»تؤهل ورشة عمل 

وهي الشركة الرائدة في عالم الشبكات وتصنيع أجهزة الراوتر والسويتش، وتعتبر شهاداتها األساس في احتراف عالم 

 .ت، ما يضيف تخصص األمن اإللكتروني إلى مهارات الطالبة لتوسيع فرص العمل الخاصة بهاالشبكا

جاء ذلك ضمن فعاليات يوم املهنة والتوظيف، الذي أقامته في كلية علوم الحاسب واملعلومات برعاية مديرة 

واضيع ذات األهمية، الجامعة الدكتورة هدى العميل، إذ تم تنفيذ عدد من ورش العمل للطالبات لعدد من امل

وتمت خالل الورشة مناقشة تعريف األمن املعلوماتي ومدى أهميته، والتعريف ببعض املنتجات والعمليات 

 من الطالبات على املشاركة
ً
 وحرصا

ً
 .املستخدمة لتأمين البيانات، وشهدت الورشة اهتماما

عميدة الكلية الدكتورة سحر شبانة بالحرص ويتوافق ذلك مع توجهات كلية علوم الحاسب واملعلومات وتوجيهات 

 ووظيفتها 
ً
على انتقاء مواضيع ورش العمل والدورات املقدمة للطالبات بما يخدم ويفيد الطالبة خالل دراستها حاليا

 
ً
 .مستقبال

 بما يلبي حاج
ً
 ومهنيا

ً
ة سوق وتهدف كلية علوم الحاسب واألمن املعلوماتي إلى إعداد كفاءات نسائية مميزة أكاديميا

العمل، مع تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي املحلي والعالمي، إلى جانب تأهيل وتطوير الكوادر 

التعليمية واإلدارية لتعزيز مكانة الكلية، وعقد شراكات أكاديمية ومهنية ومجتمعية، مع تأسيس وحفز البحث 

  .مية املستدامة للمجتمع وبناء اقتصاد املعرفةالعلمي لدى الطالبات والهيئة التعليمية لإلسهام في التن

 في حين تتمثل رؤية كلية علوم الحاسب واملعلومات بالتميز التعليمي والبحثي في مجاالت علوم الحاسب 

واملعلومات وفق معايير عاملية تحقق اقتصاد املعرفة، ساعية إلى تحقيق رسالتها في تأهيل كفاءات نسائية تنافس 
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 ومهن
ً
 في مجاالت الحاسب واملعلومات من خالل برامج تعليمية وفق معايير عاملية وبشراكات ريادية تسهم أكاديميا

ً
يا

  .في بناء اقتصاد املعرفة وتؤسس للبحث العلمي
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

 «أوتوكاد»فتاة سعودية يف  20الرياض: إطالق مركز لتأهيل 

 يخطط لتوفير 
ً
 نسائيا

ً
فية ألف فرصة وظي 2٠أطلق وزير التعليم السعودي أحمد العيس ى أمس )األحد(، مركزا

للمرأة السعودية في تخصصات الخدمات، والتمويل، واملحاسبة واملوارد البشرية والخدمات املكتبية، خالل 

 .العقدين املقبلين

، «ويبرو ليميتد»و« أرامكو السعودية»ويقدم املركز الذي تشرف عليه جامعة االميرة نورة، بالتعاون مع شركتي 

املعلومات ومساندة إجراءات األعمال، وستستفيد منه قطاعات  ، وتقنية«أوتوكاد»خدمات الرسم الهندس ي 

 .حكومية وصناعية، مها قطاع البترول والغاز، والتصنيع، والرعاية الصحية، إضافة إلى االتصاالت، واإلنشاءات

 إن املركز يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات سوق »وقال وزير التعليم في كلمه ألقاها: 

 على حرص وزارته على «العمل
ً
تطوير مستوى خريجيها من مختلف التخصصات، إلدراك العاملون في »، مشددا

 .«التعليم التغيرات املضطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات سوق العمل

تحقيق أحد طموحات »عمال النسائي في سياق من جهتها، وضعت مدير جامعة االميرة نورة، هدى العميل مركز األ 

، لتفعيل دور الجامعات في االستثمار في صناعة 2٠3٠الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية للمملكة 

اإلنسان وبرفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل ولتحقيق الغاية السابعة من خطة الجامعة 

 .«مصادر التمويل وضمان االكتفاء املالي واستدامتهاالستراتيجية بتنويع 

األكبر من نوعه في املنطقة، »كبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر، املركز « أرامكو السعودية»بدوره، عد رئيس 

ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد استكمال مراحله األربع  2٠ويستهدف توفير فرصا نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

 .«2٠24نهاية العام في 

تعتز بتأسيس مركز الرسم الهندس ي أوتوكاد، الذي سيقدم خدمة إعداد وتحديث الرسوم »وأفاد الناصر أن شركته 

 الهندسية لعدد من مشاريع أرامكو وقطاعات أخرى، وهو عمل يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من

قطة البداية لتشغيل مجمع األعمال النسائي واالستثمار فيه املعتاد تنفيذه خارج اململكة، وسيكون املركز بمثابة ن 

 .«وتوفير بيئة عمل تكفل له تحقيق النجاح

 .«أكبر مركز من نوعه في املنطقة»وقال إن مركز األعمال النسائي يمثل عند اكتمال تشغيله 
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

 يف السعودية« نسائي لألعمال»تدشني أكرب مركز 

أيار  1وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وشركة ويبرو ليميتد، أول من أمس )األحد( « أرامكو السعودية»دشنت 

مركز نسائي لألعمال في اململكة العربية السعودية، وذلك في جامعة األميرة نورة في الرياض، ويهدف )مايو(، أكبر 

املقبلة، في تخصصات  1٠ألف وظيفة للمرأة السعودية خالل السنوات الـ 2٠املركز إلى توفير فرص عمل تزيد على 

 .يةالخدمات، والتمويل، واملحاسبة، واملوارد البشرية، والخدمات املكتب

وتم توقيع اتفاق الشراكة إلنشاء مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة، خالل حفلة رسمية بحضور وزير 

التعليم الدكتور أحمد العيس ى، ومديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، ورئيس أرامكو 

شركة )ويبرو ليميتد( عازم بريميجي. وأوضح العيس ى في السعودية املهندس أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة 

أن هذا املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي وحاجات سوق العمل بشراكة »كلمته بالحفلة 

  .«استراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة

 ملا حرصت عليه اململكة من تطوير كل ما يخص امل»وقال: 
ً
رأة السعودية باعتبارها نواة للتنمية، إذ إنه يأتي انعكاسا

« العيس ى»وشدد  .«جاء االهتمام بتوفير حاجات ومتطلبات سوق العمل من أولويات املشاريع التنموية في اململكة

على أن الوزارة حرصت على تطوير مستوى خريجيها من مختلف التخصصات ألهمية التغيرات املطردة التي يواجهها 

متطلبات سوق العمل، إضافة للتخطيط املستقبلي والتعامل مع املتغيرات بخطط التوسع والتقويم التعليم، وتغير 

الذاتي وتبني برامج متخصصة في هذا الشأن، واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات. 

إن جامعة األميرة »ي كلمة لها: من جانبها، قالت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل ف

نورة بنت عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة 

 لتوجهات والة األمر 
ً
 الستراتيجيات الدولة، ويأتي مركز األعمال النسائي  -حفظهم هللا  -والقيم، والعمل وفقا

ً
وتنفيذا

، لتفعيل «2٠3٠»الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية لتحقيق طموحات 

دور الجامعات في االستثمار بصناعة اإلنسان وبرفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل، ولتحقيق الغاية 

وأشارت )العميل( إلى أن الجامعة تتطلع «. يالسابعة من خطة الجامعة بتنويع مصادر التمويل وضمان االكتفاء املال

إلى أن يقوم مركز األعمال النسائي بدوره في تطوير مواهب املرأة السعودية، وتطوير صناعة املعرفة وتقديم 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/15386579/تدشين-أكبر-مركز--نسائي-للأعمال--في-السعودية
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خدمات بتكاليف مناسبة، وإنشاء مراكز لتقليص معدل البطالة ودعم االقتصاد املحلي، إذ تستهدف رسالة 

 الجامعة الريادة 

املهندس أمين « أرامكو»مية والبحثية لبناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية. من جانبه، أكد رئيس التعلي

 2٠الناصر، أن املركز يعتبر األكبر من نوعه في املنطقة ويستهدف توفير فرص نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

وقال )الناصر( إن أرامكو السعودية  .م2٠24عام ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد استكمال مراحله األربع بنهاية 

تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي )أوتوكاد(، الذي سيقدم خدمة إعداد وتحديث الرسوم الهندسية 

ومشاريع القطاعات األخرى، وهو عمل يتطلب مهارات فنية، وكان ينفذ خارج « أرامكو السعودية»لعدد من مشاريع 

 .«ركز بمثابة نقطة البداية لتشغيل مجمع األعمال النسائي واالستثمار فيهاململكة، وسيكون امل

شركة )ويبرو ليميتد( تثمن دور »من ناحيته، بّين رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو املحدودة، عازم بريميجي، أن 

املشاركة في  اململكة لجهودها بتوفير فرص عمل مالئمة للمرأة السعودية، تعزز وتشجع املزيد من النساء على

 .«األعمال التجارية واالستفادة من إمكاناتهم

الجدير بالذكر أن مشروع مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة، يعد أكبر مركز من نوعه في املنطقة عند 

اكتماله، يقدم الخدمات الهندسية كافة، إضافة لعدد من الخدمات للقطاعات الحكومية والصناعية مثل قطاع 

 .النفط والغاز، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى قطاع االتصاالت وقطاع اإلنشاءات
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  م 2016 مايو 4-هـ 1437 رجب 27األربعاء 

 «نورة»يتفقد جامعة « متام»مشروع 

أداء فرق املشروع  في الجامعة األميركية ببيروت الدكتورة ريما كرامي إعجابها بجودة« تمام»أبدت منسقة مشروع 

في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، وذلك الرتفاع مستوى الجودة والدقة في املشاريع التي ستقدمها الجامعة 

 .في األردن الشهر املقبل« تمام»ضمن فعاليات ملتقى مشروع 

 I عد الفريق األول مشروعونفذت املدارس التابعة للجامعة مشاريع عدة، اطلعت كرامي على آخر التطورات فيها، فأ

can املهتم بتعليم اللغة اإلنكليزية في الروضة، فيما أعد فريق آخر مشروع Sound Tammam  املنفذ باملرحلة

املنفذ في املرحلة املتوسطة. يذكر أن مشروع « تعلم كيف تتعلم»االبتدائية، أما الفريق األخير فعمل على مشروع 

ة التطويرية يستهدف املدارس الحكومية والخاصة حول العالم العربي، وتعد املختص بالبحوث التربوي« تمام»

 .بتمويل مؤسسة الفكر العربي 2٠٠7مدارس جامعة األميرة نورة من أوائل املشاركين في املشروع الذي انطلق 
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  م 2016 مايو 5-هـ 1437 رجب 28الخميس 

حتصد جائزة أفضل مبادرة « كبار السن»مبادرة طالبية حلفظ حقوق 

 جمتمعية

مبادرة مجتمعية في امللتقى التطوعي املهتم بحفظ حقوق كبير السن، جائزة أفضل « أِكّنة التطوعي»حصد برنامج  

، بهدف التوعية والتثقيف بأهمية التطوع، إذ شارك ضمن الفريق « فطن»األول 
ً
التابع لوزارة التعليم املقام أخيرا

طالبات من الكليات الصحية من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بقيادة الطالبة في كلية التمريض سحر بنت 

 .تركي العنزي 

، يبلغ أصغر األفراد  39٠الفريق يضم  وكان
ً
، وأكبرهم رجل يعمل استشاري أمراض كبار السن،  11متطوعا

ً
عاما

 .مهما جعلها تحظى باهتمام بالغ في اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء

 « أكنة»وقدمت 
ً
دورات عدة وورش عمل تخص كبار السن وذويهم بهدف تطوير الرعاية الصحية املقدمة وتجنبا

للصعوبات واملشكالت التي قد تواجههم بالتعامل مع ذويهم، وكذلك تطوير األنشطة والبرامج الترفيهية، من أجل أن 

تتبوأ مبادرة أِكّنة التطوعية موقع الريادة ضمن املبادرات التطوعية سواء على املستوى املحلي أم اإلقليمي أم 

 .الدولي

املبادرة إلى لتنفيذ مشاريع استثمارية تخدم الفئة املستهدفة  ومن أجل أن يكون العمل أكثر احترافية، سعت

وتوسيع نطاق العمل بالشراكة مع املراكز الطبية واملستشفيات الحكومية والخاصة ودور اإليواء، إضافة إلى 

تأسيس مركز متكامل يخدم كبار السن من جميع النواحي وخاصة الرعاية الصحية بمفهومها املتقدم، ويأتي هذا 

لبرنامج ضمن خطط وكالة الجامعة للشؤون الصحية لهذا العام، التي حرصت على تفعيل دور طالبات الكليات ا

 .الصحية في إعداد واملشاركة في خدمة املجتمع

سنة فما فوق في مختلف  ٦5تسعى لحفظ حقوق كبير السن لكال الجنسين من عمر « أكنة»يذكر أن مبادرة 

رعيتمونا »جميع النواحي الصحية، والنفسية، واالجتماعية، والسريرية، بشعار مؤسسات املجتمع، وتخدمهم من 

 
ً
.. نرعاكم كبارا

ً
 .«صغارا
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  م 2016 أبريل 12-هـ 1437 رجب 5 الثالثاء

 ورش عمل يف اليوم األول مللتقى ثبات ومناء يف جامعة نورة 4
” ثبات ونماء“انطلقت في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في اليوم األول من ملتقى نورة العطاء التطوعي األول  

إعداد السيرة “هـ عدد من ورش العمل حيث افتتح امللتقى بورشة 4/7/1437ومعرض التوظيف األول، يوم االثنين 

التطوير وتنمية املهارات البروفيسور محاسن شمو، بينت فيها من تقديم مستشارة عمادة ” الذاتية باحترافية

مفهوم السيرة الذاتية وكيفية إعدادها واألخطاء الشائعة في كتابتها واألشياء التي يجب تجنبها في كتابة السيرة 

 .الذاتية ومعناها من الناحية الوظيفية

يسة قسم تصميم البرامج التدريبية بعمادة من تقديم رئ” كيف تؤهلين نفسك لسوق العمل؟“تلى ذلك ورشة عمل 

التطوير وتنمية املهارات طرفة الشلهوب، أوضحت فيها كيفية إكساب املشاِركة املهارات املطلوبة واالشتراطات 

الالزمة في سوق العمل للتأهل والحصول على الوظيفة املناسبة، وكذلك التعرف على ماهية سوق العمل والعلم 

 .ملشاِركة الثقة بالنفس للتقدم ألرباب العملبمتطلباته واكساب ا

من تقديم مستشارة التدريب التربوي واالداري د.هالة ” فن اجتياز املقابالت الشخصية بنجاح“ثم تلى ذلك ورشة 

رجب، والتي تهدف إلى التعريف باملقابالت الشخصية وكيفية اجرائها واجتيازها بنجاح وتنمية املهارات في هذا 

اكتشاف “تهدف مدراء ومنسوبي املوارد البشرية وجميع املهتمين، واختتم اليوم األول بورشة عمل حول املجال، وتس

من تقديم مساعدة عميدة عمادة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة كارولين ” الدوافع الشخصية للعمل التطوعي

عّرفت فيها )كيف ترى نفسك كمتطوع(،  انغرام، والتي تستهدف املهتمين بالتوعية املجتمعية والعمل التطوعي،

 .وكذلك التخلي عن الدوافع املادية في التطوع
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  م 2016 أبريل 14-هـ 1437 رجب 7 الخميس

 يف جامعة نورة« القرية البيضاء»جتربة 
بنت فهد بن خالد، تجربتهما الرائدة لتطوير قرية البيضاء في منطقة  عرضت األميرة هيفاء الفيصل، واألميرة نوف 

التطوعي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. وقالت األميرة نوف: إن « نورة العطاء»مكة املكرمة ضمن ملتقى 

لفة عن حماس ي الشديد للمشروع كان بسبب إعجابي باملكان الذي صار وليد إنجازات ملموسة، وخطة تنمية مخت

خريات، وسيكون، إن شاء هللا، نقلة فريدة في مجال التنمية البيئية لبالدنا لنسابق الزمن في التطور ألنظيراتها ا

والنماء. وأضافت: كان دافعي للتطوع واملساعدة في املشروع هو ما يخص النواحي الحرفية للسكان، خاصة النساء 

 ملا تتطلبه السيدة من حاجات لبيتها، وي
ً
ي الحرف لديها، ولتوفر املال وفرص العمل نظرا لزمها أن تتعلمها لتنّمِ

 .املناسبة لها، كما أنها تعين الرجال في األعمال واملعيشة، وتساهم في حفظ التراث العريق من الضياع
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  م 2016 أبريل 17-هـ 1437 رجب 10 األحد

 «احملاسبة التثقيفي األول»تنظم ملتقى « جامعة األمرية نورة»

، «املحاسبة التثقيفي األول » تنظم كلية اإلدارة واألعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن غدا اإلثنين ملتقى 

  .باملدينة الجامعيةومعرض املهنة املصاحب، وذلك بمسرح الكلية 

 في تقديم صورة مشرقة ملا تملكه 
ً
ويهدف امللتقى الذي يستمر ثالثة أيام، إلى نقل الخبرات وتبادل األفكار، إسهاما

الجامعة من إمكانات وقدرات تؤهالن الطالبة ملمارسة دورها املجتمعي وتحقيق أهداف عديدة من أهمها توصيل 

لة بقسم املحاسبة في زيادة الوعي املجتمعي بأهداف القسم ورؤيته في التميز رسالة كلية اإلدارة واألعمال ممث

، بما يحقق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية وخدمة األفراد واملجتمع، إضافة 
ً
 وعامليا

ً
األكاديمي واملنهي محليا

ل على فرص عمل في ذات املجال إلى إكساب الكوادر النسائية املعارف واملهارات والقدرات التي تمكنها من الحصو 

 
ً
 ومهنيا

ً
 .وتعزيز البحث العلمي أكاديميا
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 م 2016 أبريل 19-هـ 1437 رجب 12 اإلثنين

 مستثمرة يف جامعة األمرية نورة يعرضن أعماهلن 20

 في البهو األمامي بين محطة كلية العلوم  2٠عرضت  
ً
مستثمرة من طالبات السنة التحضيرية أعمالهن مؤخرا

التابع لقسم تطوير الذات، وتميزت ” أرباح“والحاسب ومركز خدمات الطالبات، ضمن فعاليات السوق املفتوح 

 .والتصوير الفوتوغرافي واملطبوعاتاملشاركات بطرح مشاريع متخصصة في الكروشيه والتغليف وتنسيق الزهور 

وفي حينه أوضحت رئيسة قسم تطوير الذات عائشة محمد الحربي أن الهدف من هذا املعرض هو ربط الربح املادي 

باملعنوي وأرباحنا اليوم هي قيم جامعة األميرة نورة مثل النزاهة ،الجودة، والثقة، املصداقية وجميع املنتجات 

عايير مثل ركن العطور املصنعة محلًيا تحمل قيمة اإلنتماء والحرف اليدوية لها قيمة املشاركة تحمل هذه امل

 .الجودة، وتركيًزا على أهمية الربح املعنوي تم تخصيص ركن للبيع الذاتي تعزيًزا للمصداقية عند الطالبات

أخالقه، فال تجعلك األرباح  التجارة أرباحها كثيرة وأهم ربح البد لكل إنسان أن يحافظ عليه هي“وقالت الحربي : 

 .”املادية تتنازل عن األرباح املعنوية

 ملشاريعهن ” أرباح“إلى ذلك ُيعد معرض 
ً
أحد الفرص التي تقدمها جامعة األميرة نورة لطالباتها املستثمرات دعما

 .املتميزة حتى تجد طريقها إلى مجاالت أكبر
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  م 2016 أبريل 24-هـ 1437 رجب 17 األحد

دة لنشاطات« مستقبل املرأة»ملتقى 
ِّ
 هايوصي بتعديل األنظمة املقي

الذي نظمته جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في مركز « استشراف مستقبل املرأة السعودية»أوص ى ملتقى 

دراسات املرأة أمس األول، بمراجعة األنظمة والتشريعات والقوانين التي األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية و 

تمثل بعض القيود على املرأة في املجتمع السعودي وتعديلها ملنحها مساحة من الحرية فيما ال يتعارض مع أحكام 

 كامل األهلية في النظم والتشريعات
ً
  .الحكومية الشريعة اإلسالمية، بحيث يتم معاملتها باعتبارها مواطنا

األنظمة والتشريعات »وكانت أعمال امللتقى انطلقت بجلستين، ُعرضت فيهما أربع ورقات عمل، جاءت األولى بعنوان 

، وقدمتها عضو مجلس الشورى أستاذ التخطيط االجتماعي املساعد في جامعة نورة «وتمكين املرأة السعودية

 من األبعاد في مسيرتها؛ فهي الشريك الدكتورة هيا املنيع، أكدت فيها أن قراءة تاريخ 
ً
املرأة السعودية يكشف كثيرا

  .الفاعل مع أخيها الرجل في كثير من املراحل التاريخية

ثم قدمت رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيري سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية 

عمل املرأة في املجال التطوعي »فرحان ورقة عمل بعنوان ملرض ى الفصام األميرة سميرة بنت عبدهللا الفيصل ال

  .، وبينت فيها مفهوم التطوع وأهميته وفوائده والصعوبات التي تعترضه«واقعه ومستقبله

بدورها، قدمت عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر الدكتورة آمال الهبدان ورقة عمل بعنوان 

 من استشراف مستقبل «ورها في تعزيز دور املرأةالعالقات والشراكات الدولية ود»
ً
، وتناولت فيها ثالثة محاور بدءا

تعزيز دور املرأة في التنمية املستدامة، ثم الشراكات واالتفاقات الدولية ودورها في تعزيز دور املرأة في التنمية، ثم 

  .دور املرأة في التنمية املستدامة تجربة جامعة األميرة نورة في توظيف الشراكات واالتفاقات الدولية لتعزيز

واختتمت الجلسات بورقة عمل من تقديم رئيسة املجلس التنفيذي في الفرع النسائي بالغرفة التجارية في الرياض 

 .«مستقبل عمل املرأة في القطاع الخاص»هدى الجريس ي بعنوان 
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  م 2016 أبريل 25-هـ 1437 رجب 18 اإلثنين

 توصيات بتأسيس مركز وطني للبحث العلمي
أوص ى لقاء علمي بتأسيس مركز وطني للبحث العلمي لبناء شبكة تضم في عضويتها جميع مراكز البحث العلمي على  

املستوى الوطني. ويهدف اللقاء الذي نظمته كلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تحت 

جودة البحوث »ي الدكتورة كوثر عابد بعنوان رعاية مساعدة وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلم

، إلى االرتقاء بالبحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس، وإثراء معارفهم وفق معايير واستراتيجيات جودة «العلمية

  .البحوث العلمية، باإلضافة إلى تحديد األولويات البحثية في مجال البحوث االجتماعية

علومات شاملة ومتكاملة للبحث العلمي على املستوى الوطني، ودراسة التجارب كما أوص ى اللقاء بتكوين قاعدة م

العاملية املتميزة في مجال تجويد البحث العلمي واالستفادة منها واالهتمام بإنتاج املعرفة بدال من نقلها، وتخصيص 

 
ً
 على اإلنترنت، وإقامة  جوائز قومية للبحث العلمي، واالحتفاء كل أربع سنوات بالباحث العلمي األكثر حضورا

ً
علميا

النوادي العلمية الفكرية والجمعيات العامة التي يتم فيها تبادل األفكار البحثية واستراتيجيات تنفيذها، وكذلك 

التنسيق والتعاون مع مؤسسات املجتمع إلشراكها في دعم وتمويل األبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس التي 

ق األولويات البحثية للجامعة واالستفادة من نتائجها و تعميمها بما يحقق جودة البحث تمس احتياجات املجتمع وف

  .العلمي

معايير توظيف النظرية في البحث «، و«معايير جودة البحث العلمي»يذكر أن اللقاء تناول عديدا من املحاور منها 

، وفيه بينت أستاذ التخطيط «جتماعيأولويات البحث العلمي اال «، و«العلمي ودورها في تجويد منهجية البحث

االجتماعي الدكتورة سارة الخمش ي، أهم العقبات والصعوبات اإلجرائية التي تواجه البحوث االجتماعية في اململكة 

مثل صعوبة الحصول على البيانات، باإلضافة إلى عدم توافر االحصائيات مما يفقدها الدقة في مخرجاتها، وكذلك 

  .«ادي أو ضعفه أو صعوبة الحصول عليهعدم وجود الدعم امل

استراتيجيات تجويد البحث العلمي في مجال العلوم االجتماعية، وقدمته الدكتورة نوف »كما تناول اللقاء محور 

العتيبي، موضحة أن البحث العلمي يسهم في وضع سياسات الرعاية والتنمية املجتمعية ذات البرامج الفاعلة 

استراتيجيات البحث العلمي من »ماعية في مجتمعنا السعودي، ثم اختتمت املحاور بمحور املرتبطة بالحياة االجت

http://www.alsharq.net.sa/2016/04/25/1512342
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، وقدمته أستاذ علم االجتماع الدكتورة آمال صالح عبدالرحيم، التي حددت من خالله «منظور الجودة

 .االستراتيجيات املرتبطة بجودة البحث العلمي في العلوم اإلنسانية
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  م 2016 أبريل 28-هـ 1437 رجب 21الخميس 

 مشروع للمملكة اجلديدة«.. 2030الرؤية »مديرة جامعة نورة: 
 أكدت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل أن موافقة مجلس الوزراء ومن ثم إعالن 

يمثالن نقطة انطالق تأخذ « 2٠3٠رؤية اململكة »ولي ولي العهد صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان عن 

اململكة عبر برنامج إصالحي يختصر الزمن إلى حيث تريد القيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين امللك 

  .سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وولي ولي العهد

من يستعيد كلمة خادم الحرمين الشريفين بعد توليه الحكم مباشرة يتذكر مقولته الشهيرة )السعودية  وقالت:

ستكون أنموذجا للعالم على جميع املستويات( تلك املقولة كانت املرتكز النطالقة الرؤية السعودية التي وإن أخذت 

مر ارتقاء بالجانب االجتماعي والثقافي والعسكري عبر في مظهرها عمقا اقتصاديا بالدرجة األولى إال أنها في واقع األ 

  .رؤية شاملة و متكاملة

وأضافت: أن الرؤية مشروع وطني الجميع مسؤول عنه وعن نجاحه حيث أعلن ذلك صاحب السمو امللكي األمير 

خل مع محمد بن سلمان وهي رؤية تواجه مجموعة من التحديات التي يأتي في مقدمتها تحقيق تنوع مصادر الد

دولة ال تعتمد  2٠2٠استمرار البرنامج التنموي دون املساس برفاهية الطبقة املتوسطة وما دون، وأن نكون في عام 

على النفط فذلك يمثل تحوال نوعيا في مسارنا التنموي وتأكيد أن ثروتنا الحقيقية في اإلنسان وعقله وليس في 

 .النفط فقط
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  م 2016 ايوم 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

 ألف وظيفة 20حتالف ثالثي لتدشني أكرب مركز نسائي يف جامعة نورة يوفر 
دشنت أرامكو السعودية وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وشركة ويبرو ليميتد، مساء أمس األول أكبر مركز  

 2٠في اململكة، وذلك في مقر جامعة األميرة نورة في الرياض، يستهدف إيجاد فرص عمل تزيد على نسائي لألعمال 

ألف وظيفة للمرأة السعودية خالل السنوات العشر املقبلة، في تخصصات الخدمات، والتمويل، واملحاسبة 

  .واملوارد البشرية والخدمات املكتبية

ألعمال النسائي، في مقر جامعة األميرة نورة، خالل حفل رسمي بحضور وتم توقيع اتفاقية الشراكة إلنشاء مركز ا

وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين املهندس أمين الناصر، 

ليميتد، ومديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل، ورئيس مجلس إدارة شركة ويبرو 

  .عازم بريميجي

وأوضح الوزير العيس ى في كلمة له بالحفل أن هذا املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات 

 ملا حرصت عليه اململكة من 
ً
سوق العمل بشراكة استراتيجية مع أحد روافد العلم واملعرفة. وقال إنه يأتي انعكاسا

لسعودية باعتبارها نواة للتنمية، حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق تطوير كل ما يخص املرأة ا

  .العمل من أولويات املشاريع التنموية في اململكة

وشدد الوزير على أن الوزارة حرصت على تطوير مستوى خريجيها في مختلف التخصصات ملا أدركه العاملون في 

واجهها التعليم من التخصيص والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات سوق العمل، التعليم من التغيرات املطردة التي ي

وما ملسوه من أهمية االستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك املتغيرات بخطط مدروسة للتوسع 

  .العامليةوالتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات املحلية و 

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها »من جانبها، قالت الدكتورة هدى العميل إن 

 
ً
 لتوجهات والة األمر وتنفيذا

ً
وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة والقيم والعمل وفقا

سائي لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الستراتيجيات الدولة، ويأتي مركز األعمال الن

 ( لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة2٠3٠الوطنية للمملكة العربية السعودية )

اإلنسان، وبرفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل ولتحقيق الغاية السابعة من خطة الجامعة 
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  .«مصادر التمويل وضمان االكتفاء املالي واستدامته االستراتيجية بتنويع

من جانبه، أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر أن املركز يعدُّ األكبر من 

ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد  2٠نوعه في املنطقة ويستهدف توفير فرص نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

  .م2٠24ل مراحله األربع بنهاية عام استكما

الذي سيقدم خدمة « أوتوكاد»وقال الناصر إن أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي 

إعداد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشاريع أرامكو السعودية ومشاريع القطاعات األخرى، وهو عمل 

املعتاد تنفيذه خارج اململكة، وسيكون املركز بمنزلة نقطة البداية لتشغيل يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من 

مجمع األعمال النسائي واالستثمار فيه وتوفير بيئة عمل تكفل له تحقيق النجاح. إلى ذلك، وظف مركز األعمال 

فتاة سعودية للعمل في  5٠النسائي في جامعة األميرة نورة، بتحالف استراتيجي مع أرامكو السعودية وويبرو التقنية، 

 متخصصات في التصميم الداخلي، علوم الحاسب، الدعم التقني، وغيرها
ً
 .برنامج الهندسة املرموقة، مستقطبا
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  م 2016 أبريل 12-هـ 1437 رجب 5 الثالثاء

 استحداث مراكز تدريب حديثة لتأهيل السعوديات لسوق العمل

كشف وكيل وزارة العمل للبرامج الخاصة عبداملنعم بن ياسين الشهري في تصريح خاص إلى "الوطن" أن وزارة  

ية املهنية العمل تعمل على استحداث مراكز تدريب وطنية جديدة، من أجل رفع كفاءة الكوادر النسائية السعود

والفنية بحيث تعمل على التعزيز من القدرات الفنية واملهنية للداخالت الجدد إلى سوق العمل بما يتوافق مع 

 احتياجات السوق.

  البطالة النسائية

بين الشهري أن هناك تطويرا آلليات التعامل مع مشكلة البطالة النسائية في السعودية، من خالل استحداث قاعدة 

قيقة ستسهل إيجاد الحلول وكذلك وضع استراتيجيات يتم تفعيلها ومطابقتها مع احتياجات السوق من معلومات د

العمالة النسائية، إلى جانب ابتكار أساليب فرص عمل جديدة وخالقة، تسهم في توسيع مجاالت عمل املرأة 

  نيات والتكنولوجيا الحديثة. السعودية، مثل العمل من املنزل، والعمل عن بعد، والعمل الجزئي، وتسخير التق

الذي سيطبق خالل الفترة  3وبين أن دور الوزارة في دعم توظيف املرأة اتخذت عدة من اإلجراءات منها نطاقات 

القادمة وستكون املميزات املمنوحة للمنشآت وفق نسبة توظيف السعوديات فيها، هذا باإلضافة إلى دعم الرواتب 

املوارد البشرية ودعم التدريب املقدم من املؤسسة العامة للتدريب املنهي والفني املقدم من قبل صندوق تنمية 

 وبرامج دعم املواصالت والحاضنات.

  اشتراطات عمل املرأة 

أوضح الشهري أن اشتراطات عمل املرأة لم تتغير وتقوم الوزارة بتطويرها وتحديثها بشكل مستمر بما يضمن بيئة 

عمل مناسبة للعامالت ويضمن حقوقها املعنوية واملادية لتكون عنصرا فاعال ويضمن استمراريتها في العمل، 

توفير أماكن للراحة والصالة ودورة مياه وأصدرت الوزارة دليل عمل املرأة في القطاع الخاص الذي يشترط 

http://alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=259685&CategoryID=2
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للعامالت، وأن تعمل العامالت في مكان مستقل وال يسمح بعملهن مع الرجال ووضع لوحة تبين أنه مكان نسائي 

آالف ريال في حال عدم توفير أقسام نسائية خاصة بالنساء. وبين الشهري أنه  1٠.٠٠٠ووضعت غرامة مالية قدرها 

املهيأة لعمل املرأة وهناك تنسيق مع أصحاب هذه األسواق لتهيئتها وذلك بالتعاون مع تم حصر األسواق غير 

البلديات لتوفير بيئة عمل مالئمة للمرأة قبل البدء في استئناف التأنيث في مرحلته الثالثة، والتي تم تأجيلها بطلب 

 من القطاع الخاص حتى يتم توفير بيئة مالئمة 

ارة من خالل اشتراطات بيئة عمل املرأة على أن تكون بيئة لعمل آمنة تحافظ على لعمل النساء، حيث سعت الوز 

خصوصيتها حيث منعت عمل العاملين والعامالت في املكان نفسه وطالبت بأن يكون مكان عمل املرأة مستقل تتوفر 

هذا الجانب  فيه وسائل الراحة ومكان للصالة والجلوس ويشترط وجود حراسة أمنية وهناك دراسة قائمة في

بالتنسيق مع الشؤون االجتماعية، وفي حال لم يتوفر لصاحب العمل املكان املناسب للعامالت لديه يمكنه التعاقد 

مع الشركات املزودة والتي تدير مراكز العمل عن بعد حتى يتم توفير مقر عمل آمن للموظفات يتوفر فيه أدوات 

 العمل املالئمة.

  القطاع الخاص

املساعد أن دور الوزارة هو السعي لتنمية وعي املجتمع بأهمية عمل املرأة وضرورة مساهمتها جنبا إلى أكد الوكيل 

جنب الرجل في املسيرة التنموية واالجتماعية التي تعيشها اململكة، وال سيما أن عمل املرأة في الوقت الحاضر، أصبح 

حاجة والظروف املعيشية السائدة، وبالذات في بلد مثل بالنسبة إلى عدد كبير من النساء السعوديات أمرا تفرضه ال

اململكة العربية السعودية، التي تتمتع بمستوى حضاري ومعيش ي متقدم للغاية، يتطلب توفير مستوى مرتفع من 

الدخل، لذلك فإن تكثيف الدور التوعوي مهم جدا "مفهوم ثقافة العمل في القطاع الخاص" مقارنة بنسبة البحث 

في القطاع الحكومي وهو ما صرح به سابقا من قبل الوزارة. وأشار الشهري إلى أن الوزارة قامت بالتعاون عن العمل 

مع وزارة التعليم بتدريب الطالب والطالبات واملبتعثين عبر برنامج تعليم وعمل وقدمت عبر املؤسسة العامة 

ن هناك تعاونا بين الوزارة والجامعات ومنها للتدريب التقني واملنهي دورات متخصصة في عدد من املجاالت، كما أ

  جامعة األميرة نورة عبر لجنة التخطيط األكاديمي.
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  م 2016 أبريل 14-هـ 1437 رجب 7 الخميس

 عرض جتربة بيضاء مكة جبامعة نورة

 منطقة في البيضاء قرية لتطوير الرائدة تجربتهما خالد بن فهد بنت نوف واألميرة الفيصل، هيفاء األميرة عرضت 

والذي تحتضنه جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. وشاهد  التطوعي، العطاء نورة ملتقى في وذلك املكرمة، مكة

الحضور عرضا لصور املشروع، ثم تحدثت األميرة نوف بنت فهد بن خالد قائلة، إن حماس ي الشديد ملشروع 

خرى، ألالبيضاء يرجع إلى إعجابي باملكان الذي صار وليد إنجازات ملموسة، وخطة تنمية مختلفة عن نظيراتها ا

  نقلة فريدة في مجال التنمية البيئية لبالدنا، لنسابق الزمن في التطور والنماء.  -إن شاء هللا- والذي سيكون 

وأضافت، كان دافعي للتطوع واملساعدة في مشروع البيضاء فيما يخص النواحي الحرفية للسكان، خصوصا 

فة لديهن، ولتوفر املال وفرص العمل للنساء، نظرا ملا تتطلبه السيدات من حاجات لبيتها، تتطلب تعلمها لتنمي الحر 

  املناسبة لهن، وإعانة الرجال في األعمال واملعيشة، وحفظ التراث العريق من الضياع. 

وأشارت إلى أن املساعدة التي قدمتها تتمثل في إنشاء برنامج للحياكة، وتدريب عدد من السيدات على تلك الحرفة، 

ياطة النسائية بكل تفاصيلها، وقسما ألعمال التطريز واألشغال اليدوية، مؤكدة أن البرنامج يضم قسما ألعمال الخ

  وقسما ثالثا للنسيج املنزلي الذي يتناسب مع طبيعة املكان وحاجة السكان.

إلى ذلك، تفاعلت الحاضرات مع العرض ودعوة األميرتين ملزيد من حمالت التطوع، وامللتقيات لرسم مستقبل أقوى 

 للتطوع.
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 حتذير من اإليواء الدائم ألطفال التوحد

  

حذر استشاري مختص في نمو وسلوك األطفال من إيواء املصابين باضطراب التوحد داخل مراكز اإليواء الدائمة،  

  في ظل وجود املئات من األطفال السعوديين في مراكز تأهيل في دول مجاورة.

لرحمن، الدكتور وقال رئيس مركز نمو الطفل في مستشفى امللك عبدهللا الجامعي، بجامعة األميرة نورة بنت عبدا

صالح الصالحي، في ندوة التوحد األولى التي أقيمت في مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة 

األميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس، إن "وجود الطفل املصاب بالتوحد في دار إيواء بصفة دائمة يفقده كثيرا من 

  تواصل، واالعتماد على النفس".الفرص في تطوير املهارات االجتماعية، وال

وأضاف أن "املعايير الدولية تؤكد أهمية تقديم برامج التدخل الطبية والتأهيلية والتعليمية في بيئة األسرة 

  الطبيعية، ومجتمعه املحيط".

ر، ورغم طفال، واألعداد في تزايد عاما بعد آخ ٦8بين كل  1وأوضح الصالحي أن "نسبة اإلصابة بمرض التوحد عامليا 

وجود كثير من الفرضيات، إال إنه لم يتوصل إلى مسبب مباشر وعالج قطعي، إال أن التدخل املبكر، ومساندة األهل 

لتأهيل الطفل من شأنهما مساعدة الطفل في االعتماد على النفس وتحسين التواصل"، مشيرا إلى ندرة الدراسات 

 املحلية.
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 مستثمرة جبامعة نورة يعرضن منتجاتهن 20

مستثمرة من طالبات السنة التحضيرية في جامعة األميرة نورة أعمالهن أمس في البهو األمامي بين  2٠عرضت  

والحاسب ومركز خدمات الطالبات، ضمن فعاليات السوق املفتوح "أرباح" التابع لقسم تطوير محطة كلية العلوم 

الذات. وتميزت املشاركات بطرح مشاريع متخصصة في الكروشيه والتغليف وتنسيق الزهور والتصوير الفوتوجرافي 

  واملطبوعات.

إلى ربط الربح املادي باملعنوي، مؤكدة  وأوضحت رئيسة قسم تطوير الذات عائشة محمد الحربي، أن املعرض يهدف

أن أرباحنا اليوم هي قيم جامعة األميرة نورة مثل النزاهة والجودة والثقة واملصداقية. وأضافت أن جميع املنتجات 

املشاركة تحمل هذه املعايير مثل ركن العطور املصنعة محليا التي تحمل قيمة االنتماء والحرف اليدوية ذات 

إلى أهمية الربح املعنوي وتخصيص ركن للبيع الذاتي تعزيزا للمصداقية عند الطالبات. وقالت  الجودة، مشيرة

  الحربي "التجارة أرباحها كثيرة وأهم ربح ال بد لكل إنسان أن يحافظ عليه هو أخالقه".

دعما ملشاريعهن يذكر أن معرض "أرباح" يعد إحدى الفرص التي تقدمها جامعة األميرة نورة لطالباتها املستثمرات 

 املتميزة حتى تجد طريقها إلى مجاالت أكبر.
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 دولية 200تصنيف جامعة نورة بني أفضل 

" لعام UI" GreenMetricجامعة دولية في تصنيف 2٠٠بنت عبدالرحمن بين أفضل صنفت جامعة األميرة نورة  

" مدى اهتمام الجامعات UI GreenMetric، في الوقت الذي يقيس تصنيف "179، بعد حصولها على املرتبة 2٠15

ليها، حيث يتماش ى املشاركة بتوفير البيئة املناسبة لطالبها ومنسوبيها، وتقيدها بمعايير حماية البيئة واملحافظة ع

   ذلك مع االهتمام العالمي بالبيئة واملحافظة عليها.

  معايير التقييم

أكدت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة في الجامعة الدكتورة فاتن بنت عبدهللا الزامل، أن معايير التقييم شملت 

االقتصاد في استهالك املياه، وطرق  عددا من املحاور األساسية املتوفرة واملطبقة داخل الحرم الجامعي مثل سبل

الحد من تلوث البيئة الناتج عن استخدام وسائل املواصالت املتعددة، واستخدام الطرق املناسبة للتخلص من 

النفايات، وموقع الحرم الجامعي وبنيته التحتية، ودور الجامعة في عملية التثقيف والتعليم بمدى أهمية االهتمام 

توجه املسؤولية املجتمعية نحو تكوين جيل يعي قضايا حماية البيئة وزرع ثقافة االهتمام بها. بالبيئة، إضافة إلى 

وأضافت الزامل أن حصول الجامعة على هذا املركز يأتي ضمن حرصها على مواكبة املعايير الدولية، والوصول إلى 

  أعلى املراتب واالرتقاء بمكانة الجامعة لدى املجتمع الدولي.

  ليةمشاركة دو 

( UIGreenMetricقالت إنه امتدادا الهتمام الجامعة بالبيئة واستدامة املحافظة عليها تمت دعوة رئيسة )

البروفيسورة ريري ساري، والوفد املرافق لها خالل زيارتهم للمملكة الشهر املاض ي، حيث اطلعت خالل زيارتها على 

الجامعة ومرافقها األكاديمية والترفيهية والخدمية  مرافق الجامعة املختلفة، وأبدت إعجابها الشديد بخدمات

املتوفرة للطالبات واملنسوبات، إضافة إلى الكثير من املرافق املساندة التي تعد صديقة للبيئة والعالية في الجودة 

لبيئة واألداء. كما أبدت البروفيسورة ريري رغبتها في مشاركة جامعة األميرة نورة في املؤتمر القادم املتعلق با

واستدامة املحافظة عليها كنموذج مثالي لصرح تعليمي صديق للبيئة في جميع ممارسته، تحتذى به الجامعات 

 عامليا.

 محاور التقييم 

   سبل االقتصاد في استهالك املياه

   طرق الحد من تلوث البيئة

   استخدام الطرق املناسبة للتخلص من النفايات

   تحتيةموقع الحرم الجامعي وبنيته ال

 دور الجامعة في التثقيف بأهمية االهتمام بالبيئة
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 لقاء علمي يوصي بتأسيس مركز وطني للبحوث

أوص ى لقاء علمي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حول "جودة البحوث العلمية" بتأسيس مركز وطني  

  للبحث العلمي لبناء شبكة تضم في عضويتها جميع مراكز البحث العلمي على املستوى الوطني.

ة للدراسات العليا والبحث ويأتي هذا اللقاء الذي نظمته كلية الخدمة االجتماعية، ورعته مساعدة وكيلة الجامع

العلمي الدكتورة كوثر عابد، نيابة عن مديرة الجامعة، وبحضور عميدة البحث العلمي، بهدف االرتقاء بالبحوث 

العلمية ألعضاء هيئة التدريس وإثراء معارفهم وفق معايير واستراتيجيات جودة البحوث العلمية، إضافة إلى تحديد 

   لبحوث االجتماعية.األولويات البحثية في مجال ا

  محاور اللقاء 

وتناول اللقاء العديد من املحاور منها )معايير جودة البحث العلمي( تقديم أستاذ تنظيم املجتمع الدكتورة حصة 

يوسف العبدالكريم، تاله )معايير توظيف النظرية في البحث العلمي ودورها في تجويد منهجية البحث( تقديم أستاذ 

ية املشارك الدكتورة مجيدة محمد الناجم، ثم )أولويات البحث العلمي االجتماعي( تقديم أستاذ الخدمة االجتماع

التخطيط االجتماعي الدكتورة سارة الخمش ي، التي بينت أهم العقبات والصعوبات اإلجرائية التي تواجه البحوث 

لى بعض العينات أو املجتمعات االجتماعية في اململكة مثل صعوبة الحصول على البيانات أو صعوبة الوصول إ

كالسجون، إضافة إلى عدم توافر االحصائيات مما يفقدها الدقة في مخرجاتها، وعدم وجود الدعم املادي أو ضعفه 

  أو صعوبة الحصول عليه. 

  تجويد البحث العلمي 

قديم استاذ خدمة كما تناول اللقاء محور )استراتيجيات تجويد البحث العلمي في مجال العلوم االجتماعية( ت

الجماعة املشارك الدكتورة نوف العتيبي، التي بينت أن البحث العلمي يسهم في وضع سياسات الرعاية والتنمية 

املجتمعية ذات البرامج الفعالة املرتبطة بالحياة االجتماعية في مجتمعنا السعودي، ثم اختتمت املحاور بمحور 

ودة( تقديم أستاذ علم االجتماع الدكتورة آمال عبدالرحيم. والتي )استراتيجيات البحث العلمي من منظور الج

 حددت من خالله االستراتيجيات املرتبطة بجودة البحث العلمي في العلوم االنسانية.
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 قوة العادة بني الروبوت حصة وتاي

الروبوتات تأثرت باملجتمعات املحيطة بها رغم آليتها، واخترقتها قوة العادة وتيار األفكار والسلوك رغم قدرة  

 اإلنسان على تهيئتها مسبقا بما يريد أو إعادة تشكيلها متى ما أراد

ية اعتذارها للجميع عن التعليقات العنصرية في أواخر مارس املنصرم أعلنت شركة مايكروسوفت األميرك

"تاي" عبر برنامج التواصل االجتماعي تويتر، والتي أثارت غضب الكثير من  Tayوالتغريدات املسيئة التي قالتها 

املستخدمين. و"تاي" ملن لم يسمع بها من قبل هي نموذج إلنسان ذكي "روبوت" أطلقته "مايكروسوفت" يجسد 

تويتر من سنة، وبإمكانها التفاعل مع مستخدمي  24حتى  18شخصية فتاة افتراضية مراهقة في الفترة العمرية من 

البشر الحقيقيين والدردشة معهم. لكن ما تعرضت له "تاي" من إفساد حسب تعبير مسؤول األبحاث في الشركة 

بيتر لي كان سببا ألن تتبنى وجهات نظر عنصرية في فترة وجيزة من تفاعلها مع مستخدمي فضاء تويتر، وجعل من 

تهجان الكثير، ودافعا للشركة ألن تقوم بإيقافها عن تعليقاتها وإجاباتها العنصرية والقاسية سببا لغضب واس

  ساعة فقط من البدء فيه. 24العمل وحذف حسابها في تويتر بعد 

لم تقدم "مايكروسوفت" على ابتكار تاي وتقديمها كروبوت ذكي للجمهور الغربي إال بعد نجاح تجربتها مع الروبوت 

XiaoIce مليون شخص بشكل  4٠تفاعل معها بالدردشة أكثر من وايس" الذي دفعت به للسوق الصينية و -"شا

ناجح وسعيد، وقامت كذلك باملشاركة بنجاح في تقديم جزئي لنشرات األخبار الصباحية في برنامج مباشر وبدون 

وايس" تعيش بسالم بين الصينيين بذكاء -أي مشاكل تذكر. اعتذرت مايكروسوفت رسميا عن "تاي" وما زالت "شاو

صانعوها، وبين أقص ى الغرب وأقص ى الشرق؛ في وسط العاصمة السعودية ترى ما الحال مع الروبوت كما أراد لها 

  حصة؟ 

شاهدت حصة أثناء زيارتي لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في جولة ملرافق الجامعة مع عدد من الزميالت 

ا تحديدا في صالة تدريب طالبات كلية طب الكاتبات بدعوة من إدارة اإلعالم فيها للقاء ثقافي أكاديمي، شاهدته

األسنان، وهي في الحقيقة املرة األولى التي ألتقي فيها روبوتا ذكيا بهذا القدر، ويتفاعل باإلجابة عن األسئلة وردات 

الفعل أمامي مباشرة. الجميل في قصة الروبوت حصة غير اسمها العربي املأخوذ من تراثنا أنها تعد أول روبوت 

مستخدم في الجامعات العربية من نوعه، ويحسب هذا للجامعة التي حرصت على استقطابها بشكل خاص تعليمي 
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في أنها تعليمية مخصصة لتتدرب عليها طالبات  -وايس-بعكس زميلتيها تاي وشاو–سنوات. تكمن فكرة حصة  3منذ 

تستطيع حصة أن تجيب عن طب األسنان قبل خروجهن للتطبيق املباشر على املرض ى الحقيقيين من البشر، ف

أسئلة الطالبة وتخبرها عن موضع األلم وما تشتكي منه، وعند مباشرة الطالبة عالجها تتفاعل معها بطريقة قريبة 

   جدا من طبيعة البشر من الشعور بألم الوخز أو الخوف من األدوات ومقاومتها.

وقفت عن العمل بعد مرور بالعودة للنموذج األول من السيدات الروبوتات أعاله "تاي" نلح
ُ
ساعة من  24ظ أنها أ

تفاعلها مع البشر الذين وضعت بينهم، أولئك الذين في فضاء تويتر والذين تتنوع أفكارهم ومقاصدهم في الدخول 

له، والذين تتهمهم إدارة شركة مايكروسوفت أنهم أفسدوا "تاي" بتغذيتهم لها بمعلومات وأفكار سيئة وعنصرية غير 

ذيت
ُ
به في الواقع عند تصميمها، مما يعني أن استمرار بقائها في هذا الفضاء ملدة أطول يعني مزيدا من اإلفساد  ما غ

و"التوجيه" نحو تعامل غير الئق مع البشر. بينما تلك التي ُدفعت للمتلقي الصيني ما زالت حتى اآلن تتفاعل مع ذلك 

كاوى "أخالقية" ضدها. أما الروبوت حصة التي تسكن الجمهور بطريقة ناجحة ومرضية، ولم تتلق الشركة أي ش

الرياض منذ سنوات ثالث وترتدي زيا دراسيا أنيقا، والقادمة من أصول يابانية معتادة على االنضباط والجدية 

واالختالف املتميز، فإنها منذ وصولها تعمل على تهيئة وتدريب الطالبات، طبيبات املستقبل، وتأخذ بأيديهن لتجاوز 

ردد والخوف والقلق من التعامل مع املرض ى في أثناء مستقبلهن املنهي. وفي هذا التفاوت بين الروبوتات واستجابتها الت

للمؤثرات الخارجية برغم أنها من صنع اإلنسان ومبرمجة بطريقة محددة وخاضعة لتوجيه معين فإنها تثير التساؤل 

سان. تناولت مدارس مختلفة في علم النفس موضوع تأثير عن مدى تأثير البيئة املحيطة على تفكير وسلوك اإلن

البيئة املحيطة على سلوك البشر، ونهضت عدة نظريات مختلفة حولها، فمنهم من قال إن الطفل يولد صفحة 

بيضاء خالية من أي مؤثرات وتوجهات فكرية أو سلوكية، ثم يبدأ باكتساب ما يرسم مالمح شخصيته وما يوجه 

ن عوامل بيئية واجتماعية ونفسية وغيرها. بينما ذهبت مدارس أخرى إلى أن جزءا كبيرا من سلوكه مما حوله م

سلوك اإلنسان موروث ومنقول له رغم إرادته من جينات أسالفه، وتشكل مع ما يكتسبه الحقا من حياته اليومية 

  تكوين شخصيته وسلوكه. 

بها بالسلب واإليجاب أو بقيت على الحياد رغم آليتها،  الروبوتات في نماذجنا السابقة تأثرت من املجتمع املحيط

واخترقتها قوة العادة وتيار األفكار والسلوك رغم مقدرة اإلنسان على تهيئتها مسبقا بما يريد أو إعادة تشكيلها متى ما 

في سلوكها أراد، أو حتى يفعل كما فعلت شركة مايكروسوفت مع تاي بإيقافها عن العمل أو إعدامها عندما تتجاوز 

ما لم تصمم من أجله. في اإلنسان حتما سيكون تأثير التيارات الفكرية والعادات السلوكية أكثر تمكنا وأثرا في جرف 
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الفرد نحوها وتغيير ما قد تعلمه سنوات طوال من قيم إنسانية نبيلة وأخالق مكتسبة أو موروثة، إن كان للجينات 

ى املربين والحكومات التنبه له ومجابهة سطوة التيارات السلبية والبندوالت تأثير في األخالق والسلوك. وهذا ما عل

  الجارفة التي تغير سلوك األفراد نحو مسارات ضارة تمس سالمة األفراد واملجتمعات. 

يقول عالم النفس الشهير فرويد: "إننا مجرد ممثلين للدراما التي تعمل في أدمغتنا، تدفعنا رغباتنا وتجذبنا 

نا"، وما فعلته "تاي" وتفعله اآلن "حصة" بين أيدي بناتنا طبيبات املستقبل الرقيقات يقول بما ال يدع مجاال ضمائر 

للشك إن العادات في املحيط تؤثر في سلوك وتصرف تلك األجساد املبرمجة والذكية، فكيف سيكون أثر قوة العادة 

 على سلوك اإلنسان وتفكيره وهو األذكى بال شك! 
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  م 2016 أبريل 28-هـ 1437 رجب 21الخميس 

 طالبة لنيل شهادة األمن اإللكرتوني 60تأهيل 

طالبة من مختلف املستويات بكلية علوم الحاسب واملعلومات،  ٦٠تيهئ جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  

للحصول على شهادة األمن اإللكتروني، وتأهيل الطالبات لتصميم وتنفيذ ودعم األمن لألجهزة املتصلة بالشبكة، 

أخرى في األمن املعلوماتي. وتؤهل ورشة "األمن من خالل ورشة عمل متخصصة في "األمن اإللكتروني"، وعدة دورات 

" وهي الشركة الرائدة في ciscoاإللكتروني" الطالبات للحصول على شهادة األمن اإللكتروني من شركة سيسكو "

عالم الشبكات وتصنيع أجهزة الراوتر والسويتش، وتعتبر شهاداتها هي األساس في احتراف عالم الشبكات، مما 

  اإللكتروني إلى مهارات الطالبة لتوسيع فرص العمل الخاصة بها. يضيف تخصص األمن

ويأتي ذلك ضمن فعاليات يوم املهنة والتوظيف الذي أقيم في كلية علوم الحاسب واملعلومات برعاية مديرة الجامعة 

. وتمت الدكتورة هدى العميل، حيث تم تنفيذ الكثير من ورش العمل للطالبات لعدد من املواضيع ذات األهمية

خالل الورشة مناقشة تعريف األمن املعلوماتي ومدى أهميته والتعريف ببعض املنتجات والعمليات املستخدمة 

لتأمين البيانات. وشهدت الورشة اهتماما وحرصا من الطالبات على املشاركة. ويتوافق ذلك مع توجهات عميدة 

على انتقاء مواضيع ورش العمل والدورات املقدمة كلية علوم الحاسب واملعلومات الدكتورة سحر شبانة بالحرص 

 للطالبات بما يخدم ويفيد الطالبة خالل دراستها حاليا ووظيفتها مستقبال.
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  م 2016 أبريل 29-هـ 1437 رجب 22الجمعة 

 حتد كبري للقطاعات احلكومية والتعليمية 2030رؤية 

يمثل نقطة انطالق  2٠3٠موافقة مجلس الوزراء ومن ثم إعالن األمير محمد بن سلمان عن رؤية اململكة  

القيادة للسعودية الجديدة. هذه االنطالقة تأخذ اململكة عبر برنامج إصالحي ضخم يختصر الزمن إلى حيث تريد 

الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده األمين وولي ولي العهد حفظهم 

هللا. ومن يستعيد كلمة خادم الحرمين الشريفين بعد توليه الحكم مباشرة يتذكر مقولته الشهيرة: )السعودية 

املقولة امللكية كانت املرتكز الرئيس النطالقة الرؤية  ستكون أنموذجا للعالم على جميع املستويات(. تلك

السعودية، التي وإن أخذت في مظهرها عمقا اقتصاديا بالدرجة األولى إال أنها في واقع األمر ارتقاء بالجوانب 

االجتماعية والثقافية والعسكرية عبر رؤية شاملة ومتكاملة. هذه الرؤية مشروع وطني، الجميع مسؤول عنه وعن 

جاحه، حيث أعلن ذلك ولي ولي العهد األمير محمد بن سلمان، وهي رؤية تواجه مجموعة من التحديات التي يأتي في ن

مقدمتها تحقيق تنوع مصادر الدخل مع استمرار البرنامج التنموي دون املساس برفاهية الطبقة املتوسطة وما 

مثل تحوال نوعيا ومؤثرا في مسارنا التنموي وال شك، دولة ال تعتمد على النفط، بما ي 2٠2٠دون، وأن نكون في عام 

ليؤكد هذا األمر أن ثروتنا الحقيقية في اإلنسان وعقله وإبداعه، وليس في النفط فقط. أيضا فإن املؤسسات 

التعليمية جزء أساس ي من هذا التحدي في قدرتها على قوة البناء وتحقيق االستقاللية، وتوفير مصادر دخل لها 

 5خاللها تحقيق التميز العالي، خاصة وأن الرؤية أشارت صراحة إلى ذلك بتوقعها أن تكون هناك  تستطيع من

جامعات سعودية في مصاف الجامعات العاملية املتقدمة، مما يعني أن جميع املؤسسات التعليمية أمام تحد كبير، 

املؤهل لسوق العمل واإلنتاج، والقادر ناهيك عن أن التعليم هو املسؤول األول عن توفير وتأهيل العنصر البشري 

على تحقيق تلك الرؤية التي سترتكز على العقل السعودي، واليد السعودية، في تحد آخر نثبت من خالله ألنفسنا 

 وللعالم أن السعودية ببرنامجها اإلصالحي تستعيد شبابها النطالقة نوعية جديدة.

 * مديرة جامعة األميرة نورة
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  م 2016 مايو 1-هـ 1437 رجب 24األحد 

 مشروعا لربنامج لنكون 17طالبات نورة خيرجن بـ

مشروعا، بعد اجتيازهن  17خرجت نخبة من طالبات السنة التحضيرية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بـ 

برنامج "لنكون"، حيث كشفت عميدة السنة التحضيرية في الجامعة الدكتورة ميسون العثمان في بيان صحفي، أن 

 2٦، مشيرة إلى أن الطالبات حظين بـ21لقرن هذا البرنامج يهدف إلى إكساب طالبات السنة التحضيرية مهارات ا

 8ساعة تدريبية حول املواطنة الرقمية باستخدام  18ساعة تدريبية من مهارات البحث العلم والتفكير الناقد، و

، حيث تم ترشيح الطالبات للبرنامج بناء على معايير علمية وبتطبيق مقاييس 21إستراتيجيات لتنمية مهارات القرن 

  عاملية.

برامج أنجزتها عمادة السنة التحضيرية، إلى جانب برنامج "ألق" الذي ُيعنى بتطوير ابتكارات  3أتي ذلك ضمن ي

الطالبات واختراعاتهن، وكان له النصيب األكبر من اإلنجازات، حيث حصلت الطالبات املرشحات للمؤتمر العلمي 

ساعة، فجاءت النتائج  55جلسة بواقع  3٠ جلسة، وحصلت بقية الطالبات على19ساعة متابعة بواقع  23على 

  فكرة ابتكارية. 15من التطبيقات الذكية، و 2من النماذج الصناعية، و 2براءات اختراع، و 1٠بـ

وأكدت   على شرف مديرة الجامعة. 143٦/1437جاء ذلك في الحفل الختامي إلنجازات السنة التحضيرية لعام 

فسا" امتد لعامين، ويمنح املجتازات من الطالبات بطاقة عضوية في جمعية الدكتورة العثمان أن برنامج "اسعفي ن

 1٠٠ساعات تدريبية، حيث بلغ عدد الطالبات املتدربات  8القلب األميركية، وشهادة مسعف معتمد، بحضور 

صيرة طالبة موهوبة، أنتجن ما بين قصة ق 481طالبة. كما احتضن مركز اإلبداع التابع لقسم اللغة اإلنجليزية 

ومسابقات وابتكارات وتصاميم وإعادة تدوير وتعلم اللغة اإلسبانية وتجارب األداء في املسرحيات وإنتاج األفالم 

 أندية. 9القصيرة وذلك من خالل 
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  م 2016 مايو 2-هـ 1437 رجب 25اإلثنين 

 اإلبداع لغة عاملية جبامعة نورة

تنظم اليوم كلية التصاميم والفنون بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ملتقى الفن والتصميم األول تحت شعار 

مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، وتصاحب امللتقى الذي يستمر "اإلبداع لغة عاملية فكرية ثقافية"، بحضور 

أيام فعاليات ومشاركات خارجية وورش تدريبية ومحاضرات، فيما ستحل جامعة دار العلوم ضيفة على امللتقى  4

بقسمي التصميم الداخلي وقسم تصميم الرسومات بمعرض خاص بهم. من جهتها، أكدت عميدة الكلية الدكتورة 

ة املطيري أن هذا امللتقى يهدف إلى نشر اإلبداع والتبادل الثقافي والفني من خالل مخرجات التعليم لطالبات صيت

 الكلية.
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  م 2016 مايو 2-هـ 1437 رجب 25اإلثنين 

 انتخاب جملس إدارة مجعية لإلرشاد النفسي

عقدت الجمعية العلمية السعودية لإلرشاد النفس ي، أمس، اجتماعها األول النتخاب أعضاء مجلس اإلدارة، وذلك  

في مقر كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن. وقالت عميدة كلية التربية بالجامعة الدكتورة أمامة 

ن والدة هذه الجمعية سيكون له األثر الكبير املتعلق بالصحة النفسية واإلرشاد النفس ي، مشيدة الشنقيطي إ

بالدور الذي تلعبه الجامعة في نمو الجمعيات العلمية املثمرة. كما أشادت مديرة إدارة الجمعيات العلمية بجامعة 

رشاد النفس ي، موضحة أنها أول جمعية مختصة األميرة نورة الدكتورة منيرة الرشيد بالجمعية العلمية السعودية لإل 

بالعلم النفس ي على مستوى اململكة تحتضنها وترعاها جامعة األميرة نورة، مشيرة إلى الدور املهم والفاعل للجمعيات 

   الوطنية.العلمية في نهضة البحث العلمي واإلسهام في دعم حركة التنمية 
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  م 2016 أبريل 14-هـ 1437 رجب 7 الخميس

 يف جامعة نورة« تطوير البيضاء»األمرية هيفاء الفيصل تستعرض 
استعرضت صاحبة السموامللكي األميرة هيفاء الفيصل وصاحبة السمواألميرة نوف بنت فهد بن خالد تجربتهما  

طقة مكة املكرمة وذلك في ملتقى نورة العطاء التطوعي الذي تحتضنه جامعة الرائدة لتطوير قرية البيضاء في من

  األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وقالت األميرة نوف بنت فهد بن خالد: إن حماس ي الشديد ملشروع البيضاء بسبب إعجابي باملكان فهو وليد إنجازات 

ي مجال التنمية البيئية لبالدنا لنسابق الزمن في ملموسة وخطة تنمية مختلفة عن نظيراتها وسيكون نقلة فريدة ف

فيما يخص النواحي الحرفية للسكان « مشروع البيضاء»التطور والنماء، وكان دافعي للتطوع واملساعدة معكم في 

وخاصة للنساء هوما تتطلبه السيدة من حاجات لبيتها ويلزمها أن تتعلمها لتنمية الحرفية لديهن ولتوفير املال 

عمل املناسبة لهن ويعن الرجال في األعمال واملعيشة وللحفاظ على التراث العريق من الضياع، وتتمثل وفرص ال

املساعدة التي قدمناها فيما أنشأناه من برنامج للحياكة وتدريب لعدد من السيدات، والبرنامج يركز على قسم 

غال اليدوية، وقسم ثالث للنسيج املنزلي الذي ألعمال الخياطة النسائية بكل تفاصيلها، وقسم ألعمال التطريز واألش

  يتناسب مع طبيعة املكان وحاجة السكان، وقد وفرنا املواد الخام والكوادر التدريبية لذلك.

وقد تفاعلت الحاضرات مع العرض ومع دعوة األميرتين للمزيد من حمالت التطوع واملزيد من امللتقيات لرسم 

  مستقبل أقوى للتطوع.

كر أن مشروع قرية البيضاء تنفذه مؤسسة امللك فيصل الخيرية بالتعاون مع وكالة إمارة منطقة مكة جدير بالذ

للتنمية، ويوفر اإلسكان الخيري لحوالى ألفي محتاج، ويشارك أبناء القرية في عملية بناء املرافق ما يمكنهم من 

  املساهمة في التنمية ويوفر وظائف لهم ويحد من الهجرة إلى املدن.

وكان صاحب السموامللكي األمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة املكرمة قد رعى في وقت سابق بمقر 

اإلمارة في جدة حفل وضع حجر األساس ملشروع تنمية وتطوير مركز البيضاء، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية 

  بمجهود األهالي.

http://www.al-madina.com/node/671578
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أسرة، بينما سيوفر املشروع بعد  1٠٠في البيضاء السكن الخيري لنحو  وتوفر املرحلة األولى من القرية النموذجية

 وحدة سكنية. 4٠٠انتهاء مراحله األربع 
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  م 2016 أبريل 16-هـ 1437 رجب 9 السبت

 الفقريةدراسة سعودية تدعو رجال األعمال لرعاية األحياء 
دعت دراسة كشفت عنها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى ضرورة تبّني رجال األعمال لألحياء الفقيرة وسكانها 

داخل املدن كجزء من مسؤوليتهم االجتماعية، وأملحت الدراسة التي أجرتها الباحثة الدكتورة إبتسام إبراهيم 

سة قسم الجغرافيا في كلية اآلداب بجامعة األميرة نورة بنت القاض ي، أستاذ جغرافية العمران املشارك ورئي

عبدالرحمن على حي الجرادية في مدينة الرياض كنموذج لألحياء القديمة والفقيرة، إلى أن النمو املتسارع للمدن 

  الكبرى قد يخلق نوعا من املشكالت االقتصادية واالجتماعية لدى بعض سكانها.

مدينة الرياض السريع والذي فاق توقعات وتنبؤات الخبراء واملخططين أدى إلى ظهور  وأشارت الدراسة إلى أن نمو

نوع آخر من التوسع العشوائي، وتداخل استخدامات األرض واختالطها، مما ترتب عليه ظهور مشكالت بيئية 

ستخدامات األرض واقتصادية. وقالت الباحثة أن هذا األمر استدعى ضرورة إعادة التأهيل والتخطيط والتنظيم ال 

  في العاصمة وخصوصا باألحياء القديمة منها.

وعن الدراسة أكدت د.القاض ي أنها أعدت لكشف خصائص استخدامات األرض في حي الجرادية كنموذج لألحياء 

القديمة في مدينة الرياض، والتي تهدف إلى تحليل الشخصية الجغرافية لحي الجرادية كحي قديم من أحياء املدينة، 

لذي يعود تاريخ نشأته إلى قرية جليجلة إحدى قرى حجر في جزئها الجنوبي الغربي، وقرية القرى في الجزء الشمالي وا

من الحي، وذلك من خالل دراسة أنماط استخدامات األرض في الحي وتوزيعها املكاني، وتسجيل التغييرات التي طرأت 

م، وتحديد املشكالت التي تواجهها في ظل النمو العمراني 2٠٠9-199٦على استخداماتها داخل الحي في الفترة مابين 

  والسكاني ملدينة الرياض، وبيان سمات وخصائص سكان الحي االجتماعية واالقتصادية.

وتشير د.القاض ي إلى أنه من األسباب الداعية الختيار حي الجرادية كنموذج لدراسة األحياء الشعبية كانت ارتفاع 

هـ، وألنه يمثل أحد األحياء القديمة الذي لم تشمله 1425عام  %75ن في الحي والبالغة نسبة السكان السعوديي

خطط إعادة التأهيل الحكومية بإشراف الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، كما أنه خارج حدود الخطة 

تطوير وسط مدينة هـ والهادفة إلى 145٠ -هـ 1435اإلستراتيجية التي ستنفذها الهيئة بمدينة الرياض للفترة 

الرياض للعمل على إعادة تأهيله ليكون جاذبا للسكن والعمل، وكذلك انخفاض مستوى الدخل للفرد واألسرة 

السعوديين في هذا الحي حيث يمثل سكانه فقراء املدينة وتنتشر فيه حاالت التسول في الطرقات والشوارع 

 الرئيسية.

http://www.al-madina.com/node/671946


 
132 

عمال لدعم مشروع ترميم منازل الفقراء كجزء من املسؤولية وأوصت د.القاض ي في دراستها بدعوة رجال األ 

االجتماعية، وكذلك إحياء ثقافة الوقف داخل املجتمع مع تشجيع وتحفيز رجال األعمال على عمل وقفيات تحت 

إشراف الدولة يعود ريعها على الفقراء، باإلضافة إلى إقامة مشروعات استثمارية خيرية تخدم سكان الحي، وتقديم 

وض حسنة للمشروعات الصغيرة واألسر املنتجة، وتشجيع املبادرات الذاتية لألفراد الفقراء للقضاء على التبعية قر 

والتواكل على مساعدات املقتدرين، وضرورة إنشاء رياض أطفال مجانية، وزيادة عدد املدارس االبتدائية، وإنشاء 

 مركز للتنمية االجتماعية ومستوصف عام ومساجد.

 ي الجرادية:ملاذا ح 

 * حي قديم لم تشمله خطط إعادة التأهيل.

 * خارج حدود الخطة اإلستراتيجية للهيئة العليا لتطوير الرياض.

 * يمثل سكانه فقراء مدينة الرياض تنتشر فيه حاالت التسول في الطرقات والشوارع الرئيسة .

 %75من سكانه سعوديون 

 توصيات الدراسة:

 منازل الفقراء ضمن املسؤولية االجتماعية دعوة رجال األعمال لترميم

 تحفيز رجال األعمال على عمل وقفيات للفقراء تحت إشراف الدولة

 إقامة مشروعات استثمارية خيرية تخدم سكان الحي

 تقديم قروض حسنة للمشروعات الصغيرة واألسر املنتجة

 إنشاء رياض أطفال مجانية، وزيادة عدد املدارس االبتدائية

 توصف عام ومساجد ومركز للتنمية االجتماعيةإنشاء مس
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  م 2016 أبريل 17-هـ 1437رجب  10 األحد

 «نساء يف ذاكرة الوطن»جامعة نورة تشارك مبعرض 
الذي يعرض نماذج من محتويات « نساء في ذاكرة الوطن»تشارك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بمعرض  

متحف املرأة ليكون مرجًعا تاريخًيا إلنجازات املرأة السعودية، وذلك في )ملتقى التراث والفنون الثاني( الذي تقيمه 

رجب الجاري في  15 - 1٠يوم التراث العالمي ما بين  الجمعية السعودية للمحافظة على التراث والفنون بمناسبة

ورش عمل وهي استخدام  3مركز امللك فهد الثقافي بالرياض، وتشارك جامعة األميرة نورة من خالل إقامة 

الوحدات الزخرفية التقليدية في التطريز، ثم الحلي التقليدية )القالئد(، والتربية املتحفية بينما تحتضن كلية 

والفنون في الجامعة ورشتي عمل األولى )تصميم أقمشة تقليدية بأسلوب املرقعات(، والثانية )تصميم التصاميم 

أزياء مستوحاة من التراث(، وتأتي هذه املشاركة متوافقة مع أهداف وقيم الكلية التي يعد من أهمها املساهمة في 

ة، وكذلك بناء شراكات مع مراكز عاملية في مجاالت إثراء وخدمة البيئة االجتماعية والثقافية واالقتصادية في اململك

  التخصص بالكلية.

من جهتها دعت الجمعية العلمية السعودية للفن والتصميم في جامعة األميرة نورة الراغبات باملشاركة في ورش 

 العمل التواصل مع الجمعية على وسائل االتصال املوضحة في موقع الجامعة. 
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  م 2016 أبريل 18-هـ 1437رجب  11 اإلثنين

 قضية للمحتاجني يف عام 45فريق حماميات جامعة نورة حيل 
  دقيقة 2٠يقدم فريق )عشرون( مبادرة تهدف لتطوير وتعليم مهارة جديدة في  

  «ويكيبيديا»يستعرض نادي )ويكيبيديا( مبادرة طالبات قسم اإلنجليزية لترجمة علوم موقع 

  يطرح فريق عمران التطوعي مبادرة )تطّوع بمهنتك(

  أسرة. 515يقدم فريق احتواء التطوعي مبادرة )كسوة فرح( حيث تمت كسوة 

  يشارك فريق كايزن التطوعي بمبادرة )التأهيل الوظيفي( لاللتحاق بسوق العمل

  يقدم فريق وجدان العطاء )عملي هو أملي( مبادرته لدعم مصابي متالزمة داون.

  يستعرض نادي تاج التطوعي مبادرة )لنكن معهم( لدعم مريضات السرطان 

  في الحفل الختامي للملتقى.مبادرات لتكريمها  5سيتم اختيار أفضل 

 

  من املبادرات التي يستعرضها امللتقى:

 

نجحت محاميات متطوعات من قسم القانون في كلية إدارة األعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في حل 

اللغة قضية ضمن مبادرة لتقديم خدمات املحاماة للمحتاجين مجاًنا، بينما تواصل مجموعة من طالبات قسم  45

اإللكتروني إلى « وكيبيديا»اإلنجليزية في كلية اللغات والترجمة ترجمة املقاالت العلمية الهامة على موقع موسوعة 

الذي يتسبب « االعتالل الحس ي»بالجامعة على مبادرة للتوعية بمرض « إحساس»اللغة العربية، بينما يقوم فريق 

جارب الثالث في ملتقى نورة العطاء التطوعي ومعرض التوظيف بفقدان القدرة على اإلحساس باأللم، وتعرض الت

فريًقا  19مبادرة لـ  19األول والذي انطلقت فعالياته في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن هذا األسبوع ويقدم 

هضم تطوعًيا تبدأها )مجموعة السيلياك( والتي تتمثل مبادرتها بالتعريف بمرض السيلياك الذي ينتج عن مشكلة 

  البروتين في األطعمة، وقالت املجموعة أن هذا املرض مناعي يصيب األمعاء الدقيقة.

ويعرض فريق )انصر أخاك( تجربته بالتعريف باملبادرة التي أطلقتها مجموعة محاميات من قسم القانون في كلية 

 ص محتاجين، وقد إدارة اإلعمال بالجامعة، حيث يقمن بتقديم خدمات محاماة تطوعية لحل قضايا أشخا

 قضية في السنة األولى للمبادرة، حيث يتم استالم القضية ومحاورها عن طريق رابط يعبئه املحتاج. 45تم حل 

http://www.al-madina.com/node/672309/فريق-محاميات-جامعة-نورة-يحل-45-قضية-للمحتاجين-في-عام.html
http://www.al-madina.com/node/672309/فريق-محاميات-جامعة-نورة-يحل-45-قضية-للمحتاجين-في-عام.html
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كما يطرح فريق شاتل التطوعي مبادرته التي تهدف إلى تنمية اإلنتاج املحلي بالزراعة العضوية، وتجربة فريق نشعر 

« إحساس»والتي وصفها الفريق بأنها مبادرة إنسانية تعتمد على فريق بك التطوعي حول )مرض االعتالل الحس ي( 

بالجامعة الذي يخدم مرض ى االعتالل الحس ي تحت مظلة برنامج إنجاز السعودية )أمواج فرح( وهي مبادرة تقوم 

 على توعية املجتمع باملرض حيث يعاني بعض مرض ى السكر أو االعتالل الحس ي من فقدان القدرة على اإلحساس

 املباشر باأللم. 
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 م 2016 أبريل 20-هـ 1437 رجب 11 األحد

 معنا " كلية الرتبية يف جامعة نورة تطلق محلة " أخالقنا رسالة..بلغيها
أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن حملة "أخالقنا رسالة..بلغيها معنا"، نفذها مكتب النشاط الطالبي في  

كلية التربية، وتأتي هذه الحملة متوافقة مع أهداف الجامعة كرفع مستوى الوعي لدى الطالبات بالعمل التطوعي 

وخارج الجامعة، وإعداد شخصية مؤهلة للطالبات من خالل استثمار وتحفيزهن على املشاركة التطوعية داخل 

  أوقات فراغهن بأنشطة ثقافية، اجتماعية، ورياضية. .

وقالت املشرفة على الحملة رئيسة النشاط الطالبي الدكتورة أمل الجار هللا أن هذه الحملة جاءت متوافقة مع 

كك"، فديننا اإلسالمي دين أخالق وسلوك يجب أن يتحلى بها مقولة:"التحدثني عن الدين، ولكن دعني أراه في سلو 

 وفي كل مكان، مشيرة إلى أن هذا ما تهدف إليه الحملة من خالل توعية الطالبات 
ً
املسلم وتكون عنوانه دائما

بضرورة املحافظة على البيئة واإلسهام في املحافظة على مرافق الجامعة ونظافتها ودعم القائمين على ذلك، وقد 

شارك الطالبات بأركان متميزة لتوعية الطالبات بعملية تدوير النفايات لحماية البيئة حيث خصص مكان في مركز 

النشاط الطالبي الستالم العلب الفارغة و إرسالها لشركات التدوير، وكان هناك أركان إلرشاد الطالبات إلى طريقة 

ظها وعدم اإلسراف فيها حيث تم توزيع حاويات لحفظ سقاية النباتات في الكلية، و أهمية إكرام النعمة وحف

الطعام الزائد في أماكن متفرقة من الكلية، وعلى هامش الحملة تم عرض مسرحية توعوية وترفيهية استمتع بها 

 الحضور، وفي الختام تّم تكريم املتميزات في الحملة.
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 م 2016 أبريل 19-هـ 1437 رجب 12 اإلثنين

 جامعة نورة باحملافظة على البيئة« تربية»توعية طالبات 
، التي نفذها مكتب النشاط «أخالقنا رسالة..بلغيها معنا»أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حملة  

بي في كلية التربية، في إطار جهود الجامعة لرفع مستوى الوعي لدى الطالبات بالعمل التطوعي وتحفيزهن على الطال

املشاركة التطوعية داخل وخارج الجامعة، وإعداد شخصية مؤهلة للطالبات من خالل استثمار أوقات فراغهن 

يسة النشاط الطالبي الدكتورة أمل الجار هللا بأنشطة ثقافية، اجتماعية، ورياضية. وقالت املشرفة على الحملة رئ

، فديننا اإلسالمي دين «التحدثني عن الدين، ولكن دعني أراه في سلوكك«إن الحملة جاءت متوافقة مع مقولة:

أخالق وسلوك يجب أن يتحلى بها املسلم وتكون عنوانه دائًما وفي كل مكان، مشيرة إلى أن هذا ما تهدف إليه الحملة 

وعية الطالبات بضرورة املحافظة على البيئة ومرافق الجامعة ونظافتها ودعم القائمين على ذلك، وقد من خالل ت

شاركت الطالبات بأركان متميزة للتوعية بعملية تدوير النفايات لحماية البيئة حيث خصص مكان في مركز 

ك أركان إلرشاد الطالبات إلى طريقة النشاط الطالبي الستالم العلب الفارغة وإرسالها لشركات التدوير، وكان هنا

سقاية النباتات في الكلية، وأهمية إكرام النعمة وحفظها وعدم اإلسراف فيها حيث تم توزيع حاويات لحفظ 

الطعام الزائد في أماكن متفرقة من الكلية، وعلى هامش الحملة تم عرض مسرحية توعوية وترفيهية استمتع بها 

  م املتميزات في الحملة.الحضور، وفي الختام تّم تكري
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 م 2016 أبريل 19-هـ 1437 رجب 12 اإلثنين

 مستثمرة من طالبات حتضريية جامعة األمرية نورة يعرض أعماهلن 20
األمامي بين محطة كلية العلوم والحاسب مستثمرة من طالبات السنة التحضيرية أعمالهن في البهو  2٠عرضت  

ومركز خدمات الطالبات، ضمن فعاليات السوق املفتوح "أرباح" التابع لقسم تطوير الذات، وتميزت املشاركات 

  بطرح مشاريع متخصصة في الكروشيه والتغليف وتنسيق الزهور والتصوير الفوتوغرافي واملطبوعات.

ة الحربي أن الهدف من املعرض هو ربط الربح املادي باملعنوي وأرباحنا وأوضحت رئيسة قسم تطوير الذات عائش

اليوم هي قيم جامعة األميرة نورة مثل النزاهة ،الجودة، والثقة، املصداقية وجميع املنتجات املشاركة تحمل هذه 

دة، وتركيًزا على أهمية املعايير مثل ركن العطور املصنعة محلًيا تحمل قيمة االنتماء والحرف اليدوية لها قيمة الجو 

الربح املعنوي تم تخصيص ركن للبيع الذاتي تعزيًزا للمصداقية عند الطالبات، وقالت الحربي "التجارة أرباحها 

  كثيرة وأهم ربح البد لكل إنسان أن يحافظ عليه هي أخالقه، فال تجعلك األرباح املادية تتنازل على األرباح املعنوية".

"أرباح" أحد الفرص التي تقدمها جامعة األميرة نورة لطالباتها املستثمرات دعًما ملشاريعهن إلى ذلك، ُيعد معرض 

 املتميزة حتى تجد طريقها إلى مجاالت أكبر.
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  م 2016 أبريل 20-هـ 1437 رجب 13 األربعاء

 2015جامعة دولية يف  200جامعة نورة بني أفضل 
" لعام UI GreenMetric"  جامعة دولية في تصنيف 2٠٠ُصنفت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بين أفضل 

" مدى اهتمام الجامعات UI GreenMetric، في الوقت الذي يقيس تصنيف "179م، بعد حصولها على املرتبة 2٠15

ومنسوبيها وتقيدها بمعايير حماية البيئة واملحافظة عليها، حيث يتماش ى املشاركة بتوفير البيئة املناسبة لطالبها 

 ات العاملية الحالية واملستقبليةذلك مع االهتمام العالمي بالبيئة واملحافظة عليها التي تعد من أهم التحدي

سبل االقتصاد في وشملت معايير التقييم عددا من املحاور األساسية املتوفرة واملطبقة داخل الحرم الجامعي مثل 

استهالك املياه، وطرق الحد من تلوث البيئة الناتج عن استخدام وسائل املواصالت املتعددة، واستخدام الطرق 

املناسبة للتخلص من النفايات، وموقع الحرم الجامعي و بنيته التحتية، دور الجامعة في عملية التثقيف و التعليم 

فة إلى توجه املسؤولية املجتمعية نحو تكوين جيل يعي بقضايا حماية البيئة و بمدى اهمية االهتمام بالبيئة، باإلضا

زرع ثقافة االهتمام بها. من جهتها، صرحت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

واكبة املعايير الدولية د. فاتن الزامل أن الحصول على هذا املركز يأتي ضمن حرص الجامعة على املنافسة على م

والوصول إلى أعلى املراتب واالرتقاء بمكانة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن لدى املجتمع الدولي، ولم يكن لهذا 

اإلنجاز أن يكون لوال كرم هللا ثم تضافر الجهود للرقي بالجامعة مع السعي املستمر لتحقيق مراكز متقدمة في 

  وجيهات واهتمام معالي مديرة الجامعة د.هدى العميل.املستقبل بإذن هللا وفق ت

 الهتمام الجامعة بالبيئة واستدامة املحافظة عليها تمت دعوة
ً
( البروفيسورة UI GreenMetric)  رئيسة  وامتدادا

ة ريري ساري والوفد املرافق لها خالل زيارتهم للمملكة الشهر املاض ي حيث أطلعت خالل زيارتها على مرافق الجامع

املختلفة وقد أبدت إعجابها الشديد بخدمات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ومرافقها األكاديمية والترفيهية 

باإلضافة إلى العديد من املرافق املساندة التي تعد صديقة للبيئة والعالية   والخدمية املوفرة للطالبات واملنسوبات،

ريري رغبتها في مشاركة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في املؤتمر في الجودة واألداء. وقد أبدت البروفيسورة 

القادم والذي له صلة مباشرة بالبيئة واستدامة املحافظة عليها كنموذج مثالي لصرح تعليمي صديق للبيئة في جميع 

.
ً
 ممارسته يحتذى به بين الجامعات عامليا
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  م 2016 أبريل 21-هـ 1437 رجب 14 الخميس

 جامعة يف العامل 200ضمن أفضل « األمرية نورة»
لعام »  UI GreenMetric»جامعة دولية في تصنيف  2٠٠ُصنفت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بين أفضل  

  .179م، بعد حصولها على املرتبة 2٠15

الجامعات املشاركة بتوفير البيئة املناسبة لطالبها ومنسوبيها وتقيدها بمعايير ويقيس التصنيف مدى اهتمام 

حماية البيئة واملحافظة عليها، حيث يتماش ى ذلك مع االهتمام العالمي بالبيئة واملحافظة عليها التي تعد من أهم 

  التحديات العاملية الحالية واملستقبلية.

ر األساسية املتوفرة واملطبقة داخل الحرم الجامعي مثل سبل االقتصاد في وشملت معايير التقييم عدًدا من املحاو 

استهالك املياه، وطرق الحد من تلوث البيئة الناتج عن استخدام وسائل املواصالت املتعددة، واستخدام الطرق 

  املناسبة للتخلص من النفايات.

لزامل أن الحصول على هذا املركز يأتي ضمن وأوضحت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د. فاتن بنت عبدهللا ا

   جهود الجامعة ملواكبة املعايير الدولية والوصول إلى أعلى املراتب.

البروفيسورة ريري ساري والوفد املرافق لها وأبدوا رغبتهم في  UI GreenMetricوقالت: إنه تمت دعوة رئيسة 

 ستدامة املحافظة عليها.مشاركة الجامعة في املؤتمر املقبل املتعلق بالبيئة وا
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  م 2016 أبريل 24-هـ 1437 رجب 17 األحد

  جبامعة نورة يوصي بتمكني املرأة« استشراف املستقبل»ملتقى 

عبدالرحمن في مركز  الذي نظمته جامعة األميرة نورة بنت« استشراف مستقبل املرأة السعودية»أوص ى ملتقى 

األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة يوم الخميس املاض ي بمراجعة األنظمة التي تحد من تمكين 

املرأة في املجتمع السعودي وتعديلها ملنحها فرصة املشاركة الكاملة في مختلف جوانب التنمية بما ال يتعارض مع 

 يتم معاملتها باعتبارها مواطن كامل األهلية في النظم والتشريعات الحكومية. أحكام الشريعة اإلسالمية، بحيث

وقد تضمن امللتقى الذي عقد برعاية مديرة الجامعة د.هدى العميل كلمة مديرة املركز األبحاث أستاذة التخطيط 

الوهيبي، ثم انطلقت  االجتماعي بالجامعة د.سارة الخمش ي، وأخرى لوكيلة الدراسات العليا والبحث العلمي د.هدى

أعمال امللتقى بجلستين ُعرضت فيهما أربع أوراق عمل حيث قدمت رئيسة مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيري 

ورئيسة مجلس ادارة الجمعية السعودية الخيرية ملرض ى الفصام األميرة سميرة بنت عبدهللا الفيصل الفرحان آل 

بينت فيها مفهوم التطوع وأهميته « ملجال التطوعي واقعه ومستقبلهعمل املرأة في ا»سعود ورقة عمل بعنوان 

  وفوائده والصعوبات التي تعترضه ثم قدمت مجموعة من التوصيات.

  تاريخ املرأة السعودية

كما قدمت عضو مجلس الشورى والكاتبة وأستاذة التخطيط االجتماعي املساعد في الجامعة د. هيا املنيع بعنوان 

أكدت فيها أن قراءة تاريخ املرأة السعودية يكشف الكثير من األبعاد « شريعات وتمكين املرأة السعوديةاألنظمة والت»

  في مسيرتها فهي الشريك الفاعل مع أخيها الرجل في الكثير من املراحل التاريخية.

من تقديم عميدة « العالقات والشراكات الدولية ودورها في تعزيز دور املرأة»وتضمن امللتقى ورقة عمل بعنوان 

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر د. آمال بنت محمد الهبدان تناولت فيها ثالثة محاور بدًءا من استشراف 

مستقبل تعزيز دور املرأة في التنمية املستدامة، ثم الشراكات واالتفاقات الدولية ودورها في تعزيز دور املرأة في 

ة نورة في توظيف الشراكات واالتفاقات الدولية لتعزيز دور املرأة في التنمية التنمية، ثم تجربة جامعة األمير 

املستدامة، واختتمت الجلسات بورقة من تقديم رئيسة املجلس التنفيذي في الفرع النسائي بالغرفة التجارية 

  «.مستقبل عمل املرأة في القطاع الخاص»بالرياض هدى الجريس ي بعنوان 

  شخصيات نسائية

ة أخرى، عرضت جامعة األميرة نورة أبرز الشخصيات النسائية في التاريخ السعودي خالل معرض )نساء في من جه
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ذاكرة الوطن(، في ملتقى التراث والفنون الثاني الذي نظمته الجمعية السعودية للمحافظة على التراث والفنون في 

راث العالمي، وقدمت الجامعة نبذة مختصرة عن كل مركز امللك فهد الثقافي، بالتعاون مع الجامعة بمناسبة يوم الت

شخصية من هذه الشخصيات، وعرضت خالل املعرض العديد من املقتنيات األثرية النسائية من ملبوسات وقالئد 

وأواٍن تاريخية. كما نفذت الجامعة ورش عمل خاصة باملعرض استعرضت خاللها إسهامات املرأة السعودية في 

دمة املجتمع عبر العقود الزمنية، وشاركت عدد من األكاديميات في كلية التصاميم والفنون السياسة والتعليم وخ

استخدام الوحدات »في الورش، حيث قدمت كل من د.ليلى البسام ود.تهاني العجاجي ود.وسمية العقل ورش: 

، كما «بأسلوب املرقعاتتصميم أقمشة تقليدية »، «الحلي التقليدية القالئد»، «الزخرفية التقليدية في التطريز

، ثم قدمت د.ريم «تصميم أزياء مستوحاة من التراث»تشاركت د. ليلى البسام مع د.عائشة العيس ى في تقديم ورشة 

تصميم أقمشة تقليدية بأسلوب »، وقدمت د.منال الصالح ورشة «التربيةاملتحفية»العروان ود.سلمى الزيد ورشة 

 قدمتها د. هدى املقرن.« ستوحاة من التراثتصميم أزياء م»، إلى جانب «املرقعات
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  م 2016 أبريل 25-هـ 1437 رجب 18 اإلثنين

 توصيات مللتقى جودة البحوث العلمية جبامعة نورة 8

  العلمي تأسيس مركز وطني للبحث العلمي وبناء شبكة تضم جميع مراكز البحث -1 

  تكوين قاعدة معلومات شاملة ومتكاملة للبحث العلمي على املستوى الوطني -2

  دراسة التجارب العاملية املتميزة في مجال تجويد البحث العلمي واالستفادة منها  -3

 من نقلها -4
ً

  االهتمام بإنتاج املعرفة بدال

  تخصيص جوائز للبحث العلمي -5

  ت بالباحث العلمي األكثر حضوًرا علمًيا على شبكة اإلنترنتاالحتفاء كل أربع سنوا -٦

  إقامة النوادي العلمية الفكرية والجمعيات التي يتم فيها تبادل األفكار البحثية وإستراتيجيات تنفيذها -7

  التنسيق والتعاون مع مؤسسات املجتمع إلشراكها في دعم وتمويل األبحاث العلمية. -8

  توصيات اللقاء:

توصيات أبرزها تأسيس  8بـ« جودة البحوث العلمية»لقاء علمي في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حول  خرج

مركز وطني للبحث العلمي وبناء شبكة تضم في عضويتها جميع مراكز البحث العلمي على املستوى الوطني. فيما 

  عقبات أمام البحوث االجتماعية. 4رصد امللتقى 

ة الخدمة االجتماعية ورعته مساعدة وكيلة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتورة ونظمت اللقاء كلي

كوثر عابد بحضور عميدة البحث العلمي، واستهدف االرتقاء بالبحوث العلمية ألعضاء هيئة التدريس وإثراء 

ولويات في مجال البحوث معارفهم وفق معايير وإستراتيجيات جودة البحوث العلمية باإلضافة إلى تحديد األ 

 االجتماعية.
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  م 2016 أبريل 28-هـ 1437 رجب 21الخميس 

  طالبة يف جامعة نورة 60شهادة األمن اإللكرتوني لـ 

طالبة من مختلف املستويات بكلية علوم الحاسب واملعلومات للحصول على شهادة  ٦٠هيأت جامعة األميرة نورة 

األمن »وتنفيذ ودعم األمن لألجهزة املتصلة بالشبكة من خالل ورشة عمل متخصصة في األمن اإللكتروني، وتصميم 

، وعدة دورات أخرى في األمن املعلوماتي. حيث تؤهل الورشة الطالبات للحصول على شهادة األمن «اإللكتروني

  ( الرائدة في عالم الشبكات وتصنيع أجهزة الراوتر والسويتش. ciscoاإللكتروني من شركة سيسكو)

من طالبات الدراسات العليا في  17في تحليل البيانات لـ  Rكما خصصت الجامعة ورشة عمل حول برنامج استخدام

  ارات.برنامج ماجستير إدارة األعمال، نفذتها عمادة الدراسات العليا السبت املاض ي بعمادة التطوير وتنمية امله

وقدمت الورشة الدكتورة إيمان النفجان من جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، مستهدفة تقديم 

( بدًءا من كيفية التعامل مع املتغيرات، النواقل وإطارات البيانات وحتى كيفية استخدام الِحَزم Rبيئة البرمجة آر )

 لحساب وعرض البيانات. 
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  م 2016 أبريل 29-هـ 1437 رجب 22الجمعة 

 تؤكد أن ثروتنا احلقيقية يف اإلنسان ال النفط 2030د.العميل: 

قالت معالي مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى بنت محمد العميل: إن موافقة مجلس  

يمثل نقطة انطالق  2٠3٠إعالن صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان عن رؤية اململكة الوزراء ومن ثم 

للسعودية الجديدة، انطالقة تأخذ اململكة عبر برنامج إصالحي يختصر الزمن إلى حيث تريد القيادة الحكيمة 

مين وولي ولي العهد حفظهم بقيادة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده األ 

هللا، ومن يستعيد كلمة خادم الحرمين الشريفين بعد توليه الحكم مباشرة يتذكر مقولته الشهيرة )السعودية 

ستكون أنموذًجا للعالم على جميع املستويات( تلك املقولة امللكية كانت املرتكز النطالقة الرؤية السعودية التي وإن 

صاديا بالدرجة األولى إال أنها في واقع األمر ارتقاء بالجانب االجتماعي والثقافي والعسكري أخذت في مظهرها عمًقا اقت

عبر رؤية شاملة ومتكاملة. وأضافت: إن الرؤية مشروع وطني الجميع مسؤول عنه وعن نجاحه، حيث أعلن ذلك 

التي يأتي في مقدمتها تحقيق صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان، وهي رؤية تواجه مجموعة من التحديات 

تنوع مصادر الدخل مع استمرار البرنامج التنموي دون املساس برفاهية الطبقة املتوسطة وما دونها، وأن نكون في 

 نوعًيا في مسارنا التنموي، وتأكيدا على ان ثروتنا الحقيقية  2٠3٠عام 
ً
دولة ال تعتمد على النفط فذلك يمثل تحوال

  يس في النفط فقط.في االنسان وعقله ول

وأردفت قائلة: تعتبر املؤسسات التعليمية جزًءا أساسًيا من هذا التحدي في قدرتها على قوة البناء وتحقيق 

االستقاللية وتوفير مصادر دخل لها تستطيع من خالله تحقيق التميز العالي خاصة وأن الرؤية اشارت صراحة 

ة في مصاف الجامعات العاملية املتقدمة مما يعني معه تحدًيا لذلك بتوقعها أن تكون هناك خمس جامعات سعودي

أمام الجميع ناهيك عن أن التعليم هو املسؤول عن توفير وتأهيل العنصر البشري القادر على تحقيق تلك الرؤية 

ا التي سترتكز على العقل واليد السعودية في تحد آخر نثبت من خالله ألنفسنا وللعالم أن السعودية ببرنامجه

 اإلصالحي تعد شبابها النطالقة نوعية جديدة. 
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  م 2016 مايو 1-هـ 1437 رجب 24 األحد

 جبامعة نورة« ألق»ابتكارا وبراءة اخرتاع أجنزتها طالبات  29

براءة  29الذي نفذته عمادة السنة التحضيرية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن عن « ألق»أثمر برنامج  

  وتطبيق وفكرة ابتكارية.اختراع ونموذج 

برامج أنجزتها العمادة مؤخًرا، تشمل برنامج  3وكشفت عميدة السنة التحضيرية الدكتورة ميسون العثمان 

ساعة تدريبية على  2٦الذي استقطب طالبات السنة التحضيرية إلكسابهن مهارات متنوعة، وحظين بـ« لنكون »

إستراتيجيات  8اعة تدريبية حول املواطنة الرقمية، باستخدام س 18مهارات البحث العلمي والتفكير الناقد، و

، حيث تم ترشيح الطالبات للبرنامج بناء على معايير علمية وبتطبيق مقاييس عاملية، حيث 21لتنمية مهارات القرن 

  مشروًعا، بعد اجتيازهن البرنامج. 17خرجت الطالبات بـ

ات الطالبات واختراعاتهّن، فقد حصلت الطالبات املرشحات للمؤتمر الذي ُيعنى بتطوير ابتكار « ألق»أما في برنامج 

ساعة، فجاءت  55جلسة بواقع  3٠جلسة، وحصلت بقية الطالبات على 19ساعة متابعة بواقع  23العلمي على 

  فكرة ابتكارية. 15من التطبيقات الذكية، و 2من النماذج الصناعية، و 2براءات اختراع، و 1٠النتائج بـ

امتد لعامين ويمنح املجتازات من الطالبات بطاقة عضوية في « أسعفي نفًسا»الدكتورة العثمان أن برنامج وأكدت 

ساعات تدريبية، حيث قارب عدد الطالبات فيه  8جمعية القلب األمريكية، وشهادة مسعف معتمد، بحضور 

طالبة، أنتجن ما بين  481ن مواهب متدّربة، وأضافت: إن مركز اإلبداع التابع لقسم اللغة اإلنجليزية احتض1٠٠

قصة قصيرة ومسابقات وابتكارات وتصاميم وتعلم اللغة اإلسبانية وتجارب األداء في املسرحيات وإنتاج األفالم 

  نواٍد. 9القصيرة وذلك من خالل 

دكتورة هـ على شرف مديرة الجامعة ال1437/ 143٦جاء ذلك في الحفل الختامي إلنجازات السنة التحضيرية لعام 

 هدى العميل. 
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  م 2016 مايو 2-هـ 1437 رجب 25اإلثنين 

 جامعة نورة تطلق أول مجعية علمية لإلرشاد النفسي

عقدت كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن االجتماع األول للجمعية العمومية النتخاب أعضاء  

مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لإلرشاد النفس ي، في مقر الكلية. وقالت الدكتورة منيرة الرشيد مديرة 

املعطاء حيث إنها أول جمعية علمية لإلرشاد النفس ي الجمعيات العلمية بالجامعة إن التدشينعالمة في تاريخ الوطن 

على مستوى اململكة تحضنها وترعاها جامعة األميرة نورة. ومن جانبها قالت عميدة كلية التربية الدكتورة أمامة 

الشنقيطي في كلمتها بهذه املناسبة إن هذا اليوم يشهد مولد جمعية سيكون لها دور رائد ومهم في تغيير املشهد 

 تعلق بالصحة النفسية واإلرشاد النفس ي. امل
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

 تدشني أكرب مركز أعمال نسائي يف جامعة األمرية نورة

مايو ،  1دشنت أرامكو السعودية وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وشركة ويبرو ليميتد، مساء أمس األحد  

أكبر مركز نسائي لألعمال في اململكةوذلك في مقر جامعة األميرة نورة في الرياض، يستهدف إيجاد فرص عمل تزيد 

لة، في تخصصات الخدمات، والتمويل، واملحاسبة ألف وظيفة للمرأة السعودية خالل العشر سنوات املقب 2٠عن 

  واملوارد البشرية والخدمات املكتبية.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة إلنشاء مركز األعمال النسائي، في مقر جامعة األميرة نورة، خالل حفل رسمي بحضور  

ورئيس ’ الدكتورة هدى العميل وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى ومديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن،

أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة ويبرو ليميتد، عازم 

  بريميجي.

واوضح الوزير العيس ى في كلمة لع بالحفل أن هذا املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات 

 ملا حرصت عليه اململكة من  سوق العمل
ً
بشراكة استراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة، وقال انه يأتي انعكاسا

تطوير كل ما يخص املرأة السعودية باعتبارها نواة للتنمية حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق 

  العمل من أوليات املشاريع التنموية في اململكة.

التعليم" على أن الوزارة حرصت على تطوير مستوى خرجيها من مختلف التخصصات ملا أدركه وشدد "وزير 

العاملون في التعليم من التغيرات املطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات 

مع تلك املتغيرات بخطط  سوق العمل، وما ملسوه من أهمية االستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل

مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات 

  املحلية والعاملية.

من جانبها قالت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل في كلمة لها أن جامعة األميرة 

حمن حرصت على استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة نورة بنت عبدالر 

وتنفيذ استراتيجيات الدوله، ويأتي مركز األعمال النسائي  -حفظهم هللا-والقيم والعمل وفقا لتوجهات والة األمر 

http://www.al-madina.com/node/675184/تدشين-أكبر-مركز-أعمال-نسائي-في-جامعة-الأميرة-نورة.html
http://www.al-madina.com/node/675184/تدشين-أكبر-مركز-أعمال-نسائي-في-جامعة-الأميرة-نورة.html
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( 2٠3٠لمملكة العربية السعودية )لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية ل

لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة االنسان وبرفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل ولتحقيق 

 الغاية السابعة من خطة الجامعة االستراتيجية بتنويع مصادر التمويل وضمان االكتفاء املالي واستدامته".

الجامعة تتطلع إلى أن يقوم مركز األعمال النسائي بدوره في تطوير مواهب املرأة السعودية  إلى أن  وأشارت "العميل"

وتطوير صناعة املعرفة وتقديم خدمات بتكاليف مناسبة وإنشاء مراكز لتقليص معدل البطالة ودعم االقتصاد 

  ملعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية.املحلي حيث تستهدف رسالة الجامعة الريادة التعليمية والبحثية لبناء االقتصاد ا

من جانبه أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر أن املركز يعتبر األكبر من  

ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد  2٠نوعه في املنطقة ويستهدف توفير فرصا نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

  م. 2٠24نهاية عام استكمال مراحله األربع ب

وقال "الناصر" أن أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي )أوتوكاد( الذي سيقدم خدمة 

إعداد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشاريع أرامكو السعودية ومشاريع القطاعات األخرى، وهو عمل 

خارج اململكة، وسيكون املركز بمثابة نقطة البداية لتشغيل  يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من املعتاد تنفيذه

  مجمع األعمال النسائي واإلستثمار فيه وتوفير بيئة عمل تكفل له تحقيق النجاح ".

من ناحيته، بين رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو املحدودة، عازم بريميجي، أن شركة ويبرو مليتيد حرصت على تقديم 

توفير فرص العمل املالئمة للمرأة السعودية وتعزيز بيئة تشجع املزيد من النساء على الدعم لجهود اململكة ل

  املشاركة في األعمال التجارية واالستفادة من إمكاناتهم.

الجدير يذكر أن مشروع مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة، يمثل عند اكتمال تشغيله، أكبر مركز من 

خدمات الرسم الهندس ي وتقنية املعلومات ومساندة إجراءات األعمال، وسيستفيد منه عدد  نوعه في املنطقة يقدم

من القطاعات الحكومية والصناعية مثل قطاع البترول والغاز، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، إضافة 

   إلى قطاع االتصاالت وقطاع اإلنشاءات.
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  م 2016 مايو 4-هـ 1437 رجب 27 األربعاء

 التطويرية« متام»مدارس جامعة نورة تنفذ مشروعات 

لفتت جودة األداء لِفرق مشروع )تمام( التربوية في مدارس جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن انتباه منسقة  

مشروع تمام في الجامعة األمريكية ببيروت الدكتورة ريما كرامي، مبدية إعجابها بمستوى املشروعات )التي 

يهتم مشروع تمام بالبحوث التربوية التطويرية سُتعرض خالل ملتقى مشروع تمام في األردن الشهر املقبل(، حيث 

  النابعة من املدرسة، ويستهدف املدارس الحكومية والخاصة حول العالم العربي.

وفيما اطلعت كرامي على مستجدات وتطورات املشروعات الثالثة املقامة في املدارس، كانت الفرق قد نفذت 

( املنفذ باملرحلة االبتدائية، sound TAMAMبالروضة، ومشروع )( املهتم بتعليم اللغة اإلنجليزية I canمشروع )

ومشروع )تعلم كيف تتعلم( املنفذ في املرحلة املتوسطة، كما أقامت كرامي عدة ورشة تدريبية للفريق يوم األربعاء 

ة مع الوقوف على العمل في املشروعات الثالثة ومدى التطور الحاصل، مشيدة بمتابعة واهتمام معالي مدير 

الجامعة الدكتورة هدى العميل، من جهتها استعرضت مديرة إدارة اإلشراف على املدارس الدكتورة مرفت بنت 

  عبدهللا بابعير أمام الدكتورة كرامي، الخطط املستقبلية وبرامج املدارس املنفذة وما هو تحت التنفيذ.

عد مدارس جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إحدى امل
ُ
دارس املشاركة في مشروع )تمام( الذي انطلق إلى ذلك، ت

مدرسة  25بتمويل من مؤسسة الفكر العربي، وينضم له اآلن أكثر من  2٠٠7من الجامعة األمريكية ببيروت عام 

حول العالم العربي ويهدف إلى بناء مجتمع من املهنيين عن طريق بناء جسور للحوار والتعاون والتنسيق بين املدارس 

 وزارة التعليم. والجامعات و 
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  م 2016 مايو 5-هـ 1437 رجب 28الخميس 

 سنة 11متطوعا جبامعة نورة.. أصغرهم طفل عمره  390

التطوعي في جامعة األميرة نورة جائزة أفضل مبادرة مجتمعية مشاركة في امللتقى « أِكّنة التطوعي»حصد برنامج 

والذي أقيم منتصف رجب املنصرم، الذي يهدف « جيل فطن.. يبادر بالتطوع»التابع لوزارة التعليم « فطن»األول لـ 

  للتوعية والتثقيف بأهمية التطوع.

عاًما، وأكبرهم رجل يعمل استشاري أمراض كبار السن، ما  11متطوًعا يبلغ أصغر األفراد  39٠ويضم الفريق 

عدة دورات وورش عمل تخص « أكنة»مام بالغ في اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء، وقد قدمت جعلها تحظى باهت

كبار السن وذويهم بهدف تطوير الرعاية الصحية املقدمة وتجنًبا للصعوبات واملشكالت التي قد تواجههم بالتعامل 

  مع ذويهم.

ميرة نورة بنت عبدالرحمن كرئيسة املبادرة وقد شارك ضمن الفريق طالبات من الكليات الصحية من جامعة األ 

 ومؤسستها الطالبة في كلية التمريض سحر بنت تركي العنزي.
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  م 2016 مايو 6-هـ 1437 رجب 29الجمعة 

رؤية »مقهى اإلبداع جبامعة األمرية نورة يقدم مشروعات عن التعليم لـ 

2030» 

نظمت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اللقاء الرابع ملقهى 

اإلبداع، والذي يهدف إلى تبادل الخبرات واملهارات بين منسوبات العمادة وتحفيز املواهب واإلبداعات الفردية 

، وأوضحت مديرة إدارة التطوير بالعمادة الدكتورة فادية 2٠3٠ والجماعية، حيث تناول اللقاء رؤية السعودية

الخضراء في كلمتها االفتتاحية أن الرؤية بمثابة الرادار الذي يوجهنا إلى الوجهة الصحيحة، مبينة أن هذا اللقاء من 

لم )التعليم والتع 2٠3٠خالل ورش العمل سيلقي الضوء على املشاركات ببندين من بنود رؤية السعودية 

اإللكتروني(، حيث دعت املشاركات إلى تقديم أفكار ومشاريع وبرامج لتفعيل الرؤية في مجال التعلم اإللكتروني، 

حيث عرضت مخرجات اللقاء في معرض األفكار، من خالل قراءة املشاِركات لألفكار واملشاريع املطروحة، والتي قمن 

مشاريع نالت أكبر نسبة تصويت من املشاركات، حيث فاز  5بتقييمها واختيار أفضلها، واإلعالن عن أكثر من 

مشروع برنامج قصص لألطفال تقدمها شخصية كرتونية لتعزيز القيم لدى الطفل مثل التعاون والصدق 

يطرحون من خاللها اقتراحاتهم ويناقشون القضايا التي تمس « إنشاء مجالس ألولياء األمور »واالحترام، ومحور 

فاز مشروع إضافة خاصية تقييم من قبل أولياء األمور للمعلمين من كافة مجاالت التعليم  تعليم أبنائهم، كما

-1442من األسر في األنشطة املدرسية بحلول عام  %8٠والتعلم بهدف تطوير أداء املعلم، و)عن محور إشراك 

ألولياء األمور تضم ( لتمكينها من إقامة شراكة نوعية مع املدرسة، وفاز مشروع تأسيس قاعدة بيانات 2٠2٠

تخصصاتهم ومهاراتهم ومواهبهم التي يمكن أن يساهموا بتقديمها في األنشطة املدرسية، ومن املقرر أن يتم طرح 

هذه املشاريع ضمن مجموعات التركيز في جامعة األميرة نورة لتطوير األفكار إلى مشاريع تساهم في تحقيق رؤية 

 بناء الوطن واإلنسان.  وتحقيق أهدافها من أجل 2٠3٠السعودية 
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 م 2016 أبريل 10-هـ 1437 رجب 3 األحد

 جامعة األمرية نورة تقيم يوما ترفيهيا لذوي االحتياجات اخلاصة

نظمت جمعية صوت متالزمة داون الخميس املاض ي، فعاليات نشاطها السنوي الترفيهي والتوعوي "العب حتى 

"، الذي استضافته هذا العام جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، في املجمع الرياض ي داخل حرم 9تتعب 

 الجامعة. 

عبدالعزيز ملتالزمة داون التابعة للجمعية، كل من وشارك في الفعاليات بجانب طالب مدارس محمد بن نايف بن 

أطفال جمعية األطفال املعاقين، ومعهدي الصم واملكفوفين، واملركز الوطني للتوّحد، وجمعية النهضة النسائية، 

وجمعية سند، وجمعية دسكا، وجمعية إنسان. وأوضحت نوال بابقي نائبة رئيسة جمعية صوت متالزمة داون، أن 

إلى دمج األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة مع غيرهم من األطفال، وقضاء يوم ترفيهي ممتع  النشاط يهدف

يشتمل على عديد من الفعاليات واأللعاب واملسابقات واملسرح، واألركان الترفيهية والوجبات الغذائية، ونوهت نائبة 

مة داون، وذوي االحتياجات الخاصة مع رئيسة الجمعية بأن هذا النشاط يهدف كذلك إلى تعزيز عالقة ذوي متالز 

املجتمع. من جانبها نوهت فاطمة ملك املديرة التنفيذية للجمعية بدعم املسؤوالت في جامعة األميرة نورة بنت 

عبدالرحمن، الدائم لجمعية "صوت"، ما أسهم في تحقيق أهدافها، ومن ذلك استضافة هذه املناسبة، التي يقدم 

ون أنموذجا مشرفا للمسؤولية االجتماعية والتكافل االجتماعي، السيما في ظل دورهم فيها الداعمون واملتطوع

 الكبير في إنجاح هذه الفعالية، الفتة االنتباه إلى أن ريع الفعالية، سيخصص ملصلحة برامج الجمعية.
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  م 2016 أبريل 12-هـ 1437 رجب 5 الثالثاء

 تنظم يوم الصحة العاملي مببادرة مضاوي بنت فهد« جامعة نورة»

نظمت كلية الصيدلة ممثلة في وحدة خدمة املجتمع في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض، فعالية  

أبريل من كل عام، وذلك بمبادرة من األميرة مضاوي بنت فهد آل  7االحتفال بيوم الصحة العالمي والذي يوافق 

 ن الصحية. سعود، وتحت رعاية الدكتورة سمر السقاف وكيلة الجامعة للشؤو 

يأتي ذلك انطالقا من حرص الجامعة واألميرة مضاوي بنت فهد آل سعود على إطالع الطالبات ومنسوبات الجامعة 

 على هذا اليوم وأهمية صحة املرأة واالستفادة من االستشارات املقدمة في هذه املناسبة. 

دورا مهما في الشعور بالسعادة وأن  وأكدت الدكتورة سمر السقاف وكيلة الجامعة للشؤون الصحية، أن للصحة

أهم ما يجب أن تهتم به الشعوب هو الحفاظ عليها من جميع النواحي الروحية والعقلية والجسدية ولذلك تم 

 تخصيص يوم عالمي يهتم بالقضايا الصحية.
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  م 2016 أبريل 13-هـ 1437 رجب 6 األربعاء

توفر أحدث تقنيات اخلدمات الصوتية والبيانات « االتصاالت السعودية»

 جلامعة األمرية نورة

أعمال تعزيز خدمة حلول النطاق العريض لجامعة األميرة نورة بنت عبد  STC« االتصاالت السعودية» أنهت 

الرحمن في الرياض، بأحدث تقنيات الخدمات الصوتية والبيانات من خالل توفير تقنيات الجيل الثالث املطور 

HSPA وتقنيات الجيل الرابع املتطور +G-LTE 4  املرافق في جميع املباني األكاديمية التعليمية داخل الجامعة و

الخدمية في الحرم الجامعي )املكتبة العامة ـــ املستشفى املركزي ــــ مركز املؤتمرات ـــ سكن الطالبات ـــ املباني اإلدارية(. 

وتتيح هذه الحلول لعمالء االتصاالت السعودية توفير خدمات ذات جودة أفضل والتمتع بالوصول إلى مستويات 

والتي تأتي النسبة األعلى من حركة مرور البيانات عبر الشبكات من املستخدمين أعلى في حجم معالجة البيانات، 

 داخل املباني، لذا عملت الشركة على تسريع الخطوات العملية عبر تقديمها هذه الحلول التقنية.

يض تسعى دائما لتنفيذ أحدث الحلول املبتكرة ملواكبة الطلب املتزايد على خدمات النطاق العر  STCيشار أن 

ضمن سعي الشركة لتوفير خدمات وحلول اتصاالت وتقنية معلومات متينة وآمنة وفعالة بشكل متكامل وفق 

 احدث التقنيات وحاجات العمالء.
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  م 2016 أبريل 22-هـ 1437 رجب 15 الجمعة

 يستعرض أبرز شخصيات التاريخ السعودي« ذاكرة الوطننساء يف »
قدمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، في الرياض، تعريفا بأبرز نساء التاريخ السعودي من شخصيات 

أسهمت في تاريخ اململكة، خالل معرض "نساء في ذاكرة الوطن"، في ملتقى التراث والفنون الثاني الذي تقيمه 

ة للمحافظة على التراث والفنون في مركز امللك فهد الثقافي، بالتعاون مع الجامعة بمناسبة يوم الجمعية السعودي

التراث العالمي. وقدمت الجامعة نبذة مختصرة عن كل شخصية من هذه الشخصيات، حيث أبرزت الجامعة اسم 

قن الجيش أثناء املعارك الالتي كن يراف -شمال اململكة -"مطيعة بنت جابر الخالدي" من نساء منطقة الجوف

وتقدم الدعم اللوجستي ألفراد الجيش، وقد استشهدت أثناء أحد املعارك. كما استعرضت الجامعة سيرة سلمى 

هـ، ثم "فهدة البحيران" من منطقة الجوف )شمال 1333بنت سراي بن زويمل" التي شاركت في معركة جراب عام 

وتلطخ وجهه بالصدأ، إضافة إلى شخصية موض ي الحمد البسام من  اململكة( التي كانت تتصدى للفار من املعركة

هـ التي خبأت املصابين واملطلوبين بعد معركة "الصريف" ورعتهم وداوتهم وجهزتهم للعودة 14عنيزة في القرن الـ

 متسللين إلى الرياض والكويت رغم التشديدات واملخاوف. 

هـ التي  13ان الناشطة السياسية في منطقة حائل في القرن الـوأبرزت الجامعة اسم علياء بنت عبدالعزيز بن حميّ 

اضطر حاكم حائل لنفيها إلى جبة ووضعها قيد اإلقامة الجبرية، ثم فاطمة بنت زامل السبهان من أهالي منطقة 

هـ، التي عرفت بشدة البأس وقوة الشخصية، حيث أسندت إليها الوصاية على حفيدها سعود 13حائل في القرن الـ

لعبدالعزيز آل الرشيد، فحكمت حائل باسمه وبتفويض من الجماعة ملدة ثالثة أعوام، وكانت تفاوض الوفود ا

وتأمر بالحروب وتشن املعارك. وعرفت الجامعة بشخصية غالية بنت عبدالرحمن البقمي وهي من أشهر نساء 

السعودية األولى في تربة، فقادت الجيش  هـ، التي تولت السلطة بعد وفاة زوجها أمير الدولة13الطائف في القرن الـ

وهزمت جيش محمد علي والي الدولة العثمانية في مصر مرتين. ثم نورة بنت عبدالرحمن شقيقة مؤسس الدولة 

السعودية املعاصرة، التي تميزت بقوة الشخصية والذكاء وكان لها دور عظيم في استعادة الرياض، حيث شحذت 

األولى، وكانت املستشارة األمينة للملك، وكانت تدير شؤون العائلة وإدارة القصر،  همة أخيها بعد فشل املحاولة

وتعلمت القراءة والكتابة بسرعة فعلمته للبنات اليافعات في خطة إعداد معلمات وكانت تبذل الجوائز ملن تتعلم 

في ذاكرة الوطن" عديدا من القراءة والكتابة وتحفظ القرآن. فيما قدمت جامعة األميرة نورة خالل معرض "نساء 

املقتنيات األثرية النسائية من ملبوسات وقالئد وأوان تاريخية. من جانب آخر، نفذت جامعة األميرة نورة بنت 
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عبدالرحمن ورش عمل خاصة بمعرض "نساء في ذاكرة الوطن"، استعرضت الجامعة خاللها إسهامات املرأة 

وخدمة املجتمع عبر العقود الزمنية املاضية، التي تميزت بالثراء والتعدد السعودية في املجتمع في السياسة والتعليم 

 والشمول، وشاركت عددا من األكاديميات في كلية التصاميم والفنون في ورش العمل املصاحبة للمعرض.
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  م 2016 مايو 4-هـ 1437 رجب 27األربعاء 

ر 
ّ
 ألف وظيفة للمرأة السعودية 20جامعة األمرية نورة توف

ألف وظيفة خالل السنوات  2٠تم تدشين مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة الذي يهدف إلى توفير  

 العشر املقبلة.

ويستهدف املركز الذي أنش ئ بتحالف استراتيجي مع "أرامكو" السعودية و"ويبرو للتقنية"، في الرياض البارحة األولى، 

ألف وظيفة للمرأة السعودية خالل السنوات العشر املقبلة، في تخصصات  2٠إيجاد فرص عمل تزيد على 

في املائة من  ٦٠زيد فيه نسبة الخريجات على الخدمات، والتمويل، واملحاسبة واملوارد، وذلك في الوقت الذي ت

في املائة فقط. وقال الدكتور أحمد العيس ى وزير  15الخريجين، وتقل فرص مشاركتهن في السوق املحلية إلى نسبة 

التعليم إن مشروع مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، يهدف إلى سد الفجوة بين 

ديمي واحتياجات سوق العمل بشراكة استراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة ويأتي انعكاسا ملا التعليم األكا

 حرصت عليه اململكة من تطوير كل ما يخص املرأة السعودية باعتبارها نواة للتنمية. 

الرياض أمس األول:  وأضاف خالل توقيع اتفاقية الشراكة إلنشاء املركز، في حفل املشروع في جامعة األميرة نورا، في

"إن االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق العمل من أوليات املشاريع التنموية في اململكة من لدن القيادة، 

وكانت توجيهاتهم دائما تؤكد على تركيز الجهود على إعداد الشباب بدءا من ترسيخ القيم الرفيعة، وبناء الشخصية 

 ح املحور األساس في تنفيذ الخطط الطموحة وبناء مملكة الغد". املسؤولة الواعية املبادرة ليصب

ووصف العيس ى مركز األعمال النسائي بأنه من مشاريع الوطن الكبرى لدعم املرأة السعودية الذي تحتضنه إحدى 

ء بمستوى كبريات الجامعات النسائية في العالم، مشيرا إلى كونه ضمن املبادرات التي تدعمها وزارة التعليم لالرتقا

التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب النوعي لتمثيلها القاعدة الرصينة للبناء العلمي واملعرفي والثقافي والقيمي 

 للمجتمعات اإلنسانية. 

 من جهتها، قالت الدكتورة هدى العميل مديرة الجامعة: "اليوم نخطو خطوة جديدة باتجاه النجاح في احتفال 

ز العلمي والعملي حيث نبني جسرا بين التعليم و العمل بإطالقنا مشروع "مركز األعمال من احتفاالت التمي

النسائي" بشراكات استراتيجية كبرى تتحالف فيها جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن كأكبر جامعة نسائية في 
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الطاقة شركة أرامكو السعودية العالم مع شركة تقنية املعلومات العاملية الرائدة )ويبرو( وأكبر عمالقة صناعة 

 كاستشاري استراتيجي". 

(، التي 2٠3٠وأشارت إلى أن أهمية هذا املشروع تكمن في تكامله مع الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية )

 ركزت على االستثمار في صناعة اإلنسان ورفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل. وأكدت مديرة الجامعة

أن كل ما حققته جامعة األميرة نورة من إنجازات ما كان له أن يتحقق لوال فضل هللا سبحانه ثم فضل الرعاية 

الخاصة التي تنالها الجامعة من قائد نهضتنا خادم الحرمين الشريفين ومساندة وتأييد ولي عهده األمين وولي ولي 

 عهده. 

بدورها أكدت الهنوف القويفلي إحدى الطالبات التي تم توظيفهن أنهن فخورات بتمثيل الدفعة األولى من الفتيات 

، ويكن جزءا منها بعدما تم تدشين 2٠3٠السعوديات املهندسات الالتي سيسهمن في خطة الرؤية الوطنية لعام 

ومي والخاص،، حيث يأتي املشروع محققا مشروع املركز بحضور وزراء ومسؤولين بارزين من القطاعين الحك

 للغاية االستراتيجية السابعة للجامعة بتنويع مصادر التمويل في الجامعة لتحقيق االكتفاء املالي واستدامته. 

أما شروق العتيبي فقالت إن فترة التدريب حماسية وتحد ألنفسهن حيث إنها املرة األولى التي يلتحقن فيها بمثل هذا 

حياتهن، في وقت كن يعتقدن دائما أن هذا املجال املعد للرجال، مضيفة: "كان جميال حقا أن ندرك أنه  التدريب في

يمكن للمرأة أن تكون جزءا من هذه الخدمات، ونشعر بجاهزيتنا للتعامل مع الرسومات الهندسية إضافة إلى 

مات الهندسية البسيطة واملعقدة. التطبيق النظري ملدة شهر كامل ما قدم لهن ثقة عالية للتعامل مع الرسو 

وأكملت مشاعل الحميد: "نحن لسنا السيدات أنفسهن الالتي انضممن إلى "يبرو" في تشرين الثاني )نوفمبر( عام 

، نحن أكثر قوة اآلن"، مشيرة إلى أن املرأة السعودية لديها دراية وكفاءة، وقالت "نحن متوجهات نحو تحقيق 2٠15

 رحلتنا في برنامج مركز األعمال النسائية". النتائج ومستعدات لبدء
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  م 2016 أبريل 21-هـ 1437 رجب 14 الخميس

 شراكة جمتمعية وقائية بني نرباس وجامعة نورة
ملتقى املحاسبة التثقيفي األول بجامعة »خالل مشاركته في « نبراس»قدم املشروع الوطني للوقاية من املخدرات  

األميرة نورة بنت عبدالرحمن مجموعة أنشطة لتثقيف الطالبات بمخاطر آفة املخدرات واإلسهام لنشر الوعي 

  بمخاطرها على الفرد واملجتمع، في إطار دعم الشراكة املجتمعية.

يين، األسرة وتأثيرها في تكوين لبنة قوية خالل املشاركة ورقة عمل اشتملت على محورين أساس« نبراس»كما طرح 

ألساسات مجتمع ناضج مدرك معنى الرقابة الذاتية، واملحور الثاني خطوات اإلرشاد والعالج من خالل توجيه من 

 ( للتعامل مع املشكالت األسرية الخاصة باإلدمان.1955يعاني من األسر إلى رقم )
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

 ألف سعودية 20مركز نسائي جبامعة نورة لتوظيف 

عودية دشنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس األول مركز األعمال النسائي بالتعاون مع كل من أرامكو الس

ألف فرصة وظيفية للمرأة السعودية خالل السنوات العشر املقبلة، في تخصصات  2٠لتوفير « ويبرو ليميتد«و

الخدمات، والتمويل، واملحاسبة واملوارد البشرية والخدمات املكتبية، وذلك بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد 

  لتوقيع على اتفاقية الشراكة إلنشاء املركز.العيس ى، ومديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، حيث تم ا

وأوضح وزير التعليم أن املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات السوق بشراكة 

استراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة، ويأتي انعكاسا ملا حرصت عليه اململكة من تطوير كل ما يخص املرأة 

  على حرص الوزارة على تطوير مستوى خريجيها من مختلف التخصصات.السعودية، مشددا 

من جهتها أكدت العميل أن املركز يأتي لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية 

اطالع ( لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة اإلنسان، الفتة إلى أن الجامعة تتطلع إلى 2٠3٠للمملكة )

  املركز بدوره في تطوير مواهب املرأة السعودية وتطوير صناعة املعرفة.

وأوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر أن املركز يعد األكبر من نوعه في املنطقة، 

ستكمال مراحله األربع ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد ا 2٠ويستهدف توفير فرص نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

الذي دشنته أرامكو السعودية سيقدم خدمة « أوتوكاد»، مشيرا إلى أن مركز الرسم الهندس ي 2٠24بنهاية عام 

  إعداد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشروعات الشركة والقطاعات األخرى.

تشغيله، أكبر مركز من نوعه في املنطقة ولفت الناصر إلى أن مشروع مركز األعمال النسائي يمثل عند اكتمال 

يقدم خدمات الرسم الهندس ي وتقنية املعلومات ومساندة إجراءات األعمال، وسيستفيد منه عدد من القطاعات 

الحكومية والصناعية مثل قطاع البترول والغاز، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، واالتصاالت 

 واإلنشاءات.
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  م 2016 أبريل 11-هـ 1437 رجب 4 اإلثنين

 يوم الصحة العاملي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الصيدلة وحدة خدمة املجتمع فعالية للمشاركة بيوم  

أبريل من كل عام، وذلك بمبادرة كريمة من مالكة مدارس الديوان األهلية للبنين  7الصحة العالمي الذي يوافق يوم 

تحت رعاية سعادة وكيلة الجامعة للشؤون الصحية والبنات بالرياض سمو األميرة مضاوي بنت محمد ال سعود و 

الدكتورة سمر السقاف، وبحضور الطالبات والهيئة االدارية والتعليمية، حث ألقت عميدة كلية الصيدلة 

الدكتورة نوال الرشيد كلمة رحبت فيها بالحضور حيث نّوهت بحرص الجامعة على املشاركة في كل املناسبات 

لتعليم واملرأة والطفل وكل مامن شأنه خدمة املجتمع متمنية أن تستفيد طالبات الكلية العاملية ذات العالقة با

ومنسوباتها من التعريف بيوم الصحة العالمي واالستفادة من االستشارات املقدمة لهن في هذه الفعالية، ثم ألقت 

هم في الشعور بالسعادة وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف أوضحت فيها أن للصحة دور م

وأن أهم ما يجب أن تهتم به الشعوب هو الحفاظ على صحة االنسان الروحية و العقلية والجسدية و لذلك تم 

تخصيص يوم عالمي يهتم بالشؤون الصحية، مشيرة إلى أن اململكة العربية السعودية تحرص على إقامة الفعاليات 

ليمية املختلفة التي تصب في رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد البرامج التع  والنشاطات التي تهدف لنشر

 املجتمع.

  –هذا وقد شارك استشاري امراض وجراحة الجلد والليزر في عيادات ديرما البروفيسور الدكتور عبد هللا العيس ى 

بتقديم النصائح التي تخص صحة الشعر و البشرة و تحدث بإسهاب عن مشكلة حب  -عبر الشبكة التلفزيونية 

لطب األسنان التجميلي الدكتور لؤي  الشباب و أسبابها و طرق عالجها، ثم تحدث عضو الجمعية األمريكية

 أن أبعاد األسنان تخضع لنسب 
ً
جاموس عن صحة الفم واألسنان وعن املعايير الذهبية وكيفية قياسها موضحا

ثابتة تسمى "النسب الذهبية للجمال" كما بّين أن تبييض األسنان ومعدل ذلك يختلف من شخص آلخر وفقا للون 

http://ien.sa/?q=node/1429
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س عن استفسارات الطالبات فيما يخص التهابات اللثة و قرح الفم وأنواع معاجين األصلي للسن، ثم أجاب د. جامو 

 األسنان املفضل استخدامها.

الجدير بالذكر أن الفعالية تضمنت مجموعة من األركان لقياس ضغط الدم ومستوى السكر حيث تم توزيع 

ورة عبير قاسم والتي تخص أمراض اللثة و بروشورات لألستاذ املساعد بكلية الصيدلة في جامعة األميرة نورة الدكت

 الطرق املختلفة لعالجها.
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  م 2016 أبريل 12-هـ 1437 رجب 5 الثالثاء

 "القراءة للجميع" يف جامعة األمرية نورة
كلية التربية فعالية بعنوان )القراءة  الطالبي فينظمت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمركز النشاط  

 في البهو 27/٦/1437للجميع(، وذلك يوم الثالثاء املوافق 
ً
هـ من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشر ظهرا

 الخلفي لكلية التربية.

متوافقة مع رسالة كلية التربية  ي الجامعة د. إمامة الشنقيطي أن هذه الفعالية تأتي وأكدت عميدة كيلة التربية ف

 ووفق معايير عاملية، إلثراء املعرفة اإلنسانية، وتطوير امليدان التربوي 
ً
 ومهنيا

ً
املتمثلة في تأهيل كوادر تربوية معرفيا

اإلسهام في تكوين  شيرة إلى حرص الكلية علىانطالقا من حاجات املجتمع وقيمة بما يحقق التنمية املستدامة، م

شخصية الطالبة الجامعية املتكاملة املتوازنة، واستثمار أوقات الطالبات في برامج هادفة ومفيدة للكشف عن 

ن كل طالبة من ممارسة هواياتها ونشاطاتها الترويحية املالئمة الذي 
ّ
مواهبهم وقدراتهم وصقلها، في جو مناسب يمك

ويتها بعد املجهود املبذول في الدراسة واالستذكار وصقل شخصيتها وابراز مميزاتها، وتنمية الحس الثقافي يعيد لها حي

، منوهة بالرعاية الكريمة املستمرة للكلية وأنشطتها وطالباتها من لدن مديرة 
ً
وحب القراءة لدى الطالبات عموما

 الجامعة د.هدى العميل.
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  م 2016 أبريل 14-هـ 1437 رجب 7 الخميس

ورش عمل ملتقى نورة التطوعي تناقش توظيف مواهب التطوع وأخالق 
 املهنة

ناقشت ورش عمل ملتقى )نورة العطاء التطوعي األول( بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن كيفية توظف مواهب  

أخالق املهنة والتطوع املميز وأداة التفكير التصميمي الكتشاف املشاريع املجتمعية التعاونية التطوع وسلوكيات و 

 هـ.5/7/1437أمس الثالثاء 

حيث افتتح اليوم الثاني بورشة عمل "سلوكيات وأخالق املهنة" من تقديم املستشارة واملدربة بعمادة التطوير 

الورشة لتنمية مهارات املشاركين تجاه سلوكيات املهنة واآلثار وتنمية املهارات الدكتورة حنان خليفة، وهدفت 

االيجابية على العمل وعلى الذات من اتباع السلوكيات االيجابية واثار السلوكيات السلبية على أداء العمل، وزيادة 

ديرة مركز الوعي نحو السلوك السلبى الذى يعد مجَرم قانونا، تلى ذلك ورشة عمل "التطوع املميز" من تقديم م

البحوث الواعدة للبحوث االجتماعية ودراسات املرأة الدكتورة سارة الخمش ي، وبينت فيه التطوع، وأهميته، 

املستشارة   ومفهومه، ومجاالته، ومعوقاته، ثم ورشة عمل "كيف توظفين موهبتك في التطوع" من تقديم

التطوع والفرق بين املوهبة والهواية ووسائل  االجتماعية وخبيرة التدريب أ.نجوى الكحلوت، بّينت فيها مفهوم

اكتشاف املوهبة وكيفية استثمارها في مجاالت التطوع، واختتم اليوم بورشة عمل "أداة التفكير التصميمي 

الكتشاف املشاريع املجتمعية التعاونية" من تقديم مساعدة عميدة عمادة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة 

لتي تستهدف املهتمين بالتوعية املجتمعية والعمل التطوعي، بينت فيها وسائل تطوير املشاريع كارولين انغرام، وا

التعاونية بدءا من املشاركة باملشاريع وتحديد الفرص وتعريفها وعمل مسودة ملقترح املشروع وتكوين بيئة للعصف 

 الذهني إليجاد األفكار وتطوير املفاهيم.

بعاء ورش العمل التي حظيت بإقبال الفت ومشاركة واسعة من مؤسسات املجتمع من وستختتم بإذن هللا اليوم األر 

 القطاعين العام والخاص..
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  م 2016 أبريل 16-هـ 1437 رجب 9 السبت

 املستشفى اجلامعي جلامعة األمرية نورةينظم دورة يف الصوت والتخاطب

دورة تفاعلية  التابع لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعييقيم مستشفى 

بعنوان "صوتك ثروة .. فحافظ عليه"، يقدمها البرفسور خالد بن حسان املالكي أستاذ طب الصوت والتخاطب 

خاطب بجامعة امللك سعود، بكلية الطب جامعة امللك سعود واملشرف على كرس ي بحث أمراض الصوت والبلع والت

  برنامج أمراض التخاطب والبلع بخدمات وضمن بمناسبة اليوم العالمي ألمراض الصوت وذلك

بالقاعة  الساعة الحادية عشرة صباحا م17/4/2٠1٦هـ املوافق 1٠/7/1437وذلك يوم األحد  باملستشفى، التأهيل

لعزيز الجامعي بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وتأتي الكبرى بالدور الثالث في مستشفى امللك عبدهللا بن عبدا

هذه الدورة التفاعلية كأحد األنشطة التوعوية ملنسوبات ومنسوبي الجامعة ولطالباتها عن أمراض الصوت وطرق 

وستتناول الدورة األساليب الصحية التي يحتاجها أعضاء هيئة التدريس للمحافظة على  عالجها والوقاية منها،

 اتهم أثناء إلقاء املحاضرات بما يخدم العملية التعليمية.أصو 
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 م 2016 أبريل 19-هـ 1437 رجب 12 اإلثنين

 مبادرة يف ختام ملتقى نورة العطاء يف جامعة نورة 19

 تجاربهم في ملتقى نورة العطاء التطوعي ومعرض التوظيف األول والذي احتضنته  19سيستعرض 
ً
 تطوعيا

ً
فريقا

مبادرة تبدأها )مجموعة السيلياك( والتي تتمثل مبادرتها  19األميرة نورة بنت عبدالرحمن هذا األسبوع  جامعة

السيلياك الذي ينتج عن مشكلة هضم البروتين في األطعمة مثل الخبز والبسكويت، واملكرونة،  بالتعريف بمرض

ة، وفقدان الوزن، والتعب، وقالت املواد الغذائية وتشمل أعراض الغازات والنفخ مما يؤثر على امتصاص

مناعيا يصيب األمعاء الدقيقة وله عدة اسماء منها : املرض الجوفي أو البطني  املجموعة أن هذا املرض يعتبر مرضا

فريق )انصر أخاك( تجربته بالتعريف باملبادرة التي أطلقتها مجموعة  أو املرض الزالقي او الدابوقي، ثم يعرض

 منهم لحل  نون في كلية ادارة االعمال فيمحاميات من قسم القا
ً
جامعة األميرة نورة، حيث يقمن باملحاماة تطوعا

ألولى، بحيث يتم استالم القضية ومحاورها عن طريق  قضية في سنتها 45قضايا اشخاص محتاجين، وقد تم حل 

دف إلى تنمية االنتاج رابط يعبئه االشخاص املحتاجين، ثم يعرض فريق شاتل التطوعي)شاتل( مبادرته التي ته

املحلي بالزراعة العضوية في كل مكان ذا احتياج ويمكن من خالله خدمة املجتمع املحلي حيث يتم استخدام وسائل 

التطوعي )مرض االعتالل  توعوية وتثقيفية متزامنة مع العمل، ثم تستمع الحاضرات لتجربة فريق نشعر بك

االميرة نورة و مشروعهم  إنسانية تعتمد على فريق "إحساس" من جامعةالحس ي( والتي وصفها الفريق بأنها مبادرة 

 وهي مبادرة تقوم علىالذي يخدم مرض ى االعتالل الحس ي تحت مظلة برنامج إنجاز السعودية )أمواج فرح( 

توعية املجتمع بمرض االعتالل الحس ي وهي ان املصاب به ال يستطع الشعور به و لهذا يعاني بعض مرض ى السكر 

او االعتالل الحس ي من فقدان القدرة على االحساس املباشر باأللم و يواجهون مشكلة االكتشاف املتأخر للجرو ح 

او الحروق، ثم يعرض فريق عشرون )عشرون( مبادرته التي تنتهج تطوير وتعليم مهارة  جديدة في عشرون 

دقيقة فقط، ثم يقّدم نادي الدراما )أعمال نادي الدراما( مبادرته التي تقوم على عرض أعمال و مهارات طالبات 

كلية اللغات والترجمة في جامعة االميرة نورة بعرض مهاراتهم في االعمال املسرحية والفنون كالرسم واملكياج و 

التمثيل، ثم تستعر ض طالبات كلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادر تهن )وعيك 

درعك( حيث أوضحن أن هذه املبادرة تقوم على التوعية باألمراض الجديدة وسبل العالج منها وتوعيه املجتمع بها، 

ثم يستعرض نادي الويكيبيديا )ويكيبيديا( مبادرته التي تقوم بها مجموعة من الطالبات من قسم اللغة اإلنجليزية في 

 الطالبات على املساهمة 
ّ
كلية اللغات والترجمة في جامعة االميرة نورة، حيث أوضحن أن النادي تم تأسيسه لحث
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ما يجد مقاالت علمية مترجمة، ونّوهن بأهمية الفّعالة في إثراء املحتوى العربي وإفادة 
َّ
املتصفح العربي الذي قل

املواقع التدريب العملي لطالبات الترجمة، وقال الفريق أن موقع ويكيبيديا يحتل املرتبة السادسة في قائمة أكثر 

شعبية على الشبكة العنكبوتية، وبما أنه ُيعاني منقلة املواضيع العربية فيه مقارنة باللغات األخرى فقد تم اختياره 

 من أهمية الترجمة في إثراء الحضارات  من ِقبل النادي لترجمة مقاالته إلثراء املحتوى العربيع
ً
لى املوقع انطالقا

بمهنتك( مبادرته التي تقوم على مجموعة متطوعين من  ران التطوعي )تطّوعودفعها للتقدم، ثم يستعرض فريق عم

ويقوم الفريق على اخذ طلبات املحتاجين والربط  جميع التخصصات ليتطوعوا بخبرتهم و مهنتهم للناس املحتاجة

 أنه سيتم
ً
إلعالن عنه في بداية االنتهاء من البرنامج وا بين املحتاجين واملتطوعين عن طريق برنامج يتم إعداده معلنا

السنة القادمة بإذن هللا، ثم يعرض فريق احتواء التطوعي )كسوة فرح( فكرته والتي تقوم باستقبال التبرعات 

وتهيئتها وترتيبها ثم وضعها في حامالت املالبس املجهزة لألسر املحتاجة املوجودة فيمركز األمير سلمان االجتماعي، 

كل عائلة متطوعة  والكماليات وترافقخل املعرض فتأخذ ما تحتاجه من املالبس حيث تأتي العائلة املحتاجة وتد

أسرة بمختلف أفرادها، ثم يقّدم نادي التقنية من كلية الحاسب في  515واحدة، وقال الفريق أنه تمت كسوة 

 تياقبل شخصمبادرته على شكل ورشة عمل تعرض من  (PNU speakers) جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

، نورة سنوياسعودية ناجحة اللهام الطالبات بأفكارهم والتي تعرض في مسرح كلية الحاسب داخل جامعة االميرة 

في  وسيشارك فريق كايزن التطوعي )التأهيل الوظيفي( من الدمام بعرض مبادرته التي تأتي على شكل دورات تساعد

عة كلينك ون )بذرة تطوع( نشاطات متعددة و التأهيل الوظيفي لاللتحاق بسوق العمل، ثم تستعرض مجمو 

التطوع في الدول العربية، يعقب ذلك عرض نادي الكيمياء من كلية العلوم من جامعة األميرة نورة بنت  فعاليات في

حيث يعرض تجاربه وأسلوبه في نشر الوعي بأهمية علم الكيمياء داخل أسوار   الكيمياء( ملبادرته عبدالرحمن )يوم

واملشاركة في االحتفاالت والفعاليات االجتماعية واملحلية والعاملية وتنمية املعرفة بالكيمياء من  خارجهاالجامعة و 

وورش عمل مع أعضاء هيئة التدريس من داخل الجامعة أو من جامعات أخرى، ثم يتقّدم  خالل تنظيم محاضرات

 
ً
عم أبطال متالزمة داون من خالل مشروع )عملي لد  فريق وجدان العطاء )عملي هواملي( مبادرته التي تنطلق قريبا

ملتالزمه داون، وذلك من خالل عمل ابطال متالزمة داون ليوم واحد في مطعم ماريز  هو املي( بمناسبة اليوم العالمي

املبادرة تأتي في إطار الدعم االجتماعي التطوعي الذي يهدف لتوفير فرص عمل  بالرياض، وأوضح الفريق أن هذه

يساعدهم ليكونوا أعضاء فاعلين في املجتمع ودمجهم في سوق العمل،  هذه الفئة، واستغالل طاقاتهم فيمامناسبة ل

خالل التعاون الجماعي، ثم يقّدم نادي تاج التطوعي )لنكن معهم(  وتشجيع االخرين على تقديم العمل الخيري من
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ساعات وتستهدف  4عة التاسعة صباًحا ملدة من السا مبادرته التي تقام في مدينة امللك فهد الطبية كل أربعاء

سنة، ثم يتقّدم نادي تمكين)اطفالكم قادرون( بمبادرته التي تهتم باألطفال  ٦٠الى  2٠مريضات السرطان من عمر 

العالج الوظيفي للتربية الخاصة داخل  ذوي االحتياجات الخاصة باململكة العربية السعودية وذلك من خالل دعم

االستفادة من التربية الخاصة من  يهدف لتحسين واستكشاف كيف يمكن لألطفال املعاقين  ة الذيالبيئة التعليمي

وتين )مصلى وتين( من  منظور العالج الوظيفي لتطوير وتحسين عملية التعليم، يتلي ذلك استعراض فريق مصلى

الخير ليسمو ويرفع راية  لى هللا وسبلكلية االدارة واألعمال من جامعة االميرة نورة والذي يسعى في مجاالت الدعوة إ

وسيختتم فريق )بذل(  االسالم بفخر، وذلك بتفعيل دور املصلى من محاضرات دعوية ونشاطات داخل الجامعة،

 لعمله حيث يعرض الفريق نشاطاته في سبيل نشر  باإلسالمالتطوعي الذي يتخذ من التعريف 
ً
للجاليات أساسا

كان للتعريف باإلسالم باللغة االنجليزية ونشر كتب دعوية كهدايا مغلفة لهم، اإلسالم للجاليات وذلك بعمل أر 

 .مبادرات لتكريمها في الحفل الختامي للملتقى 5وسيتم اختيار أفضل 
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 م 2016 أبريل 20-هـ 1437 رجب 13 األربعاء

 "ترابط" لالستشارات األسرية يف جامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن

 مع االنطالق الفعلي للمركز،  
ً
بادرت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بإقامة ركن تعريفي بمركز "ترابط" تزامنا

 لالستشارات األسرية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، تتمثل رؤيته في الريادة في 
ً
حيث أوضحت أنه مركزا

ية املجتمعية، كما يحمل رسالة تعزيز دور الجامعة في خدمة مجال االستشارات األسرية وبرامج التنمية والتوع

نها 
ّ
املجتمع ،كما يسعى إلى تحقيق رسالتها من خالل تفعيل السياسات والبرامج الوطنية في مجال تنمية املرأة لتمك

ل تنمية من بناء أسرة مترابطة تعكس ترابط املجتمع، وبّين املركز أهدافه وهي اإلسهام في تنمية املجتمع من خال

أفراد األسرة وتعزيز عالقة الجامعة باملجتمع، و تقديم االستشارات والخدمات في املجاالت االجتماعية واألسرية 

والنفسية، والتعرف على الظواهر السلبية املتفشية في املجتمع والتصدي لها، وتوعية األفراد بأهمية األسرة 

ل االستشارات النفسية واالجتماعية، والعمل على توفير قاعدة واستقرارها ، وإعداد الكوادر املتخصصة في مجا

بيانات حول األسرة، وآخرها كان بناء الشراكات املجتمعية مع مؤسسات العمل الخيري واملدني، اما الخدمات التي 

ي وبرامج يقدمها املركز فتتمحور حول االستشارات األسرية واالجتماعية والنفسية والعالج الفردي والجماعي واألسر 

 التدريب وحمالت التوعية وكذلك البحوث والدراسات.

وأكدت الجامعة أن املركز يقدم خدمة االستشارات األسرية كمسؤولية اجتماعّية لدعم األسرة وبناء املجتمع وذلك 

من خالل خطط وعمليات واعية ومستمرة يستطيع الشخص أن يعالج من خاللها ما يواجهه من مشكالت تعوق 

أهدافه في ضوء معرفته ورغبته الشخصية وطموحاته وإمكاناته ،وذلك عن طريق مرشدين اجتماعيين تحقيق 

 ومستشارين متخصصين من ذوي الكفاءة العلمية واملهنية والخبرات املجتمعية بكل أمانة وثقة وسرية.

هدف العام من املركز هو زيادة من جانبها أعربت األستاذة في قسم البرامج والتدريب في املركز هاجر القايدي بأن: ال

الترابط األسري في اململكة عموًما،وأّن التخطيط استمّر ملدة سنة كاملة للبرامج التوعوية التي تزيد من جودة 

، وحيث إّن املركز يعمل فعلًيا منذ قرابة 
ً
العالقات األسرية واالستشارات الفردية حالًيا ولألسرة بأكملها مستقبال

 امجين األول عن الذات والعالقات، والثاني سلسلة من الدورات للموظفات شهر فقد أقام برن

والطالبات في عدة مجاالت في التواصل األسري،و يعمل على االستفادة من نتائج االستشارات والتقويم لتكوين خطة 

http://www.ien.sa/?q=node/1894http://www.ien.sa/?q=node/1894
http://www.ien.sa/?q=node/1894http://www.ien.sa/?q=node/1894
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 الفصل الدراس ي القادم تلبية الحتياجات التوعية والتثقيف األسري.

  سائل االتصال به على املوقع اإللكتروني :من جهته أعلن املركز عن و 

http://www.pnu.edu.sa/arr/centers/FCC 
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 م 2016 أبريل 20-هـ 1437رجب  13 األربعاء

يف جامعة األمرية نورة تطلق محلة " أخالقنا رسالة..بلغيها كلية الرتبية 

 معنا "

أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن حملة "أخالقنا رسالة..بلغيها معنا"، نفذها مكتب النشاط الطالبي في 

بالعمل التطوعي كلية التربية، وتأتي هذه الحملة متوافقة مع أهداف الجامعة كرفع مستوى الوعي لدى الطالبات 

وتحفيزهن على املشاركة التطوعية داخل وخارج الجامعة، وإعداد شخصية مؤهلة للطالبات من خالل استثمار 

 أوقات فراغهن بأنشطة ثقافية، اجتماعية، ورياضية. .

مع وقالت املشرفة على الحملة رئيسة النشاط الطالبي الدكتورة أمل الجار هللا أن هذه الحملة جاءت متوافقة 

مقولة:"التحدثني عن الدين، ولكن دعني أراه في سلوكك"، فديننا اإلسالمي دين أخالق وسلوك يجب أن يتحلى بها 

 وفي كل مكان،
ً
مشيرة إلى أن هذا ما تهدف إليه الحملة من خالل توعية الطالبات   املسلم وتكون عنوانه دائما

مرافق الجامعة ونظافتها ودعم القائمين على ذلك، وقد  بضرورة املحافظة على البيئة واإلسهام في املحافظة على

شارك الطالبات بأركان متميزة لتوعية الطالبات بعملية تدوير النفايات لحماية البيئة حيث خصص مكان في مركز 

 النشاط الطالبي الستالم العلب الفارغة و إرسالها لشركات التدوير، وكان هناك أركان إلرشاد الطالبات إلى طريقة

سقاية النباتات في الكلية، و أهمية إكرام النعمة وحفظها وعدم اإلسراف فيها حيث تم توزيع حاويات لحفظ 

الطعام الزائد في أماكن متفرقة من الكلية، وعلى هامش الحملة تم عرض مسرحية توعوية وترفيهية استمتع بها 

 الحضور، وفي الختام تّم تكريم املتميزات في الحملة.

 

 

 

http://www.ien.sa/?q=node/1899
http://www.ien.sa/?q=node/1899


 
173 

 

  م 2016 أبريل 23-هـ 1437 رجب 16 السبت

 مشروع لتأهيل مدربات اجلودة.. يف جامعة األمرية نورة

أطلقت وكالة الجامعة للتطوير والجودة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في عمادة ضمان الجودة 

"الخبرات املتناظرة: إعداد وتأهيل مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة واالعتماد األكاديمي مشروع 

واالعتماد األكاديمي"، وأكدت عميدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي سعادة الدكتورة/ أسماء بنت شايع 

تدريس ملراجعة الشعيفان أن هذا املشروع يأتي لتحقيق نشر ثقافة الجودة وتنمية مهارات وخبرات أعضاء هيئة ال

جودة البرامج األكاديمية ومساندتها للحصول على االعتماد البرامجي حسب معايير االعتماد املؤسسية والبرامجية 

للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، وهو يعد مرحلة ثانية ملبادرات الخطة االستراتيجية للجودة في جامعة 

األولى على برنامج متكامل إلعداد مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة األميرة نورة حيث احتوت املرحلة 

  مدربة ومراجعة داخلية استثمرتهن الجامعة خالل العامين املاضيين لنشر ثقافة الجودة 29أثمر عن تأهيل 

السويلم أن  ريم بنت عبداملحسن  واملراجعة الداخلية للبرامج، كما أكدت وكيلة ضمان الجودة سعادة الدكتورة

( دورة تدريبية، 14العمل على هذا املشروع يشمل حزمتين؛ األولى : سلسلة برامج تدريبية في مجال الجودة عددها )

والحزمة الثانية : التطبيق امليداني للتدريب واملراجعة الداخلية على برامج الجامعة األكاديمية، كما يحوي املشروع 

 أثر التدريب على املتدربات ومدى تمكنهن من املادة العلمية. على اختبارات قبلية وبعدية لقياس

الجدير بالذكر أن عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي هي الجهة املسؤولة عن متابعة تقويم برامج الجامعة 

 UIي تصنيف "ف 179لضمان جودة التعليم واإلدارة مواكبة للمعايير املحلية و العاملية مما جعلها تتبوء املرتبة ال 

GreenMetric"  جامعة من أفضل الجامعات حول العالم. 2٠٠  الذي شملت قائمته 

 

 

 

 

http://www.ien.sa/?q=node/2050


 
174 

 

  م 2016 أبريل 24-هـ 1437 رجب 17 األحد

 جامعة نورة تطلق مبادرة "مستشارك اللغوي"

أطلق قسم اللغة العربية في كلية اآلداب في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادرة "مستشارك اللغوي" والذي 

تستقبل من خالله االستفسارات اللغوية يوم األربعاء من كل اسبوع ملدة ساعتين اعتبارا من الساعة التاسعة 

، وأعلن القسم أن هذه الخدمة تعتبر في  ca_arabic@pnu.edu.saصباحا وذلك عبر البريد االلكتروني للقسم 

 ان هذه البادرة تأتي متفقة مع أهداف 
ً
مرحلتها األولى حيث تكون متاحة لجميع أقسام وكليات الجامعة موضحا

امج اللغة العربية وآدابها في البكالوريوس و الدراسات القسم والتي يأتي من أهمها اإلسهام في خدمة املجتمع بربط بر 

تحقيق االتصال الثقافي و تعزيز التبادل املعرفي بعقد الشراكات  العليا بسوق العمل و متطلبات التنمية، وكذلك 

عربية و توظيف التقنيات الحديثة في تعلم اللغة ال األكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية املتميزة، باإلضافة إلى 

 آدابها تعلما ذاتيا.
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  م 2016 أبريل 25-هـ 1437 رجب 18 اإلثنين

ملتقى "استشراف مستقبل املرأة السعودية" يوصي مبراجعة األنظمة 

دة للمرأة جبامعة نورة
ّ
 املقي

أوص ى ملتقى "استشراف مستقبل املرأة السعودية" الذي نظمته جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في مركز  

األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة يوم الخميس بمراجعة األنظمة والتشريعات والقوانين التي 

ملنحها مساحة من الحرية فيما ال يتعارض مع أحكام تمثل بعض القيود على املرأة في املجتمع السعودي وتعديلها 

الشريعة اإلسالمية، بحيث يتم معاملتها باعتبارها مواطن كامل األهلية في النظم والتشريعات الحكومية، وقد ابتدأ 

 امللتقى الذي عقد برعاية معالي مديرة الجامعة د.هدى العميل بالنشيد الوطني ثم آيات من الذكر الحكيم ثم كلمة

مديرة املركز أستاذ التخطيط االجتماعي جامعة االميرة نوره بنت عبد الرحمن د.سارة الخمش ي ، تلى ذلك كلمة 

لوكيلة الدراسات العليا والبحث العلمي د.هدى الوهيبي، ثم انطلقت أعمال امللتقى بجلستين ُعرضت فيهما أربع 

واستاذ التخطيط االجتماعي املساعد في جامعة ورق عمل جاءت األولى من تقديم عضو مجلس الشورى والكاتبة 

د. هيا املنيع بعنوان "األنظمة والتشريعات وتمكين املرأة السعودية" أكدت فيها أن قراءة تاريخ املرأة السعودية   نورة

يكشف الكثير من االبعاد في مسيرتها فهي الشريك الفاعل مع اخيها الرجل في الكثير من املراحل التاريخية، ثم 

الجمعية السعودية الخيرية ملرض ى   قدمت رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيري رئيس مجلس ادارة

الفصام سمو األميرة سميرة بنت عبد هللا الفيصل الفرحان آل سعود ورقة عمل بعنوان "عمل املرأة في املجال 

الصعوبات التي تعترضه ثم قدمت مجموعة التطوعي واقعه ومستقبله" بينت فيها مفهوم التطوع وأهميته وفوائده و 

من التوصيات، تلى ذلك ورقة عمل بعنوان "العالقات والشراكات الدولية ودورها في تعزيز دور املرأة" من تقديم 

عميدة عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر د. آمال بنت محمد الهبدان تناولت فيها ثالث محاور بدءا من 

دور املرأة في التنمية املستدامة، ثم الشراكات واالتفاقات الدولية ودورها في تعزيز دور  استشراف مستقبل تعزيز

املرأة في التنمية ، ثم تجربة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن في توظيف الشراكات واالتفاقات الدولية لتعزيز 

ديم رئيسة املجلس التنفيذي في الفرع دور املرأة في التنمية املستدامة، واختتمت الجلسات بورقة عمل من تق

النسائي بالغرفة التجارية بالرياض أ.هدى الجريس ي بعنوان "مستقبل عمل املرأة في القطاع الخاص"، وخرج امللتقى 

http://www.ien.sa/?q=node/2109
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بعدد من التوصيات جاء من اهمها: ضرورة مشاركة املرأة في صنع وصياغة وتحليل السياسات االجتماعية 

بصفة خاصة، صياغة الثقافة التنظيمية   لوطني بصفة عامة و سياسات العملواالقتصادية على املستوى ا

يكون   للمرأة، باإلضافة إلى إنشاء مراكز للقيادات النسائية تهدف الى تهيئة القيادات النسائية في مختلف املجاالت

علقة في مجال ممارسة املرأة من مهامه عمل برامج تدريبية لتأهيل القيادات النسائية، وإجراء الدراسات العلمية املت

للعمل القيادي بصفة خاصة واإلداري بصفة عامة وتشخيص املعوقات التي تواجها أثناء عملها ووضع الحلول 

الالزمة لها، وتوفير قاعدة بيانات خاصة باملرأة السعودية والعمل على تحديثها بشكل دوري ودائم، كما أوص ى 

األخرى ملواكبة التطورات الدولية واملشاركة في صنع واتخاذ القرار من خالل  باالستفادة من تجارب الدول   امللتقى

تولي املرأة املراكز القيادية في وصنفها، وكذلك وضع سياسة لرفع مساهمة املرأة عن طريق نظام الحصص من 

أة حقها في مجال االلتزام بها لكفالة ممارسة املر   خالل تحديد نسب معينة يجب على املؤسسات الحكومية والخاصة

 العمل.
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  م 2016 أبريل 26-هـ 1437 رجب 19 الثالثاء

 جامعة األمرية نورة تصقل املواهب الكيميائية لطالباتها

 

العلوم، من خالل معرض نظمه تصقل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مواهب طالبات قيم الكيمياء في كلية 

قسم الكيمياء حملة اسمه )يوم الكيمياء( في مقر نادي الكيمياء، بهدف توفير البيئة الدراسية املناسبة وصقل 

مواهب وشخصيات الطالبات من خالل األعمال املقدمة، وقّدم املعرض العديد من التجارب العلمية واألبحاث 

اء، تخلل ذلك عدة أركان كركن العالم الجليل جابر بن حيان، وركن كيمياء ومشاريع التخرج لطالبات قسم الكيمي

الظالم، وركن األطفال الذي استقبل طالبات مدارس املنارات االبتدائية األهلية للتعرف على التجارب اآلمنة التي 

عالقة باملعرض  يمكن لألطفال اجراؤها كصناعة العطور والبالستيك، باإلضافة إلى استضافة جهات خارجية ذات

كنادي الكيمياء حياتي بجامعة امللك سعود الستعراض تجاربهم وخبرتهم القيمة ولجنة املعامل واملختبرات، وتم 

تفعيل العديد من التجارب والعروض الحية من قبل الطالبات كركن الثلج الجاف، والصلصال، وصناعة 

 الصابون، وتجربة معجون الفيل، وحملة "قلبنا عليك".

جهتها قالت رئيسة قسم الكيمياء د. سميرة ابراهيم السعيدي بأن هذا املعرض جزء من االهتمام باألنشطة  من

الالمنهجية والتي تهدف إلى تنمية مهارات الطالبة واكسابها العديد من الخبرات في مختلف املجاالت، حيث أنه يأتي 

التي يجدها النادي من لدن معالي مديرة الجامعة د.  متوافقا مع أهداف النادي ورسالته منوهة بالرعاية الكريمة

 هدى العميل.
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  م 2016 أبريل 27-هـ 1437 رجب 20األربعاء 

 محلة للتوعية باألمراض العصبية يف جامعة األمرية نورة

باألمراض العصبية التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي أطلقت جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن حملة التوعية  

التأهيل على  بين طالبات ومنسوبات جامعة االميرة نورة، حيث تركزت الحملة التي نظمتها كلية الصحة وعلوم

 هي االكثر  عصابمجموعة من امراض األ 
ً
مرض اعتالل االعصاب املتعدد ومرض الرعاش واعتالل  مثل انتشارا

العضالت و الضمور العضلي و إصابات الحبل الشوكي ، طرحن الطالبات من خالل الحملة عالمات ظهور كل مرض 

وطرق التعامل معه وطرق عالجه ان امكن. وبينت الحملة ان اسباب االصابة تختلف وممكن ان تكون عوامل وراثية 

رض، كمريض السكر الذي يجب عليه املحافظة على نسبة السكر في دمه كي ال يصاب بمرض اعتالل أو اهمال للم

االعصاب املتعدد، واشتملت الحملة على ركن تثقيفي يبّين اهمية الرياضة وأنها تساعد على تحسين صحة املفاصل 

رق لتخفيف األلم لدى مرض ى واألربطة والعضالت كما تحسن الدورة الدموية، وتقلل اإلجهاد وأنها أفضل الط

 االعصاب والعضالت.

زار مكان الحملة التي القت إقباال كبيرا من داخل الكلية وخارجها عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة لينا 

فهمي حماد التي شكرت الطالبات على ما شاهدته من تنظيم و على ماسمعته من معلومات قيمة ومفيدة ووعدت 

 يالت والدعم ملثل هذه الحمالت التوعوية.بكافة التسه
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  م 2016 أبريل 28-هـ 1437 رجب 21الخميس 

 اإللكرتوني األمن شهادة لنيل تتهيأ نورة األمرية جبامعة حاسب طالبة 60

من كلية علوم الحاسب واملعلومات  املستويات مختلفطالبة من  ٦٠تيهئ جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن 

للحصول على شهادة األمن اإللكتروني وتأهيل الطالبات لتصميم وتنفيذ ودعم األمن لألجهزة املتصلة بالشبكة، من 

خالل ورشة العمل املتخصصة في "األمن اإللكتروني"، وعدة دورات أخرى في األمن املعلوماتي. حيث تؤهل ورشة 

( وهي الشركة ciscoمن االلكتروني" الطالبات للحصول على شهادة األمن اإللكتروني من شركة سيسكو)عمل "األ 

الرائدة في عالم الشبكات وتصنيع أجهزة الراوتر والسويتش وتعتبر شهاداتها هي االساس في احتراف عالم الشبكات، 

  العمل الخاص بها.مما يضيف تخصص األمن اإللكتروني إلى مهارات الطالبة لتوسيع فرص 

ويأتي ذلك ضمن فعاليات يوم املهنة والتوظيف الذي أقامته في كلية علوم الحاسب واملعلومات برعاية معالي مديرة 

الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل ، حيث تم تنفيذ العديد من ورش العمل للطالبات لعدد من املواضيع 

تعريف األمن املعلوماتي ومدى أهميته والتعريف ببعض املنتجات  ذات األهمية، وتمت خالل الورشة مناقشة

 والعمليات املستخدمة لتأمين البيانات وشهدت الورشة اهتمام وحرص من الطالبات على املشاركة.

ويتوافق ذلك مع توجهات كلية علوم الحاسب واملعلومات وتوجيهات عميدة الكلية الدكتورة سحر بنت سراج 

انتقاء مواضيع ورش العمل والدورات املقدمة للطالبات بما يخدم ويفيد الطالبة خالل  شبانة بالحرص على

إلى ذلك، تستهدف كلية علوم الحاسب واألمن املعلوماتي إعداد كفاءات نسائية  دراستها حاليا ووظيفتها مستقبال.

 بما يلبي احتياجات سوق العمل، مع تحقيق متطلبات الج
ً
 ومهنيا

ً
ودة واالعتماد األكاديمي املحلي متميزة أكاديميا

والعالمي، إلى جانب تأهيل وتطوير الكوادر التعليمية واإلدارية لتعزيز مكانة الكلية، وعقد شراكات اكاديمية ومهنية 

ومجتمعية، مع تأسيس وتحفيز البحث العلمي لدى الطالبات والهيئة التعليمية للمساهمة في التنمية املستدامة 

تصاد املعرفة. حيث تتمثل رؤية كلية علوم الحاسب واملعلومات بالتميز التعليمي والبحثي في للمجتمع وبناء اق

مجاالت علوم الحاسب واملعلومات وفق معايير عاملية تحقق اقتصاد املعرفة، ساعية إلى تحقيق رسالتها في تأهيل 

 في مجاالت الحاسب واملعلومات من 
ً
 ومهنيا

ً
خالل برامج تعليمية وفق معايير عاملية كفاءات نسائية تنافس اكاديميا

 وبشراكات ريادية تسهم في بناء اقتصاد املعرفة وتؤسس للبحث العلمي.
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  م 2016 مايو 2-هـ 1437 رجب 25اإلثنين 

 انتخاب عمومية مجعية اإلرشاد النفسي يف جامعة األمرية نورة
التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن االجتماع األول للجمعية العمومية النتخاب أعضاء  أقامت كلية 

 مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لإلرشاد النفس ي، في مقر الكلية.

 مع رسالة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بأن تكون جامعة شاملة للمرأة متميزة 
ً
بريادتها ويأتي ذلك متوافقا

 التعليمية وأبحاثها العلمية تسهم في بناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية.

وقالت عميدة كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي في كلمتها التي ألقتها بهذه املناسبة أن هذا اليوم يشهد مولد 

املتعلق بالصحة النفسية و اإلرشاد النفس ي و حضور جمعية سيكون لها بمشيئة هللا دور رائد ومهم في تغيير املشهد 

في امليدان األكاديمي و التعليمي و الثقافي في اململكة العربية السعودية وسائر الوطن العربي وذلك ملا يتسم به قسم 

علم النفس بكلية التربية والذي سيكون املقر لهذه الجمعية من طاقات و خبرات واسعة وكل هذه عوامل لنجاح 

 لجمعية.ا

وتقدمت عميدة كلية التربية في نهاية كلمتها بالشكر الجزيل إلدارة الجمعيات العلمية بجامعة األميرة نورة بنت عبد 

الرحمن على ما تبذله من جهد و اهتمام مباشر و إشراف وتقديم الدعم الكافي للجمعيات العلمية و الذي يحقق لها 

أمل الشهري رئيسة اللجنة التأسيسية للجمعية العلمية السعودية سبل العلم، كما تقدمت بالشكر للدكتورة 

لإلرشاد النفس ي، متمنية للجميع التوفيق وأن تشهد الجمعية العلمية السعودية لإلرشاد النفس ي في اجتماعها 

 الدوري القادم نجاحات على أرض الواقع.

عة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بأن مناسبة وذكرت الدكتورة منيرة الرشيد مديرة إدارة الجمعيات العلمية بجام

تدشين الجمعية العلمية السعودية لإلرشاد النفس ي عالمة في تاريخ هذا الوطن املعطاء حيث إنها أول جمعية علمية 

لإلرشاد النفس ي على مستوى اململكة العربية السعودية تحضنها وترعاها جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، 

 لدور الهام و الفاعل للجمعيات العلمية في نهضة البحث العلمي واإلسهام في دعم حركة التنمية الوطنية.مشيرة إلى ا

 منذ نشأتها 
ً
 خاصا

ً
وأضافت أن جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن التي تحمل ريادة التعليم النسائي تولي اهتماما
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 وبصفة مستمرة، وقد ب
ً
 و أفقيا

ً
ذلت كل ما في وسعها لتوفير كل املقومات الالزمة له، و بالتطوير و الجودة رأسيا

 منها بدورها في تحقيق رسالتها و أهدافها ونتيجة للتوسع والنمو املتزايد الذي شهدته 
ً
 إيمانا

الجامعة في مجاالتها التعليمية وتخصصاتها املختلفة فقد استشعرت الجامعة دور الجمعيات العلمية في بناء 

اكة و أوجه التعاون بينها وبين املجتمع كأحد األدوات الرئيسية في تطوير العمل األكاديمي و جسور الثقة و الشر 

 البحثي و املنهي و التطوعي، السيما أن الجامعة زاخرة بالكفاءات العلمية التي ينتظر منها الكثير في هذا املضمار.

صدر الوطن فهن يملكن رؤية ويحملن  وبينت الرشيد أن أعضاء اللجنة التأسيسية لهذه الجمعية أوسمة على

رسالة ويجسدن االنتماء الحقيقي لتخصصاتهن ويحملن على عواتقهن مسئولية النهوض بها، منوهة إلى إسهاماتهن 

في تنمية املجتمع فهن جنود مجندة في ساحات الفكر و الثقافة، ولهن صوالت وجوالت في الحقل اإلبداعي إلى جانب 

 ليم و املجتمع و العمل التطوعي.دورهن التربوي في التع

وفي نهاية كلمتها شكرت مديرة إدارة الجمعيات العلمية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أعضاء اللجنة 

 لدعم مسيرتها لتكون ذات 
ً
 أو عطاء معنويا

ً
 ماديا

ً
التأسيسية للجمعية ولكل من أسدى خدمة أو مشورة أو دعما

تي أكلها كل حين بإذن هللا، كما شكرت القائمين على تقديم هذا اليوم بالشكل الالئق أصل ثابت وفروع في السماء تؤ 

 من الهيئتين التعليمية و اإلدارية وجميع الحضور.
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

 األمرية نورةملتقى التخصصات الصحية األول يف جامعة 

نظمت جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بطالبات نادي البحث واالبتكار بكلية الصحة وعلوم التأهيل  

الدكتورة هدى زكريا والدكتورة نهال عالم، ويستهدف طالبات   ملتقى التخصصات الصحية االول تحت إشراف

املريض وإيصال رسالة ان املريض يعتبر احد افراد األسرة التخصصات الصحية في الجامعة بهدف تحقيق حقوق 

يجب معاملته بإخالص و احترام خصوصيته واسراره وتبصيره حول حالته و مضاعفاتها واعطائه االمل بالشفاء، 

 احتوت على بروشورات توعوية وتثقيفية، ونصائح من الطالبات وتوصيات، 
ً
ويحتوي امللتقى على احدى عشر ركنا

)ركن علوم الصحة( كأول من يتلقى املرض ى ليكون حلقة الوصل بين املستشفى واملرض ى حيث أوضحن حيث جاء 

أن اغلب االمراض العضوية يكون سببها نفس ي، وجاء )ركن علوم التأهيل( بمبادرة تمكين التي تسعى الى تمكين 

 ملرض التصلب اللويحي وا
ً
لشلل الرعاش ي، وقدمن أدوات ذوات االعاقة الحركية من خدمة انفسهن، وعرضن شرحا

ز )ركن االشعة 
ّ
يساعدن في قضاء حوائجهن وايضا كان هناك جهاز لتجربة شعور مرض ى التصلب اللويحي، بينما رك

الطبية( على التشخيص الدقيق للمرض بدون تدخل جراحي، و )ركن االتصال الصحي( الذي تبنى مبادرة سميع 

ثل بنادي الصيدلة، و)ركن كلية التمريض(، وركن شاركن فيه الدكتورة التطوعية، وركن )نادي كلية الصيدلة( مم

هدى زكريا بمحاضرة ) اخالقيات وقانون املهنة (والدكتورة نهال عالم بمحاضرة عن )كيفية التعامل مع املرض ى(، 

 ثم اختتمت املحاضرة بالنقاش واإلجابة عن أسئلة الحضور.

ي نهاية زيارتها للملتقى عبرت عن فرحها بما شاهدت من تناسق بين الكليات عميدة الكلية الدكتورة لينا فهمي حماد ف

ما رأيناه من تمازج بين الكليات بهدف خدمة املرض ى بشكل مثالي وقالت: "الصحية واالقسام واملبادرات واالندية 

ت في الكليات االخرى ، وهذا هو لب العملية التعليمية في الكليات الصحية، واتمنى ان نرى املزيد من هذه امللتقيا

اشكر كل من شارك في هذا امللتقى واشكر طالبات نادي البحث واالبتكار والدكتورة هدى زكريا والدكتورة نهال 

 عالم على تنظيم مثل هذه امللتقى الذي يخدم املرض ى و املجتمع بشكل عام".
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

برعاية وزير التعليم ..تدشني أكرب مركز نسائي لألعمال يف اململكة جبامعة 
 األمرية نورة

مايو ، أكبر  1دشنت أرامكو السعودية وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وشركة ويبرو ليميتد، يوم أمس األحد 

في مقر جامعة األميرة نورة في الرياض، يستهدف إيجاد فرص عمل تزيد عن مركز نسائي لألعمال في اململكة وذلك 

ألف وظيفة للمرأة السعودية خالل العشر سنوات املقبلة، في تخصصات الخدمات، والتمويل، واملحاسبة  2٠

 واملوارد البشرية والخدمات املكتبية.

قر جامعة األميرة نورة، خالل حفل رسمي بحضور وتم توقيع اتفاقية الشراكة إلنشاء مركز األعمال النسائي، في م 

ورئيس ’ ، الدكتورة هدى العميلنعبد الرحمجامعة األميرة نورة بنت  ومديرة العيس ىوزير التعليم الدكتور أحمد 

أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة ويبرو ليميتد، عازم 

 ي.بريميج

واوضح العيس ى في كلمة له بالحفل أن هذا املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات سوق 

 ملا حرصت عليه اململكة من تطوير  واملعرفة،العمل بشراكة استراتيجية بين أحد روافد العلم 
ً
وقال انه يأتي انعكاسا

نمية حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق العمل كل ما يخص املرأة السعودية باعتبارها نواة للت

 من أوليات املشاريع التنموية في اململكة.

وشدد "وزير التعليم" على أن الوزارة حرصت على تطوير مستوى خرجيها من مختلف التخصصات ملا أدركه 

صيص والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات العاملون في التعليم من التغيرات املطردة التي يواجهها التعليم من التخ

سوق العمل، وما ملسوه من أهمية االستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك املتغيرات بخطط 

مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات 

 املحلية والعاملية.

لت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل في كلمة لها :"إن جامعة األميرة من جانبها قا

نورة بنت عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة 

http://www.ien.sa/?q=node/2472
http://www.ien.sa/?q=node/2472
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اتيجيات الدوله، ويأتي مركز األعمال النسائي وتنفيذ استر  -حفظهم هللا-والقيم والعمل وفقا لتوجهات والة األمر 

( 2٠3٠لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية )

 لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة االنسان وبرفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة 

بعة من خطة الجامعة االستراتيجية بتنويع مصادر التمويل وضمان االكتفاء في سوق العمل ولتحقيق الغاية السا

 املالي واستدامته".

إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن يقوم مركز األعمال النسائي بدوره في تطوير مواهب املرأة السعودية   وأشارت "العميل"

لتقليص معدل البطالة ودعم االقتصاد  وتطوير صناعة املعرفة وتقديم خدمات بتكاليف مناسبة وإنشاء مراكز

 املحلي حيث تستهدف رسالة الجامعة الريادة التعليمية والبحثية لبناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية.

من جانبه أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين املهندس أمين الناصر أن املركز يعتبر األكبر من  

ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد  2٠املنطقة ويستهدف توفير فرصا نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من نوعه في 

 م.2٠24استكمال مراحله األربع بنهاية عام 

وقال "الناصر" أن أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي )أوتوكاد( الذي سيقدم خدمة 

من مشاريع أرامكو السعودية ومشاريع القطاعات األخرى، وهو عمل إعداد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد 

يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من املعتاد تنفيذه خارج اململكة، وسيكون املركز بمثابة نقطة البداية لتشغيل 

 مجمع األعمال النسائي واالستثمار فيه وتوفير بيئة عمل تكفل له تحقيق النجاح ".

رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو املحدودة، عازم بريميجي، أن شركة ويبرو مليتيد حرصت على تقديم من ناحيته، بين 

الدعم لجهود اململكة لتوفير فرص العمل املالئمة للمرأة السعودية وتعزيز بيئة تشجع املزيد من النساء على 

 املشاركة في األعمال التجارية واالستفادة من إمكاناتهم.

مشروع مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة، يمثل عند اكتمال تشغيله، أكبر مركز من الجدير يذكر أن 

نوعه في املنطقة يقدم خدمات الرسم الهندس ي وتقنية املعلومات ومساندة إجراءات األعمال، وسيستفيد منه عدد 

، وقطاع الرعاية الصحية، إضافة من القطاعات الحكومية والصناعية مثل قطاع البترول والغاز، وقطاع التصنيع

 إلى قطاع االتصاالت وقطاع اإلنشاءات.
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ة( التطوعي يف جامعة األمرية 
ّ
جائزة أفضل مبادرة جمتمعية لربنامج )أكن

 نورة
حصد برنامج أِكّنة التطوعي جائزة أفضل مبادرة مجتمعية مشاركة في امللتقى التطوعي األول لفطن التابع لوزارة  

 التعليم )

 التطوع، بأهمية والتثقيف للتوعية يهدف الذي املنصرم، رجب منتصف أقيم والذي( بالتطوع يبادر..  فطن جيل

 املبادرة كرئيسة عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة من الصحية الكليات من طالبات الفريق ضمن شارك وقد

 يض سحر بنت تركي العنزي.التمر  كلية في الطالبة ومؤسستها

سنة فما فوق في مختلف ٦5"أكنة" هي مبادرة مجتمعية تحفظ وتصون حقوق كبير السن لكال الجنسين من عمر  

والنفسية، واالجتماعية، والسريرية، " تحت شعار مؤسسات املجتمع، وتخدمهم من جميع النواحي الصحية، 

 "رعيتمونا صغارا نرعاكم كبارا".

عاما، وأكبرهم رجل يعمل استشاري أمراض كبار السن، مهما  11يبلغ أصغر األفراد  متطوع  39٠ويضم الفريق 

رات وورش عمل تخص عدت دو « أكنة»جعلها تحظى باهتمام بالغ في االعالم املرئي واملسموع واملقروء، وقد قدمت 

 للصعوبات واملشاكل التي قد تواجههم بالتعامل مع 
ً
كبار السن وذويهم بهدف تطوير الرعاية الصحية املقدمة وتجنبا

من اجل أن تتبوأ مبادرة أِكّنة التطوعية موقع الريادة ضمن  ذويهم وكذلك تطوير االنشطة والبرامج الترفيهية،

لتنفيذ مشاريع  املبادرة على التخطيط   توى املحلي أو اإلقليمي أو الدولي، وتعملاملبادرات التطوعية سواء على املس

استثمارية تخدم الفئة املستهدفة وتوسيع نطاق العمل بالشراكة مع املراكز الطبية واملستشفيات الحكومية 

حي وخاصة الرعاية باإلضافة الى تأسيس مركز متكامل يخدم كبار السن من جميع النوا والخاصة ودور اإليواء، 

الصحية بمفهومها املتقدم، ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط وكالة الجامعة للشؤون الصحية لهذا العام والتي 

 حرصت على تفعيل دور طالبات الكليات الصحية في إعداد واملشاركة في خدمة املجتمع.

 

http://www.ien.sa/?q=node/2599
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 "أعطني فرصة".. للتوعية باضطرابات النطق يف جامعة األمرية نورة
نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أمس فعالية "أعطني فرصة" بهدف نشر الوعي الصحي بين طالبات 

تخاطب والبلع بالتوعية بماهية ومنسوبات الجامعة، حيث قامت كلية الصحة وعلوم التأهيل من خالل قسم ال

اضطرابات النطق واللغة من خالل تنظيمها لفعالية "أعطني فرصة"، وأهمية الكشف املبكر عن االضطرابات 

 النطقية واللغوية، إلى جانب التعريف بالخدمة املقدمة لهذه الفئة التي تسهم في دمجهم في املجتمع.

دمت خالل الفعالية حو 
ُ
ل اضطراب )التأتأة(، تم اإلشارة إلى بدء ظهور التأتأة منذ الطفولة وفي محاضرة توعوية ق

حيث يحدث في بعض الحاالت استمرارها مدى الحياة، فيما تختلف أسبابها بين الشعور باإلحراج أو اإلثارة أو تكون 

 تجا
ً
هه وان ألسباب عضوية، مما يتطلب على االشخاص الذين يتعاملون مع الشخص )املتأتأ( أن يكون صبورا

يتكلم معه ببطء وال يقاطعه، ثم عرضت إحدى الطالبات تجربتها مع التأتأة بعنوان )حياتي والتأتأة( متمنية بذل 

املزيد من الجهود لزيادة وعي املجتمع في طرق التعامل مع هذه الفئة من الناس، ثم قدمت طالبات قسم التخاطب 

كان اول من قام بهذه التجربة وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نسرين واللغة للحضور جهاًزا لتجربة معاناة املتأتأ، و 

العواجي، وتم قياس مدى استيعاب الحضور واستفادته من الفعالية بمسابقة الكترونية، إلى ذلك شكرت سعادة 

في  عميدة الكلية الدكتورة لينا فهمي حماد الطالبات واملشرفات القائمات على هذه الحملة الجديدة من نوعها

 الجامعة منوهة باهتمام معالي مديرة الجامعة بمثل هذه األنشطة ومتمنية للمصابين بالتأتأة الشفاء وااليمان.
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شارك مبعرض للتعليم العايل يف مسقط
ُ
 جامعة األمرية نورة ت

( في GHEDEXاألميرة نورة بنت عبدالرحمن في املعرض السابع عشر للتعليم العالي الذي تنظمه ) تشارك جامعة

 تحت رعاية وزارة التربية والتعليم في  21 -19مسقط بسلطنة عمان، في الفترة من 
ً
أبريل الجاري، والذي يقام سنويا

 سلطنة ُعمان.

، باستقطاب أكثر من  1٦عدد املشاركين على مدى وحققت الدورة األخيرة ملعرض "جيدكس" الرقم القياس ي ل
ً
عاما

دولة مشاِركة، وستتمثل مشاركة  23من الجامعات والكليات املتميزة من أكثر من  2٠٠زائر وأكثر من  ٠٠٠.25

ن الوفد من تقديم عرض واٍف عن 
ّ
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في املعرض من خالل مساحة خاصة، سُتمك

ماتها وبرامجها األكاديمية ورسالتها املتمثلة في كونها جامعة شاملة للمرأة، متميزة بريادتها التعليمية الجامعة وخد

سهم في بناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية.
ُ
 وأبحاثها العلمية التي ت

 من رؤية ورسالة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وغاي
ً
اتها املتمثلة في حرصها على وتأتي هذه املشاركة انطالقا

 منها على تعزيز طرق التواصل مع ممثلي 
ً
، وحرصا

ً
 ودوليا

ً
املشاركة الدولية واإلقليمية وتعزيز حضور الجامعة محليا

الجامعات ذات الخبرات العريقة واالطالع على تجاربها، ولفتح قنوات تواصل إيجابية مع مؤسسات التعليم العالي في 

.العالم أجمع، باإل 
ً
 ضافة إلى بحث إمكانية عقد شراكات مع جامعات متميزة عامليا
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 كلية الصيدلة بالرياض حتتفل بيوم الصحة العاملي
الجامعة للشؤون الصحية "الدكتورة سمر أقامت كلية الصيدلة ممثلة في وحدة خدمة املجتمع وتحت رعاية وكيلة 

 السقاف"؛ فعالية االحتفال بيوم الصحة العالمي، وذلك في مبادرة من "األميرة مضاوي بنت فهد آل سعود".

جاء ذلك بحضور عدد من الطالبات والهيئة اإلدارية والتعليمية؛ حيث حرصت عميدة كلية الصيدلة "الدكتورة 

حتى تستفيد طالبات الكلية ومنسوباتها من التعريف بيوم الصحة العالمي  نوال الرشيد" على االستضافة؛

 واالستفادة من االستشارات املقدمة لهن في هذه الفعالية.

وألقت "السقاف" كلمة بعنوان: "الصحة تاج على رؤوس األصحاء ال يراه إال املرض ى"؛ حيث استهلت كلمتها أن 

 في الشعور بالسعادة،
ً
 مهما

ً
وأن أهم ما يجب أن تهتم به الشعوب هو الحفاظ على صحة اإلنسان، من  للصحة دورا

 جميع النواحي الروحية والعقلية والجسدية؛ ولذلك تم تخصيص يوم عالمي يهتم بالقضايا الصحية.

وأوضحت أن اململكة العربية السعودية تحرص على إقامة الفعاليات والنشاطات في نشر البرامج التعليمية 

 التي تصب في رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد املجتمع.املختلفة، 

من جهته شارك "الدكتور عبدهللا العيس ى" استشاري أمراض وجراحة الجلد والليزر عبر الشبكة؛ حيث قام بتقديم 

 نصائح قيمة تخص صحة الشعر والبشرة، وتحدث بإسهاب عن مشكلة "حب الشباب" وأسبابها وطرق عالجها.

معية األمريكية لطب األسنان التجميلي "الدكتور لؤي جاموس" عن صحة الفم واألسنان، وعن وتحدث عضو الج

املعايير الذهبية وكيفية قياسها، ووضح أن أبعاد األسنان تخضع لنسب ثابتة تسمى: النسب الذهبية للجمال. كما 

 تحّدث عن تبييض األسنان، وأن معدل التبييض يختلف من شخص آلخر.

تم توزيع بروشورات "للدكتورة عبير قاسم" أستاذ مساعد الصيدالنيات بكلية الصيدلة بجامعة وفي الختام، 

 األميرة نورة تخص أمراض اللثة والطرق املختلفة لعالجها.

https://sabq.org/KC4MH6
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 نورة جبامعة" ومناء ثبات" مللتقى األول اليوم يف عمل ورش  4

من ملتقى نورة العطاء التطوعي  انطلقت اليوم االثنين في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في اليوم األول  

 األول"ثبات ونماء"، وكذلك معرض التوظيف األول، عدٌد من ورش العمل.

مستشارة عمادة التطوير وتنمية وافُتتح امللتقى بورشة "إعداد السيرة الذاتية باحترافية" من تقديم   

نت فيها مفهوم السيرة الذاتية، وكيفية إعدادها، واألخطاءالشائعة في كتابتها،  البروفيسور محاسن شمو، املهارات بيَّ

واألشياء التي يجب تجنبها في كتابة السيرة الذاتية، ومعناها من الناحية الوظيفية. تال ذلك ورشة عمل "كيف 

العمل؟" من تقديم رئيسة قسم تصميم البرامج التدريبية بعمادة التطوير وتنمية املهارات تؤهلين نفسك لسوق 

في سوق العمل  طرفة الشلهوب، أوضحت فيها كيفية إكساب املشاركة املهارات املطلوبة، واالشتراطات الالزمة

علم بمتطلباته، وإكساب وكذلك التعرُّف على ماهية سوق العمل، وال والحصول على الوظيفة املناسبة، للتأهل

 املشاركة الثقة بالنفس للتقدم ألرباب العمل.

الدكتورة هالة رجب ورشة "فن اجتياز املقابالت الشخصية بنجاح"،  وقدمت مستشارة التدريب التربوي واإلداري  

هذا املجال.  إلىالتعريف باملقابالت الشخصية، وكيفية إجرائها واجتيازها بنجاح، وتنمية املهارات في التي تهدف

 مديريومنسوبي املوارد البشرية وجميع املهتمين. وتستهدف الورشة

بورشة عمل حول "اكتشاف الدوافع الشخصية للعمل التطوعي" من تقديم مساعدة عميدة  واخُتتم اليوم األول  

جتمعية والعمل عمادة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة كارولين انغرام، التي تستهدف املهتمين بالتوعية امل

فت فيها "كيف ترى نفسك كمتطوع"، وكذلك التخلي عن الدوافع املادية في التطوع.   التطوعي، وعرَّ
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 شراكة تطويرية ملستشفى امللك عبداهلل اجلامعي و"هيوسنت" األمريكية
أسس مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي التابع لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض،  

شراكة مع مستشفى هيوستن ميثوديست األمريكي، في مجاالت: )تطوير وتطبيق املشاريع ذات العالقة بالجودة، 

والتعليمية؛ حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وسالمة املرض ى والتدريب، وتوفير الخدمات اإلكلينيكية واإلدارية 

 الطرفين.

وقال املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة: "إن  

 ُيحتذى بين املستشفيات الجامعية في اململكة، وأن يعترف بنا كمر 
ً
جع هذه املذكرة تعكس رؤيتنا أن نكون نموذجا

 عالمي املستوى؛ حيث تشكل هذه املذكرة فرصة مناسبة لتطوير الجهود املشتركة ذات املنفعة املتبادلة للطرفين".

وأضاف "أبو عباة": "نتطلع من خالل مذكرة التفاهم هذه إلى املشاريع املستقبلية التي تهتم بإعداد برامج تبادل  

األطباء واإلداريون والفنيون واملساعدون الطبيون وغيرهم من املوظفين املعارف والتقنيات الطبية، التي يشارك فيها 

 بخبراتهم التعليمية واإلكلينيكية، وغيرها من خبرات الرعاية الصحية التي تتمتع بها هيوستن ميثوديست".

في وقالت "كاثي إيستر" الرئيس واملدير التنفيذي لـ"هيوستن ميثوديست جلوبال": "يسجل اليوم فصل جديد  

 في 
ً
 حيويا

ً
برنامجنا في اململكة واملنطقة"، وأضافت: "يعد مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي عنصرا

 للخدمات 
ً
 ومختلفا

ً
 جديدا

ً
جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وأحد مالمح اإلنجازات فيها التي سترسم تصورا

إلى تأكيد التزامنا بتوفير خدمات صحية تستجيب الصحية والتعليمية، ونتطلع من خالل مذكرة التفاهم 

 للمتطلبات املحلية وتتوافق مع املعايير الصحية العاملية".

 

 

 

 

https://sabq.org/KnkJxP
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 قانونيون يطلقون مبادرة تطوعية للرتافع عن ذوي االحتياجات اخلاصة

طالب وطالبات قانون خريجو جامعات سعودية، بالتعاون مع محامين معتمدين؛ مبادرة تطوعية تعنى  أطلق 

 بحقوق ذوي االحتياجات الخاصة وقضاياهم والترافع عنهم أمام الجهات املعنية بدون مقابل.

"؛ أن هذه املبادرة وأوضحت رئيسة املبادرة طالبة القانون في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن "نعمة جستنية 

تهدف لنشر الوعي القانوني لذوي االحتياجات الخاصة وللمجتمع، بحكم أن الكثير يجهل هذه الحقوق، كذلك 

  استقبال استشاراتهم والترافع عن قضاياهم ومساعدتهم التدريب والتوظيف.

 في ا35وقال: إن املبادرة تطوع فيها " 
ً
 وأستاذا

ً
 قانونيا

ً
 ومستشارا

ً
لقانون، باإلضافة للطالب والطالبات في " محاميا

تخصص القانون، وتنبثق منهم لجان لتنظيم العمل؛ مثل لجنة للعالقات العامة، واللجنة القانونية التي تعنى 

باستقبال االستشارات القانونية لذوي االحتياجات الخاصة والترافع عن قضاياهم تحت دراسة معينة تقدرها 

  لتصميم واإلعالن وأخرى للجودة.اللجنة القانونية ولجنة ل

 يحتوي على جميع حقوق ذوي االحتياجات الخاصة، سواء في املجتمع أو في  
ً
وتابعت: إن املبادرة أطلقت كتيبا

 باللغتين؛ اللغة العربية، ولغة برايل، باإلضافة لندوات وورشات عمل سيتم عملها 
ً
العمل، وسوف يتم نشره مجانا

  ن قبل محامين ومحاميات، لنشر الوعي القانوني لذوي اإلعاقة وتعريفهم حقوقهم.في جمعيات ذوي اإلعاقة م

وختمت: إن استقبال قضايا ذوي االحتياجات الخاصة والترافع عنهم من خالل املبادرة يتم بإرسال قضاياهم  

  وتقاريرهم الطبية ومعلوماتهم الشخصية عبر اإليميل الخاص

 ٠597155431أو الواتسآب الخاص باملبادرة:  HamasatQanunyah@outlook.saباملبادرة:

بعد ذلك تتم إحالتها لشعبة القضايا التي تندرج تحت اللجنة القانونية لتطلع عليها وتدرسها بالقبول أو الرفض مع 

 ذكر السبب للمتقدم.

 

http://outlook.sa/
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 "تقنية املعلومات" جبامعة نورة جتتاز متطلبات شهادة األيزو

اجتازت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، متطلبات شهادة األيزو  

مدى التزام اإلدارة بتطبيق املعايير العاملية في أمن ( بعد أن خضعت لعملية مراجعة وتدقيق قياس 27٠٠1: 2٠13)

 وسرية املعلومات.

َعد شهادة األيزو ) 
ُ
؛ خاصة في أنظمة إدارة أمن 27٠٠1: 2٠13وت

ً
(، أبرز شهادات االعتماد املعترف بها دوليا

مان املعلومات؛ حيث يطلب من املؤسسة اتباع وتطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة أمن وحماية محددة؛ لض

حدد هذه الشهادة أدوار تطبيق وتشغيل وتطوير 
ُ
الحفاظ على سرية وأمن املعلومات الخاصة باملستفيدين، كما ت

 أنظمة إدارة املعلومات؛ بما يتماش ى مع املخاطر التي قد تواجه املستخدمين.
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 جامعة دوليا 200ضمن أفضل  179جامعة األمرية نورة حتصل على املرتبة 
 من الحصول على تصنيف عالمي ضمن أفضل  

ً
جامعة  2٠٠تمكنت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مؤخرا

ملت أفضل في قائمة ش 179، حيث حصلت على املرتبة الـ2٠15" للعام UI GreenMetricدولية في تصنيف الـ"

  الجامعات حول العالم.

" بقياس مدى اهتمام الجامعات املشاركة بتوفير البيئة املناسبة لطالبها و UI GreenMetricويعني تصنيف الـ"

 مع االهتمام العالمي بالبيئة و 
ً
منسوبيها و تقيدها بمعايير حماية البيئة و املحافظة عليها، و يأتي ذلك متماشيا

 
ً
املحافظة عليها و التي تعد من أهم التحديات العاملية الحالية و املستقبلية، حيث أولت الدول املتقدمة اهتماما

 بحماية البيئة واستدامتها و دعم األبحاث املختلفة في هذا املجال لتوفير بيئة آمنة لألجيال القادمة.
ً
   خاصا

ية املتوفرة و املطبقة داخل الحرم الجامعي و منها: سبل وشملت معايير التصنيف على عدد من املحاور األساس

االقتصاد في استهالك املياه و طرق الحد من تلوث البيئة الناتج عن استخدام وسائل املواصالت املتعددة، و 

  استخدام الطرق املناسبة للتخلص من النفايات، و موقع الحرم الجامعي و بنيته التحتية.

ملية التثقيف و التعليم بمدى أهمية االهتمام بالبيئة، و توجه املسؤولية املجتمعية نحو وضمت: دور الجامعة في ع

  تكوين جيل يعي بقضايا حماية البيئة و زرع ثقافة االهتمام بها.

  

ويأتي الحصول على هذا التصنيف ضمن حرص وكالة الجامعة للتطوير و الجودة على املنافسة في التصنيفات 

 على أعلى املراتب و االرتقاء بمكانة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن لدى املجتمع الدولي. الدولية و الحصول 

 

 

 

 

 

https://sabq.org/fhypj8
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نظم يومًا ترفيهيًا لذوي االحتياجات اخلاصة « صوت متالزمة داون»
ُ
ت

 )اليوم(
الذي تنظمه جمعية ” العب حتى تتعب“فعاليات النسخة التاسعة من النشاط الترفيهي التوعوي  تنطلق اليوم

 صوت متالزمة داون، وذلك في املجمع الرياض ي الواقع بحرم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

رفيهي ممتع وتهدف الفعالية لدمج األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة مع غيرهم من األطفال، وقضاء يوم ت

يشمل العديد من الفعاليات، األلعاب، املسابقات، املسرح، واألركان الترفيهية والوجبات الغذائية، كما تسعى هذه 

 بأن ريع الفعالية سيخصص لصالح برامج 
ً
الفعالية إلى تعزيز عالقة ذوي االحتياجات الخاصة مع املجتمع، علما

 جمعية صوت متالزمة داون.

وت متالزمة داون الدعوات للعديد من املراكز والجمعيات الخيرية واملهتمة بذوي االحتياجات وقد وجهت جمعية ص

الخاصة اذ تتضمن الفعالية العديد من البرامج الترفيهية والتعليمية املتنوعة من مسرح وتقديم الهدايا ومشاركة 

 والتعلم. العديد من الفرق التطوعية التي تقدم لألطفال الكثير من الخيارت للمتعة

كما قدمت عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن كافة التسهيالت وتجهيز 

مرافق املجمع الرياض ي وفحص إجراءات السالمة الستقبال املشاركين في الفعالية، وجهزت املداخل بالوسائل 

 املالئمة لذوي االحتياجات الخاصة.

وت متالزمة داون تنفرد بخدمة ودعم ذوي متالزمة داون وأسرهم في اململكة من امليالد وحتى يذكر أن جمعية ص

التدريب املنتهي بالتوظيف، كما تطمح الجمعية في مستقبل يعيش فيه األفراد من ذوي متالزمة داون مستقلين 

رين في املجتمع.  منتجين ومقدَّ

http://inma.net.sa/48231/
http://inma.net.sa/48231/


 
195 

 م 2016 أبريل 8-هـ 1437 رجب 1 الجمعة

م محلة  "نورة العطاء التطوعي"فريق 
ّ
ن بصريتهم"ينظ

ُ
 "لِنك

م فريق )نورة العطاء التطوعي( من جامعة األميرة بنت عبد الرحمن
ّ
املشارك في  في )مركز خدمات الطالبات( نظ

حملة )لنكن  العامة األماكن برنامج )أمواج فرح( إحدى برامج )إنجاز السعودية( بمشروع هادف يخدم املكفوفين في

 .بصيرتهم(

ثمر املشروع تم وقد
ُ
الهزاع،  اإلستاذة حصة بقيادة املدربة نورة ين في جامعة األميرةبحملة املكفوف والخاص امل

املكفوفين في األماكن العامة، وبعض  توضيح املشاكل التي تواجه كان أهمها ركن وتضمنت الحملة عدة أركان

لحملة، بكتابة أسماء زائرات ا برايل بلغة للكتابه الذي يستخدمه املكفوفين” بيركنز“الحلول لها، واستخدام جهاز 

رسائل يوجهها الكفيفين للمجتمع، وركن  لألرقام، وإهدائهم به، وكيفية حساب املكفوف وتعلميهم طريقة الكتابة

به الكفيف،  ليشعروا بما يشعر حيث يتم تغطية أعين الطالبات وجعلهم يتجولون ” جربي معنا لحظة كفيف“

 ويحمدوا هللا على نعمة البصر.

اإلنساني من ِقبل  املشروع واألنس بهذا قع ما حدث من مشاعر التفاعل والتأثر والحبلم نتو “الفريق:  وقال أعضاء

إحدى  مع الحملة، وعندما قامت عامالت النظافة في الجامعة إلى طالبات وموظفات األمن وأعضاء هيئة التدريس

ما يعانيه املكفوفين  بتمثيل دور الفتاة املكفوفة والسير بين الطالبات وهي تعاني من صعوبة الفريق أعضاء

 التأثر 
ً
باإلصطدام بالحواجز والطالبات والسير بالطريق الخطأ والسقوط والوقوف تارة أخرى، حيث بدى واضحا

. وإفساح املجال أمامها بمساعدة تلك الفتاة املكفوفة من قبل الجميع فكان الكل يهرع ليفوز 
ً
 ليكون آمنا

دعم املكفوفين ويوّجه الرسائل لهم ومنهم، وتوزيع الذي ي” لنكن بصيرتهم“هشتاق  تفعيل وقد تم

 الغالية. اإلرشادية والتي توجه املجتمع لكيفية التعامل مع تلك الفئة املنشورات

املجتمع بأهمية تلك  من كيفية التعامل معهم وتوعية اإليجايي الهدف من تلك الحملة تقديم وإبراز الجانب وكان

مفتي عام اململكة “شيخ  آل عبدالعزيز بحياة الفرد، ومن أبرزهم الشيخ التأثير الفئة والتي لها الدور الكبير في

 واإلنساني. والذي له الدور البارز في املجال الديني” العربية السعودية

http://inma.net.sa/48313/
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ً
ودعم  الفريق بقيادة األستاذه حصة الهزاع، بالتوجه بالشكر والتقدير لكل من ساعد يُسر أعضاء وأخيرا

والتعبير عن مشاعرهم عبر وسائل التواصل  أو باملشاركة في هشتاق املشروع سواء بزيارة الحملة

والذي كان لهم الفضل الكبير بعد هللا وحده في إنجاح وإتمام تلك الحملة  بالتغطية اإلعالمية املختلفة أو اإلجتماعي

روعهم الهادف ووضع حلول ليعملوا على خدمة املكفوفين بمش باملسابقة بالفوز  سائلين هللا أن يوفقهم اإلنسانية

 في األماكن العامة. ملشاكلهم
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نفذ برناجمًا ترفيهيًا ألبناء املرابطني
ُ
  جامعة نورة ت

قامت كلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، بزيارة إلحدى مدارس الحرس الوطني في 

مدينه الرياض، وإقامة برنامج ترفيهي وتعليمي لطالبات املرحلة االبتدائية وألبناء املرابطين على الحدود الجنوبية 

، في مبادرة ولفتة انسانية ملن دفعوا ارواحهم فداء هذا الوطن ”رعد الشمال“، والحدود الشمالية ”عاصفه الحزم“

 الغالي.

عليمي لطالبات من خالل إعادة تدوير وعمل الرسوم وكتابة الكلمات املعبرة وتمثلت الزيارة إقامة برنامج ترفيهي وت

على اللوحة الخاصة بجنودنا البواسل للتعبير عن مشاعرهن تجاه آبائهن، ورفع الروح املعنوية وبث األمل 

 .والسرور، وكان لهذا البرنامج أثر جميل في نفوس الصغيرات وإحساسهن تجاه ابائهن وتجاه خدمة الوطن
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م معرضًا للكتاب وحقوق املؤلف
ّ
 جامعة نورة تنظ

 األربعاء  
ً
م، 2٠1٦هـ معرض الكتاب وحقوق املؤلف 1437رجب  2٠تعقد جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن غدا

برعاية مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، وتنظيم عمادة شؤون املكتبات، على مدار أسبوع، حيث سيصاحبه 

عن فعاليات ثقافية وفكرية بمشاركة عدد من الجهات ذات العالقة، و 
ّ
حضور عدد من املؤِلفات الالتي سيوق

 مؤلفاتهن.

من جانبها أشارت عميدة شؤون املكتبات بالجامعة الدكتورة عفاف نديم، إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار 

والذي يعد خطوة مهمة على طريق نشر القراءة لجميع  2٠1٦اإلحتفاء باليوم العالمي للكتاب وحقوق املؤلف 

 لدعم الكتاب، وستكون الزيارة األعمار وتشجيع 
ً
فرص االستمتاع بها، كما أنها فرصة للمكتبة للعمل جميعا

.
ً
 وحتى الرابعة عصرا

ً
 ملنسوبات الجامعة وسيدات املجتمع من الساعة التاسعة صباحا

حلقة إضافة إلى « أسرة قارئة.. أّمة واعية»، و «القراءة وأثرها على الشخصية»حيث ستعقد عدد من الندوات مثل 

ل ذلك عدد من الدورات.«الكتابة وسيلة للسعادة الال متناهية»نقاش 
ّ
 ، يتخل

الجدير ذكره أن املعرض يشارك به عدد من الجامعات املحلية كجامعة امللك سعود، جامعة اإلمام محمد بن 

المية، إلى جانب سعود اإلسالمية، جامعة امللك عبد العزيز، جامعة أم القرى، جامعة امللك فيصل، الجامعة اإلس

مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني، دارة امللك عبد العزيز، وكذلك عدد من املكتبات العامة، فيما سيتم إطالق 

 عدد من الحمالت والتعريف فيها مثل: وحدة خدمات املستفيدين، نظام فيفا، وحملة الكتاب الطائر.

 

 

 

 

http://inma.net.sa/51828/
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  م 2016 مايو 4-هـ 1437 رجب 27األربعاء 

 تدشني أكرب مركز أعمال نسائي يف جامعة األمرية نورة

دشنت أرامكو السعودية وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وشركة ويبرو ليميتد، أمس، أكبر مركز نسائي  

ألف  2٠إيجاد فرص عمل تزيد على  لألعمال في اململكة، وذلك في مقر جامعة األميرة نورة في الرياض، يستهدف

وظيفة للمرأة السعودية خالل العشر سنوات املقبلة، في تخصصات الخدمات، والتمويل، واملحاسبة واملوارد 

 البشرية والخدمات املكتبية.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة إلنشاء مركز األعمال النسائي، في مقر جامعة األميرة نورة، خالل حفل رسمي بحضور 

وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى، ومديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل، ورئيس 

أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة ويبرو ليميتد، عازم 

 بريميجي.

هذا املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات  وأوضح الوزير العيس ى في كلمة له بالحفل أن

 ملا حرصت عليه اململكة من 
ً
سوق العمل بشراكة استراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة، وقال أنه يأتي انعكاسا

ات ومتطلبات سوق تطوير كل ما يخص املرأة السعودية بإعتبارها نواة للتنمية، حيث جاء اإلهتمام بتوفير احتياج

 العمل من أوليات املشروعات التنموية في اململكة.

على أن الوزارة حرصت على تطوير مستوى خريجيها من مختلف التخصصات ملا أدركه ” وزير التعليم“وشدد 

بات العاملون في التعليم من التغيرات املطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل واملنافسة وتغير متطل

سوق العمل، وما ملسوه من أهمية اإلستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك املتغيرات بخطط 

مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات 

 املحلية والعاملية.

إن جامعة األميرة “بدالرحمن، الدكتورة هدى العميل في كلمة لها: من جانبها قالت مديرة جامعة األميرة نورة بنت ع

نورة بنت عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة 

ل النسائي وتنفيذ استراتيجيات الدولة، ويأتي مركز األعما -حفظهم هللا-والقيم والعمل وفقا لتوجهات والة األمر 

http://inma.net.sa/53361/
http://inma.net.sa/53361/
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( 2٠3٠لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية )

 لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة االنسان وبرفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة 

تنويع مصادر التمويل وضمان االكتفاء في سوق العمل ولتحقيق الغاية السابعة من خطة الجامعة االستراتيجية ب

 ”.املالي واستدامته

إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن يقوم مركز األعمال النسائي بدوره في تطوير مواهب املرأة السعودية ” العميل“وأشارت 

 وتطوير صناعة املعرفة وتقديم خدمات بتكاليف مناسبة وإنشاء مراكز لتقليص معدل البطالة ودعم االقتصاد

 املحلي حيث تستهدف رسالة الجامعة الريادة التعليمية والبحثية لبناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية.

من جانبه أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر أن املركز يعتبر األكبر من 

ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد  2٠دريب وتوظيف أكثر من نوعه في املنطقة ويستهدف توفير فرص نوعية لت

 م.2٠24استكمال مراحله األربع بنهاية عام 

إن أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي )أوتوكاد( الذي سيقدم خدمة ” الناصر“وقال 

القطاعات األخرى، وهو عمل  إعداد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشروعات أرامكو السعودية ومشروعات

يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من املعتاد تنفيذه خارج اململكة، وسيكون املركز بمثابة نقطة البداية لتشغيل 

 ”.مجمع األعمال النسائي واالستثمار فيه وتوفير بيئة عمل تكفل له تحقيق النجاح

عازم بريميجي، أن شركة ويبرو مليتيد حرصت على تقديم من ناحيته، بين رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو املحدودة، 

الدعم لجهود اململكة لتوفير فرص العمل املالئمة للمرأة السعودية وتعزيز بيئة تشجع املزيد من النساء على 

 املشاركة في األعمال التجارية واالستفادة من إمكاناتهم.

ألميرة نورة، يمثل عند اكتمال تشغيله، أكبر مركز من الجدير يذكر أن مشروع مركز األعمال النسائي في جامعة ا

نوعه في املنطقة يقدم خدمات الرسم الهندس ي وتقنية املعلومات ومساندة إجراءات األعمال، وسيستفيد منه عدد 

من القطاعات الحكومية والصناعية مثل قطاع البترول والغاز، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، إضافة 

 ع االتصاالت وقطاع اإلنشاءات.إلى قطا
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  م 2016 مايو 5-هـ 1437 رجب 28الخميس 

ة»جائزة أفضل مبادرة جمتمعية لربنامج 
ّ
 التطوعي جبامعة نورة« أكن

لفطن التابع لوزارة التطوعي جائزة أفضل مبادرة مجتمعية مشاركة في امللتقى التطوعي األول ” أِكّنة“حصد برنامج 

التعليم )جيل فطن.. يبادر بالتطوع( والذي أقيم منتصف رجب املنصرم، الذي يهدف للتوعية والتثقيف بأهمية 

التطوع، وقد شارك ضمن الفريق طالبات من الكليات الصحية من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن كرئيسة 

 حر بنت تركي العنزي.املبادرة ومؤسستها الطالبة في كلية التمريض س

سنة فما فوق في مختلف  ٦5هي مبادرة مجتمعية تحفظ وتصون حقوق كبير السن لكال الجنسين من عمر « أكنة»

مؤسسات املجتمع، وتخدمهم من جميع النواحي الصحية، والنفسية، واالجتماعية، والسريرية، تحت شعار 

“ 
ً
 نرعاكم كبارا

ً
 ”.رعيتمونا صغارا

 يبلغ أصغر األفراد م 39٠ويضم الفريق 
ً
، وأكبرهم رجل يعمل استشاري أمراض كبار السن، مهما  11تطوعا

ً
عاما

عدت دورات وورش عمل تخص « أكنة»جعلها تحظى باهتمام بالغ في اإلعالم املرئي واملسموع واملقروء، وقد قدمت 

 للصعوبات واملشا
ً
كل التي قد تواجههم بالتعامل مع كبار السن وذويهم بهدف تطوير الرعاية الصحية املقدمة وتجنبا

ذويهم وكذلك تطوير األنشطة والبرامج الترفيهية، من أجل أن تتبوأ مبادرة أِكّنة التطوعية موقع الريادة ضمن 

 املبادرات التطوعية سواء على املستوى املحلي أو اإلقليمي أو الدولي.

الفئة املستهدفة وتوسيع نطاق العمل بالشراكة وتعمل املبادرة على التخطيط لتنفيذ مشروعات استثمارية تخدم 

مع املراكز الطبية واملستشفيات الحكومية والخاصة ودور اإليواء، باإلضافة إلى تأسيس مركز متكامل يخدم كبار 

السن من جميع النواحي وخاصة الرعاية الصحية بمفهومها املتقدم، ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط وكالة الجامعة 

حية لهذا العام والتي حرصت على تفعيل دور طالبات الكليات الصحية في إعداد واملشاركة في خدمة للشئون الص

 املجتمع.

 

 

http://inma.net.sa/54156/
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  م 2016 مايو 6-هـ 1437 رجب 29 الجمعة

م مشروعات عن التعليم 
ّ
مقهى اإلبداع يف جامعة األمرية نورة يقد

 2030للسعودية 
مت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اللقاء الرابع ملقهى اإلبداع 

ّ
نظ

والذي يهدف إلى تبادل الخبرات املهارات بين منسوبات العمادة وتحفيز املواهب واإلبداعات الفردية والجماعية، 

م اإللكتروني: التعريف والتفعيل(.)التعلي 2٠3٠حيث تناول اللقاء رؤية السعودية 
ّ
 م والتعل

وأوضحت مديرة إدارة التطوير بالعمادة الدكتورة فادية الخضراء في كلمتها االفتتاحية أن الرؤية هي بمثابة الرادار 

الذي يوجهنا إلى الوجهة الصحيحة، مبينة أن هذا اللقاء من خالل ورش العمل سيلقي الضوء على املشاركات 

)التعليم والتعلم اإللكتروني(، حيث تطلب من املشاركات تقديم أفكار  2٠3٠بنود رؤية السعودية ببندين من 

م اإللكتروني، ثم تعرض مخرجات اللقاء في معرض األفكار، وتقوم 
ّ
ومشاريع وبرامج لتفعيل الرؤية في مجال التعل

يع بوضع إشارة صح أمام أفضل املشاريع املشاِركات بقراءة األفكار واملشاريع في معرض األفكار، ويقيمن املشار 

مشاريع نالت أكبر نسبة تصويت من املشاركات مثل )محور ترسيخ القيم  5املعروضة، ويتم اإلعالن عن أكثر من 

 اإليجابية في شخصيات أبنائنا بتطوير املنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها(.

ز القيم لدى الطفل مثل التعاون والصدق واالحترام تقدمها حيث فاز املشروع برنامج قصص لألطفال لتعزي

شخصية كرتونية، تتضمن القيمة وعلى الطفل أن يستجيب للمشكلة املطروحة، ووفق أجابته ينتقل للمستوى 

الثاني، و)محور إنشاء مجالس ألولياء األمور( يطرحون من خاللها اقتراحاتهم ويناقشون القضايا التي تمس تعليم 

م أبنائه
ّ
م، حيث فاز مشروع إضافة خاصية تقييم من قبل أولياء األمور للمعلمين من كافة مجاالت التعليم والتعل

 بهدف تطوير أداء املعلم.

( لتمكينهم من إقامة شراكة 2٠2٠-1442من األسر في األنشطة املدرسية بحلول عام  % 8٠و )عن محور إشراك 

بيانات ألولياء األمور تضم تخصصاتهم ومهاراتهم ومواهبهم التي يمكن نوعية مع املدرسة فاز مشروع تأسيس قاعدة 

أن يساهموا بتقديمها في األنشطة املدرسية، وسيتم طرح هذه املشاريع ضمن مجموعات التركيز في جامعة األميرة 

http://inma.net.sa/54388/
http://inma.net.sa/54388/
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الوطن  وتحقيق أهدافها من أجل بناء 2٠3٠نورة لتطوير األفكار إلى مشاريع تساهم في تحقيق رؤية السعودية 

 واإلنسان.
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 م 2016 أبريل 10-هـ 1437 رجب 3 األحد

 جامعة نورة تقيم يومًا ترفيهيًا لذوي االحتياجات اخلاصة

news/486546.html-https://www.watny1.com/community 

 

 

  م 2016 أبريل 12-هـ 1437 رجب 5 الثالثاء

يف جامعة  "نورة العطاء التطوعي األول"ورش عمل يف ثاني أيام ملتقى  4

 نورة

news/487920.html-https://www.watny1.com/cultural 

 

  م 2016 أبريل 12-هـ 1437 رجب 5 الثالثاء

 جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن حتتفى بيوم الصحه العاملى

news/488174.html-https://www.watny1.com/community 

 

 

 

 

https://www.watny1.com/community-news/486546.html
https://www.watny1.com/community-news/486546.html
https://www.watny1.com/cultural-news/487920.html
https://www.watny1.com/cultural-news/487920.html
https://www.watny1.com/community-news/488174.html
https://www.watny1.com/community-news/488174.html
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  م 2016 أبريل 14-هـ 1437 رجب 7 الخميس

جامعة األمرية نورة نظمت مسابقة بني طالبات حول )اإلتيكيت وفنون 

 املائدة(

news/489237.html-https://www.watny1.com/community 

 

  م 2016 أبريل 16-هـ 1437 رجب 9 السبت

 املستشفى اجلامعي جبامعة نورة ينظم دورة يف الصوت والتخاطب

news/492054.html-https://www.watny1.com/community 
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 م 2016 أبريل 20-هـ 1437 رجب 11 األحد

 "أخالقنا رسالة..بلغيها معنا  "كلية الرتبية يف جامعة نورة تطلق محلة 

، نفذها مكتب النشاط الطالبي في ”أخالقنا رسالة..بلغيها معنا“أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن حملة 

توافقة مع أهداف الجامعة كرفع مستوى الوعي لدى الطالبات بالعمل التطوعي كلية التربية، وتأتي هذه الحملة م

وتحفيزهن على املشاركة التطوعية داخل وخارج الجامعة، وإعداد شخصية مؤهلة للطالبات من خالل استثمار 

  أوقات فراغهن بأنشطة ثقافية، اجتماعية، ورياضية. .

بي الدكتورة أمل الجار هللا أن هذه الحملة جاءت متوافقة مع وقالت املشرفة على الحملة رئيسة النشاط الطال

، فديننا اإلسالمي دين أخالق وسلوك يجب أن يتحلى بها ”التحدثني عن الدين، ولكن دعني أراه في سلوكك”مقولة:

 وفي كل مكان، مشيرة إلى أن هذا ما تهدف إليه الحملة من خالل توعية الطالب
ً
ات املسلم وتكون عنوانه دائما

بضرورة املحافظة على البيئة واإلسهام في املحافظة على مرافق الجامعة ونظافتها ودعم القائمين على ذلك، وقد 

شارك الطالبات بأركان متميزة لتوعية الطالبات بعملية تدوير النفايات لحماية البيئة حيث خصص مكان في مركز 

كات التدوير، وكان هناك أركان إلرشاد الطالبات إلى طريقة النشاط الطالبي الستالم العلب الفارغة و إرسالها لشر 

سقاية النباتات في الكلية، و أهمية إكرام النعمة وحفظها وعدم اإلسراف فيها حيث تم توزيع حاويات لحفظ 

الطعام الزائد في أماكن متفرقة من الكلية، وعلى هامش الحملة تم عرض مسرحية توعوية وترفيهية استمتع بها 

 ر، وفي الختام تّم تكريم املتميزات في الحملة.الحضو 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.watny1.com/general-news/493214.html
https://www.watny1.com/general-news/493214.html


 
207 

  م 2016 أبريل 20-هـ 1437 رجب 13 األربعاء

 جامعة نورة ضمن اجلهات احلكومية األكثر تطبيقا للنظم اإللكرتونية

news/494796.html-https://www.watny1.com/community 

 

 

 

  م 2016 أبريل 24-هـ 1437 رجب 17 األحد

امللتقى العلمي األول يوصي على أهمية انشاء وحدة حبثية للدراسات 

 البينية وتأسيس قاعدة بيانات علمية وتبادل اخلربات

https://www.watny1.com/community-news/497219.html 
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  م 2016 أبريل 29-هـ 1437 رجب 22الجمعة 

 اجلودة.. يف جامعة األمرية نورةمشروع لتأهيل مدربات 

أطلقت وكالة الجامعة للتطوير والجودة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في عمادة ضمان الجودة 

الخبرات املتناظرة: إعداد وتأهيل مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة “واالعتماد األكاديمي مشروع 

دت عميدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي سعادة الدكتورة/ أسماء بنت شايع ، وأك”واالعتماد األكاديمي

الشعيفان أن هذا املشروع يأتي لتحقيق نشر ثقافة الجودة وتنمية مهارات وخبرات أعضاء هيئة التدريس ملراجعة 

املؤسسية والبرامجية جودة البرامج األكاديمية ومساندتها للحصول على االعتماد البرامجي حسب معايير االعتماد 

للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، وهو يعد مرحلة ثانية ملبادرات الخطة االستراتيجية للجودة في جامعة 

األميرة نورة حيث احتوت املرحلة األولى على برنامج متكامل إلعداد مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة 

  اجعة داخلية استثمرتهن الجامعة خالل العامين املاضيين لنشر ثقافة الجودةمدربة ومر  29أثمر عن تأهيل 

ريم بنت عبداملحسن السويلم أن   واملراجعة الداخلية للبرامج، كما أكدت وكيلة ضمان الجودة سعادة الدكتورة

( دورة تدريبية، 14)العمل على هذا املشروع يشمل حزمتين؛ األولى : سلسلة برامج تدريبية في مجال الجودة عددها 

والحزمة الثانية : التطبيق امليداني للتدريب واملراجعة الداخلية على برامج الجامعة األكاديمية، كما يحوي املشروع 

 على اختبارات قبلية وبعدية لقياس أثر التدريب على املتدربات ومدى تمكنهن من املادة العلمية.

واالعتماد األكاديمي هي الجهة املسؤولة عن متابعة تقويم برامج الجامعة الجدير بالذكر أن عمادة ضمان الجودة 

 UI“في تصنيف  179لضمان جودة التعليم واإلدارة مواكبة للمعايير املحلية و العاملية مما جعلها تتبوء املرتبة ال 

GreenMetric”  جامعة من أفضل الجامعات حول العالم. 2٠٠  الذي شملت قائمته 

 

 

 

https://www.watny1.com/cultural-news/501225.html
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

 نورة_تدشني أكرب مركز أعمال نسائي يف #جامعة

، أكبر مركز نسائي ” اليوم“دشنت أرامكو السعودية وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وشركة ويبرو ليميتد،  

ألف  2٠اململكة وذلك في مقر جامعة األميرة نورة في الرياض، يستهدف إيجاد فرص عمل تزيد عن لألعمال في 

وظيفة للمرأة السعودية خالل العشر سنوات املقبلة، في تخصصات الخدمات، والتمويل، واملحاسبة واملوارد 

 البشرية والخدمات املكتبية.

لنسائي، في مقر جامعة األميرة نورة، خالل حفل رسمي بحضور وتم توقيع اتفاقية الشراكة إلنشاء مركز األعمال ا

ورئيس ’ وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى ومديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل

عازم أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة ويبرو ليميتد، 

 بريميجي.

واوضح الوزير العيس ى في كلمة لع بالحفل أن هذا املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات 

 ملا حرصت عليه اململكة من 
ً
سوق العمل بشراكة استراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة، وقال انه يأتي انعكاسا

باعتبارها نواة للتنمية حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق تطوير كل ما يخص املرأة السعودية 

 العمل من أوليات املشاريع التنموية في اململكة.

على أن الوزارة حرصت على تطوير مستوى خرجيها من مختلف التخصصات ملا أدركه ” وزير التعليم“وشدد 

ها التعليم من التخصيص والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات العاملون في التعليم من التغيرات املطردة التي يواجه

سوق العمل، وما ملسوه من أهمية االستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك املتغيرات بخطط 

مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات 

 ملية.املحلية والعا

من جانبها قالت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل في كلمة لها أن جامعة األميرة 

نورة بنت عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة 

وتنفيذ استراتيجيات الدوله، ويأتي مركز األعمال النسائي  -حفظهم هللا-والقيم والعمل وفقا لتوجهات والة األمر 

https://www.watny1.com/eve/503383.html
https://www.watny1.com/eve/503383.html
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( 2٠3٠لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية )

 لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة االنسان وبرفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة

حقيق الغاية السابعة من خطة الجامعة االستراتيجية بتنويع مصادر التمويل وضمان االكتفاء في سوق العمل ولت 

 ”.املالي واستدامته

إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن يقوم مركز األعمال النسائي بدوره في تطوير مواهب املرأة السعودية ” العميل“وأشارت 

بة وإنشاء مراكز لتقليص معدل البطالة ودعم االقتصاد وتطوير صناعة املعرفة وتقديم خدمات بتكاليف مناس

  املحلي حيث تستهدف رسالة الجامعة الريادة التعليمية والبحثية لبناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية.

كبر من من جانبه أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر أن املركز يعتبر األ

ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد  2٠نوعه في املنطقة ويستهدف توفير فرصا نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

 م.2٠24استكمال مراحله األربع بنهاية عام 

أن أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي )أوتوكاد( الذي سيقدم خدمة ” الناصر“وقال 

م الهندسية لعدد من مشاريع أرامكو السعودية ومشاريع القطاعات األخرى، وهو عمل إعداد وتحديث الرسو 

يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من املعتاد تنفيذه خارج اململكة، وسيكون املركز بمثابة نقطة البداية لتشغيل 

 “.مجمع األعمال النسائي واإلستثمار فيه وتوفير بيئة عمل تكفل له تحقيق النجاح 

ناحيته، بين رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو املحدودة، عازم بريميجي، أن شركة ويبرو مليتيد حرصت على تقديم  من

الدعم لجهود اململكة لتوفير فرص العمل املالئمة للمرأة السعودية وتعزيز بيئة تشجع املزيد من النساء على 

 املشاركة في األعمال التجارية واالستفادة من إمكاناتهم.

جدير يذكر أن مشروع مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة، يمثل عند اكتمال تشغيله، أكبر مركز من ال

نوعه في املنطقة يقدم خدمات الرسم الهندس ي وتقنية املعلومات ومساندة إجراءات األعمال، وسيستفيد منه عدد 

وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، إضافة من القطاعات الحكومية والصناعية مثل قطاع البترول والغاز، 

 إلى قطاع االتصاالت وقطاع اإلنشاءات.
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  م 2016 مايو 5-هـ 1437 رجب 27الخميس 

ة( التطوعي يف جامعة األمرية 
ّ
جائزة أفضل مبادرة جمتمعية لربنامج )أكن

 نورة

news/505183.html-https://www.watny1.com/community 

 

 

  م 2016 مايو 7-هـ 1437 رجب 30السبت 

 ألف سعودية 20تدشني اكرب مركز نسائي لألعمال لتوظيف 

.html506421news/-https://www.watny1.com/economic 
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  م 2016 أبريل 16-هـ 1437 رجب 9 السبت

 االثنني القادم "احملاسبة التثقيفي األول  "جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى 

املحاسبة التثقيفي األول ” تنظم كلية اإلدارة واألعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بعد غٍد االثنين ملتقى 

  ، ومعرض املهنة املصاحب، وذلك بمسرح الكلية باملدينة الجامعية.“

 في تقديم صورة مشرقة ملا تملكه 
ً
ويهدف امللتقى الذي يستمر ثالثة أيام، إلى نقل الخبرات وتبادل األفكار،إسهاما

وتحقيق أهداف عديدة من أهمها توصيل  الجامعة من إمكانات وقدرات تؤهل الطالبة من ممارسة دورها املجتمعي

رسالة كلية اإلدارة واألعمال ممثلة بقسم املحاسبة في زيادة الوعي املجتمعي بأهداف القسم ورؤيته في التميز 

، بما يحقق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية وخدمة األفراد واملجتمع،إضافة 
ً
 وعامليا

ً
األكاديمي واملنهي محليا

الكوادر النسائية املعارف واملهارات والقدرات التي تمكنها من الحصول على فرص عمل في ذات املجال  إلى إكساب

. 
ً
 ومهنيا

ً
 وتعزيز البحث العلمي أكاديميا

 

 

 

 

 

 

http://www.sra7h.com/?p=249919
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  م 2016 أبريل 27-هـ 1437 رجب 20األربعاء 

نورة توقع مذكرة تفاهم مع مدينة امللك كلية اجملتمع جبامعة األمرية 

 عبدالعزيز للعلوم والتقنية

  عبدالرحمن إلى ربط برامجها التعليمية بمنظمات املجتمع املجتمع بجامعة األميرة نورة بنت كلية مساعيفي ظل  

د. نورة بنت عبدالرحمن القضيب مذكرة تفاهم مع   متمثلة بعميدتها وقعت كلية املجتمع   وهيئاته التخصصية،

اف الرئيس التنفيذي لبرنامج بادر . نواف بن عطاف الصحأ  مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية متمثلة بــ

 يدعم ويشجع 2٠1٦إبريل 18 املوافق هـ1437/ 7/ 11لحاضنات التقنية يوم األحد 
ً
م، إذ يعد برنامج بادر برنامجا

روح املبادرة واالبتكار وتطوير األعمال التجارية في اململكة العربية السعودية من خالل إنشاء حاضنات أعمال تقوم 

في نشر ثقافة األعمال والعمل الحر  شاريع املتعلقة بالتقنية وتطوير األعمال، إضافة إلى سعيهبرعاية ودعم امل

 ودعم املشاريع الناشئة من خالل تقديم االستشارات التطويرية لها.

اإلرشاد  الكلية، بتقديموتطلع هذه املذكرة إلى تحقيق أقص ى درجات التعاون في دعم وتشجيع مشاريع طالبات 

فيما يتعلق بتطوير مشاريع الطالبات املطروحة من خالل مقرر املشاريع التعاونية وإمكانية بحث  والتوجيه

احتضان املشاريع املرشحة والتي تكون ضمن املجاالت املعتمدة لبرنامج بادر ومتوافقة مع شروط ومعايير 

 ونشر وتوطيد ثقافة ريادة األعمال والعمل الحر.  االحتضان التي يتطلبها،
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  م 2016 أبريل 29-هـ 1437 رجب 22الجمعة 

 "االبداع لغة عاملية"جامعة األمرية نورة تفتتح ملتقى الفن والتصميم األول 

 لاملقب االثنني

هدى بنت محمد العميل ملتقى الفن والتصميم االول   مديرة الجامعة الدكتورة/ معالي تعاليتفتتح بمشيئة هللا 

)االبداع لغة عاملية فكرية ثقافية( بكلية التصاميم والفنون بجامعـــة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ويوم املهنة 

مللتقى ملدة اربعة أيام، حيث م ويستمر ا2٠1٦/ 5/ 2املوافق   هـ1437/ 7/ 25املصاحب وذلك في يوم االثنين بتاريخ 

سيصاحب امللتقى عدد من الفعاليات واملشاركات الخارجية والورش التدريبية واملحاضرات، ويستضيف امللتقى 

 جامعة دار العلوم من خالل قسمي التصميم الداخلي وقسم تصميم الرسومات من خالل معرض خاص بهم.

يثها عن هذه التظاهرة الفنية االولى التي تقيمها كلية التصاميم وقد عبرت عميدة الكلية د. صيتة املطيري في حد

والفنون عن سعادتها بإقامة هذا امللتقى الذي يهدف الى نشر االبداع والتبـــادل الثقـافي والفني من خـالل مخرجـات 

لتعليمية واملدير التعليم لطالبات الكلية، كما اشادت د. غادة بنت عبد العزيز بن دهيم وكيلة الكلية للشؤون ا

التنفيذي للملتقى بالجهود املبذولة والداعمة إلقامة هذا امللتقى ممثلة في مديرة الجامعة ووكالة الجامعة للشؤون 

ايجاد بيئة علمية حاضنة للفنانين واملصممين   التعليمية وادارة الكلية، كما اشارت الى رسالة هذا امللتقى وهي

الخبراء واملهتمين لفتح النوافذ على مجتمع املعرفة، وشكرت سعادتها اقسام  بتنظيم معرض يجمع الطالبات مع

جامعة دار العلوم املشاركين في املعرض والتي تأتي مشاركتهم لتأكيد أهم أهداف امللتقى وهي خلق شراكات مثمرة 

 مع قادة وصناع الهندسة والتصميم حول العالم.

ويقدم عدد   A8ام فعالياته في مبنى كلية التصاميم والفنون محطة أن ملتقى الفن والتصميم تق الجدير بالذكر

معارض فنية ألقسام الكلية اضافة الى ورش تدريبية تخصصية وعدد من املحاضرات الثقافية املميزة،  ستة

 . هـ1437/ 7/ 28ويستمر امللتقى حتى يوم الخميس املوافق 

 

http://www.sra7h.com/?p=252857&utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
http://www.sra7h.com/?p=252857&utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed


 
215 

 

 

  م 2016 أبريل 14-هـ 1437 رجب 7 الخميس

 متخصص حيذر من املراكز الدائمة إليواء "أطفال التوحد"

ر استشاري متخصص في "نمو وسلوك األطفال" من إيواء املصابين بـ"اضطراب التوحد" داخل املراكز الدائمة،  
ّ
حذ

 في إشارة إلى مئات األطفال السعوديين في مراكز إيواء وتأهيل بدول محيطة.

الجامعي، بجامعة األميرة وقال الدكتور صالح بن محمد الصالحي )رئيس مركز نمّو الطفل بمستشفى امللك عبدهللا 

نورة بنت عبدالرحمن(، إن وجود أطفال التوحد في مراكز إيواء دائمة يفقد الطفل كثيًرا من الفرص في تطوير 

 املهارات االجتماعية والتواصل، ومهارات االعتماد على النفس.

د أهمية تقديم برامج التدخل الطب
ّ
ية والتأهيلية والتعليمية في بيئة وأشار "الصالحي" إلى أن املعايير الدولية تؤك

 األسرة الطبيعية وفي مجتمعه املحيط.

األمريكية(، CDCحسب)  وقال )على هامش االحتفال باليوم العالمي للتوحد(، فإن نسبة اإلصابة بمرض التوحد

ا، مستغرًبا من ندرة وضعف الدراسات املحل ٦8بين كل  1تصل لـ ، وإن األعداد في تزايد سنويًّ
ً

ية في هذا الشأن طفال

 حتى اآلن .

وأوضح أنه لم يتوصل إلى سبب مباشر وعالج قطعي ملرض ى التوحد، إال أن التدخل املبكر املكثف ومساندة األهل 

لتأهيل الطفل، من شأنه مساعدة الطفل في االعتماد على النفس، وتحسين التواصل وأكبر قدر من الفعالية 

 واالنسجام باملجتمع.

 

http://www.ajel.sa/local/1732056
http://www.ajel.sa/local/1732056
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 جبر 26الثالثاء 

 2025ألف وظيفة تنتظر سيدات اململكة قبل  21

تستعّد شركة "ويبرو" الهندية لتقنية املعلومات، بالتعاون مع شركة أرامكو وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، 

ر قرابة  الفتتاح أول ملتقى أعمال للنساء فقط
ّ
وظيفة بحلول عام  21٠٠٠في العالم، والذي من املنتظر أن يوف

2٠25. 

(، أن شركة أرامكو السعودية ستعمل كمستشار استراتيجي 2٠1٦مايو  2وذكرت صحيفة "ستايتس مان" الهندية )

يرة نورة بنت يعمل على وضع حجر األساس لهذه املبادرة، بينما سيشترك كل من شركة ويبرو الهندية وجامعة األم

عبدالرحمن في العمل مًعا على تطوير وإنشاء مباني امللتقى والبنية التحتية الخاصة به، في املكان الذي تم تحديده 

 للملتقى في الرياض.

دت الصحيفة أنه تم اختيار جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن للقيام بتلك املهمة؛ نظًرا لكونها أكبر جامعة 
ّ
وأك

 فرصة عمل للمرأة السعودية. 21٠٠٠في العالم، ومن املنتظر أن يتمكن هذا املشروع من توفير حوالي للنساء فقط 

ومن املنتظر أن يقدم أول ملتقى أعمال للنساء في العالم خدمات عدة، منها االستشارات الهندسية املطلوبة إلنجاز 

 املشروعات اإلنشائية الضخمة وخدمات للعمليات التجارية.

امللتقى أيًضا أكبر مركز لتقديم خدمات تقنية املعلومات لقطاعات عدة، منها النفط والغاز والحكومة وسيكون 

 والتصنيع والرعاية الصحية واالتصاالت واإلنشاءات.

د املسؤولون بالشركة الهندية، أن ملتقى األعمال الجديد سيمكن سيدات األعمال من االستعانة بنساء مثلهن، 
ّ
وأك

 ستشارات تقنية في مجاالت شتى.للحصول على ا
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 م 2016 أبريل 8-هـ 1437 رجب 1 الجمعة

  جامعة نورة تستقبل خرجيات الثانوية للتعريف باجلامعة

املرحلة الثانوية، حيث لقاًءا لطالبات   أقامت عمادة القبول والتسجيل في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

مدرسة.وعرض خالل اللقاء فيلم وثائقي يشتمل على نبذه عن الجامعة  19طالبة من  852استقبلت العمادة عدد 

تح املجال أمام 
ُ
وكلياتها واملرافق الخاصة بها ثم شاركت مجموعه من طالبات الجامعة تجاربهن الخاصة وقد ف

وتم الرد عليها من قبل موظفات عمادة القبول والتسجيل، وبعد  استفسارات الطالبات عن التخصصات والقبول 

ذلك بدأت الجولة امليدانية للطالبات حيث تضمنت زيارة مركز الخدمات الطالبية، النادي الصحي، واملكتبة 

تهن املركزية، وفي نهاية اللقاء أعربت الطالبات عن مدى سعادتهن بزيارة جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن ورغب

باالنضمام إلى هذا الصرح التعليمي الشامخ والذي يعد بمثابة مدينة مصغرة معدة بغاية اإلبداع من حيث 

في مسيرتها.فيما قالت عميدة  للطالبة البيئة التعليمية الجاذبة التي تدعم الطالبة  التصميم و التقنية بما ييهئ 

الجامعة تحرص كل عام على مثل هذه اللقاءات التي تأتي “القبول والتسجيل بالجامعة الدكتورة نورة السديس أن 

من منطلق حرص جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن على التعريف بالجامعة، واستقطاب الطالبات املتميزات 

لاللتحاق بها، واالستفادة من أسلوب الجامعة الفريد في الرقي باملرأة السعودية من خالل األنشطة املنهجية 

ية، وأستغل هذه الفرصة لتقديم الشكر للمدارس املتعاونة وبناتي الطالبات، والشكر موصول ملعالي والالمنهج

 ”.مديرة الجامعة على رعايتها ومتابعتها املستمرة
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  م 2016 أبريل 17-هـ 1437رجب  10 األحد

 "احملاسبة التثقيفي األول  "جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى 

تنظم كلية اإلدارة واألعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم غٍد االثنين ملتقى " املحاسبة التثقيفي األول  

  "، ومعرض املهنة املصاحب، وذلك بمسرح الكلية باملدينة الجامعية.

 في تقديم صورة مشرقة ملا تملكه ويهدف امللتقى الذي 
ً
يستمر ثالثة أيام، إلى نقل الخبرات وتبادل األفكار،إسهاما

الجامعة من إمكانات وقدرات تؤهل الطالبة من ممارسة دورها املجتمعي وتحقيق أهداف عديدة من أهمها توصيل 

بأهداف القسم ورؤيته في التميز  رسالة كلية اإلدارة واألعمال ممثلة بقسم املحاسبة في زيادة الوعي املجتمعي

، بما يحقق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية وخدمة األفراد واملجتمع،إضافة 
ً
 وعامليا

ً
األكاديمي واملنهي محليا

إلى إكساب الكوادر النسائية املعارف واملهارات والقدرات التي تمكنها من الحصول على فرص عمل في ذات املجال 

 .وتعزيز البحث 
ً
 ومهنيا

ً
 العلمي أكاديميا
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  م 2016 أبريل 21-هـ 1437 رجب 14 الخميس

 للتوعية باألمراض العصبية تتبىن محلة جامعة األمرية نورة

بين  نشر الوعي الصحي تهدف إلىالتي  حملة التوعية باألمراض العصبية جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تبنت 

مجموعة  طالبات ومنسوبات جامعة األميرة نورة، حيث تركزت الحملة التي نظمتها كلية الصحة وعلوم التأهيل على

  من إمراض األعصاب
ً
و  اعتالل األعصاب املتعدد ومرض الرعاش واعتالل العضالت مرض مثل هي األكثر انتشارا

من خالل الحملة عالمات ظهور كل مرض  الطالبات طرحن ، الشوكيإصابات الحبل  و الضمور العضلي

أن أسباب اإلصابة تختلف وممكن أن تكون عوامل وراثية  وبينت الحملة التعامل معه وطرق عالجه أن أمكن. وطرق 

يجب عليه املحافظة على نسبة السكر في دمه كي ال يصاب بمرض اعتالل  الذي كمريض السكر للمرض، أو إهمال

صحة املفاصل  تساعد على تحسين وأنها الرياضة عصاب املتعدد، واشتملت الحملة على ركن تثقيفي يبّين أهميةاأل 

لدى مرض ى  لتخفيف األلم الطرق  أفضل وأنها الدورة الدموية، وتقلل اإلجهاد تحسن كما واألربطة والعضالت

الحملة التي القت  موقع لينا فهمي حماد عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة األعصاب والعضالت.وزارت

من تنظيم و سمعته من معلومات قيمة  التي شكرت الطالبات على ما شاهدته إقباال كبيرا من داخل الكلية وخارجها

 ووعدت بكافة التسهيالت والدعم ملثل هذه الحمالت التوعوية. ومفيدة
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  م 2016 أبريل 13-هـ 1437 رجب 6 األربعاء

 يف آداب جامعة األمرية نورة "اإلتكيت وفنون املائدة"
ظمت مسابقة بين طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حول )اإلتيكيت وفنون  
ُ
بقسم اللغة  املائدة(ن

ولى على تنسيق 
ُ
العربية في كلية اآلداب أمس يوم الثالثاء. حيث استند معيار الطاوالت الفائزة باملراكز الثالث األ

  الطاولة واملعلومة التي تعرضها الطالبة للضيوف.

نشاط أجواٌء من ويالحظ اتباع أحدث األساليب في تقديم املوائد وأصول اللباقة أثناء تناول الطعام، فيما ساد ال

ق الصلة بينهن.
ّ
  الرقّي واملرح بين الطالبات واألستاذات مما وث

إلى ذلك، ترتكز فكرة فعالية اإلتيكيت وفنون املائدة على االبتكار وعدم التبعّية في كل ش يء من تلك الفنون، حيث 

 تم توظيفها بما يناسب عاداتنا وقيمنا ومبائنا.
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  م 2016 أبريل 30-هـ 1437 رجب 23السبت 

 يف جامعة األمرية نورة "التأتأة".. للتوعية باضطراب "أعطني فرصة"

نظمت جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الصحة وعلوم التأهيل في قسم التخاطب والبلع يوم  

التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين طالبات ومنسوبات الجامعة، للتوعية بماهية ” أعطني فرصة“الخميس فعالية 

اضطرابات النطق واللغة، وأهمية الكشف املبكر عن االضطرابات النطقية واللغوية، إلى جانب التعريف بالخدمة 

 املقدمة لهذه الفئة التي تسهم في دمجهم في املجتمع.

اضطراب )التأتأة( ابتدأت بالتعريف بالتأتأة وتأثيرها على سالسة الحديث  بدأت الفعالية بمحاضرة توعوية حول 

حيث انها تبدأ منذ الطفولة وفي بعض الحاالت تستمر مدى الحياة وان اسبابها مختلفة قد تكون بسبب الشعور 

تأ“باإلحراج او اإلثارة أو تكون ألسباب عضوية، وأن على االشخاص الذين يتعاملون مع الشخص 
ُ
أن يكون ” تأامل

 تجاهه وان يتكلم معُه ببطء وال يقاطعه، ثم عرضت إحدى الطالبات تجربتها مع التأتأة بعنوان )حياتي 
ً
صبورا

والتأتأة( متمنية بذل املزيد من الجهود لزيادة وعي املجتمع في طرق التعامل مع هذه الفئة من الناس، ثم قدمت 

تجربة معاناة املتأتأ ، وكان اول من قام بهذه التجربة وكيلة شؤون طالبات قسم التخاطب واللغة للحضور جهاًزا ل

الطالبات الدكتورة نسرين العواجي، ثم تم قياس مدى استيعاب الحضور واستفادته من الفعالية بمسابقة 

ذه الكترونية، إلى ذلك شكرت سعادة عميدة الكلية الدكتورة لينا فهمي حماد الطالبات واملشرفات القائمات على ه

الحملة الجديدة من نوعها في الجامعة منوهة باهتمام معالي مديرة الجامعة بمثل هذه األنشطة ومتمنية للمصابين 

 بالتأتأة الشفاء وااليمان.
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  م 2016 مايو 6-هـ 1437 رجب 29الجمعة 

 نورة_األمرية_جامعة# بـ اإلبداع مقهى يقدمها 2030 التعليم مشروعات
ملقهى اإلبداع،  4نظمت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن عقب فى جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، اللقاء 

والذي يهدف ما يقارب تبادل الخبرات املهارات بين منسوبات العمادة وتحفيز املواهب واإلبداعات الفردية 

  والجماعية.

بينت مديرة إدارة ”.. التعليم والتعلم اإللكتروني.. التعريف والتفعيل“ 2٠3٠تناول اللقاء مشاهدة السعودية 

فى كلمتها االفتتاحية، أن الرؤية هي بمثابة الرادار الذي يوجهنا ما  -الدكتورة فادية الخضراء -التطوير بالعمادة

اثناء ورش العمل سيلقي الضوء على املشاركات ببندين من بنود يقارب الوجهة الصحيحة، مبينة أن هذا اللقاء من 

، النه تطلب من املشاركات تقديم أفكار ومشاريع وبرامج ”التعليم والتعلم اإللكتروني“ 2٠3٠مشاهدة السعودية 

قراءة لتفعيل الرؤية فى مجال التعلم اإللكتروني، ثم تعرض مخرجات اللقاء فى معرض األفكار، وتقوم املشاِركات ب

األفكار واملشاريع فى معرض األفكار، ويقّيمن املشاريع بوضع إشارة صح فى مقابل أفضل املشاريع املعروضة، ثم يتم 

محور ترسيخ القيم اإليجابية فى “مشاريع نالت أكبر نسبة تصويت من املشاركات مثل  5اإلعالن عن ما يزيد عن 

 ”.تربوية بجميع مكوناتهاشخصيات أبنائنا بتطوير املنظومة التعليمية وال

حيث فاز مشروع برنامج قصص لألطفال، والخاص بتعزيز القيم لدى الطفل مثل التعاون والصدق األدب و 

االحترام تقدمها شخصية كرتونية، تتضمن القيمة، وعلى الطفل أن يستجيب للمشكلة املطروحة، ووفق إجابته 

، النه يطرحون من خاللها اقتراحاتهم ويناقشون ”ياء األمور محور إنشاء مجالس ألول”ينتقل للمستوى الثاني، و

القضايا التي تمس تعليم أبنائهم، وفاز مشروع إضافة خاصية تقييم من قبل أولياء األمور للمعلمين من كل مجاالت 

 التعليم والتعلم بهدف تطوير أداء املعلم.

م؛ لتمكينهم من إقامة 2٠2٠هـ/ 1442ة من األسر فى األنشطة املدرسية بحلول سن %8٠وحول محور إشراك 

شراكة نوعية مع املدرسة، فاز مشروع اعالن تأسيس قاعدة بيانات ألولياء األمور تضم تخصصاتهم ومهاراتهم 

ومواهبهم التي يمكن أن يساهموا بتقديمها فى األنشطة املدرسية، وسيتم طرح هذه املشاريع ضمن مجموعات 

وتحقيق  2٠3٠لتطوير األفكار ما يقارب مشاريع تساهم فى تحقيق مشاهدة السعودية  التركيز فى جامعة األميرة نورة

http://www.majdnews.com/arab/101965.html
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 أهدافها من أجل بناء الوطن واإلنسان.

زوار متابعي املجد نيوز االخبارية نشكركم على تواصكم معنا على كل جديد و ننشر لكم اهم االخبار التى نسعي بها 

ال تخجل قم ال غير بالضغط على ارسل خبرا وقم الخبر … الينا العجباكم واذا كان لك موضوع تحب ان تنشره 

 وسيتم قال املوضوع بأسمك 
ً
… بارسال الينا ، شريطة ان يكون املوضوع وفق الشروط املوجود فى خيار ارسل خبرا

 ادراة الشبكة .
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  م 2016 أبريل 11-هـ 1437 رجب 4 اإلثنين

جبامعة األمرية نورة بتنظيم مجعية صوت متالزمة « 9العب حىت تتعب »
 داون

استضافت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، في املجمع الرياض ي الواقع في حرم الجامعة. فعاليات النشاط  

الذي نظمت جمعية صوت متالزمة داون وشارك في فعالياته  « 9 العب حتى تتعب»السنوي الترفيهي والتوعوي 

طالب مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز ملتالزمة داون التابعة للجمعية، كل من أطفال جمعية األطفال 

املعاقين، ومعهدي الصم واملكفوفين، واملركز الوطني للتوّحد، وجمعية النهضة النسائية، وجمعية سند، وجمعية 

وجمعية إنسان، هذا وقد أوضحت نائبة رئيسة جمعية صوت متالزمة داون السيدة نوال بابقي أن النشاط  دسكا،

يهدف لدمج األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة مع غيرهم من األطفال، وقضاء يوم ترفيهي ممتع يشتمل على 

والوجبات الغذائية، ونوهت نائبة رئيسة العديد من الفعاليات واأللعاب واملسابقات واملسرح، واألركان الترفيهية 

الجمعية بأن هذا النشاط يهدف كذلك لتعزيز عالقة ذوي متالزمة داون، وذوي االحتياجات الخاصة مع 

املجتمع.وقد توجهت األستاذة فاطمة ملك املديرة التنفيذية للجمعية باسمها ونيابة عن عضوات مجلس إدارة 

جزيل ملعالي الدكتورة هدى العميل مديرة جامعة األميرة نورة بنت جمعية صوت متالزمة داون بالشكر ال

بما يسهم في تحقيق أهدافها، ومن ذلك استضافة « صوت»عبدالرحمن على دعمها ومساندتها الدائمين لجمعية 

 هذه املناسبة.
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  م 2016 أبريل 13-هـ 1437 رجب 6 األربعاء

 اإلتيكيت وفنون املائدة يف آداب جامعة األمرية نورة
ظمت مسابقة بين طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حول )اإلتيكيت وفنون 

ُ
بقسم اللغة  املائدة(ن

ولى على تنسيق 
ُ
العربية في كلية اآلداب أمس يوم الثالثاء. حيث استند معيار الطاوالت الفائزة باملراكز الثالث األ

  .الطاولة واملعلومة التي تعرضها الطالبة للضيوف

نشاط أجواٌء من ويالحظ إتباع أحدث األساليب في تقديم املوائد وأصول اللباقة أثناء تناول الطعام، فيما ساد ال

ق الصلة بينهن
ّ
  .الرقّي واملرح بين الطالبات واألستاذات مما وث

إلى ذلك، ترتكز فكرة فعالية اإلتيكيت وفنون املائدة على االبتكار وعدم التبعّية في كل ش يء من تلك الفنون، حيث 

 .تم توظيفها بما يناسب عاداتنا وقيمنا ومبادئنا
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  م 2016 أبريل 17-هـ 1437رجب  10 األحد

 التقنية مبدينة جولة يف نورة األمرية جامعة طالبات

نظم قسم العلوم الرياضية بكلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن رحلة لطالباته إلى مدينة امللك  

، للتعرف على أقسامها، كان أبرزها قسم الروبورت والتقنيات املطروحة فيه، 
ً
عبدالعزيز للعلوم والتقنية مؤخرا

التصوير الفوتوغرافي، كما تم التعرف على الفرص  حيث تم التعرف على طريقة التصوير ثالثي األبعاد في قسم

الوظيفية املتاحة باملدينة والفرص املطروحة لتدريب الطالبات في االجازة الصيفية.من جانب آخر، عقد قسم 

العلوم الرياضية دورة في تطوير الذات واملهارات الشخصية )وجدتها فأحببتها( لألستاذة سمية عبدالعزيز الثميري 

 ،
ً
واستهدفت تمكين الطالبة من خالل النشطة الالمنهجية بالتعرف على مفهوم ومهارات حب الذات مؤخرا

 .واستثمار ما بداخل الفرد دون انتظار أي دعم خارجي
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 م 2016 أبريل 19-هـ 1437 رجب 12 اإلثنين

 جولة داخل حرم جامعة األمرية نورةكاتبات سعوديات يف  7
بنت عبدالرحمن مطلع األسبوع الجاري، في لقاء ثقافي أكاديمي  كاتبات في حرم جامعة األميرة نورة 7اجتمعت  

شهدت  ليشهدن أحدث اإلنجازات التي وصلت إليها الجامعة ويقفن على واقع التطور األكاديمي واملنهي والعمراني.

الدكتورة زينب الخضري وسهام الشارخ ومديرة   في املكتبة املركزية نقطة انطالق الكاتبات: قاعة كبار الشخصيات

التحرير نوال الراشد من صحيفة الرياض، الدكتورة هيا السمهري من صحيفة الجزيرة، سارة الرشيدان وعبير 

املركزية لجامعة األميرة  وحيث املكتبة العلي من صحيفة الوطن، الدكتورة هيا الجوهر من صحيفة االقتصادية.

عرض مرئي لفيلم  نورة، رافقت مسؤوالت من اإلدارة العامة لإلعالم واإلدارة العامة العالقات العامة الكاتبات خالل

تعريفي بالجامعة مع عرض تقرير معلوماتي إحصائي حول مشاريع وبرامج الجامعة، فيما لفتت تقنية الذراع اآللي 

نب التجول بين املقتنيات األثرية للمكتبة املركزية املوزعة بين ردهات املكتبة، مع أحدث انتباه الكاتبات، إلى جا

تقنيات التثقيف واالطالع في املكتبة حيث الجهاز اآللي للتدريب الذاتي على اإلسعافات األولية، وغرف العرض، 

صالة لعرض كتب ومحطوطات  ومكاتب الخلوات التعليمية املزودة بخدمات مكتبية للباحثات، كما كان هنالك

ومن املكتبة املركزية، استقلت الكاتبات سيارات الجولف للتهيؤ  أثرية حازت على إعجاب كاميرات عدد من الكاتبات.

لالنتقال إلى كلية طب األسنان، حيث تجولت الكاتبات في صالة تدريب طالبات طب األسنان للسنة الثانية املجهزة 

تتدرب من خاللها الطالبات على مراحل العالج، كما شدت الدمية حصة انتباه  بنماذج تدريبية لرؤوس دمى

الكاتبات بتقنيتها التي انفردت الجامعة باستقطابها أللو مرة بين جامعات الدول العربية قبل ما يقارب ثالث سنوات 

ترفيهي للطالبات، حيث خاضت ومن كلية طب األسنان، استقلت الكاتبات في جولتهن املترو إلى املركز ال من اليابان.

الكاتبات ألول مرة تجربة صعود املترو في الجامعة واطالعهن على معالم الجامعة خالل رحلة التوجه إلى ا ملركز 

الترفيهي، فما بين املرور بـ)مركز املؤتمرات، املبنى الرئيس إلدارة الجامعة، املراكز الترفيهية ألعضاء وعضوات 

املمتد على مساحة شاسعة من أرض ” سيفان ونخلة“سكان، الكليات، أكبر شعار للمملكة التدريس بالجامعة، اإل 

الحرم الجامعي(.وحيث املركز الترفيهي، اطلعت الكاتبات على )املسبح األوملبي، صاالت ألعاب كرة السلة والطائرة، 

تمت الجولة بجلسة حوار …(.السكواتش، إلخ من رياضات مناسبة لطبيعة الطالبات
ُ
ية جمعت كال من الكاتبات وخ

مع وكيالت الجامعة، الدكتورة نادرة املعجل، الدكتورة فاتن الزامل، الدكتورة نائلة الديحان، فايزة الفايز، 
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 والدكتورة هدى الوهيبي

 م 2016 أبريل 19-هـ 1437 رجب 12 اإلثنين

الكيمياء للمرة الثالثة على التوايل جبامعة األمرية إنطالق معرض يوم 
 نورة

للمرة الثالثة   2٠1٦الرحمن مؤخرا مبادرة معرض يوم الكيمياء أطلق نادي الكيمياء بجامعة األميرة نورة بنت عبد 

 على التوالي وذلك بمسرح كلية العلوم.

تعليمية  املعرفة، كما وتمت استضافة جهات شرويهدف معرض يوم الكيمياء إلى إبراز جمال أبعاد هذا العلم ون

 العلمية،السعودية  جنة املعامل واملختبرات، الجمعيةل الجنائية،ذات صلة ومن ضمنها جامعة األمير نايف للعلوم 

 لطالبات املتوسط والثانوية من مدارس
ً
املنارات ومدارس جامعة  نادي كيمياء حياتي بجامعة امللك سعود إضافة

 الرحمن. نورة بنت عبداألميرة 

 افتتاح تمحيث ، مية من داخل وخارج مدينة الرياضوتلقى املعرض رعاية كريمة من عدة جهات اعالمية وتنظي

النادي ورئيسة  واالستاذة حصة املحيسن مشرفة علىالعلوم  كلية عميدةاملعرض من قبل الدكتورة أريج الغرير 

 حسناء الهاجري.لجنة الدورات واملحاضرات بنادي الكيمياء 

املبادرات كي يتم  قماني، إن أسباب القيام بمثل هذهوحول املعرض قالت رئيسة نادي الكيمياء بالجامعة نوف الل

أهميته  يجهلون  ممنالكثير  إيصالها ألكبر شريحة من املجتمع وملا للكيمياء من أهمية كبرى في حياتنا ولوجود

  سيكون  وذلك
ً
 وخارجها.اخل اسوار الجامعه لنشر العلم واملعرفة د سببا
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  م 2016 أبريل 21-هـ 1437 رجب 14 الخميس

 جامعة األمرية نورة تتبىن محلة للتوعية باألمراض العصبية
بين  نشر الوعي الصحي التي تهدف إلى حملة التوعية باألمراض العصبية جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تبنت 

مجموعة  طالبات ومنسوبات جامعة األميرة نورة، حيث تركزت الحملة التي نظمتها كلية الصحة وعلوم التأهيل على

  من إمراض األعصاب
ً
و  ألعصاب املتعدد ومرض الرعاش واعتالل العضالتاعتالل ا مرض مثل هي األكثر انتشارا

من خالل الحملة عالمات ظهور كل مرض  الطالبات طرحن ، إصابات الحبل الشوكي و الضمور العضلي

أن أسباب اإلصابة تختلف وممكن أن تكون عوامل وراثية  وبينت الحملة التعامل معه وطرق عالجه أن أمكن. وطرق 

يجب عليه املحافظة على نسبة السكر في دمه كي ال يصاب بمرض اعتالل  الذي كركمريض الس للمرض، أو إهمال

صحة املفاصل  تساعد على تحسين وأنها الرياضة األعصاب املتعدد، واشتملت الحملة على ركن تثقيفي يبّين أهمية

لدى مرض ى  لملتخفيف األ الطرق  أفضل وأنها الدورة الدموية، وتقلل اإلجهاد تحسن كما واألربطة والعضالت

الحملة التي القت  موقع عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة لينا فهمي حماد األعصاب والعضالت.وزارت

من تنظيم و سمعته من معلومات قيمة  التي شكرت الطالبات على ما شاهدته إقباال كبيرا من داخل الكلية وخارجها

 ذه الحمالت التوعوية.ووعدت بكافة التسهيالت والدعم ملثل ه ومفيدة
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  م 2016 أبريل 25-هـ 1437 رجب 18 اإلثنين

 لطالباته الكيميائية املواهب تصقل نورة األمرية جامعة
تصقل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مواهب طالبات قيم الكيمياء في كلية العلوم، من خالل معرض نظمه 

الكيمياء( في مقر نادي الكيمياء، بهدف توفير البيئة الدراسية املناسبة وصقل قسم الكيمياء حملة اسمه )يوم 

مواهب وشخصيات الطالبات من خالل األعمال املقدمة، وقّدم املعرض العديد من التجارب العلمية واألبحاث 

، وركن كيمياء ومشاريع التخرج لطالبات قسم الكيمياء، تخلل ذلك عدة أركان كركن العالم الجليل جابر بن حيان

الظالم، وركن األطفال الذي استقبل طالبات مدارس املنارات االبتدائية األهلية للتعرف على التجارب اآلمنة التي 

يمكن لألطفال اجراؤها كصناعة العطور والبالستيك، باإلضافة إلى استضافة جهات خارجية ذات عالقة باملعرض 

الستعراض تجاربهم وخبرتهم القيمة ولجنة املعامل واملختبرات، وتم كنادي الكيمياء حياتي بجامعة امللك سعود 

تفعيل العديد من التجارب والعروض الحية من قبل الطالبات كركن الثلج الجاف، والصلصال، وصناعة 

من جهتها قالت رئيسة قسم الكيمياء د. سميرة إبراهيم ”.قلبنا عليك“الصابون، وتجربة معجون الفيل، وحملة 

بأن هذا املعرض جزء من االهتمام باألنشطة الالمنهجية والتي تهدف إلى تنمية مهارات الطالبة وإكسابها  السعيدي

العديد من الخبرات في مختلف املجاالت، حيث أنه يأتي متوافقا مع أهداف النادي ورسالته منوهة بالرعاية الكريمة 

 عميل.التي يجدها النادي من لدن معالي مديرة الجامعة د. هدى ال
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  م 2016 أبريل 25-هـ 1437 رجب 18 اإلثنين

 م 2016 للكتاب العاملي باليوم حتتفل الرمحن عبد بنت نورة األمرية جامعة
على شرف الدكتورة هدى العميل مديرة الجامعة تحتفل جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن باليوم العالمي 

  . / رجب الحالي وملدة أسبوع2٠اعتبارا من يوم األربعاء وتقيم برنامجا ثقافيا  م 2٠1٦للكتاب

وتتضمن الفعالية جولة مديرة الجامعة في املعرض املقام في مبنى املكتبة املركزية ، ثم كلمة وكيلة الجامعة 

تم للدراسات العليا والبحث العلمي ثم ندوة بعنوان / القراءة وأثرها على الشخصية تقدمها األستاذة شهد العسكر 

في بهو املكتبة ، بعد ذلك فقرة مسابقات وجوائز الكتاب ” دنيا مقلوبة” توقع األستاذة أمنة بو خمسين على كتابها 

يتبع ذلك في اليوم الثاني الخميس ” كذبة ابريل” الطائر في بهو املكتبة ، ثم توقع األستاذة سمر املقرن على كتابها 

تقدمها األستاذة أمل البريدي مدربة معتمدة بمركز امللك عبد ” ذ التطرف دورة بعنوان أثر القراءة والتفكير في نب

فمسابقات وجوائز ” ثمة ش يء: يحكى” العزيز للحوار الوطني ، ثم توقيع كتاب األستاذة وضحى الهدالن كتابها 

وقع األستاذة بعد ذلك ت” كتابة السيناريو” الكتاب الطائر ثم ورشة عمل تقدمها الطالبة نهاد الهاشمي بعنوان 

أسرة قارئة ..أمة ” وفي يوم األحد تبدأ األعمال بندوة بعنوان ” . ماذا لو أن للغياب رائحة” فاطمة سعود على كتابها 

 . تقدمها األستاذة أمل الحرقان مساعدة نائب املنسق الوطني لبرنامج جلوب البيئي الدولي” واعية

يلي ذلك مسابقات وجوائز الكتاب الطائر ثم ” ذات فقد” و” لتغفري ف” ثم توقع األستاذة أثير النشمي على كتابها 

تقدمها الطالبتان نهاد الهاشمي و ريهام العنزي ، ثم توقع األستاذة حنان ” تاريخي مع القراءة” ورشة عمل بعنوان

” فيش بعنوانوفي اليوم الرابع االثنين حلقة نقاش مع الكاتبة نورة الع” صه مع خالص عتبي” القعود على كتابها 

فمسابقات ” دونك أي حب يكتمل” ثم توقع األستاذة ابتهال أحمد كتابها ” الكتابة وسيلة للسعادة الال متناهية

  . ”جالبوب” وجوائز الكتاب الطائر. ثم توقع األستاذة نورة العفيش على كتابها 

تقدمها األستاذة هيفاء صفوق مستشارة ” كيف تتخلصين من األلم ” ندوة بعنوان  تبدأ الثالثاءوفي اليوم الخامس 

قوالب ” اجتماعية ومدربة يلي ذلك مسابقات وجوائز الكتاب الطائر. ثم توقع األستاذة شهد العسكر على كتابها 

” كيفية التخلص من املشاعر السلبية في حياتنا” ويوم األربعاء يبدأ بدورة بعنوان” . هندسة الذات” و” اجتماعية
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” صراع املحبين ”و” من يكون حبيبك” ثم توقع الكاتبة منيرة سعد على كتابها  الوادعي،ريما تقدمها األستاذة 

وفي اليوم األخير ” مسرح الجريمة” فمسابقات وجوائز الكتاب الطائر ثم توقع األستاذة آالء العتيبي على كتابها 

مها األستاذة مريم ظاهر. تقد” في الفصل الدراس ي  21مهارات القرن ال” رجب الحالي تقام ندوة بعنوان  28الخميس 

 فمسابقات وجوائز الكتاب الطائر” ما عاد صوتك مئذنا” و” جديس” ثم توقع األستاذة أسماء الراجح على كتابها 
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  م 2016 مايو 2-هـ 1437 رجب 25اإلثنين 

 نورة  األمرية جامعة يف" التأتأة" باضطراب للتوعية".. فرصة أعطني
األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الصحة وعلوم التأهيل في قسم التخاطب والبلع يوم نظمت جامعة 

التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين طالبات ومنسوبات الجامعة، للتوعية بماهية ” أعطني فرصة“الخميس فعالية 

وية، إلى جانب التعريف بالخدمة اضطرابات النطق واللغة، وأهمية الكشف املبكر عن االضطرابات النطقية واللغ

املقدمة لهذه الفئة التي تسهم في دمجهم في املجتمع.بدأت الفعالية بمحاضرة توعوية حول اضطراب )التأتأة( 

ابتدأت بالتعريف بالتأتأة وتأثيرها على سالسة الحديث حيث إنها تبدأ منذ الطفولة وفي بعض الحاالت تستمر مدى 

ة قد تكون بسبب الشعور باإلحراج او اإلثارة أو تكون ألسباب عضوية، وأن على الحياة وان أسبابها مختلف

تأتأ“األشخاص الذين يتعاملون مع الشخص 
ُ
 تجاهه وان يتكلم معُه ببطء وال يقاطعه، ثم ” امل

ً
أن يكون صبورا

جهود لزيادة وعي عرضت إحدى الطالبات تجربتها مع التأتأة بعنوان )حياتي والتأتأة( متمنية بذل املزيد من ال

املجتمع في طرق التعامل مع هذه الفئة من الناس، ثم قدمت طالبات قسم التخاطب واللغة للحضور جهاًزا لتجربة 

معاناة املتأتأ ، وكان أول من قام بهذه التجربة وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نسرين العواجي، ثم تم قياس مدى 

ية بمسابقة الكترونية، إلى ذلك شكرت سعادة عميدة الكلية الدكتورة لينا استيعاب الحضور واستفادته من الفعال

فهمي حماد الطالبات واملشرفات القائمات على هذه الحملة الجديدة من نوعها في الجامعة منوهة باهتمام معالي 

 مديرة الجامعة بمثل هذه األنشطة ومتمنية للمصابين بالتأتأة الشفاء واإليمان.
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  م 2016 مايو 2-هـ 1437 رجب 25اإلثنين 

 نورة األمرية جامعة يف النفسي اإلرشاد مجعية عمومية انتخاب
أقامت كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن االجتماع األول للجمعية العمومية النتخاب أعضاء 

 مع رسالة جامعة مجلس إدارة الجمعية 
ً
العلمية السعودية لإلرشاد النفس ي، في مقر الكلية.ويأتي ذلك متوافقا

األميرة نورة بنت عبد الرحمن بأن تكون جامعة شاملة للمرأة متميزة بريادتها التعليمية وأبحاثها العلمية تسهم في 

ية الدكتورة أمامة الشنقيطي في كلمتها بناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية. وقالت عميدة كلية الترب

التي ألقتها بهذه املناسبة أن هذا اليوم يشهد مولد جمعية سيكون لها بمشيئة هللا دور رائد ومهم في تغيير املشهد 

املتعلق بالصحة النفسية و اإلرشاد النفس ي و حضور في امليدان األكاديمي و التعليمي و الثقافي في اململكة العربية 

ودية وسائر الوطن العربي وذلك ملا يتسم به قسم علم النفس بكلية التربية والذي سيكون املقر لهذه الجمعية السع

 من طاقات و خبرات واسعة وكل هذه عوامل لنجاح الجمعية.

عبد وتقدمت عميدة كلية التربية في نهاية كلمتها بالشكر الجزيل إلدارة الجمعيات العلمية بجامعة األميرة نورة بنت 

الرحمن على ما تبذله من جهد و اهتمام مباشر و إشراف وتقديم الدعم الكافي للجمعيات العلمية و الذي يحقق لها 

سبل العلم، كما تقدمت بالشكر للدكتورة أمل الشهري رئيسة اللجنة التأسيسية للجمعية العلمية السعودية 

ة العلمية السعودية لإلرشاد النفس ي في اجتماعها لإلرشاد النفس ي، متمنية للجميع التوفيق وأن تشهد الجمعي

 الدوري القادم نجاحات على أرض الواقع.

وذكرت الدكتورة منيرة الرشيد مديرة إدارة الجمعيات العلمية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بأن مناسبة 

املعطاء حيث إنها أول جمعية علمية تدشين الجمعية العلمية السعودية لإلرشاد النفس ي عالمة في تاريخ هذا الوطن 

لإلرشاد النفس ي على مستوى اململكة العربية السعودية تحضنها وترعاها جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، 

 مشيرة إلى الدور الهام و الفاعل للجمعيات العلمية في نهضة البحث العلمي واإلسهام في دعم حركة التنمية الوطنية.

 منذ نشأتها  وأضافت أن جامعة 
ً
 خاصا

ً
األميرة نورة بنت عبد الرحمن التي تحمل ريادة التعليم النسائي تولي اهتماما

 وبصفة مستمرة، وقد بذلت كل ما في وسعها لتوفير كل املقومات الالزمة له، و 
ً
 و أفقيا

ً
بالتطوير و الجودة رأسيا

http://grbeih.com/archives/818721
http://grbeih.com/archives/818721


 
235 

 منها بدورها في تحقيق رسالتها و أهدافها ونتيجة للتوس
ً
ع والنمو املتزايد الذي شهدته الجامعة في مجاالتها إيمانا

 التعليمية وتخصصاتها املختلفة فقد استشعرت الجامعة دور الجمعيات العلمية في بناء 

جسور الثقة و الشراكة و أوجه التعاون بينها وبين املجتمع كأحد األدوات الرئيسية في تطوير العمل األكاديمي و 

 ي، السيما أن الجامعة زاخرة بالكفاءات العلمية التي ينتظر منها الكثير في هذا املضمار.البحثي و املنهي و التطوع

وبينت الرشيد أن أعضاء اللجنة التأسيسية لهذه الجمعية أوسمة على صدر الوطن فهن يملكن رؤية ويحملن   

ا، منوهة إلى إسهاماتهن رسالة ويجسدن االنتماء الحقيقي لتخصصاتهن ويحملن على عواتقهن مسئولية النهوض به

في تنمية املجتمع فهن جنود مجندة في ساحات الفكر و الثقافة، ولهن صوالت وجوالت في الحقل اإلبداعي إلى جانب 

 دورهن التربوي في التعليم و املجتمع و العمل التطوعي.

دالرحمن أعضاء اللجنة وفي نهاية كلمتها شكرت مديرة إدارة الجمعيات العلمية بجامعة األميرة نورة بنت عب 

 لدعم مسيرتها لتكون ذات 
ً
 أو عطاء معنويا

ً
 ماديا

ً
التأسيسية للجمعية ولكل من أسدى خدمة أو مشورة أو دعما

أصل ثابت وفروع في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن هللا، كما شكرت القائمين على تقديم هذا اليوم بالشكل الالئق 

 رية وجميع الحضور.من الهيئتين التعليمية و اإلدا
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

 ملتقى التخصصات الصحية األول يف جامعة األمرية نورة

الصحة وعلوم التأهيل نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بطالبات نادي البحث واالبتكار بكلية  

الدكتورة هدى زكريا والدكتورة نهال عالم، ويستهدف طالبات  ملتقى التخصصات الصحية االولتحت إشراف 

التخصصات الصحية في الجامعة بهدف تحقيق حقوق املريض وإيصال رسالة ان املريضيعتبر احد افراد 

ه حول حالته ومضاعفاتها واعطائه االمل األسرةيجب معاملته بإخالص واحترام خصوصيته واسراره وتبصير 

 احتوت على بروشورات توعوية وتثقيفية، ونصائح من الطالبات 
ً
بالشفاء، ويحتوي امللتقى على احدى عشر ركنا

وتوصيات، حيث جاء )ركن علوم الصحة( كأول من يتلقى املرض ى ليكون حلقة الوصل بين املستشفى واملرض ى حيث 

عضوية يكون سببها نفس ي، وجاء )ركن علوم التأهيل( بمبادرة تمكين التي تسعى الى أوضحن أن اغلب االمراض ال

تمكين ذوات االعاقة الحركية من خدمة أنفسهن، وعرضن شرح ا ًملرض التصلب اللويحي والشلل الرعاش ي، وقدمن 

ز )ركن أدوات يساعدن في قضاء حوائجهن وايضا كان هناك جهاز لتجربة شعور مرض ى التصلب اللويحي، ب
ّ
ينما رك

االشعة الطبية( على التشخيص الدقيق للمرض بدون تدخل جراحي، و )ركن االتصال الصحي( الذي تبنى مبادرة 

سميع التطوعية، وركن )نادي كلية الصيدلة( ممثل بنادي الصيدلة، و)ركن كلية التمريض(، وركن شاركن فيه 

نة ( والدكتورة نهال عالم بمحاضرة عن )كيفية التعامل مع الدكتورة هدى زكريا بمحاضرة ) اخالقيات وقانون امله

 .املرض ى(، ثماختتمت املحاضرةبالنقاش واإلجابة عن أسئلة الحضور 

عميدة الكلية الدكتورة لينا فهمي حماد في نهاية زيارتها للملتقى عبرت عن فرحها بما شاهدت من تناسق بين الكليات 

ما رأيناه من تمازج بين الكليات بهدف خدمة املرض ى بشكل مثالي “  وقالت: الصحية واالقسام واملبادرات واالندية

وهذا هو لب العملية التعليمية في الكليات الصحية، واتمنى ان نرى املزيد من هذه امللتقيات في الكليات االخرى ، 

ريا والدكتورة نهال اشكر كل من شارك في هذا امللتقى واشكر طالبات نادي البحث واالبتكار والدكتورة هدى زك

 .”عالم على تنظيم مثل هذه امللتقى الذي يخدم املرض ى و املجتمع بشكل عام
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  م 2016 مايو 7-هـ 1437 رجب 30السبت 

م نورة األمرية جامعة يف اإلبداع مقهى
ّ
 التعليم عن مشروعات يقد

   2030 للسعودية

مت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اللقاء الرابع ملقهى اإلبداع 
ّ
نظ

والذي يهدف إلى تبادل الخبرات املهارات بين منسوبات العمادة وتحفيز املواهب واإلبداعات الفردية والجماعية، 

م اإللكتروني: التعريف والتفعيل(. )التعل 3٠ 2٠حيث تناول اللقاء رؤية السعودية 
ّ
 يم والتعل

وأوضحت مديرة إدارة التطوير بالعمادة الدكتورة فادية الخضراء في كلمتها االفتتاحية أن الرؤية هي بمثابة الرادار 

الذي يوجهنا إلى الوجهة الصحيحة، مبينة أن هذا اللقاء من خالل ورش العمل سيلقي الضوء على املشاركات 

إللكتروني(، حيث تطلب من املشاركات تقديم أفكار )التعليم والتعلم ا 2٠3٠ببندين من بنود رؤية السعودية 

م اإللكتروني، ثم تعرض مخرجات اللقاء في معرض األفكار، وتقوم 
ّ
ومشاريع وبرامج لتفعيل الرؤية في مجال التعل

املشاِركات بقراءة األفكار واملشاريع في معرض األفكار، ويقيمن املشاريع بوضع إشارة صح أمام أفضل املشاريع 

مشاريع نالت أكبر نسبة تصويت من املشاركات مثل )محور ترسيخ القيم  5ضة، ويتم اإلعالن عن أكثر من املعرو 

اإليجابية في شخصيات أبنائنا بتطوير املنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها(، حيث فاز املشروع برنامج 

ترام تقدمها شخصية كرتونية، تتضمن قصص لألطفال لتعزيز القيم لدى الطفل مثل التعاون والصدق واالح

القيمة وعلى الطفل أن يستجيب للمشكلة املطروحة، ووفق أجابته ينتقل للمستوى الثاني، و)محور إنشاء مجالس 

ألولياء األمور( يطرحون من خاللها اقتراحاتهم ويناقشون القضايا التي تمس تعليم أبنائهم، حيث فاز مشروع 

م بهدف تطوير أداء املعلم، إضافة خاصية تقييم من قبل 
ّ
أولياء األمور للمعلمين من كافة مجاالت التعليم والتعل

( لتمكينهم من إقامة شراكة 2٠2٠-1442من األسر في األنشطة املدرسية بحلول عام  % 8٠و)عن محور إشراك 

م ومواهبهم التي يمكن نوعية مع املدرسة فاز مشروع تأسيس قاعدة بيانات ألولياء األمور تضم تخصصاتهم ومهاراته

أن يساهموا بتقديمها في األنشطة املدرسية، وسيتم طرح هذه املشاريع ضمن مجموعات التركيز في جامعة األميرة 

وتحقيق أهدافها من أجل بناء الوطن  2٠3٠نورة لتطوير األفكار إلى مشاريع تساهم في تحقيق رؤية السعودية 

 واإلنسان. 

http://grbeih.com/archives/820916
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  م 2016 أبريل 11-هـ 1437 رجب 4 اإلثنين

 ورش عمل يف اليوم األول مللتقى ثبات ومناء يف جامعة نورة 4
« ثبات ونماء»انطلقت في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في اليوم األول من ملتقى نورة العطاء التطوعي األول  

إعداد السيرة “هـ عدد من ورش العمل حيث افتتح امللتقى بورشة 4/7/1437ومعرض التوظيف األول، يوم االثنين 

بينت فيها  شمو،تنمية املهارات البروفيسور محاسن من تقديم مستشارة عمادة التطوير و ” الذاتية باحترافية

مفهوم السيرة الذاتية وكيفية إعدادها واألخطاء الشائعة في كتابتها واألشياء التي يجب تجنبها في كتابة السيرة 

من تقديم رئيسة ” كيف تؤهلين نفسك لسوق العمل؟“تلى ذلك ورشة عمل  الوظيفية،الذاتية ومعناها من الناحية 

قسم تصميم البرامج التدريبية بعمادة التطوير وتنمية املهارات طرفة الشلهوب، أوضحت فيها كيفية إكساب 

وكذلك  املشاِركة املهارات املطلوبة واالشتراطات الالزمة في سوق العمل للتأهل والحصول على الوظيفة املناسبة،

التعرف على ماهية سوق العمل والعلم بمتطلباته واكساب املشاِركة الثقة بالنفس للتقدم ألرباب العمل ثم تلى ذلك 

من تقديم مستشارة التدريب التربوي واالداري د.هالة رجب ، والتي ” فن اجتياز املقابالت الشخصية بنجاح“ورشة 

اجرائها واجتيازها بنجاح وتنمية املهارات في هذا املجال، وتستهدف  تهدف الى التعريف باملقابالت الشخصية وكيفية

اكتشاف الدوافع “مدراء ومنسوبي املوارد البشرية وجميع املهتمين، واختتم اليوم األول بورشة عمل حول 

م، من تقديم مساعدة عميدة عمادة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة كارولين انغرا” الشخصية للعمل التطوعي

والتي تستهدف املهتمين بالتوعية املجتمعية والعمل التطوعي، عّرفت فيها )كيف ترى نفسك كمتطوع(، وكذلك 

 التخلي عن الدوافع املادية في التطوع
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 م 2016 أبريل 20-هـ 1437 رجب 11 األحد

 "رسالة..بلغيها معناأخالقنا "جامعة األمرية نورة تطلق محلة 
أخالقنا رسالة ..بلغيها “نفذ مكتب النشاط الطالبي في كلية التربية بجامفة األمير نورة بن عبدالرحمن، حملة  

 ، وذلك لرفع مستوى الوعى عند الطالبات بالعمل التطوعي وتحفيزهن.”معنا

الطالبات وتحفيزهن على املشاركة التطوعية وهذه الحملة جاءت متوافقة مع أهداف الجامعة لرفع الوعي لدى  

داخل وخارج الجامعة، وإعداد شخصية مؤهلة للطالبات من خالل استثمار أوقات فراغهن بأنشطة ثقافية، 

 اجتماعية، ورياضية.

وقالت املشرفة على الحملة رئيسة النشاط الطالبي الدكتورة أمل الجار هللا إن: الحملة جاءت متوافقة مع  

، فديننا اإلسالمي دين أخالق وسلوك يجب أن يتحلى بها ”التحدثني عن الدين، ولكن دعني أراه في سلوكك”مقولة:

 وفي كل مكان.
ً
 املسلم وتكون عنوانه دائما

وأشار الجار هللا إلى أن هذا ما تهدف إليه الحملة من خالل توعية الطالبات بضرورة املحافظة على البيئة واإلسهام  

 ى مرافق الجامعة ونظافتها ودعم القائمين على ذلك.في املحافظة عل

شارك الطالبات بأركان متميزة لتوعية الطالبات بعملية تدوير النفايات لحماية البيئة حيث خصص مكان في مركز  

 النشاط الطالبي الستالم العلب الفارغة و إرسالها لشركات التدوير.

سقاية النباتات في الكلية، و أهمية إكرام النعمة وحفظها وعدم وكان هناك أركان إلرشاد الطالبات إلى طريقة  

 اإلسراف فيها حيث تم توزيع حاويات لحفظ الطعام الزائد في أماكن متفرقة من الكلية.

وعلى هامش الحملة تم عرض مسرحية توعوية وترفيهية استمتع بها الحضور، وفي الختام تّم تكريم املتميزات في  

 الحملة.
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  م 2016 أبريل 24-هـ 1437 رجب 17 األحد

 "مستشارك اللغوي"نورة تطلق مبادرة _#جامعة
والذي ” مستشارك اللغوي “أطلق قسم اللغة العربية في كلية اآلداب في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادرة  

تستقبل من خالله االستفسارات اللغوية يوم األربعاء من كل اسبوع ملدة ساعتين اعتبارا من الساعة التاسعة 

، وأعلن القسم أن هذه الخدمة تعتبر في  ca_arabic@pnu.edu.saصباحا وذلك عبر البريد االلكتروني للقسم 

 ان هذه البادرة تأتي متفقة مع أهداف 
ً
مرحلتها األولى حيث تكون متاحة لجميع أقسام وكليات الجامعة موضحا

رامج اللغة العربية وآدابها في البكالوريوس و الدراسات القسم والتي يأتي من أهمها اإلسهام في خدمة املجتمع بربط ب

تحقيق االتصال الثقافي و تعزيز التبادل املعرفي بعقد الشراكات  العليا بسوق العمل و متطلبات التنمية، وكذلك 

لعربية و توظيف التقنيات الحديثة في تعلم اللغة ا األكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية املتميزة، باإلضافة إلى 

 آدابها تعلما ذاتيا.
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  م 2016 أبريل 28-هـ 1437 رجب 21الخميس 

نقطة انطالق للسعودية  2030مديرة جامعة األمرية نورة: رؤية اململكة 
 اجلديدة

بنت محمد العميل، إن موافقة مجلس الوزراء أكدت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى  

يمثل نقطة انطالق للسعودية  2٠3٠ومن ثم إعالن صاحب السمو امللكي األمير محمد بن سلمان عن رؤية اململكة 

  الجديدة.

انطالقة تأخذ اململكة عبر برنامج إصالحي يختصر الزمن إلى حيث تريد القيادة الحكيمة بقيادة “وأضافت أنها 

حرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده األمين وولي ولي العهد حفظهم هللا، ومن خادم ال

يستعيد كلمة خادم الحرمين الشريفين بعد توليه الحكم مباشرة يتذكر مقولته الشهيرة )السعودية ستكون 

رتكز النطالقة الرؤية السعودية التي وإن أخذت أنموذًجا للعالم على جميع املستويات(، تلك املقولة امللكية كانت امل

في مظهرها عمًقا اقتصادًيا بالدرجة األولى، إال أنها في واقع األمر ارتقاء بالجانب االجتماعي والثقافي والعسكري عبر 

  ”.رؤية شاملة ومتكاملة

و امللكي األمير الرؤية مشروع وطني الجميع مسؤول عنه وعن نجاحه حيث أعلن ذلك صاحب السم“وذكرت أن 

محمد بن سلمان، وهي رؤية تواجه مجموعة من التحديات التي يأتي في مقدمتها تحقيق تنوع مصادر الدخل مع 

دولة ال تعتمد  2٠2٠استمرار البرنامج التنموي دون املساس برفاهية الطبقة املتوسطة وما دون، وأن نكون في عام 

 نوعًيا في مسا
ً

رنا التنموي، وتأكيد أن ثروتنا الحقيقية في اإلنسان وعقله وليس في على النفط فذلك يمثل تحوال

  ”.النفط فقط

تعتبر املؤسسات التعليمية جزًءا أساسًيا من هذا التحدي في قدرتها على قوة البناء وتحقيق “وأردفت قائلة 

لرؤية أشارت صراحة االستقاللية وتوفير مصادر دخل لها تستطيع من خالله تحقيق التميز العالي، خاصة وأن ا

لذلك بتوقعها أن تكون هناك خمس جامعات سعودية في مصاف الجامعات العاملية املتقدمة، ما يعني معه تحديا 

أمام الجميع ناهيك عن أن التعليم هو املسؤول عن توفير وتأهيل العنصر البشري القادر على تحقيق تلك الرؤية 

تحٍد آخر نثبت من خالله ألنفسنا وللعالم أن السعودية ببرنامجها  التي سترتكز على العقل واليد السعودية في

 ”.اإلصالحي تستعيد شبابها النطالقة نوعية جديدة، سائلة املولى عز وجل أن يحفظ البالد ويديم نعمه عليها

http://www.tmm24.org/139774
http://www.tmm24.org/139774
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 م 2016 أبريل 10-هـ 1437 رجب 3 األحد

اجلامعي بـ #الرياض يؤسس شراكة مع هيوسنت  عبد اهلللك مستشفى امل
 ميثوديست

أسس مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي، التابع لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، 

مة شراكة مع مستشفى هيوستن ميثوديست األمريكي في مجاالت تطوير وتطبيق املشاريع ذات العالقة بالجودة وسال 

 املرض ى والتدريب وتوفير الخدمات اإلكلينيكية واإلدارية والتعليمية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.

إن “وقال الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة، املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي: 

بين املستشفيات الجامعية في اململكة، وأن يعترف بنا كمرجع هذه املذكرة تعكس رؤيتنا أن نكون نموذًجا يحتذى 

 ”.عالمي املستوى حيث تشكل هذه املذكرة فرصة مناسبة لتطوير الجهود املشتركة ذات املنفعة املتبادلة للطرفين

رامج تبادل إننا نتطلع من خالل مذكرة التفاهم هذه إلى املشاريع املستقبلية التي تهتم بإعداد ب”: “أبو عباة“وأضاف 

املعارف والتقنيات الطبية، التي يشارك فيها األطباء واإلداريون والفنيون واملساعدون الطبيون وغيرهم من املوظفين 

 ”.بخبراتهم التعليمية واإلكلينيكية وغيرها من خبرات الرعاية الصحية التي تتمتع بها هيوستن ميثوديست

 “واملدير التنفيذي لهيوستن ميثوديست غلوبال: من جانبها قالت السيدة كاثي إيستر، الرئيس 
ً

يسجل اليوم فصال

ُيعد مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي عنصًرا “وأضافت: ”. جديًدا في برنامجنا في اململكة واملنطقة

http://www.almowaten.net/2016/04/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
http://www.almowaten.net/2016/04/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A-%D8%A8%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7/
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ا في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وأحد مالمح اإلنجازات فيها التي سترسم تصوًرا جدي ًدا ومختلًفا حيويًّ

للخدمات الصحية والتعليمية. ونتطلع من خالل مذكرة التفاهم إلى تأكيد التزامنا بتوفير خدمات صحية تستجيب 

 ”.للمتطلبات املحلية وتتوافق مع املعايير الصحية العاملية

امج التعليم والتدريب وبناء على هذه املذكرة يتم التعاون في املجال اإلكلينيكي وتطوير مراكز التميز. إلى جانب بر 

وإنشاء جسر منهي وتعليمي لألطباء بين بمستشفى ميثوديست ومستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي من 

 خالل الزيارات املتبادلة.

عاًما، ويتلقى فيه العالج مرض ى من كل أنحاء العالم،  9٠إلى ذلك فمستشفى هيوستن ميثوديست له تاريخ يزيد على 

مؤسس وشريك في مركز تكساس الطبي الشهير في هيوستن بوالية تكساس األمريكية، الذي ُيعد أحد وهو عضو 

 أكبر مجمع طبي في العالم.
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  م 2016 أبريل 14-هـ 1437 رجب 7 الخميس

فقدهم الفرصة يف 
ُ
استشاري حيذر: وجود أطفال التوحد بدور إيواء دائمة ي

ر
ّ
 التطو

وسلوك األطفال من إيواء املصابين باضطراب التوحد داخل مراكز اإليواء الدائمة، حذر استشاري مختص في نمو 

 في إشارة إلى وجود املئات من األطفال السعوديين في مراكز إيواء وتأهيل بدول محيطة.

وقال الدكتور صالح بن محمد الصالحي رئيس مركز نمو الطفل بمستشفى امللك عبدهللا الجامعي بجامعة األميرة 

رة بنت عبدالرحمن: إن وجودهم في دور إيواء دائمة يفقد الطفل كثيًرا من الفرص في تطوير املهارات االجتماعية نو 

 والتواصل ومهارات االعتماد على النفس.

على أن املعايير الدولية تؤكد أهمية تقديم برامج التدخل الطبية والتأهيلية والتعليمية في بيئة ” الصالحي“وشدد 

 بيعية وفي مجتمعه املحيط.األسرة الط

جاء ذلك في تصريحات صحافية على هامش احتفال مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي بجامعة األميرة 

نورة بنت عبدالرحمن أمس باليوم العالمي للتوحد؛ إذ عقد ندوة التوحد األولى، والتي استهدفت تعريف مقدمي 

أحدث األبحاث، والتوجيه لكيفية التعامل مع مرض ى التوحد وطرق دعم الرعاية الصحية بمرض طيف التوحد، و 

 األسر ومساندتها.

، واألعداد في تزايد  ٦8بين كل  1األمريكية هي  CDCأن نسبة اإلصابة بمرض التوحد حسب ” الصالحي“وأوضح 
ً

طفال

 عاًما بعد عام، مشيًرا إلى ندرة وضعف الدراسات املحلية حتى اآلن.

غم من وجود العديد من الفرضيات إال أنه لم يتوصل إلى مسبب مباشر وعالج قطعي، إال أن التدخل وبالر “وزاد: 
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املبكر املكثف ومساندة األهل لتأهيل الطفل من شأنه مساعدة الطفل في االعتماد على النفس وتحسين التواصل 

 ”.وأكبر قدر من الفعالية واالنسجام باملجتمع
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  م 2016 أبريل 17-هـ 1437رجب  10 األحد

  مبدينة التقنية "الروبوت"طالبات جامعة نورة يطالعن 
 لطالباته 

ً
م قسم العلوم الرياضية بكلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، رحلة

ّ
إلى مدينة امللك نظ

  عبدالعزيز للعلوم والتقنية مؤخًرا، للتعرف على أقسامها.

لعت الطالبات على أبرز أقسام الروبوت والتقنيات املطروحة فيه، حيث تم التعّرف على طريقة التصوير ثالثي 
ّ
واط

دينة، والفرص املطروحة األبعاد في قسم التصوير الفوتوغرافي، كما تم التعّرف على الفرص الوظيفية املتاحة بامل

  لتدريب الطالبات في اإلجازة الصيفية.

من جانب آخر، عقد قسم العلوم الرياضية دورة في تطوير الذات واملهارات الشخصية )وجدتها فأحببتها(، لألستاذة 

مفهوم  سمية عبدالعزيز الثميري مؤخًرا، واستهدفت تمكين الطالبات من خالل األنشطة الالمنهجية، بالتعرف على

 ومهارات حب الذات، واستثمار ما بداخل الفرد دون انتظار أي دعم خارجي.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.almowaten.net/2016/04/طالبات-جامعة-نورة-يطالعن-الروبوت-بمد/
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  م 2016 مايو 2-هـ 1437 رجب 25اإلثنين 

 للفتيات ألف فرصة عمل 20مركز أعمال نسائي بـ #الرياض يوفر 

دشنت أرامكو السعودية، وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وشركة ويبرو ليميتد، اليوم األحد، أكبر مركز  

  نسائي لألعمال في اململكة، وذلك في مقر جامعة األميرة نورة في الرياض.

ر سنوات املقبلة، في ألف وظيفة للمرأة السعودية خالل العش 2٠املركز يستهدف إيجاد فرص عمل تزيد عن 

  تخصصات الخدمات، والتمويل، واملحاسبة واملوارد البشرية والخدمات املكتبية.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة إلنشاء مركز األعمال النسائي، في مقر جامعة األميرة نورة، خالل حفل رسمي بحضور 

نت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل، ورئيس وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى، ومديرة جامعة األميرة نورة ب

أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين املهندس أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة ويبرو ليميتد عازم 

  بريميجي.

 وأوضح الوزير العيس ى في كلمة له بالحفل أن هذا املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات

سوق العمل بشراكة إستراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة، وقال: إنه يأتي انعكاًسا ملا حرصت عليه اململكة من 

تطوير كل ما يخص املرأة السعودية باعتبارها نواة للتنمية، حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق 

  العمل من أوليات املشاريع التنموية في اململكة.

وشدد وزير التعليم على أن الوزارة حرصت على تطوير مستوى خريجيها من مختلف التخصصات ملا أدركه 

العاملون في التعليم من التغيرات املطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات 

بل والتعامل مع تلك املتغيرات بخطط سوق العمل، وما ملسوه من أهمية االستعداد لذلك بالتخطيط للمستق

مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات 

  املحلية والعاملية.

http://www.almowaten.net/2016/05/مركز-أعمال-نسائي-بـ-الرياض-يوفر-20-ألف-فر/
http://www.almowaten.net/2016/05/مركز-أعمال-نسائي-بـ-الرياض-يوفر-20-ألف-فر/
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من جانبها، قالت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل في كلمة لها: إن جامعة األميرة “

 ورة بنت عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعوديةن

باملعرفة والقيم والعمل؛ وفًقا لتوجهات والة األمر وتنفيذ إستراتيجيات الدولة، ويأتي مركز األعمال النسائي لتحقيق 

( لتفعيل دور 2٠3٠ة للمملكة العربية السعودية )أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطني

الجامعات في االستثمار بصناعة اإلنسان وبرفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل، ولتحقيق الغاية 

 ”.السابعة من خطة الجامعة اإلستراتيجية بتنويع مصادر التمويل وضمان االكتفاء املالي واستدامته

أن الجامعة تتطلع إلى أن يقوم مركز األعمال النسائي بدوره في تطوير مواهب املرأة السعودية  إلى” العميل“وأشارت 

وتطوير صناعة املعرفة وتقديم خدمات بتكاليف مناسبة وإنشاء مراكز لتقليص معدل البطالة ودعم االقتصاد 

  د املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية.املحلي حيث تستهدف رسالة الجامعة الريادة التعليمية والبحثية لبناء االقتصا

أن املركز ُيعتبر األكبر من  -املهندس أمين الناصر -من جانبه، أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين

ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد  2٠نوعه في املنطقة، ويستهدف توفير فرًصا نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

  م.2٠24ألربع بنهاية عام استكمال مراحله ا

أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي )أوتوكاد( الذي سيقدم خدمة “إن ”: الناصر“وقال 

إعداد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشاريع أرامكو السعودية ومشاريع القطاعات األخرى، وهو عمل 

د تنفيذه خارج اململكة، وسيكون املركز بمثابة نقطة البداية لتشغيل يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من املعتا

  ”.مجمع األعمال النسائي واالستثمار فيه وتوفير بيئة عمل تكفل له تحقيق النجاح

أن شركة ويبرو ليميتد حرصت على  -عازم بريميجي -من ناحيته، بّين رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو املحدودة

ململكة لتوفير فرص العمل املالئمة للمرأة السعودية وتعزيز بيئة تشجع املزيد من النساء على تقديم الدعم لجهود ا

  املشاركة في األعمال التجارية واالستفادة من إمكاناتهم.
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جدير بالذكر أن مشروع مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة، يمثل عند اكتمال تشغيله، أكبر مركز من 

طقة يقدم خدمات الرسم الهندس ي وتقنية املعلومات ومساندة إجراءات األعمال، وسيستفيد منه عدد نوعه في املن

من القطاعات الحكومية والصناعية مثل قطاع البترول والغاز، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، إضافة 

 إلى قطاع االتصاالت وقطاع اإلنشاءات.
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  م 2016 مايو 5-هـ 1437 رجب 28الخميس 

 نورة_األمرية_يقدمها مقهى اإلبداع بـ #جامعة 2030مشروعات التعليم 

نظمت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، اللقاء الرابع ملقهى 

يهدف إلى تبادل الخبرات املهارات بين منسوبات العمادة وتحفيز املواهب واإلبداعات الفردية  اإلبداع، والذي

 والجماعية.

وأوضحت مديرة إدارة ”.. التعليم والتعلم اإللكتروني.. التعريف والتفعيل“ 2٠3٠تناول اللقاء رؤية السعودية 

تاحية، أن الرؤية هي بمثابة الرادار الذي يوجهنا إلى في كلمتها االفت -الدكتورة فادية الخضراء -التطوير بالعمادة

الوجهة الصحيحة، مبينة أن هذا اللقاء من خالل ورش العمل سيلقي الضوء على املشاركات ببندين من بنود رؤية 

، حيث تطلب من املشاركات تقديم أفكار ومشاريع وبرامج لتفعيل ”التعليم والتعلم اإللكتروني“ 2٠3٠السعودية 

ة في مجال التعلم اإللكتروني، ثم تعرض مخرجات اللقاء في معرض األفكار، وتقوم املشاِركات بقراءة األفكار الرؤي

واملشاريع في معرض األفكار، ويقّيمن املشاريع بوضع إشارة صح أمام أفضل املشاريع املعروضة، ثم يتم اإلعالن عن 

محور ترسيخ القيم اإليجابية في شخصيات “ات مثل أكثر من خمسة مشاريع نالت أكبر نسبة تصويت من املشارك

 ”.أبنائنا بتطوير املنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها

حيث فاز مشروع برنامج قصص لألطفال، والخاص بتعزيز القيم لدى الطفل مثل التعاون والصدق واالحترام 

للمشكلة املطروحة، ووفق إجابته ينتقل تقدمها شخصية كرتونية، تتضمن القيمة، وعلى الطفل أن يستجيب 

، حيث يطرحون من خاللها اقتراحاتهم ويناقشون القضايا ”محور إنشاء مجالس ألولياء األمور ”للمستوى الثاني، و

التي تمس تعليم أبنائهم، وفاز مشروع إضافة خاصية تقييم من قبل أولياء األمور للمعلمين من كافة مجاالت 

 تطوير أداء املعلم.التعليم والتعلم بهدف 

م؛ لتمكينهم من إقامة 2٠2٠هـ/ 1442من األسر في األنشطة املدرسية بحلول عام  %8٠وحول محور إشراك 

شراكة نوعية مع املدرسة، فاز مشروع تأسيس قاعدة بيانات ألولياء األمور تضم تخصصاتهم ومهاراتهم ومواهبهم 

رسية، وسيتم طرح هذه املشاريع ضمن مجموعات التركيز في التي يمكن أن يساهموا بتقديمها في األنشطة املد

http://www.almowaten.net/?p=507713
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وتحقيق أهدافها من أجل  2٠3٠جامعة األميرة نورة لتطوير األفكار إلى مشاريع تساهم في تحقيق رؤية السعودية 

 بناء الوطن واإلنسان.
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حرم أمري منطقة الرياض ترعى امللتقى التطوعي األول جلامعة األمرية 
 "نورة العطاء"نورة 

 جامعة أمس ”األول  التطوعي العطاء نورة“ ملتقى حاضرات أنظار التطوعية مشاريعهن في السعوديات تجارب لفتت

 البيضاء القرية تجربتي عرض عند حصل كما بالتفاعل التجارب هذه حظيت حيث عبدالرحمن، بنت نورة األميرة

 تنظيم أعمال خلف املستمر والتعليم خدمةاملجتمع عمادة فيه تقف الذي الوقت في ذلك يأتي(.. كفو) ومشروع

  جامعة ومديرة  سعود بن محمد بنت نورة األميرة السمو صاحبة الرياض منطقة أمير حرم  رعته الذي امللتقى

 هـ1437 رجب 7إلى 3 بين أيام 5  مدى على امللتقى وقائع ستستمر حيث العميل، هدى الدكتورة نورة األميرة

 مرافق معرض مع فيه األداء وتطوير بالتطوع متخصصة عمل ورش جانب إلى م،2٠1٦ إبريل 14و 1٠ املوافق

  بنت نورة األميرة جامعة محمد بنت نورة األميرة السمو صاحبة الرياض منطقة أمير حرم شكرت حيث .للتوظيف

 الخيري  العمل مجال في العمل من املزيد إلى داعية السعودية، واملرأة املجتمع خدمة من ماتبذله على عبدالرحمن

 عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة مديرة معالي استشهدت فيما.والرعاة املشاركين تكريم ذلك تلى والتطوع،

 العميل وقدمت التطوعي، الخيري  والعمل العطاء في الوطن رموز  من كرمز نورة باألميرة العميل هدى الدكتورة

 ملشاركتهما خالد بن فهد نوفبنت األميرة السمو وصاحبة الفيصل هيفاء األميرة امللكي السمو لصاحبة  شكرها

 وحجم التطوعي العمل إن“ العميل وقالت املكرمة، مكة منطقة في البيضاء قرية لتطوير الرائدة تجربتهما بعرض

  فيه االنخراط
ً
 والرقي، التقدم في ازدادت كلما فاألمة وازدهارها، األمم تقدم رموز  من رمزا

 الوظيفة عليها ترتكز التي الزاوية حجر التطوعي العمل يعتبر كما الخيري، التطوع أعمال في مواطنيها انخراط ازداد

 تلبي مستدامة اجتماعية مبادرات وتبني املجتمع خدمة في واملتمثلة الجامعي، العالي التعليم ملؤسسات الثالثة

http://almnatiq.net/225671/
http://almnatiq.net/225671/
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 خالل من عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة تطلع  إلى مشيرة ،”الراهن العصر وتحديات ومتطلبات حاجات

 العمل تشجيعوتنظيم في رائدة تكون  أن إلى والقيم للمعرفة املرأة ومنارة شاملة جامعة بوصفها ورسالتها رؤيتها

 خطط دعم في حقيقية شريكة لتصبح ودعمها املجتمعية الشراكة  في املرأة دور  وإبراز الصحيح، بمفهومه التطوعي

 نساء تبنتها رائدة تطوعية ومشاريع تجارب على الضوء ليسلط امللتقى هذا ويأتي البالد، تمربها التي الواسعة التنمية

 امللتقى استعرض حين وفي.مستدام إيجابي تغييرمجتمعي وإحداث والبشري  البيئي االستثمار الى يهدفن مميزات

 آمال الدكتورة املستمر والتعليم املجتمع عمادة عميدة أكدت التطوعي، العمل جوانب أهم يستعرض مرئي عرض

 السيما واملجتمع الوطن خدمة سبيل في االستراتيجية وغاياتها الجامعة أهداف ضمن يأتي امللتقى هذا أن  الهبدان

 االبداعي الوطني التطوعي العمل ريادة“ جلسة األصقه آمنة الدكتورة أدارت آخر، جانب من.السعودية املرأة

 صاحبة عنه تحدثت الذي ”القريةالبيضاء تجربة“ األول  موضوعات، ثالثة تضمنت التي ”البيئي املجال في املستدام

 الوطني للعماللتطوعي والتنظيمية االدارية التحديات“ حول  الثاني املوضوع ثم فهد، بنت نوف األميرة امللكي السمو

  الثالث املوضوع جاء فيما الفيصل، هيفاء األميرة امللكي السمو صاحبة عنه وتحدثت ”البيئي املجال في

 الزواري، ميان االستاذة من كال قدمته ”التنمية مجال في الوطني التطوعي العمل مستقبل استشراف”حول 

 املبتكر الوطني التطوعي العمل“ الثانية العلمية الجلسة  هيااملنيع الدكتورة أدارت فيما.سلمان فاطمة واالستاذة

 ،”كفو“ مشروع تجربة وهو األول  موضوعات، 3 تضمنت حيث ”البشرية املوارد وتنمية استقطاب في واملستدام

 تنميةاملوارد استقطاب تحديات“ وهو الثاني املوضوع عن تحدثت فيما السدحان، بدرية الدكتورة عنه وتحدثت

  فقد األخير املوضوع أما ثنيان، بن عبدهللا بن سعود بنت الجوهرة األميرة ،”الوطني التطوعي للعمل البشرية

 امللكي السمو صاحبة عنه وتحدثت ”البشرية التنمية مجال في الوطني العماللتطوعي مستقبل استشراف“ كان

 .الفيصل عبدالرحمن بنت البندري  االميرة

 من كبيرا اقبال شهد الذي التوظيف معرض أعمال انطلقت األول، التطوعي العطاء نورة ملتقى هامش وعلى

 وتسليط املستدام، الوطني التطوعي العمل في االبداع صناعة إلىتشجيع امللتقى يهدف حيث واملشاركات، الطالبات
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 إلى اضافة املجال، هذا في االصيلةواملبتكرة التجارب عرض خالل من املستدام الوطني التطوعي العمل على الضوء

 املستقبلية االفاق واستشراف ومواجهتها، وكيفية املستدام الوطني التطوعي العمل تواجه التي التحديات عرض

 صبغة ذات مبتكرة وطنية تطوعية مبادرات واستنباط للوطن مستدامة تنمية كعامل ودوره التطوعي للعمل

 عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة طالبات التوظيفي واملعرض امللتقى من كال يستهدف ذلك، إلى.مستدامة

 أن علما  الجامعة، من معتمدة رسمية شهادة على فيالنهاية املشاركات تحصل حيث األخرى، الجامعات وطالبات

 .فيها واملشاركة العمل ورش حضور  ساعات بعدد مرتبط الشهادة هذه منح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
255 

  م 2016 أبريل 11-هـ 1437 رجب 4 اإلثنين

 يوم الصحة العاملي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن

بيوم  أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الصيدلة وحدة خدمة املجتمع فعالية للمشاركة 

أبريل من كل عام، وذلك بمبادرة كريمة من مالكة مدارس الديوان األهلية للبنين  7الصحة العالمي الذي يوافق يوم 

والبنات بالرياض سمو األميرة مضاوي بنت محمد ال سعود وتحت رعاية سعادة وكيلة الجامعة للشؤون الصحية 

ارية والتعليمية، حث ألقت عميدة كلية الصيدلة الدكتورة سمر السقاف، وبحضور الطالبات والهيئة االد

الدكتورة نوال الرشيد كلمة رحبت فيها بالحضور حيث نّوهت بحرص الجامعة على املشاركة في كل املناسبات 

العاملية ذات العالقة بالتعليم واملرأة والطفل وكل مامن شأنه خدمة املجتمع متمنية أن تستفيد طالبات الكلية 

التعريف بيوم الصحة العالمي واالستفادة من االستشارات املقدمة لهن في هذه الفعالية، ثم ألقت  ومنسوباتها من

وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف أوضحت فيها أن للصحة دور مهم في الشعور بالسعادة 

عقلية والجسدية و لذلك تم وأن أهم ما يجب أن تهتم به الشعوب هو الحفاظ على صحة االنسان الروحية و ال

تخصيص يوم عالمي يهتم بالشؤون الصحية، مشيرة إلى أن اململكة العربية السعودية تحرص على إقامة الفعاليات 

البرامج التعليمية املختلفة التي تصب في رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد  والنشاطات التي تهدف لنشر 

 املجتمع.

 –ض وجراحة الجلد والليزر في عيادات ديرما البروفيسور الدكتور عبد هللا العيس ى هذا وقد شارك استشاري امرا

بتقديم النصائح التي تخص صحة الشعر و البشرة و تحدث بإسهاب عن مشكلة حب  –عبر الشبكة التلفزيونية  

كتور لؤي الشباب و أسبابها و طرق عالجها، ثم تحدث عضو الجمعية األمريكية لطب األسنان التجميلي الد

 أن أبعاد األسنان تخضع لنسب 
ً
جاموس عن صحة الفم واألسنان وعن املعايير الذهبية وكيفية قياسها موضحا

كما بّين أن تبييض األسنان ومعدل ذلك يختلف من شخص آلخر وفقا للون ” النسب الذهبية للجمال“ثابتة تسمى 

يما يخص التهابات اللثة و قرح الفم وأنواع معاجين األصلي للسن، ثم أجاب د. جاموس عن استفسارات الطالبات ف

 األسنان املفضل استخدامها.

الجدير بالذكر أن الفعالية تضمنت مجموعة من األركان لقياس ضغط الدم ومستوى السكر حيث تم توزيع 

مراض اللثة و بروشورات لألستاذ املساعد بكلية الصيدلة في جامعة األميرة نورة الدكتورة عبير قاسم والتي تخص أ

 الطرق املختلفة لعالجها.

 

 

 

http://almnatiq.net/226375/
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حرم أمري منطقة الرياض ترعى امللتقى التطوعي األول جلامعة األمرية 

 نورة )نورة العطاء(

 أمس ”األول  التطوعي العطاء نورة“ ملتقى حاضرات أنظار التطوعية مشاريعهن في السعوديات تجارب لفتت 

 القرية تجربتي عرض عند حصل كما بالتفاعل التجارب هذه حظيت حيث عبدالرحمن، بنت نورة األميرة جامعة

 أعمال خلف املستمر والتعليم املجتمع خدمة عمادة فيه تقف الذي الوقت في ذلك يأتي(.. كفو) ومشروع البيضاء

 ومديرة سعود بن محمد بنت نورة األميرة السمو صاحبة الرياض منطقة أمير حرم  رعته الذي امللتقى تنظيم

 رجب 7إلى 3 بين أيام 5  مدى على امللتقى وقائع ستستمر حيث العميل، هدى الدكتورة نورة األميرة جامعة

 معرض مع فيه األداء وتطوير بالتطوع متخصصة عمل ورش جانب إلى م،2٠1٦ إبريل 14و 1٠ املوافق هـ1437

 نورة األميرة جامعة محمد بنت نورة األميرة السمو صاحبة الرياض منطقة أمير حرم شكرت حيث.للتوظيف مرافق

 العمل مجال في العمل من املزيد إلى داعية السعودية،  واملرأة املجتمع خدمة من ماتبذله على عبدالرحمن بنت

 بنت نورة األميرة جامعة مديرة معالي استشهدت فيما.والرعاة املشاركين تكريم ذلك تلى والتطوع، الخيري 

 وقدمت التطوعي، الخيري  والعمل العطاء في الوطن رموز  من كرمز نورة باألميرة العميل هدى الدكتورة عبدالرحمن

 خالد بن فهد نوفبنت األميرة السمو وصاحبة الفيصل هيفاء األميرة امللكي السمو لصاحبة  شكرها العميل

  العمل إن“  العميل وقالت املكرمة، مكة منطقة في البيضاء قرية لتطوير الرائدة تجربتهما بعرض ملشاركتهما

  فيه االنخراط وحجم التطوعي
ً
 ازداد والرقي، التقدم في ازدادت كلما فاألمة وازدهارها، األمم تقدم رموز  من رمزا

 الخيري، التطوع أعمال في مواطنيها انخراط

 الجامعي، العالي التعليم ملؤسسات الثالثة الوظيفة عليها ترتكز التي الزاوية حجر التطوعي العمل يعتبر كما

 ،”الراهن العصر وتحديات ومتطلبات حاجات تلبي مستدامة اجتماعية مبادرات وتبني املجتمع خدمة في واملتمثلة

 املرأة ومنارة شاملة جامعة بوصفها ورسالتها رؤيتها خالل من عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة تطلع  إلى مشيرة

 في املرأة دور  وإبراز الصحيح، بمفهومه التطوعي العمل تشجيعوتنظيم في رائدة تكون  أن إلى والقيم للمعرفة

http://almnatiq.net/226378/
http://almnatiq.net/226378/
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 هذا ويأتي البالد، تمربها التي الواسعة التنمية خطط دعم في حقيقية شريكة لتصبح ودعمها املجتمعية الشراكة

 والبشري  البيئي االستثمار الى يهدفن مميزات نساء تبنتها رائدة تطوعية ومشاريع تجارب على الضوء ليسلط امللتقى

 العمل جوانب أهم يستعرض مرئي عرض امللتقى استعرض حين وفي.مستدام إيجابي تغييرمجتمعي وإحداث

 ضمن يأتي امللتقى هذا أن  الهبدان آمال الدكتورة املستمر والتعليم املجتمع عمادة عميدة  أكدت التطوعي،

 .السعودية املرأة السيما واملجتمع الوطن خدمة سبيل في االستراتيجية وغاياتها الجامعة أهداف

 املجال في املستدام االبداعي الوطني التطوعي العمل ريادة“ جلسة األصقه آمنة الدكتورة أدارت آخر، جانب من

 األميرة امللكي السمو صاحبة عنه تحدثت الذي ”القريةالبيضاء تجربة“ األول  موضوعات، ثالثة تضمنت التي ”البيئي

 ”البيئي املجال في الوطني للعماللتطوعي والتنظيمية االدارية التحديات“ حول  الثاني املوضوع ثم فهد، بنت نوف

 مستقبل استشراف”حول  الثالث املوضوع جاء فيما الفيصل، هيفاء األميرة امللكي السمو صاحبة عنه وتحدثت

 فيما.سلمان فاطمة واالستاذة الزواري، ميان االستاذة من كال قدمته ”التنمية مجال في الوطني التطوعي العمل

 وتنمية استقطاب في واملستدام املبتكر الوطني التطوعي العمل“ الثانية العلمية الجلسة هيااملنيع الدكتورة أدارت

 بدرية الدكتورة عنه وتحدثت ،”كفو“ مشروع تجربة وهو األول  موضوعات، 3 تضمنت حيث ”البشرية املوارد

 التطوعي للعمل البشرية تنميةاملوارد استقطاب تحديات“ وهو الثاني املوضوع عن تحدثت فيما السدحان،

 مستقبل استشراف“ كان فقد األخير املوضوع أما ثنيان، بن عبدهللا بن سعود بنت الجوهرة األميرة ،”الوطني

 بنت البندري  االميرة امللكي السمو صاحبة عنه وتحدثت ”البشرية التنمية مجال في الوطني العماللتطوعي

 شهد الذي التوظيف معرض أعمال انطلقت األول، التطوعي العطاء نورة ملتقى هامش وعلى.الفيصل عبدالرحمن

 الوطني التطوعي العمل في االبداع صناعة إلىتشجيع امللتقى يهدف حيث واملشاركات، الطالبات من كبيرا اقبال

 هذا في االصيلةواملبتكرة التجارب عرض خالل من املستدام الوطني التطوعي العمل على الضوء وتسليط املستدام،

 واستشراف ومواجهتها، وكيفية املستدام الوطني التطوعي العمل تواجه التي التحديات عرض إلى اضافة املجال،

 مبتكرة وطنية تطوعية مبادرات واستنباط للوطن مستدامة تنمية كعامل ودوره للعماللتطوعي املستقبلية االفاق

 بنت نورة األميرة جامعة طالبات التوظيفي واملعرض امللتقى من كال يستهدف ذلك، إلى.مستدامة صبغة ذات

 الجامعة، من معتمدة رسمية شهادة على فيالنهاية املشاركات تحصل حيث األخرى، الجامعات وطالبات عبدالرحمن

 .فيها واملشاركة العمل ورش حضور  ساعات بعدد مرتبط الشهادة هذه منح أن علما
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  م 2016 أبريل 12-هـ 1437 رجب 5 الثالثاء

 يوم الصحة العاملي جبامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الصيدلة وحدة خدمة املجتمع فعالية للمشاركة بيوم أقامت جامعة  

أبريل من كل عام، وذلك بمبادرة كريمة من مالكة مدارس الديوان األهلية للبنين  7الصحة العالمي الذي يوافق يوم 

دة وكيلة الجامعة للشؤون الصحية والبنات بالرياض سمو األميرة مضاوي بنت محمد ال سعود وتحت رعاية سعا

الدكتورة سمر السقاف، وبحضور الطالبات والهيئة االدارية والتعليمية، حث ألقت عميدة كلية الصيدلة 

الدكتورة نوال الرشيد كلمة رحبت فيها بالحضور حيث نّوهت بحرص الجامعة على املشاركة في كل املناسبات 

ة والطفل وكل مامن شأنه خدمة املجتمع متمنية أن تستفيد طالبات الكلية العاملية ذات العالقة بالتعليم واملرأ

ومنسوباتها من التعريف بيوم الصحة العالمي واالستفادة من االستشارات املقدمة لهن في هذه الفعالية، ثم ألقت 

بالسعادة وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر السقاف أوضحت فيها أن للصحة دور مهم في الشعور 

وأن أهم ما يجب أن تهتم به الشعوب هو الحفاظ على صحة االنسان الروحية و العقلية والجسدية و لذلك تم 

تخصيص يوم عالمي يهتم بالشؤون الصحية، مشيرة إلى أن اململكة العربية السعودية تحرص على إقامة الفعاليات 

ة التي تصب في رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد البرامج التعليمية املختلف والنشاطات التي تهدف لنشر 

 املجتمع.

 –هذا وقد شارك استشاري امراض وجراحة الجلد والليزر في عيادات ديرما البروفيسور الدكتور عبد هللا العيس ى 

بتقديم النصائح التي تخص صحة الشعر و البشرة و تحدث بإسهاب عن مشكلة حب  –عبر الشبكة التلفزيونية  

الشباب و أسبابها و طرق عالجها، ثم تحدث عضو الجمعية األمريكية لطب األسنان التجميلي الدكتور لؤي 

 أن أبعاد األسنان تخضع لنسب 
ً
جاموس عن صحة الفم واألسنان وعن املعايير الذهبية وكيفية قياسها موضحا

ذلك يختلف من شخص آلخر وفقا للون كما بّين أن تبييض األسنان ومعدل ” النسب الذهبية للجمال“ثابتة تسمى 

األصلي للسن، ثم أجاب د. جاموس عن استفسارات الطالبات فيما يخص التهابات اللثة و قرح الفم وأنواع معاجين 

 األسنان املفضل استخدامها.

الجدير بالذكر أن الفعالية تضمنت مجموعة من األركان لقياس ضغط الدم ومستوى السكر حيث تم توزيع 
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ات لألستاذ املساعد بكلية الصيدلة في جامعة األميرة نورة الدكتورة عبير قاسم والتي تخص أمراض اللثة و بروشور 

 الطرق املختلفة لعالجها.
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  م 2016 أبريل 12-هـ 1437 رجب 5 الثالثاء

 يف جامعة األمرية نورة "القراءة للجميع"
كلية التربية فعالية بعنوان )القراءة  الطالبي فينظمت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمركز النشاط  

 في البهو 27/٦/1437للجميع(، وذلك يوم الثالثاء املوافق 
ً
هـ من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشر ظهرا

 الخلفي لكلية التربية.

متوافقة مع رسالة كلية التربية  وأكدت عميدة كيلة التربية في الجامعة د. إمامة الشنقيطي أن هذه الفعالية تأتي 

 ووفق معايير عاملية، إلثراء املعرفة اإلنسانية، وتطوير امليدان التربوي 
ً
 ومهنيا

ً
املتمثلة في تأهيل كوادر تربوية معرفيا

اإلسهام في تكوين  ا يحقق التنمية املستدامة، مشيرة إلى حرص الكلية علىانطالقا من حاجات املجتمع وقيمة بم

شخصية الطالبة الجامعية املتكاملة املتوازنة، واستثمار أوقات الطالبات في برامج هادفة ومفيدة للكشف عن 

ن كل طالبة من ممارسة هواياتها ونشاطاتها الترويحي
ّ
ة املالئمة الذي مواهبهم وقدراتهم وصقلها، في جو مناسب يمك

يعيد لها حيويتها بعد املجهود املبذول في الدراسة واالستذكار وصقل شخصيتها وابراز مميزاتها، وتنمية الحس الثقافي 

، منوهة بالرعاية الكريمة املستمرة للكلية وأنشطتها وطالباتها من لدن مديرة 
ً
وحب القراءة لدى الطالبات عموما

 الجامعة د.هدى العميل.
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  م 2016 أبريل 13-هـ 1437 رجب 6 األربعاء

 يف آداب جامعة األمرية نورة" اإلتكيت وفنون املائدة"

ظمت مسابقة بين طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حول )اإلتيكيت وفنون  
ُ
بقسم اللغة  املائدة(ن

ولى على تنسيق 
ُ
العربية في كلية اآلداب أمس يوم الثالثاء. حيث استند معيار الطاوالت الفائزة باملراكز الثالث األ

  الطاولة واملعلومة التي تعرضها الطالبة للضيوف.

نشاط أجواٌء من ويالحظ اتباع أحدث األساليب في تقديم املوائد وأصول اللباقة أثناء تناول الطعام، فيما ساد ال

ق الصلة بينهن.
ّ
  الرقّي واملرح بين الطالبات واألستاذات مما وث

إلى ذلك، ترتكز فكرة فعالية اإلتيكيت وفنون املائدة على االبتكار وعدم التبعّية في كل ش يء من تلك الفنون، حيث 

 تم توظيفها بما يناسب عاداتنا وقيمنا ومبائنا.
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  م 2016 أبريل 14-هـ 1437 رجب 7 الخميس

 يوم للمهنة بكلية علوم احلاسب واملعلومات جبامعة األمرية نورة

أكدت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حرصها على إقامة فعالية )يوم املهنة( كل عام، حيث أن ذلك يتوافق  

الجامعة بإعداد وتزويد الخريجات باملعارف العلمية واملهارات املهنية ملمارسة العمل االجتماعي بما مع توجهات 

في أروقة كلية علوم الحاسب ” نحو غٍد واعد“يتالءم مع احتياجات سوق العمل، وتأتي هذا العام تحت شعار 

مؤسسات القطاع الخاص والحكومي والذي من خالله تتم استضافة مجموعة متميزة من الشركات و  واملعلومات، 

وذلك لتتاح الفرصة لخريجات الكلية لاللتقاء بهم والتعرف على احتياجات سوق العمل ومجاالت العمل 

 املستقبلية.

من جهتها أعلنت كلية علوم الحاسب واملعلومات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدعوة العامة للمشاركة في 

  -17املوافق   هـ 1437رجب  12_ 1٠والتي ستقام بإذن هللا تعالى في الفترة من األحد إلى الثالثاء  هذه الفعالية وإثرائها

كلية علوم الحاسب واملعلومات، من جهتها أكدت عميدة كلية علوم الحاسب  – 3Aابريل وذلك في محطة  19

بانة على أن رؤية الكلية تلتزم واملعلومات بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة سحر بنت سراج ش

وفق معايير عاملية تحقق اقتصاد املعرفة وتساهم في  بالتميز التعليمي والبحثي في مجاالت علوم الحاسب واملعلومات

خدمة املجتمع ودفع عجلة التنمية وهذا ما تؤكد عليه رسالة الكلية التي تتضمن تأهيل كفاءات نسائية تنافس 

 في 
ً
 ومهنيا

ً
مجاالت الحاسب واملعلومات من خالل برامج تعليميه وفق معايير عاملية وبشراكات ريادية تسهم اكاديميا

وتأسس للبحث العلمي، مشيرة إلى أن الفعالية تشمل العديد من ورش العمل املتميزة التي   في بناء اقتصاد املعرفة

الشخصية وطرق اختيار الوظيفة والتي تركز على احتياجات الخريجات كإعداد السيرة الذاتية وفنون املقابالت 

يقدمها مجموعة متميزة من املدربين من داخل الجامعة وخارجها، وأوضحت د. سحر شبانة أن الكلية حريصة على 

إقامة معرض مشاريع التخرج والذي يتيح للطالبات عرض ملخصات النتاجهن العلمي في مجاالت كثيرة من علوم 

عالية في هذا العام مجموعة من املسابقات املتميزة في مجال البرمجة وهياكل الحاسب واملعلومات ويصاحب الف

 البيانات مع جوائز متميزة للفائزات.
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  م 2016 أبريل 17-هـ 1437رجب  10 األحد

 طالبات جامعة األمرية نورة يف جولة مبدينة التقنية

نظم قسم العلوم الرياضية بكلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن رحلة لطالباته إلى مدينة امللك  

، للتعرف على أقسامها، كان أبرزها قسم الروبورت والتقنيات املطروحة فيه، 
ً
عبدالعزيز للعلوم والتقنية مؤخرا

التصوير الفوتوغرافي، كما تم التعرف على الفرص  حيث تم التعرف على طريقة التصوير ثالثي األبعاد في قسم

 الوظيفية املتاحة باملدينة والفرص املطروحة لتدريب الطالبات في االجازة الصيفية.

من جانب آخر، عقد قسم العلوم الرياضية دورة في تطوير الذات واملهارات الشخصية )وجدتها فأحببتها( لألستاذة 

،
ً
واستهدفت تمكين الطالبة من خالل النشطة الالمنهجية بالتعرف على مفهوم  سمية عبدالعزيز الثميري مؤخرا

 ومهارات حب الذات واستثمار ما بداخل الفرد دون انتظار أي دعم خارجي.
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 م 2016 أبريل 19-هـ 1437 رجب 12 اإلثنين

 داخل حرم جامعة األمرية نورة كاتبات سعوديات يف جولة 7

كاتبات في حرم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مطلع األسبوع الجاري، في لقاء ثقافي أكاديمي  7اجتمعت  

 ليشهدن أحدث اإلنجازات التي وصلت إليها الجامعة ويقفن على واقع التطور األكاديمي واملنهي والعمراني.

زينب الخضري وسهام الشارخ  الكاتبات: الدكتورةشهدت قاعة كبار الشخصيات في املكتبة املركزية نقطة انطالق 

ومديرة التحرير نوال الراشد من صحيفة الرياض، الدكتورة هيا السمهري من صحيفة الجزيرة، سارة الرشيدان 

 قتصادية.وعبير العلي من صحيفة الوطن، الدكتورة هيا الجوهر من صحيفة اال

وحيث املكتبة املركزية لجامعة األميرة نورة، رافقت مسؤوالت من اإلدارة العامة لإلعالم واإلدارة العامة العالقات 

العامة الكاتبات خالل عرض مرئي لفيلم تعريفي بالجامعة مع عرض تقرير معلوماتي إحصائي حول مشاريع وبرامج 

نتباه الكاتبات، إلى جانب التجول بين املقتنيات األثرية للمكتبة املركزية الجامعة، فيما لفتت تقنية الذراع اآللي ا

املوزعة بين ردهات املكتبة، مع أحدث تقنيات التثقيف واالطالع في املكتبة حيث الجهاز اآللي للتدريب الذاتي على 

لباحثات، كما كان هنالك اإلسعافات األولية، وغرف العرض، ومكاتب الخلوات التعليمية املزودة بخدمات مكتبية ل

 صالة لعرض كتب ومحطوطات أثرية حازت على إعجاب كاميرات عدد من الكاتبات.

ومن املكتبة املركزية، استقلت الكاتبات سيارات الجولف للتهيؤ لالنتقال إلى كلية طب األسنان، حيث تجولت 

ماذج تدريبية لرؤوس دمى تتدرب من خاللها الكاتبات في صالة تدريب طالبات طب األسنان للسنة الثانية املجهزة بن

الطالبات على مراحل العالج، كما شدت الدمية حصة انتباه الكاتبات بتقنيتها التي انفردت الجامعة باستقطابها 

 أللو مرة بين جامعات الدول العربية قبل ما يقارب ثالث سنوات من اليابان.

ن املترو إلى املركز الترفيهي للطالبات، حيث خاضت الكاتبات ومن كلية طب األسنان، استقلت الكاتبات في جولته

ألول مرة تجربة صعود املترو في الجامعة واطالعهن على معالم الجامعة خالل رحلة التوجه إلى ا ملركز الترفيهي، فما 

التدريس بالجامعة،  بين املرور بـ)مركز املؤتمرات، املبنى الرئيس إلدارة الجامعة، املراكز الترفيهية ألعضاء وعضوات

 املمتد على مساحة شاسعة من أرض الحرم الجامعي(.” سيفان ونخلة“اإلسكان، الكليات، أكبر شعار للمملكة 

وحيث املركز الترفيهي، اطلعت الكاتبات على )املسبح األوملبي، صاالت ألعاب كرة السلة والطائرة، السكواتش، إلخ 
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 …(.من رياضات مناسبة لطبيعة الطالبات

تمت الجولة بجلسة حوارية جمعت كال من الكاتبات مع وكيالت الجامعة، الدكتورة نادرة املعجل، الدكتورة 
ُ
وخ

 فاتن الزامل، الدكتورة نائلة الديحان، فايزة الفايز، والدكتورة هدى الوهيبي.
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 م 2016 أبريل 19-هـ 1437 رجب 12 اإلثنين

 الرمحن عبد بنت نورة األمرية لالستشارات األسرية يف جامعة "ترابط“

 مع االنطالق الفعلي للمركز، ” ترابط“بادرت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بإقامة ركن تعريفي بمركز 
ً
تزامنا

 لالستشارات األسرية في جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، تتمثل رؤيته في 
ً
الريادة في حيث أوضحت أنه مركزا

مجال االستشارات األسرية وبرامج التنمية والتوعية املجتمعية، كما يحمل رسالة تعزيز دور الجامعة في خدمة 

نها 
ّ
املجتمع ،كما يسعى إلى تحقيق رسالتها من خالل تفعيل السياسات والبرامج الوطنية في مجال تنمية املرأة لتمك

، وبّين املركز أهدافه وهي اإلسهام في تنمية املجتمع من خالل تنمية من بناء أسرة مترابطة تعكس ترابط املجتمع

أفراد األسرة وتعزيز عالقة الجامعة باملجتمع، و تقديم االستشارات والخدمات في املجاالت االجتماعية واألسرية 

أهمية األسرة والنفسية، والتعرف على الظواهر السلبية املتفشية في املجتمع والتصدي لها، وتوعية األفراد ب

واستقرارها ، وإعداد الكوادر املتخصصة في مجال االستشارات النفسية واالجتماعية، والعمل على توفير قاعدة 

بيانات حول األسرة، وآخرها كان بناء الشراكات املجتمعية مع مؤسسات العمل الخيري واملدني، اما الخدمات التي 

سرية واالجتماعية والنفسية والعالج الفردي والجماعي واألسري وبرامج يقدمها املركز فتتمحور حول االستشارات األ 

 التدريب وحمالت التوعية وكذلك البحوث والدراسات.

وأكدت الجامعة أن املركز يقدم خدمة االستشارات األسرية كمسؤولية اجتماعّية لدعم األسرة وبناء املجتمع وذلك 

الشخص أن يعالج من خاللها ما يواجهه من مشكالت تعوق من خالل خطط وعمليات واعية ومستمرة يستطيع 

عن طريق مرشدين اجتماعيين  وإمكاناته، وذلكتحقيق أهدافه في ضوء معرفته ورغبته الشخصية وطموحاته 

 ومستشارين متخصصين من ذوي الكفاءة العلمية واملهنية والخبرات املجتمعية بكل أمانة وثقة وسرية.

ة في قسم البرامج والتدريب في املركز هاجر القايدي بأن: الهدف العام من املركز هو زيادة من جانبها أعربت األستاذ

الترابط األسري في اململكة عموًما،وأّن التخطيط استمّر ملدة سنة كاملة للبرامج التوعوية التي تزيد من جودة 

 
ً
، وحيث إّن املركز يعمل فعلًيا منذ قرابة العالقات األسرية واالستشارات الفردية حالًيا ولألسرة بأكملها مستقبال

شهر، فقد أقام برنامجين األول عن الذات والعالقات، والثاني سلسلة من الدورات للموظفات والطالبات في عدة 

مجاالت في التواصل األسري،و يعمل على االستفادة من نتائج االستشارات والتقويم لتكوين خطة الفصل الدراس ي 

 تياجات التوعية والتثقيف األسري.القادم تلبية الح

  من جهته أعلن املركز عن وسائل االتصال به على املوقع اإللكتروني :

http://www.pnu.edu.sa/arr/centers/FCC 

 

 



 
267 

  م 2016 أبريل 20-هـ 1437 رجب 13 األربعاء

جامعة األمرية نورة ضمن اجلهات احلكومية األكثر تطبيقا للنظم 

 اإللكرتونية

 ضمن قائمة  
ً
 متقدما

ً
بين الجهات الحكومية   ”الفئة الخضراء ” تبوأت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم اإللكترونية في مجال التعامالت الحكومية اإللكترونية، وذلك وفقاألكثر 
ً
نتائج مؤشر القياس   تطبيقا

لقياس نضج الخدمات اإللكترونية الحكومية املقدمة في كافة القطاعات الحكومية، ضمن ” يسر“السادس لبرنامج 

ة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت نحو الخطى الحثيثة لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في اإلدار 

 مع أهداف ومعايير الخطة التنفيذية 
ً
التميز املعلوماتي في كافة الخدمات االلكترونية املقدمة ملنسوبيها، وتزامنا

 ”.يّسر“للتعامالت اإللكترونية الحكومية 

لي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت وُيعّد هذا اإلنجاز أحد الخطوات التي تخطوها الجامعة بدعم وتوجيه من معا

محمد العميل لتحسين ورفع مستوى الخدمات االلكترونية املقدمة في جميع الجوانب التقنية لدعم العملية 

التعليمية، حيث أكد املشرف العام على اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت الدكتورعبدالعزيز بن عمر 

 ملواصلة تعزيز جودة وكفاءة السدحان على أن هذا االنج
ً
از هو خطوة جديدة نقطعها على طريق التميز، وحافزا

ستفيدين من 
ُ
قدمة لكافة منسوبي الجامعة بما يلبي احتياجات وتوقعات كافة امل

ُ
الحلول والخدمات االلكترونية امل

 الخدمات اإللكترونية.

حكومًيا لقياس نضج الخدمات اإللكترونية الحكومية للتعامالت اإللكترونية يعد تقييًما ” يسر“ُيذكر أن برنامج 

  1٦٠لجميع قطاعات الدولة من هيئات، ووزارات، وجامعات ومؤسسات الحكومية، والتي تصل الى أكثر من 
ً
جهة

 يصنف الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات، ” يّسر“حكومية، وبناء على نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج 
ً
تقريرا

 إلنجا
ً
 زها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية في مستويات النضج العالية.وفقا
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 مشروع لتأهيل مدربات اجلودة.. يف جامعة األمرية نورة

نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في عمادة ضمان الجودة أطلقت وكالة الجامعة للتطوير والجودة في جامعة األميرة 

الخبرات املتناظرة: إعداد وتأهيل مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة “واالعتماد األكاديمي مشروع 

، وأكدت عميدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي سعادة الدكتورة/ أسماء بنت شايع ”واالعتماد األكاديمي

املشروع يأتي لتحقيق نشر ثقافة الجودة وتنمية مهارات وخبرات أعضاء هيئة التدريس ملراجعة  الشعيفان أن هذا

جودة البرامج األكاديمية ومساندتها للحصول على االعتماد البرامجي حسب معايير االعتماد املؤسسية والبرامجية 

ادرات الخطة االستراتيجية للجودة في جامعة للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، وهو يعد مرحلة ثانية ملب

األميرة نورة حيث احتوت املرحلة األولى على برنامج متكامل إلعداد مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة 

  مدربة ومراجعة داخلية استثمرتهن الجامعة خالل العامين املاضيين لنشر ثقافة الجودة 29أثمر عن تأهيل 

ريم بنت عبداملحسن السويلم أن   ية للبرامج، كما أكدت وكيلة ضمان الجودة سعادة الدكتورةواملراجعة الداخل

( دورة تدريبية، 14العمل على هذا املشروع يشمل حزمتين؛ األولى : سلسلة برامج تدريبية في مجال الجودة عددها )

امج الجامعة األكاديمية، كما يحوي املشروع والحزمة الثانية : التطبيق امليداني للتدريب واملراجعة الداخلية على بر 

 على اختبارات قبلية وبعدية لقياس أثر التدريب على املتدربات ومدى تمكنهن من املادة العلمية.

الجدير بالذكر أن عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي هي الجهة املسؤولة عن متابعة تقويم برامج الجامعة 

 UI“في تصنيف  179دارة مواكبة للمعايير املحلية و العاملية مما جعلها تتبوء املرتبة ال لضمان جودة التعليم واإل 

GreenMetric”  جامعة من أفضل الجامعات حول العالم. 2٠٠  الذي شملت قائمته 
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 "مستشارك اللغوي"جامعة نورة تطلق مبادرة 
والذي ” مستشارك اللغوي “طلق قسم اللغة العربية في كلية اآلداب في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادرة  

تستقبل من خالله االستفسارات اللغوية يوم األربعاء من كل اسبوع ملدة ساعتين اعتبارا من الساعة التاسعة 

، وأعلن القسم أن هذه الخدمة تعتبر في  ca_arabic@pnu.edu.saعبر البريد االلكتروني للقسم  صباحا وذلك

 ان هذه البادرة تأتي متفقة مع أهداف 
ً
مرحلتها األولى حيث تكون متاحة لجميع أقسام وكليات الجامعة موضحا

القسم والتي يأتي من أهمها اإلسهام في خدمة املجتمع بربط برامج اللغة العربية وآدابها في البكالوريوس و الدراسات 

تحقيق االتصال الثقافي و تعزيز التبادل املعرفي بعقد الشراكات  ق العمل و متطلبات التنمية، وكذلك العليا بسو 

توظيف التقنيات الحديثة في تعلم اللغة العربية و  األكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية املتميزة، باإلضافة إلى 

 آدابها تعلما ذاتيا
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 باليوم العاملي 2016جامعة األمرية نورة تنظم معرضا للكتاب 
ً
..احتفاء

 للكتاب وحقوق املؤلف
معالي مديرة برعاية  2٠1٦تنظم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة شؤون املكتبات معرض الكتاب 

رجب ملدة أسبوع، ويصاحبه فعاليات ثقافية وفكرية بمشاركة  2٠الجامعة الدكتورة هدى العميل، غدا األربعاء 

عدد من الجهات ذات العالقة، وحضور عدد من املؤِلفات الالتي سيوقعن مؤلفاتهن. حيث ُيتوقع نجاح املعرض 

 زائرة خالل أيام املعرض. 9٠٠٠وحضرته أكثر من الحالي كما نجحت معارض الكتاب السابقة في الجامعة 

من جانبها، أشارت عميدة شؤون املكتبات بالجامعة الدكتورة عفاف نديم إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار 

والذي يعد خطوة هامة على طريق نشر القراءة لجميع  2٠1٦لليوم العالمي للكتاب وحقوق املؤلف   االحتفاء

 لدعم الكتاب وستكون الزيارة  األعمار وتشجيع فرص
ً
االستمتاع بها، كما أنها فرصة للمكتبة للعمل جميعا

.
ً
 ملنسوبات الجامعة وسيدات املجتمع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا

إضافة الى حلقة ” أسرة قارئة..أمة واعية“، و ”القراءة وأثرها على الشخصية“حيث ستعقد عدد من الندوات مثل 

 ، يتخلل ذلك عدد من الدورات.”الكتابة وسيلة للسعادة الالمتناهية“اش نق

إلى ذلك تشارك أعرق الجامعات السعودية في معرض كتاب جامعة األميرة نورة، بدًء بجامعة امللك سعود، جامعة 

جامعة اإلمام محمد بن سعود االسالمية، جامعة امللك عبدالعزيز، جامعة أم القرى، جامعة امللك فيصل، ال

اإلسالمية، إلى جانب مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني، دارة امللك عبدالعزيز، وكذلك عدد من املكتبات 

العامة. فيما سيتم إطالق عدد من الحمالت والتعريف فيها، مثل: وحدة خدمات املستفيدين، نظام فيفا، وحملة 

 الكتاب الطائر.
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 اجامعة األمرية نورة تصقل املواهب الكيميائية لطالباته
تصقل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مواهب طالبات قيم الكيمياء في كلية العلوم، من خالل معرض نظمه 

نادي الكيمياء، بهدف توفير البيئة الدراسية املناسبة وصقل  قسم الكيمياء حملة اسمه )يوم الكيمياء( في مقر

مواهب وشخصيات الطالبات من خالل األعمال املقدمة، وقّدم املعرض العديد من التجارب العلمية واألبحاث 

ومشاريع التخرج لطالبات قسم الكيمياء، تخلل ذلك عدة أركان كركن العالم الجليل جابر بن حيان، وركن كيمياء 

ظالم، وركن األطفال الذي استقبل طالبات مدارس املنارات االبتدائية األهلية للتعرف على التجارب اآلمنة التي ال

يمكن لألطفال اجراؤها كصناعة العطور والبالستيك، باإلضافة إلى استضافة جهات خارجية ذات عالقة باملعرض 

وخبرتهم القيمة ولجنة املعامل واملختبرات، وتم  كنادي الكيمياء حياتي بجامعة امللك سعود الستعراض تجاربهم

تفعيل العديد من التجارب والعروض الحية من قبل الطالبات كركن الثلج الجاف، والصلصال، وصناعة 

 ”.قلبنا عليك“الصابون، وتجربة معجون الفيل، وحملة 

جزء من االهتمام باألنشطة  من جهتها قالت رئيسة قسم الكيمياء د. سميرة ابراهيم السعيدي بأن هذا املعرض

الالمنهجية والتي تهدف إلى تنمية مهارات الطالبة واكسابها العديد من الخبرات في مختلف املجاالت، حيث أنه يأتي 

متوافقا مع أهداف النادي ورسالته منوهة بالرعاية الكريمة التي يجدها النادي من لدن معالي مديرة الجامعة د. 

 هدى العميل.
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 محلة للتوعية باألمراض العصبية يف جامعة األمرية نورة

أطلقت جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن حملة التوعية باألمراض العصبية التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي  

بين طالبات ومنسوبات جامعة االميرة نورة، حيث تركزت الحملة التي نظمتها كلية الصحة وعلوم التأهيل على 

 االكثر  هي االعصابمجموعة من امراض 
ً
العصاب املتعدد ومرض الرعاش واعتالل مرض اعتالل ا مثل انتشارا

العضالت و الضمور العضلي و إصابات الحبل الشوكي ، طرحن الطالبات من خالل الحملة عالمات ظهور كل مرض 

وطرق التعامل معه وطرق عالجه ان امكن. وبينت الحملة ان اسباب االصابة تختلف وممكن ان تكون عوامل وراثية 

كر الذي يجب عليه املحافظة على نسبة السكر في دمه كي ال يصاب بمرض اعتالل أو اهمال للمرض، كمريض الس

االعصاب املتعدد، واشتملت الحملة على ركن تثقيفي يبّين اهمية الرياضة وأنها تساعد على تحسين صحة املفاصل 

لم لدى مرض ى واألربطة والعضالت كما تحسن الدورة الدموية، وتقلل اإلجهاد وأنها أفضل الطرق لتخفيف األ

 االعصاب والعضالت.

زار مكان الحملة التي القت إقباال كبيرا من داخل الكلية وخارجها عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة لينا  

فهمي حماد التي شكرت الطالبات على ما شاهدته من تنظيم و على ماسمعته من معلومات قيمة ومفيدة ووعدت 

 ملثل هذه الحمالت التوعوية.بكافة التسهيالت والدعم 
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 انتخاب عمومية مجعية اإلرشاد النفسي يف جامعة األمرية نورة

للجمعية العمومية النتخاب أعضاء أقامت كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن االجتماع األول  

 مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لإلرشاد النفس ي، في مقر الكلية.

 مع رسالة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بأن تكون جامعة شاملة للمرأة متميزة بريادتها 
ً
ويأتي ذلك متوافقا

 املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية.التعليمية وأبحاثها العلمية تسهم في بناء االقتصاد 

وقالت عميدة كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي في كلمتها التي ألقتها بهذه املناسبة أن هذا اليوم يشهد مولد 

 وحضور  واإلرشاد النفس يجمعية سيكون لها بمشيئة هللا دور رائد ومهم في تغيير املشهد املتعلق بالصحة النفسية 

في امليدان األكاديمي و التعليمي و الثقافي في اململكة العربية السعودية وسائر الوطن العربي وذلك ملا يتسم به قسم 

علم النفس بكلية التربية والذي سيكون املقر لهذه الجمعية من طاقات و خبرات واسعة وكل هذه عوامل لنجاح 

 الجمعية.

تها بالشكر الجزيل إلدارة الجمعيات العلمية بجامعة األميرة نورة بنت عبد وتقدمت عميدة كلية التربية في نهاية كلم

الرحمن على ما تبذله من جهد و اهتمام مباشر و إشراف وتقديم الدعم الكافي للجمعيات العلمية و الذي يحقق لها 

مية السعودية سبل العلم، كما تقدمت بالشكر للدكتورة أمل الشهري رئيسة اللجنة التأسيسية للجمعية العل

لإلرشاد النفس ي، متمنية للجميع التوفيق وأن تشهد الجمعية العلمية السعودية لإلرشاد النفس ي في اجتماعها 

 الدوري القادم نجاحات على أرض الواقع.

وذكرت الدكتورة منيرة الرشيد مديرة إدارة الجمعيات العلمية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بأن مناسبة 

الجمعية العلمية السعودية لإلرشاد النفس ي عالمة في تاريخ هذا الوطن املعطاء حيث إنها أول جمعية علمية  تدشين

لإلرشاد النفس ي على مستوى اململكة العربية السعودية تحضنها وترعاها جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، 

 لبحث العلمي واإلسهام في دعم حركة التنمية الوطنية.مشيرة إلى الدور الهام و الفاعل للجمعيات العلمية في نهضة ا

http://almnatiq.net/237517/?mobile=1
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 منذ نشأتها 
ً
 خاصا

ً
وأضافت أن جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن التي تحمل ريادة التعليم النسائي تولي اهتماما

 وبصفة مستمرة، وقد بذلت كل ما في وسعها لتوفير كل املقومات الالزمة 
ً
 و أفقيا

ً
له، و بالتطوير و الجودة رأسيا

 منها بدورها في تحقيق رسالتها و أهدافها ونتيجة للتوسع والنمو املتزايد الذي شهدته الجامعة في مجاالتها 
ً
إيمانا

التعليمية وتخصصاتها املختلفة فقد استشعرت الجامعة دور الجمعيات العلمية في بناء جسور الثقة و الشراكة و 

وات الرئيسية في تطوير العمل األكاديمي و البحثي و املنهي و التطوعي، أوجه التعاون بينها وبين املجتمع كأحد األد

 السيما أن الجامعة زاخرة بالكفاءات العلمية التي ينتظر منها الكثير في هذا املضمار.

وبينت الرشيد أن أعضاء اللجنة التأسيسية لهذه الجمعية أوسمة على صدر الوطن فهن يملكن رؤية ويحملن 

النتماء الحقيقي لتخصصاتهن ويحملن على عواتقهن مسئولية النهوض بها، منوهة إلى إسهاماتهن رسالة ويجسدن ا

في تنمية املجتمع فهن جنود مجندة في ساحات الفكر و الثقافة، ولهن صوالت وجوالت في الحقل اإلبداعي إلى جانب 

 دورهن التربوي في التعليم و املجتمع و العمل التطوعي.

شكرت مديرة إدارة الجمعيات العلمية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أعضاء اللجنة  وفي نهاية كلمتها

 لدعم مسيرتها لتكون ذات 
ً
 أو عطاء معنويا

ً
 ماديا

ً
التأسيسية للجمعية ولكل من أسدى خدمة أو مشورة أو دعما

ى تقديم هذا اليوم بالشكل الالئق أصل ثابت وفروع في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن هللا، كما شكرت القائمين عل

 من الهيئتين التعليمية و اإلدارية وجميع الحضور.
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  م 2016 أبريل 30-هـ 1437 رجب 23السبت 

يف جامعة األمرية نورة "التأتأة".. للتوعية باضطراب "أعطني فرصة"  

االميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية الصحة وعلوم التأهيل في قسم التخاطب والبلع يوم نظمت جامعة  

التي تهدف إلى نشر الوعي الصحي بين طالبات ومنسوبات الجامعة، للتوعية بماهية ” أعطني فرصة“الخميس فعالية 

وية، إلى جانب التعريف بالخدمة اضطرابات النطق واللغة، وأهمية الكشف املبكر عن االضطرابات النطقية واللغ

 املقدمة لهذه الفئة التي تسهم في دمجهم في املجتمع.

بدأت الفعالية بمحاضرة توعوية حول اضطراب )التأتأة( ابتدأت بالتعريف بالتأتأة وتأثيرها على سالسة الحديث 

مختلفة قد تكون بسبب الشعور حيث انها تبدأ منذ الطفولة وفي بعض الحاالت تستمر مدى الحياة وان اسبابها 

تأتأ“باإلحراج او اإلثارة أو تكون ألسباب عضوية، وأن على االشخاص الذين يتعاملون مع الشخص 
ُ
أن يكون ” امل

 تجاهه وان يتكلم معُه ببطء وال يقاطعه، ثم عرضت إحدى الطالبات تجربتها مع التأتأة بعنوان )حياتي 
ً
صبورا

من الجهود لزيادة وعي املجتمع في طرق التعامل مع هذه الفئة من الناس، ثم قدمت والتأتأة( متمنية بذل املزيد 

طالبات قسم التخاطب واللغة للحضور جهاًزا لتجربة معاناة املتأتأ ، وكان اول من قام بهذه التجربة وكيلة شؤون 

لفعالية بمسابقة الطالبات الدكتورة نسرين العواجي، ثم تم قياس مدى استيعاب الحضور واستفادته من ا

الكترونية، إلى ذلك شكرت سعادة عميدة الكلية الدكتورة لينا فهمي حماد الطالبات واملشرفات القائمات على هذه 

الحملة الجديدة من نوعها في الجامعة منوهة باهتمام معالي مديرة الجامعة بمثل هذه األنشطة ومتمنية للمصابين 

 بالتأتأة الشفاء وااليمان.

  م 2016 مايو 5-هـ 1437 رجب 28الخميس 

ألف  20جامعة األمرية نورة تدشن اكرب مركز نسائي لألعمال لتوظيف 

 سعودية

http://almnatiq.net/239579/?mobile=1 
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 م 2016 أبريل 20-هـ 1437 رجب 11 األحد

 طالبات جامعة األمرية نورة يف جولة مبدينة التقنية
نظم قسم العلوم الرياضية بكلية العلوم بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن رحلة لطالباته إلى مدينة امللك  

، للتعرف على أقسامها، كان أبرزها قسم
ً
الروبورت والتقنيات املطروحة فيه،  عبدالعزيز للعلوم والتقنية مؤخرا

حيث تم التعرف على طريقة التصوير ثالثي األبعاد في قسم التصوير الفوتوغرافي، كما تم التعرف على الفرص 

  الوظيفية املتاحة باملدينة والفرص املطروحة لتدريب الطالبات في االجازة الصيفية.

تطوير الذات واملهارات الشخصية )وجدتها فأحببتها( لألستاذة من جانب آخر، عقد قسم العلوم الرياضية دورة في 

، واستهدفت تمكين الطالبة من خالل النشطة الالمنهجية بالتعرف على مفهوم 
ً
سمية عبدالعزيز الثميري مؤخرا

 ومهارات حب الذات واستثمار ما بداخل الفرد دون انتظار أي دعم خارجي.
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 م 2016 يلأبر 20-هـ 1437 رجب 11 األحد

 جامعة األمرية نورة تطلق محلة " أخالقنا رسالة..بلغيها معنا "
أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن حملة "أخالقنا رسالة..بلغيها معنا"، نفذها مكتب النشاط الطالبي في 

متوافقة مع أهداف الجامعة كرفع مستوى الوعي لدى الطالبات بالعمل التطوعي كلية التربية، وتأتي هذه الحملة 

وتحفيزهن على املشاركة التطوعية داخل وخارج الجامعة، وإعداد شخصية مؤهلة للطالبات من خالل استثمار 

  أوقات فراغهن بأنشطة ثقافية، اجتماعية، ورياضية. .

البي الدكتورة أمل الجار هللا أن هذه الحملة جاءت متوافقة مع وقالت املشرفة على الحملة رئيسة النشاط الط

مقولة:"التحدثني عن الدين، ولكن دعني أراه في سلوكك"، فديننا اإلسالمي دين أخالق وسلوك يجب أن يتحلى بها 

 وفي كل مكان، مشيرة إلى أن هذا ما تهدف إليه الحملة من خالل توعية الطال
ً
بات املسلم وتكون عنوانه دائما

بضرورة املحافظة على البيئة واإلسهام في املحافظة على مرافق الجامعة ونظافتها ودعم القائمين على ذلك، وقد 

شارك الطالبات بأركان متميزة لتوعية الطالبات بعملية تدوير النفايات لحماية البيئة حيث خصص مكان في مركز 

ركات التدوير، وكان هناك أركان إلرشاد الطالبات إلى طريقة النشاط الطالبي الستالم العلب الفارغة و إرسالها لش

سقاية النباتات في الكلية، و أهمية إكرام النعمة وحفظها وعدم اإلسراف فيها حيث تم توزيع حاويات لحفظ 

الطعام الزائد في أماكن متفرقة من الكلية، وعلى هامش الحملة تم عرض مسرحية توعوية وترفيهية استمتع بها 

 ور، وفي الختام تّم تكريم املتميزات في الحملة.الحض
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  م 2016 أبريل 21-هـ 1437 رجب 14 الخميس

جامعة األمرية نورة ضمن اجلهات احلكومية األكثر تطبيقا للنظم 

 اإللكرتونية

 ضمن قائمة " الفئة الخضراء " بين الجهات الحكومية  
ً
 متقدما

ً
تبوأت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم اإللكترونية في مجال التعامالت الحكومية اإللكترونية، وذلك وفق نتائج مؤشر القياس 
ً
األكثر تطبيقا

حكومية املقدمة في كافة القطاعات الحكومية، ضمن السادس لبرنامج "يسر" لقياس نضج الخدمات اإللكترونية ال

الخطى الحثيثة لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت نحو 

 مع أهداف ومعايير الخطة التنفيذية
ً
 التميز املعلوماتي في كافة الخدمات االلكترونية املقدمة ملنسوبيها، وتزامنا

  للتعامالت اإللكترونية الحكومية "يّسر".

وُيعّد هذا اإلنجاز أحد الخطوات التي تخطوها الجامعة بدعم وتوجيه من معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت 

محمد العميل لتحسين ورفع مستوى الخدمات االلكترونية املقدمة في جميع الجوانب التقنية لدعم العملية 

د املشرف العام على اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت الدكتورعبدالعزيز بن عمر التعليمية، حيث أك

 ملواصلة تعزيز جودة وكفاءة 
ً
السدحان على أن هذا االنجاز هو خطوة جديدة نقطعها على طريق التميز، وحافزا

قدمة لكافة منسوبي الجامعة بما يلبي احتي
ُ
ستفيدين من الحلول والخدمات االلكترونية امل

ُ
اجات وتوقعات كافة امل

  الخدمات اإللكترونية.

ُيذكر أن برنامج "يسر" للتعامالت اإللكترونية يعد تقييًما حكومًيا لقياس نضج الخدمات اإللكترونية الحكومية 

  1٦٠لجميع قطاعات الدولة من هيئات، ووزارات، وجامعات ومؤسسات الحكومية، والتي تصل الى أكثر من 
ً
جهة

 يصنف الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات، حك
ً
ومية، وبناء على نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج "يّسر" تقريرا

 إلنجازها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية في مستويات النضج العالية.
ً
 وفقا
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 م 2016 أبريل 10-هـ 1437 رجب 3 األحد

 نورة تقيم يوما ترفيهيا لذوي االحتياجات اخلاصةجامعة األمرية 

العب حتى “نظمت جمعية صوت متالزمة داون الخميس املاض ي، فعاليات نشاطها السنوي الترفيهي والتوعوي 

 حرم داخل الرياض ي املجمع في عبدالرحمن، بنت نورة األميرة جامعة العام هذا استضافته الذي ،″9تتعب 

 .الجامعة

الفعاليات بجانب طالب مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز ملتالزمة داون التابعة للجمعية، كل من وشارك في 

أطفال جمعية األطفال املعاقين، ومعهدي الصم واملكفوفين، واملركز الوطني للتوّحد، وجمعية النهضة النسائية، 

ئيسة جمعية صوت متالزمة داون، أن وجمعية سند، وجمعية دسكا، وجمعية إنسان. وأوضحت نوال بابقي نائبة ر 

النشاط يهدف إلى دمج األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة مع غيرهم من األطفال، وقضاء يوم ترفيهي ممتع 

يشتمل على عديد من الفعاليات واأللعاب واملسابقات واملسرح، واألركان الترفيهية والوجبات الغذائية، ونوهت نائبة 

النشاط يهدف كذلك إلى تعزيز عالقة ذوي متالزمة داون، وذوي االحتياجات الخاصة مع  رئيسة الجمعية بأن هذا

املجتمع. من جانبها نوهت فاطمة ملك املديرة التنفيذية للجمعية بدعم املسؤوالت في جامعة األميرة نورة بنت 

املناسبة، التي يقدم  ، ما أسهم في تحقيق أهدافها، ومن ذلك استضافة هذه”صوت“عبدالرحمن، الدائم لجمعية 

فيها الداعمون واملتطوعون أنموذجا مشرفا للمسؤولية االجتماعية والتكافل االجتماعي، السيما في ظل دورهم 

 لصحيفة 
ً
الكبير في إنجاح هذه الفعالية، الفتة االنتباه إلى أن ريع الفعالية، سيخصص ملصلحة برامج الجمعية وفقا

 األقتصادية.
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  م 2016 أبريل 13-هـ 1437 رجب 6 األربعاء

 «احرتافية»ورات بد« التطوع»تلهم « جامعة نورة»

، ومعرض التوظيف املقام في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن «نورة العطاء التطوعي األول »واصل أمس ملتقى  

، قدمتها مستشارة عمادة «إعداد السيرة الذاتية باحترافية»فعالياته لليوم الثاني بأربع ورش عمل، إذ استهل بورشة 

تورة محاسن شمو، وتناولت فيها مفهوم السيرة الذاتية، وكيفية إعدادها واألخطاء التطوير وتنمية املهارات الدك

الشائعة في كتابتها، واألشياء التي يجب تجنبها في كتابة السيرة الذاتية ومعناها من الناحية الوظيفية. بعد ذلك كانت 

قسم تصميم البرامج  ؟ وتولت تقديمها رئيسة«كيف تؤهلين نفسك لسوق العمل»هناك ورشة عمل بعنوان 

التدريبية بعمادة التطوير وتنمية املهارات طرفة الشلهوب، وتطرقت فيها إلى كيفية إكساب املشاِركة املهارات 

املطلوبة واالشتراطات الالزمة في سوق العمل للتأهل والحصول على الوظيفة املناسبة، والتعريف بماهية سوق 

 كة الثقة بالنفس للتقدم ألرباب العمل بحسب ما ذكرته صحيفة الحياة.العمل والعلم بمتطلباته وإكساب املشارِ 
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  م 2016 أبريل 14-هـ 1437 رجب 7 الخميس

 جامعة نورة تنفذ برناجمًا ترفيهيًا ألبناء املرابطني

قامت كلية الخدمة االجتماعية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، بزيارة إلحدى مدارس الحرس الوطني في  

مدينه الرياض، وإقامة برنامج ترفيهي وتعليمي لطالبات املرحلة االبتدائية وألبناء املرابطين على الحدود الجنوبية 

مبادرة ولفتة انسانية ملن دفعوا ارواحهم فداء هذا الوطن ، في ”رعد الشمال“، والحدود الشمالية ”عاصفه الحزم“

 الغالي.

وتمثلت الزيارة إقامة برنامج ترفيهي وتعليمي لطالبات من خالل إعادة تدوير وعمل الرسوم وكتابة الكلمات املعبرة 

ث األمل على اللوحة الخاصة بجنودنا البواسل للتعبير عن مشاعرهن تجاه آبائهن، ورفع الروح املعنوية وب

 
ً
والسرور، وكان لهذا البرنامج أثر جميل في نفوس الصغيرات وإحساسهن تجاه ابائهن وتجاه خدمة الوطن وفقا

 لصحيفة الرياض.

 

 

 

 

 

 

 

 

http://saudied.com/جامعة-نورة-تنفذ-برنامجاً-ترفيهياً-لأب/?mobile=1
http://saudied.com/جامعة-نورة-تنفذ-برنامجاً-ترفيهياً-لأب/?mobile=1
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  م 2016 أبريل 18-هـ 1437رجب  11 اإلثنين

 للمحتاجني يف عامقضية  45فريق حماميات جامعة نورة حيل 

نجحت محاميات متطوعات من قسم القانون في كلية إدارة األعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في حل 

قضية ضمن مبادرة لتقديم خدمات املحاماة للمحتاجين مجاًنا، بينما تواصل مجموعة من طالبات قسم اللغة  45

اإللكتروني إلى « وكيبيديا»املقاالت العلمية الهامة على موقع موسوعة  اإلنجليزية في كلية اللغات والترجمة ترجمة

الذي يتسبب « االعتالل الحس ي»بالجامعة على مبادرة للتوعية بمرض « إحساس»اللغة العربية، بينما يقوم فريق 

التوظيف  بفقدان القدرة على اإلحساس باأللم، وتعرض التجارب الثالث في ملتقى نورة العطاء التطوعي ومعرض

فريًقا  19مبادرة لـ  19األول والذي انطلقت فعالياته في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن هذا األسبوع ويقدم 

تطوعًيا تبدأها )مجموعة السيلياك( والتي تتمثل مبادرتها بالتعريف بمرض السيلياك الذي ينتج عن مشكلة هضم 

  املرض مناعي يصيب األمعاء الدقيقة. البروتين في األطعمة، وقالت املجموعة أن هذا

ويعرض فريق )انصر أخاك( تجربته بالتعريف باملبادرة التي أطلقتها مجموعة محاميات من قسم القانون في كلية 

إدارة اإلعمال بالجامعة، حيث يقمن بتقديم خدمات محاماة تطوعية لحل قضايا أشخاص محتاجين، وقد تم حل 

 لمبادرة، حيث يتم استالم القضية ومحاورها عن طريق رابط يعبئه املحتاج.قضية في السنة األولى ل 45

كما يطرح فريق شاتل التطوعي مبادرته التي تهدف إلى تنمية اإلنتاج املحلي بالزراعة العضوية، وتجربة فريق نشعر 

« إحساس»لى فريق بك التطوعي حول )مرض االعتالل الحس ي( والتي وصفها الفريق بأنها مبادرة إنسانية تعتمد ع

بالجامعة الذي يخدم مرض ى االعتالل الحس ي تحت مظلة برنامج إنجاز السعودية )أمواج فرح( وهي مبادرة تقوم 

على توعية املجتمع باملرض حيث يعاني بعض مرض ى السكر أو االعتالل الحس ي من فقدان القدرة على اإلحساس 

 لصحيفة املدينة. 
ً
 املباشر باأللم وفقا
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ف طالبات جامعة نورة مبخاطر املخدرات« نرباس»
ّ
 يعر

ومعرض « ملتقى املحاسبة التثقيفي األول »خالل مشاركته في « نبراس»يسعى املشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

اإلثنين املاض ي، في مقر جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، برعاية مديرة  املهنة املصاحب له، الذي انطلق،

الجامعة، واستمر ثالثة أيام، إلى تثقيف الطالبات بمخاطرآفة املخدرات واإلسهام في زيادة نشر الوعي بمخاطرها 

 بة املخدرات.على الفرد واملجتمع، ودعم الشراكة املجتمعية مع كافة مؤسسات املجتمع املختلفة في محار 

وساهم امللتقى في تعريف املشاركات ببرامج املشروع املتنوعة التي تهدف إلى الوصول لجميع أفراد املجتمع، كما قدم 

مشروع نبراس خالل املشاركة ورقة عمل في يومه األول، اشتملت على محورين أساسيين، األسرة وتأثيرها في تكوين 

معنى الرقابة الذاتية، واملحور الثاني خطوات اإلرشاد والعالج من خالل لبنة قوية ألساسات مجتمع ناضج مدرك 

للتعامل مع املشكالت األسرية الخاصة باإلدمان وكيفيه التعامل معها،  1955توجيه من يعاني من األسر إلى رقم 

العقل  كما قدم ورقة عمل حول ظاهرة املخدرات وسبل الوقاية منها من خالل شرح عن تأثير املخدرات على

 والجسم.

من جانبها، ذكرت مديرة إدارة البرامج النسائية باللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات هناء الفريح، أن إدارة البرامج 

النسوية باألمانة وبالتعاون مع إدارة مكافحة املخدرات بمنطقة الرياض شاركت في امللتقى بمعرض توعوي متكامل، 

ل التهريب، والشرح على أنواع املخدرات وأضرارها، كما ساهمت شخصيات احتوى على عينات للمخدرات ووسائ

في جذب منسوبات الجامعة والطالبات، من خالل توزيع الكتيبات التثقيفية والتوعوية، « باسم، وبسمة، ونبراس»

وخصص قسم من املعرض املشارك صورا لشهداء الواجب وعرض أفالم توضح جهود الدولة في مجال الحد من 

 تشار املخدرات.ان

وأشادت الفريح، بالجهود التي تقدمها جامعة األميرة نورة في مواجهة املخدرات وتقديمها للبرامج الوقائية واإلرشادية 

للطالبات ومنسوبات الجامعة، كما أشادت بالتعاون الدائم والداعم للمشروع الوطني للوقاية من املخدرات 

لسمو امللكي األمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد ونائب الذي يحظى باهتمام من صاحب ا« نبراس»

 لصحيفة اليوم.
ً
 رئيس مجلس الوزراء ورئيس للجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، وبمبادرة من سابك وفقا

http://goo.gl/TPQmvq
http://goo.gl/TPQmvq
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 دولية 200 صنيف جامعة نورة بني أفضلت

لعام ” UI” GreenMetricجامعة دولية في تصنيف 2٠٠صنفت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بين أفضل 

مدى اهتمام الجامعات ” UI GreenMetric“، في الوقت الذي يقيس تصنيف 179، بعد حصولها على املرتبة 2٠15

ها بمعايير حماية البيئة واملحافظة عليها، حيث يتماش ى املشاركة بتوفير البيئة املناسبة لطالبها ومنسوبيها، وتقيد

  ذلك مع االهتمام العالمي بالبيئة واملحافظة عليها.

  معايير التقييم

أكدت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة في الجامعة الدكتورة فاتن بنت عبدهللا الزامل، أن معايير التقييم شملت 

املطبقة داخل الحرم الجامعي مثل سبل االقتصاد في استهالك املياه، وطرق عددا من املحاور األساسية املتوفرة و 

الحد من تلوث البيئة الناتج عن استخدام وسائل املواصالت املتعددة، واستخدام الطرق املناسبة للتخلص من 

أهمية االهتمام النفايات، وموقع الحرم الجامعي وبنيته التحتية، ودور الجامعة في عملية التثقيف والتعليم بمدى 

بالبيئة، إضافة إلى توجه املسؤولية املجتمعية نحو تكوين جيل يعي قضايا حماية البيئة وزرع ثقافة االهتمام بها. 

وأضافت الزامل أن حصول الجامعة على هذا املركز يأتي ضمن حرصها على مواكبة املعايير الدولية، والوصول إلى 

  معة لدى املجتمع الدولي.أعلى املراتب واالرتقاء بمكانة الجا

  مشاركة دولية

( UIGreenMetricقالت إنه امتدادا الهتمام الجامعة بالبيئة واستدامة املحافظة عليها تمت دعوة رئيسة )

البروفيسورة ريري ساري، والوفد املرافق لها خالل زيارتهم للمملكة الشهر املاض ي، حيث اطلعت خالل زيارتها على 

ختلفة، وأبدت إعجابها الشديد بخدمات الجامعة ومرافقها األكاديمية والترفيهية والخدمية مرافق الجامعة امل

املتوفرة للطالبات واملنسوبات، إضافة إلى الكثير من املرافق املساندة التي تعد صديقة للبيئة والعالية في الجودة 

نورة في املؤتمر القادم املتعلق بالبيئة  واألداء. كما أبدت البروفيسورة ريري رغبتها في مشاركة جامعة األميرة

واستدامة املحافظة عليها كنموذج مثالي لصرح تعليمي صديق للبيئة في جميع ممارسته، تحتذى به الجامعات 

 عامليا.

 محاور التقييم

http://goo.gl/TPQmvq
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  سبل االقتصاد في استهالك املياه

  طرق الحد من تلوث البيئة

  استخدام الطرق املناسبة للتخلص من النفايات

  موقع الحرم الجامعي وبنيته التحتية

 لصحيفة الوطن.
ً
 دور الجامعة في التثقيف بأهمية االهتمام بالبيئة وفقا
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  م 2016 أبريل 24-هـ 1437 رجب 17 األحد

 جبامعة نورة يوصي بتمكني املرأة« استشراف املستقبل»ملتقى 

الذي نظمته جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في مركز « استشراف مستقبل املرأة السعودية»ملتقى أوص ى 

األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية ودراسات املرأة يوم الخميس املاض ي بمراجعة األنظمة التي تحد من تمكين 

لة في مختلف جوانب التنمية بما ال يتعارض مع املرأة في املجتمع السعودي وتعديلها ملنحها فرصة املشاركة الكام

  أحكام الشريعة اإلسالمية، بحيث يتم معاملتها باعتبارها مواطن كامل األهلية في النظم والتشريعات الحكومية.

وقد تضمن امللتقى الذي عقد برعاية مديرة الجامعة د.هدى العميل كلمة مديرة املركز األبحاث أستاذة التخطيط 

بالجامعة د.سارة الخمش ي، وأخرى لوكيلة الدراسات العليا والبحث العلمي د.هدى الوهيبي، ثم انطلقت  االجتماعي

أعمال امللتقى بجلستين ُعرضت فيهما أربع أوراق عمل حيث قدمت رئيسة مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الخيري 

سميرة بنت عبدهللا الفيصل الفرحان آل ورئيسة مجلس ادارة الجمعية السعودية الخيرية ملرض ى الفصام األميرة 

بينت فيها مفهوم التطوع وأهميته « عمل املرأة في املجال التطوعي واقعه ومستقبله»سعود ورقة عمل بعنوان 

  وفوائده والصعوبات التي تعترضه ثم قدمت مجموعة من التوصيات.

  تاريخ املرأة السعودية

ة التخطيط االجتماعي املساعد في الجامعة د. هيا املنيع بعنوان كما قدمت عضو مجلس الشورى والكاتبة وأستاذ

أكدت فيها أن قراءة تاريخ املرأة السعودية يكشف الكثير من األبعاد « األنظمة والتشريعات وتمكين املرأة السعودية»

  في مسيرتها فهي الشريك الفاعل مع أخيها الرجل في الكثير من املراحل التاريخية.

من تقديم عميدة « العالقات والشراكات الدولية ودورها في تعزيز دور املرأة»قى ورقة عمل بعنوان وتضمن امللت

عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر د. آمال بنت محمد الهبدان تناولت فيها ثالثة محاور بدًءا من استشراف 

اقات الدولية ودورها في تعزيز دور املرأة في مستقبل تعزيز دور املرأة في التنمية املستدامة، ثم الشراكات واالتف

التنمية، ثم تجربة جامعة األميرة نورة في توظيف الشراكات واالتفاقات الدولية لتعزيز دور املرأة في التنمية 

املستدامة، واختتمت الجلسات بورقة من تقديم رئيسة املجلس التنفيذي في الفرع النسائي بالغرفة التجارية 

  «.مستقبل عمل املرأة في القطاع الخاص»الجريس ي بعنوان بالرياض هدى 

  شخصيات نسائية

http://goo.gl/hRsYZd
http://goo.gl/hRsYZd
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من جهة أخرى، عرضت جامعة األميرة نورة أبرز الشخصيات النسائية في التاريخ السعودي خالل معرض )نساء في 

اث والفنون في ذاكرة الوطن(، في ملتقى التراث والفنون الثاني الذي نظمته الجمعية السعودية للمحافظة على التر 

مركز امللك فهد الثقافي، بالتعاون مع الجامعة بمناسبة يوم التراث العالمي، وقدمت الجامعة نبذة مختصرة عن كل 

شخصية من هذه الشخصيات، وعرضت خالل املعرض العديد من املقتنيات األثرية النسائية من ملبوسات وقالئد 

اصة باملعرض استعرضت خاللها إسهامات املرأة السعودية في وأواٍن تاريخية. كما نفذت الجامعة ورش عمل خ

السياسة والتعليم وخدمة املجتمع عبر العقود الزمنية، وشاركت عدد من األكاديميات في كلية التصاميم والفنون 

استخدام الوحدات »في الورش، حيث قدمت كل من د.ليلى البسام ود.تهاني العجاجي ود.وسمية العقل ورش: 

، كما «تصميم أقمشة تقليدية بأسلوب املرقعات»، «الحلي التقليدية القالئد»، «ة التقليدية في التطريزالزخرفي

، ثم قدمت د.ريم «تصميم أزياء مستوحاة من التراث»تشاركت د. ليلى البسام مع د.عائشة العيس ى في تقديم ورشة 

تصميم أقمشة تقليدية بأسلوب »لصالح ورشة ، وقدمت د.منال ا«التربيةاملتحفية»العروان ود.سلمى الزيد ورشة 

 لصحيفة املدينة. « تصميم أزياء مستوحاة من التراث»، إلى جانب «املرقعات
ً
 قدمتها د. هدى املقرن وفقا
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  م 2016 مايو 2-هـ 1437 رجب 25اإلثنين 

 مشروعا لربنامج لنكون 17طالبات نورة خيرجن بـ

مشروعا، بعد اجتيازهن  17خرجت نخبة من طالبات السنة التحضيرية في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بـ 

، حيث كشفت عميدة السنة التحضيرية في الجامعة الدكتورة ميسون العثمان في بيان صحفي، أن ”لنكون “برنامج 

 2٦، مشيرة إلى أن الطالبات حظين بـ21هذا البرنامج يهدف إلى إكساب طالبات السنة التحضيرية مهارات القرن 

 8ساعة تدريبية حول املواطنة الرقمية باستخدام  18ساعة تدريبية من مهارات البحث العلم والتفكير الناقد، و

ات للبرنامج بناء على معايير علمية وبتطبيق مقاييس ، حيث تم ترشيح الطالب21إستراتيجيات لتنمية مهارات القرن 

  عاملية.

الذي ُيعنى بتطوير ابتكارات ” ألق“برامج أنجزتها عمادة السنة التحضيرية، إلى جانب برنامج  3يأتي ذلك ضمن 

مي الطالبات واختراعاتهن، وكان له النصيب األكبر من اإلنجازات، حيث حصلت الطالبات املرشحات للمؤتمر العل

ساعة، فجاءت النتائج  55جلسة بواقع  3٠جلسة، وحصلت بقية الطالبات على 19ساعة متابعة بواقع  23على 

 فكرة ابتكارية. 15من التطبيقات الذكية، و 2من النماذج الصناعية، و 2براءات اختراع، و 1٠بـ

مديرة الجامعة. وأكدت  على شرف 143٦/1437جاء ذلك في الحفل الختامي إلنجازات السنة التحضيرية لعام 

امتد لعامين، ويمنح املجتازات من الطالبات بطاقة عضوية في جمعية ” اسعفي نفسا“الدكتورة العثمان أن برنامج 

 1٠٠ساعات تدريبية، حيث بلغ عدد الطالبات املتدربات  8القلب األميركية، وشهادة مسعف معتمد، بحضور 

طالبة موهوبة، أنتجن ما بين قصة قصيرة  481قسم اللغة اإلنجليزية طالبة. كما احتضن مركز اإلبداع التابع ل

ومسابقات وابتكارات وتصاميم وإعادة تدوير وتعلم اللغة اإلسبانية وتجارب األداء في املسرحيات وإنتاج األفالم 

 لصحيفة الوطن. 9القصيرة وذلك من خالل 
ً
 أندية وفقا
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

 تطلق أول مجعية علمية لإلرشاد النفسيجامعة نورة 

عقدت كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن االجتماع األول للجمعية العمومية النتخاب أعضاء  

مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية لإلرشاد النفس ي، في مقر الكلية. وقالت الدكتورة منيرة الرشيد مديرة 

املعطاء حيث إنها أول جمعية علمية لإلرشاد  الجمعيات العلمية بالجامعة إن التدشين عالمة في تاريخ الوطن

النفس ي على مستوى اململكة تحضنها وترعاها جامعة األميرة نورة. ومن جانبها قالت عميدة كلية التربية الدكتورة 

أمامة الشنقيطي في كلمتها بهذه املناسبة إن هذا اليوم يشهد مولد جمعية سيكون لها دور رائد ومهم في تغيير املشهد 

 لصحيفة املدينة. امل
ً
 تعلق بالصحة النفسية واإلرشاد النفس ي وفقا
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

 ي يف جامعة األمرية نورةتدشني أكرب مركز أعمال نسائ

دشنت أرامكو السعودية وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وشركة ويبرو ليميتد، أمس، أكبر مركز نسائي  

ألف  2٠لألعمال في اململكة وذلك في مقر جامعة األميرة نورة في الرياض، يستهدف إيجاد فرص عمل تزيد على 

نوات املقبلة، في تخصصات الخدمات، والتمويل، واملحاسبة واملوارد وظيفة للمرأة السعودية خالل العشر س

 البشرية والخدمات املكتبية.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة إلنشاء مركز األعمال النسائي، في مقر جامعة األميرة نورة، خالل حفل رسمي بحضور 

ورئيس ’ دالرحمن، الدكتورة هدى العميلوزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى ومديرة جامعة األميرة نورة بنت عب

أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة ويبرو ليميتد، عازم 

 بريميجي.

واوضح الوزير العيس ى في كلمة له بالحفل أن هذا املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات 

 ملا حرصت عليه اململكة من سو 
ً
ق العمل بشراكة استراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة، وقال انه يأتي انعكاسا

تطوير كل ما يخص املرأة السعودية باعتبارها نواة للتنمية حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق 

 العمل من أوليات املشروعات التنموية في اململكة.

على أن الوزارة حرصت على تطوير مستوى خريجيها من مختلف التخصصات ملا أدركه ” وزير التعليم“ وشدد

العاملون في التعليم من التغيرات املطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات 

والتعامل مع تلك املتغيرات بخطط سوق العمل، وما ملسوه من أهمية االستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل 

مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات 

 املحلية والعاملية.

من جانبها قالت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل في كلمة لها أن جامعة األميرة 

http://saudied.com/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84/?mobile=1
http://saudied.com/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84/?mobile=1
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عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة  نورة بنت

وتنفيذ استراتيجيات الدولة، ويأتي مركز األعمال النسائي  -حفظهم هللا-والقيم والعمل وفقا لتوجهات والة األمر 

( 2٠3٠وطنية للمملكة العربية السعودية )لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية ال

لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة االنسان وبرفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل ولتحقيق 

 ”.الغاية السابعة من خطة الجامعة االستراتيجية بتنويع مصادر التمويل وضمان االكتفاء املالي واستدامته

إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن يقوم مركز األعمال النسائي بدوره في تطوير مواهب املرأة السعودية ” العميل“وأشارت 

وتطوير صناعة املعرفة وتقديم خدمات بتكاليف مناسبة وإنشاء مراكز لتقليص معدل البطالة ودعم االقتصاد 

 تصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية.املحلي حيث تستهدف رسالة الجامعة الريادة التعليمية والبحثية لبناء االق

من جانبه أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر أن املركز يعتبر األكبر من 

ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد  2٠نوعه في املنطقة ويستهدف توفير فرص نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

 م.2٠24ع بنهاية عام استكمال مراحله األرب

إن أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي )أوتوكاد( الذي سيقدم خدمة ” الناصر“وقال 

إعداد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشروعات أرامكو السعودية ومشروعات القطاعات األخرى، وهو عمل 

يذه خارج اململكة، وسيكون املركز بمثابة نقطة البداية لتشغيل يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من املعتاد تنف

 “.مجمع األعمال النسائي واالستثمار فيه وتوفير بيئة عمل تكفل له تحقيق النجاح 

من ناحيته، بين رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو املحدودة، عازم بريميجي، أن شركة ويبرو مليتيد حرصت على تقديم 

لتوفير فرص العمل املالئمة للمرأة السعودية وتعزيز بيئة تشجع املزيد من النساء على  الدعم لجهود اململكة

 املشاركة في األعمال التجارية واالستفادة من إمكاناتهم.

الجدير يذكر أن مشروع مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة، يمثل عند اكتمال تشغيله، أكبر مركز من 

نوعه في املنطقة يقدم خدمات الرسم الهندس ي وتقنية املعلومات ومساندة إجراءات األعمال، وسيستفيد منه عدد 

، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، إضافة من القطاعات الحكومية والصناعية مثل قطاع البترول والغاز
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 لصحيفة الرياض.
ً
  إلى قطاع االتصاالت وقطاع اإلنشاءات وفقا

 

  م 2016 مايو 6-هـ 1437 رجب 29الجمعة 

املسيند : مقومات النجاح تكاملت للمركز النسائي لألعمال يف جامعة 
  نورةاألمرية 

للمنشآت والتشغيل، أن  مساعد بن عبدهللا املسيند، وكيل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  أكد الدكتور 

تم تدشينه في جامعة األميرة نورة من خالل الرغبة الصادقة  ألكبر مركز نسائي لألعمال   تكاملت مقومات النجاح 

في تعليمها وبعد تخرجها وأن تقوم بدروها الريادي في تحقيق الدارة الجامعة بأن تكون منارة للمرأة السعودية 

( التي أطلقها صاحب السمو امللكي ولي ولي العهد االمير محمد بن سلمان بن 2٠3٠ مشروع الرؤية الوطنية )اململكة 

زيز بدعم ومؤازرة من قائد املسيرة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالع» حفظه هللا »عبدالعزيز 

 يحفظه هللا وسمو ولي عهده االمين صاحب السمو امللكي االمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز يحفظه هللا.

الرائدة لتحقيق هذا الحلم،  العمل من شركة ارامكو  عامين  فريق الجامعة بدأ منذ  إن « الرياض»وقال في تصريح لـ 

 للجامعة لتنفيذ املشروع. وتم تدريب  « دةويبرو املحدو »هي   متخصصة  اختيار شركة عاملية  وتم 
ً
لتكون شريكا

تسويق املركز لدى العديد من  موظفة سعودية في مدينتي الرياض والخبر لبدء العمل في املشروع. كما تم  1٠٠

 أن انطالقة املركز جاءت مدروسة.
ً
 الجهات الحكومية والشركات الرائدة وبدء مفاوضات الشراكة معها لكي، مؤكدا

الذين اضطلعوا   لدعم وتشجيع فريق الجامعة وزير التعليم ومديرة جامعة األميرة نورة  رب املسيند عن شكره وأع

حقيقة األمر الذي يعزز االنطالق بالجامعة نحو املزيد من النجاح   حتى أصبح املشروع بجد واخالص  باملهام 

 لصحيفة الرياض.
ً
 والتميز وفقا
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  م 2016 مايو 7-هـ 1437 رجب 30السبت 

رؤية »مقهى اإلبداع جبامعة األمرية نورة يقدم مشروعات عن التعليم لـ 
2030» 

نظمت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن اللقاء الرابع ملقهى 

برات واملهارات بين منسوبات العمادة وتحفيز املواهب واإلبداعات الفردية اإلبداع، والذي يهدف إلى تبادل الخ

، وأوضحت مديرة إدارة التطوير بالعمادة الدكتورة فادية 2٠3٠والجماعية، حيث تناول اللقاء رؤية السعودية 

ينة أن هذا اللقاء من الخضراء في كلمتها االفتتاحية أن الرؤية بمثابة الرادار الذي يوجهنا إلى الوجهة الصحيحة، مب

)التعليم والتعلم  2٠3٠خالل ورش العمل سيلقي الضوء على املشاركات ببندين من بنود رؤية السعودية 

اإللكتروني(، حيث دعت املشاركات إلى تقديم أفكار ومشاريع وبرامج لتفعيل الرؤية في مجال التعلم اإللكتروني، 

من خالل قراءة املشاِركات لألفكار واملشاريع املطروحة، والتي قمن حيث عرضت مخرجات اللقاء في معرض األفكار، 

مشاريع نالت أكبر نسبة تصويت من املشاركات، حيث فاز  5بتقييمها واختيار أفضلها، واإلعالن عن أكثر من 

مشروع برنامج قصص لألطفال تقدمها شخصية كرتونية لتعزيز القيم لدى الطفل مثل التعاون والصدق 

يطرحون من خاللها اقتراحاتهم ويناقشون القضايا التي تمس « إنشاء مجالس ألولياء األمور »م، ومحور واالحترا

تعليم أبنائهم، كما فاز مشروع إضافة خاصية تقييم من قبل أولياء األمور للمعلمين من كافة مجاالت التعليم 

-1442األنشطة املدرسية بحلول عام من األسر في  %8٠والتعلم بهدف تطوير أداء املعلم، و)عن محور إشراك 

( لتمكينها من إقامة شراكة نوعية مع املدرسة، وفاز مشروع تأسيس قاعدة بيانات ألولياء األمور تضم 2٠2٠

تخصصاتهم ومهاراتهم ومواهبهم التي يمكن أن يساهموا بتقديمها في األنشطة املدرسية، ومن املقرر أن يتم طرح 

لتركيز في جامعة األميرة نورة لتطوير األفكار إلى مشاريع تساهم في تحقيق رؤية هذه املشاريع ضمن مجموعات ا

 لصحيفة املدينة.  2٠3٠السعودية 
ً
 وتحقيق أهدافها من أجل بناء الوطن واإلنسان وفقا
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  م 2016 أبريل 16-هـ 1437 رجب 9 السبت

 

 ف الزحف العمراني على االراضي الزراعيةدراسة جامعية توصي بايقا
 

أوصت دراسة أجرتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن باإليقاف العاجل للزحف العمراني على املساحات 

 
ً
 اقتصاديا

ً
 يؤدي إلى اختالل التوازن البيئي، ويفقدها عنصرا

ً
 طبيعيا

ً
الزراعية، وأشارت إلى أن املدينة تفقد مظهرا

 للجذب السياحي إذا استمر الزحف العمراني على املناطق الزراعيةيمكن أن يكون 
ً
 .سببا

وأكدت رئيسة قسم الجغرافيا في كلية اآلداب بالجامعة الدكتورة ابتسام القاض ي أن التعاون بين وزارتي الزراعة 

 .ضرورةواملياه ووزارة الشؤون البلدية والقروية، للعمل على املحافظة على املساحات الزراعية أصبح 

وقالت القاض ي، التي قامت بدرس حال أحد األحياء القديمة في مدينة الرياض )حي صياح(، ودرس أثر الزحف 

العمراني على املساحات الزراعية في الحي، ونوعية االستخدامات التي حلت محلها، وكذلك رسم الخريطة التوزيعية 

ة الرياض خالل توسعها العمراني بعد اختيارها عاصمة وطنية للقرى واألراض ي الزراعية القديمة، التي ابتلعتها مدين

جاءت هذه الدراسة لإلسهام في تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية الشاملة ملدينة الرياض، »للدولة السعودية: 

دينة والرامية إلى إقامة شبكة واحات عمرانية تميز مدينة الرياض، باعتبارها عاصمة البالد، ولتتناسب مع اسمها؛ م

للحدائق، وبما يتفق مع أهداف الخطة االستراتيجية العمرانية التي تعمل على الحد من نمو املدينة غرب وادي 

 .«حنيفة )عدا املناطق واملخططات القائمة(، وذلك بما ينسجم مع السياسات الواردة في استراتيجية وادي حنيفة

ط وصاحب القرار، وتتعلق بالناحيتين؛ البحثية  وتوصلت الدراسة إلى نتائج وتوصيات عدة، تهم»وأضافت:  ِ
ّ
املخط

والتخطيطية، فمن الجانب األول يجب أن تعتبر هذه الدراسة استطالعية، ولكنها أساسية ملعرفة ورصد أثر 

التوسع العمراني وزحفه في املساحات الزراعية بمدينة الرياض، وتؤكد ضرورة إعداد دراسات تتصدى ملعرفة آثار 

، والتي أصبحت ضمن نطاق مدينة الرياض الكبرى، استمرار ا
ً
لتوسع العمراني في الضواحي والقرى القائمة حاليا

http://www.oassf.net/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d8%b5%d9%8a-%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%82%d8%a7%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b2%d8%ad%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%b1%d8%a7
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وذلك كي ال يتكرر ما حدث لألراض ي الزراعية املحيطة باملدينة في مرحلة نموها العشوائي خالل الخمسينات إلى 

 .«السبعينات من القرن املاض ي

راسة توص ي بضرورة توقف هذا الزحف إلى املساحات الزراعية، من خالل أما من الناحية التخطيطية فإن هذه الد

اتخاذ اإلجراءات التشريعية والتنفيذية املناسبة، ومن دون استثناءات، وذلك بتحسين اإلطار القانوني لقطاعي 

ملكافحة  الزراعة والبناء، وإيجاد الحلول التخطيطية والتنموية من منظور استدامة النظم الحضرية والعمرانية

 في الدولة، لتحقيق االكتفاء 
ً
التعدي على األراض ي الزراعية والحفاظ على أحد املوارد االستراتيجية املهمة أمنيا

الذاتي من الغذاء باملحافظة على األراض ي واملساحات الزراعية وحمايتها من الزحف العمراني، لجعلها قادرة على 

 .ول املنتجة للغذاءاالستقاللية وعدم التبعية لغيرها من الد

كما توص ي الدراسة بإجراءات حاسمة رادعة كي نحافظ على املساحات الزراعية في املدينة وصيانتها من التدهور، 

 يؤدي إلى اختالل التوازن 
ً
 طبيعيا

ً
وعدم تعريضها للتبوير بهدف بيعها أراض ي سكنية، وبهذا تفقد املدينة مظهرا

 
ً
 اقتصاديا

ً
 في الجذب السياحيالبيئي، ويفقدها عنصرا

ً
 .يمكن أن يكون سببا

 باألخذ بنظام الزراعة العمرانية داخل الكتلة املبنية؛ فالزراعة العمرانية هي املدخل 
ً
وتوص ي الدراسة أيضا

 
ً
 ونفسيا

ً
 وحيويا

ً
 ومناخيا

ً
، وتسهم بيئيا

ً
التخطيطي املتكامل إلدارة املناطق الحضرية وشبه الحضرية زراعيا

 في امل
ً
نطقة العمرانية، وتكون بمثابة اإلسهام الزراعي في الوفاء بالحاجات الوطنية داخل املناطق واجتماعيا

 .الحضرية وشبه الحضرية

ومن توصيات الدراسة، ضرورة توفير قاعدة بيانات إحصاء لجميع املعلومات السكانية واالجتماعية واالقتصادية، 

افية واملشكالت البيئية، فعلى سبيل املثال فإن ندرة وتسهيل حصول الباحثين عليها عند درس الظواهر الجغر 

البيانات واإلحصاءات عن املساحات الزراعية ملدينة الرياض مثلت صعوبة واجهها البحث للتوصل إلى نتائج 

تفصيلية دقيقة، لعدم توافر البيانات الالزمة للدرس والبحث. كما أوصت كذلك بأهمية إشراك الجغرافيين عند 

االستراتيجية العمرانية، وذلك لقدرة الباحث الجغرافي على التحليل والتفسير، والربط بين الظاهرة  إعداد الخطط

، ومن ثم املشاركة في وضع تصور 
ً
 أو إيجابا

ً
املدروسة والعوامل الجغرافية، التي تتداخل معها وتؤثر فيها سلبا

 .مستقبلي يسهم في إيجاد حلول للمشكالت البيئية
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، أهمية 
ً
التعاون بين وزارتي الزراعة واملياه والشؤون البلدية والقروية للعمل على املحافظة على املساحات وأخيرا

 على رقعة األراض ي الزراعية
ً
 .الزراعية في مدن وقرى اململكة، ما يضمن التوسع العمراني من دون أن يشكل خطرا
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  م 2016 أبريل 16-هـ 1437 رجب 9 السبت

 

 دراسة جامعية ملواجهة مشكلة املساكن املهجورة
أكدت دراسة من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ضرورة وضع آلية تنفيذية ملواجهة مشكلة املساكن املهجورة 

في بداية نشأتها كان حول نواة واملتدهورة والتي تمثل بؤر تهديد لألمن والسالمة، وأوضحت أن نمو مدينة الرياض 

 للمدينة العربية اإلسالمية، فلم تكن هناك 
ً
 تاريخيا

ً
تمثلت في املسجد الجامع وقصر الحكم والسوق، وذلك امتدادا

خطة موضوعة أو نظام يحكم امتدادها وتوسعها، بل كان يتم عن طريق ملء األراض ي الفضاء داخل سور املدينة، 

 .رافهأو بإقامة املباني عند أط

وأوضحت رئيس قسم الجغرافيا في كلية اآلداب في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة ابتسام القاض ي 

( توسعت املدينة في االتجاهات املختلفة بأسلوب تراكمي حلقي، إذ نمت 193٠هـ )135٠أنه بعد هدم السور عام 

ة، وصارت تبتلع قرى صغيرة مجاورة بعد تحويلها إلى على حساب األراض ي الزراعية والبساتين املحيطة باملدين

 .استخدامات سكنية وذلك مع إغراءات األسعار املرتفعة لألراض ي

وكان شكل املدينة حينها يتميز بالساحات املحدودة املساحة واملساكن التقليدية املبنية من الطين والخشب 

 .والشوارع الضيقة امللتوية الكثيرة األزقة

ي إنه مع اتساع املدينة ونموها ونزوح السكان املواطنين من وسطها ألطرافها شكلت األحياء القديمة وقالت القاض 

 من استخدامات األراض ي غير املنظمة والتي مثلت عقبة أمام تطوير املدينة لتصبح على غرار املناطق 
ً
أنماطا

كز الفقراء وذوي الدخل املحدود العشوائية، إذ تتسم بسمات اجتماعية واقتصادية معينة، كونها مناطق تر 

، كما 
ً
 بعدم التنظيم، وشكلت بيئة حضرية غير صحية، أي غير الئقة سكنيا

ً
والعمالة الوافدة. كما اتسمت عمرانيا

 مع النمو السكاني املتسارع
ً
 .أنها تعترض عملية التنمية الحضرية وتعوقها، خصوصا

وأوصت القاض ي بتوفير قاعدة بيانات يفيد منها الباحثون تشمل اإلحصاءات السكانية واالجتماعية واالقتصادية 

والديموغرافية ليتمكن الباحثون واملختصون من درس وتحليل الظاهرات البشرية واملساهمة في تقديم الحلول 

ضع آلية تنفيذية ملواجهة مشكلة املساكن للمشكالت واملشاركة في صنع القرار التنموي، إضافة إلى ضرورة و 

املهجورة واملتدهورة والتي تمثل بؤر تهديد لألمن والسالمة، مع التأكيد أنه عند هدم وإزالة األحياء الشعبية إلعادة 

تعميرها ال بد أن يسبقها درس لخصائص السكان الذين يقيمون في املباني املزالة ونوعية النشاط اإلنتاجي الذي 

http://www.oassf.net/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


 
298 

نه في تلك األحياء حتى ال يترتب على إجالئهم من مساكنهم مشكالت في اإلسكان وارتفاع في اإليجارات مع يمارسو 

 .أهمية إتاحة الفرص لهم ملمارسة أنشطتهم اإلنتاجية لتحقيق حاجاتهم املعيشية
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  م 2016 مايو 1-هـ 1437 رجب 24األحد 

 االلكرتونى طالبة جامعية لشهادة االمن 60حصول 
طالبة من مختلف املستويات من كلية علوم الحاسب واملعلومات  ٦٠تيهئ جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  

  .للحصول على شهادة األمن اإللكتروني، وتأهيل الطالبات لتصميم وتنفيذ ودعم األمن لألجهزة املتصلة بالشبكة

، ودورات أخرى في األمن املعلوماتي. إذ «األمن اإللكتروني»املتخصصة في وتأتي هذه الجهود من خالل ورشة العمل 

، (cisco) الطالبات للحصول على شهادة األمن اإللكتروني من شركة سيسكو« األمن اإللكتروني»تؤهل ورشة عمل 

في احتراف عالم وهي الشركة الرائدة في عالم الشبكات وتصنيع أجهزة الراوتر والسويتش، وتعتبر شهاداتها األساس 

  .الشبكات، ما يضيف تخصص األمن اإللكتروني إلى مهارات الطالبة لتوسيع فرص العمل الخاصة بها

جاء ذلك ضمن فعاليات يوم املهنة والتوظيف، الذي أقامته في كلية علوم الحاسب واملعلومات برعاية مديرة 

ل للطالبات لعدد من املواضيع ذات األهمية، الجامعة الدكتورة هدى العميل، إذ تم تنفيذ عدد من ورش العم

وتمت خالل الورشة مناقشة تعريف األمن املعلوماتي ومدى أهميته، والتعريف ببعض املنتجات والعمليات 

 من الطالبات على املشاركة
ً
 وحرصا

ً
  .املستخدمة لتأمين البيانات، وشهدت الورشة اهتماما

واملعلومات وتوجيهات عميدة الكلية الدكتورة سحر شبانة بالحرص ويتوافق ذلك مع توجهات كلية علوم الحاسب 

 ووظيفتها 
ً
على انتقاء مواضيع ورش العمل والدورات املقدمة للطالبات بما يخدم ويفيد الطالبة خالل دراستها حاليا

 
ً
  .مستقبال

 
ً
 بما يلبي حاجة سوق  وتهدف كلية علوم الحاسب واألمن املعلوماتي إلى إعداد كفاءات نسائية مميزة أكاديميا

ً
ومهنيا

العمل، مع تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي املحلي والعالمي، إلى جانب تأهيل وتطوير الكوادر 

التعليمية واإلدارية لتعزيز مكانة الكلية، وعقد شراكات أكاديمية ومهنية ومجتمعية، مع تأسيس وحفز البحث 

 .ليمية لإلسهام في التنمية املستدامة للمجتمع وبناء اقتصاد املعرفةالعلمي لدى الطالبات والهيئة التع

في حين تتمثل رؤية كلية علوم الحاسب واملعلومات بالتميز التعليمي والبحثي في مجاالت علوم الحاسب واملعلومات 

 وفق معايير عاملية تحقق اقتصاد املعرفة، ساعية إلى تحقيق رسالتها في تأهيل كفاءات نسائية ت
ً
نافس أكاديميا

 في مجاالت الحاسب واملعلومات من خالل برامج تعليمية وفق معايير عاملية وبشراكات ريادية تسهم في بناء 
ً
ومهنيا

 .اقتصاد املعرفة وتؤسس للبحث العلمي

http://www.oassf.net/%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-60-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA
http://www.oassf.net/%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-60-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA
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  م 2016 أبريل 14-هـ 1437 رجب 7 الخميس

 يف جامعة نورة« البيضاء»جتربة هيفاء الفيصل ونوف بنت فهد تعرضان 
 تجربتهما خالد بن فهد بنت نوف األميرة السمو وصاحبة الفيصل هيفاء األميرة امللكي السمو صاحبة  عرضت

  تحتضنه الذي التطوعي العطاء  نورة ملتقى في وذلك املكرمة، مكة منطقة في البيضاء قرية لتطوير الرائدة

، ثم تحدثت األميرة للمشروع الصور  من عدد باستعراض الحضور  واستمتع. عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة

نوف بنت فهد بن خالد قائلة: إن حماس ي الشديد ملشروع البيضاء بسبب إعجابي باملكان الذي صار وليد انجازات 

لتنمية نقلة فريدة في مجال ا –إن شاء هللا  –خرى والذي سيكون ألملموسة وخطة تنمية مختلفة عن نظيراتها ا

فيما ” مشروع البيضاء“البيئية لبالدنا لنسابق الزمن في التطور والنماء، و كان دافعي للتطوع واملساعدة معكم في 

يخص النواحي الحرفية للسكان وخاصة للنساء نظًرا ملا تتطلبه السيدات من حاجات لبيتها ويلزمها أن تتعلمها 

املناسبة لهن وتعين الرجال في األعمال واملعيشة ولتحفظ التراث لتنمي الحرفة لديهن ولتوفر املال وفرص العمل 

العريق من الضياع، وتتمثل املساعدة التي قدمناها فيما أنشأناه من برنامج للحياكة وما قمنا به من تدريب 

ل السيدات. والبرنامج يركز على قسم ألعمال الخياطة النسائية بكل تفاصيلها، وقسم ألعمال التطريز واألشغا

اليدوية، وقسم ثالث للنسيج املنزلي الذي يتناسب مع طبيعة املكان وحاجة السكان، وقد وفرنا املواد الخام والكوادر 

التدريبية لذلك. وقد تفاعلت الحاضرات مع العرض ومع دعوة األميرتين للمزيد من حمالت التطوع واملزيد من 

 امللتقيات لرسم مستقبل أقوى للتطوع.
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  م 2016 أبريل 25-هـ 1437 رجب 18 اإلثنين

 احملاسبة والتدقيق 
ْ
ي

َ
 -جامعة نورة: التجارة اإللكرتونية أثرت على مهنت

مدى فاعلية نظم املعلومات املحاسبية في »قالت دراسة أعلنتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تحت عنوان  

ألستاذة املحاسبة املساعد في كلية اإلدارة واألعمال د. عائدة « تحقيق األمان واملوثوقية في ظل التجارة اإللكترونية

عثمان عبدهللا إن التجارة اإللكترونية كتقنية متطورة أثرت على جميع املجاالت املهنية بشكل عام، وعلى مهنتي 

اإللكترونية( تعمل في بيئة فريدة من نوعها؛ إذ إن جميع العمليات املحاسبة والتدقيق بشكل خاص، وأنها )التجارة 

التي تتم من خاللها عمليات غير ملموسة الطابع، تفتقر آللية التوثيق في أغلب مراحلها. وأكدت الدراسة أن 

تين الطبيعة غير امللموسة للتجارة اإللكترونية وغياب التوثيق لعملياتها ساهما بشكل مباشر في إيجاد مشكل

رئيسيتين واجهتا مهنتي املحاسبة والتدقيق، هما آلية التحقق واالعتراف باإليراد املتولد من عمليات التجارة 

نت الدراسة أن  اإللكترونية، وآلية تخصيص الضرائب على مبيعات وإيرادات عمليات التجارة اإللكترونية. كما بيَّ

 من خالل إنشاء وتطوير نظام ربط بين نظام الشركة املحاسبي توفير كل من األمان واملوثوقية ال يمكن تحقيقه إال

وموقعها اإللكتروني على شبكة اإلنترنت، وذلك ضمن سياسات وإجراءات تقنية ومحاسبية، تعتمدها الشركة، 

ا. ا وتكنولوجيًّ  ويتم التدقيق عليها من جهة خارجية مؤهلة محاسبيًّ

مية الدراسة تنبع بشكل رئيس من أهمية التجارة اإللكترونية والدور من جهتها، قالت الدكتورة عائدة عثمان إن أه

الذي تلعبه في تأهيل الشركات للخوض في عالم العوملة، كما أن إيجاد طريقة أو آلية لحماية النظام املحاسبي لتلك 

قيق عوائد كبيرة الشركات املستخدمة لإلنترنت يشّجع الكثير من الشركات على استخدام التجارة اإللكترونية، وتح

ن من تطوير نموذج الربط بين نظام املعلومات 
ُّ
تساهم في تنمية االقتصاد الوطني في شتى املجاالت. وفي حالة التمك

املحاسبي والتجارة اإللكترونية فسنتمكن بطريقة علمية ومدروسة ومنظمة من زيادة حماية النظام املحاسبي لتلك 

رة اإللكترونية، ومن ثم الحفاظ على االقتصاد الوطني من عمالقة اإلنترنت الشركات الراغبة في استخدام التجا

وتعزيز ثقة أصحاب املصالح. وبما أن النظام املحاسبي يعد املحور الفقري ألي شركة فإن تقويته وتقويمه سيساهم 

 بشكل كبير في حماية الشركة ونموها بشكل أكثر فاعلية.

 

 

http://sofaraa.net/archives/143650
http://sofaraa.net/archives/143650
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  م 2016 أبريل 14-هـ 1437 رجب 7 الخميس

دراسة من جامعة األمرية نورة تؤكد : املساكن املهجورة تهدد األمن 
 والسالمة

املساكن املهجورة أكدت دراسة من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ضرورة وضع آلية تنفيذية ملواجهة مشكلة 

واملتدهورة والتي تمثل بؤر تهديد لألمن والسالمة، وأوضحت أن نمو مدينة الرياض في بداية نشأتها كان حول نواة 

 للمدينة العربية اإلسالمية، فلم تكن هناك 
ً
 تاريخيا

ً
تمثلت في املسجد الجامع وقصر الحكم والسوق، وذلك امتدادا

ها وتوسعها، بل كان يتم عن طريق ملء األراض ي الفضاء داخل سور املدينة، خطة موضوعة أو نظام يحكم امتداد

 أو بإقامة املباني عند أطرافه.

وأوضحت رئيس قسم الجغرافيا في كلية اآلداب في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة ابتسام القاض ي 

اهات املختلفة بأسلوب تراكمي حلقي، إذ نمت ( توسعت املدينة في االتج193٠هـ )135٠أنه بعد هدم السور عام 

على حساب األراض ي الزراعية والبساتين املحيطة باملدينة، وصارت تبتلع قرى صغيرة مجاورة بعد تحويلها إلى 

 استخدامات سكنية وذلك مع إغراءات األسعار املرتفعة لألراض ي.

ساكن التقليدية املبنية من الطين والخشب وكان شكل املدينة حينها يتميز بالساحات املحدودة املساحة وامل

 والشوارع الضيقة امللتوية الكثيرة األزقة.

وقالت القاض ي إنه مع اتساع املدينة ونموها ونزوح السكان املواطنين من وسطها ألطرافها شكلت األحياء القديمة 

 من استخدامات األراض ي غير املنظمة والتي مثلت عقبة أمام تطوير املد
ً
ينة لتصبح على غرار املناطق أنماطا

العشوائية، إذ تتسم بسمات اجتماعية واقتصادية معينة، كونها مناطق تركز الفقراء وذوي الدخل املحدود 

، كما 
ً
 بعدم التنظيم، وشكلت بيئة حضرية غير صحية، أي غير الئقة سكنيا

ً
والعمالة الوافدة. كما اتسمت عمرانيا

 مع النمو السكاني املتسارع.أنها تعترض عملية التنمية الحضري
ً
 ة وتعوقها، خصوصا

http://mmlaaka.com/دراسة-من-جامعة-الأميرة-نورة-تؤكد-المسا/?mobile=1
http://mmlaaka.com/دراسة-من-جامعة-الأميرة-نورة-تؤكد-المسا/?mobile=1
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وأوصت القاض ي بتوفير قاعدة بيانات يفيد منها الباحثون تشمل اإلحصاءات السكانية واالجتماعية واالقتصادية 

والديموغرافية ليتمكن الباحثون واملختصون من درس وتحليل الظاهرات البشرية واملساهمة في تقديم الحلول 

اركة في صنع القرار التنموي، إضافة إلى ضرورة وضع آلية تنفيذية ملواجهة مشكلة املساكن للمشكالت واملش

املهجورة واملتدهورة والتي تمثل بؤر تهديد لألمن والسالمة، مع التأكيد أنه عند هدم وإزالة األحياء الشعبية إلعادة 

ني املزالة ونوعية النشاط اإلنتاجي الذي تعميرها ال بد أن يسبقها درس لخصائص السكان الذين يقيمون في املبا

يمارسونه في تلك األحياء حتى ال يترتب على إجالئهم من مساكنهم مشكالت في اإلسكان وارتفاع في اإليجارات مع 

 أهمية إتاحة الفرص لهم ملمارسة أنشطتهم اإلنتاجية لتحقيق حاجاتهم املعيشية.
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  م 2016 أبريل 24-هـ 1437 رجب 17 األحد

 

 "لغويمستشارك ال"جامعة نورة تطلق مبادرة 
والذي ” مستشارك اللغوي “طلق قسم اللغة العربية في كلية اآلداب في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادرة  

تستقبل من خالله االستفسارات اللغوية يوم األربعاء من كل اسبوع ملدة ساعتين اعتبارا من الساعة التاسعة 

، وأعلن القسم أن هذه الخدمة تعتبر في  ca_arabic@pnu.edu.saصباحا وذلك عبر البريد االلكتروني للقسم 

 ان هذه البادرة تأتي متفقة مع أهداف 
ً
مرحلتها األولى حيث تكون متاحة لجميع أقسام وكليات الجامعة موضحا

جتمع بربط برامج اللغة العربية وآدابها في البكالوريوس و الدراسات القسم والتي يأتي من أهمها اإلسهام في خدمة امل

تحقيق االتصال الثقافي و تعزيز التبادل املعرفي بعقد الشراكات  العليا بسوق العمل و متطلبات التنمية، وكذلك 

علم اللغة العربية و توظيف التقنيات الحديثة في ت األكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية املتميزة، باإلضافة إلى 

 آدابها تعلما ذاتيا
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 م 2016 أبريل 8-هـ 1437 رجب 1 الجمعة

شارك يف معرض التعليم العايل مبسقط
ُ
 جامعة األمرية نورة ت

( في GHEDEXللتعليم العالي الذي تنظمه )تشارك جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في املعرض السابع عشر 

م، ويقام سنويا في مركز 2٠1٦/ ابريل 21 -19/ رجب املوافق  14 – 12مسقط بسلطنة عمان، وذلك في الفترة من 

  ُعمان الدولي للمعارض تحت رعاية وزارة التربية والتعليم في سلطنة ُعمان .

عاًما(،  1٦القياس ي لعدد املشاركين في املعرض على مدى )وحققت الدورة األخيرة ملعرض )جيدكس( الرقم 

( دولة  23( من الجامعات والكليات املتميزة وكذلك أكثر من ) 2٠٠( زائر وأكثر من ) 25.٠٠٠باستقطاب أكثر من )

مشاركة، وستتمثل مشاركة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في املعرض من خالل مساحة خاصة سُتمكن 

تقديم عرض واف عن الجامعة وخدماتها وبرامجها األكاديمية ورسالتها املتمثلة في كونها جامعة شاملة  الوفد من

سهم في بناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية، 
ُ
للمرأة متميزة بريادتها التعليمية وأبحاثها العلمية التي ت

 من رؤية ورسالة جامعة األ 
ً
ميرة نورة بنت عبدالرحمن وغاياتها املتمثلة في حرصها على وتأتي هذه املشاركة انطالقا

 منها على تعزيز طرق التواصل مع ممثلي 
ً
، وحرصا

ً
 ودوليا

ً
املشاركة الدولية واإلقليمية وتعزيز حضور الجامعة محليا

العالي في  الجامعات ذات الخبرات العريقة واالطالع على تجاربهم، ولفتح قنوات تواصل إيجابية مع مؤسسات التعليم

.
ً
 العالم أجمع، باإلضافة إلى بحث إمكانية عقد شراكات مع جامعات متميزة عامليا
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  م 2016 أبريل 11-هـ 1437 رجب 4 اإلثنين

 "نورة العطاء"حرم أمري منطقة الرياض ترعى امللتقى التطوعي األول 

الضلع الثالث في تنمية “حرم أمير منطقة الرياض سمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود، العمل التطوع بـ وصفت 

مستشهدة بقصص من التاريخ اإلسالمي حين وقفت املرأة بجانب الرجل في كثير ”، املجتمع والغذاء الروحي للجسم

دون مقابل مادي إلى جانب قصص كثيرة للمرأة من األمور وقدمت حلوال وأفكار في وقت الحرب والسلم تطوعا منها 

  . –رحمهم هللا  –في املجتمع السعودي خيرها صاحبة السمو األميرة نورة بنت عبدالرحمن أخت امللك املؤسس 

وقالت سموها: إن العمل التطوعي موجود لدى أي فرد مسلم ألن ديننا يحثنا على العطاء والعمل دون مقابل وقد 

ة جامعات وجمعيات ومؤسسات تركز يعتمد على اجتهاد
ّ
ات فردية مؤقتة أما اآلن فأصبح أكثر تنظيما تحت مظل

على التنمية املستدامة من خالل التدريب وتقديم االستشارات من ذوي الخبرة، منوهة بما تبذله جامعة األميرة نورة 

زيد من العطاء في مجال العمل بنت عبدالرحمن من خدمة املجتمع عامة واملرأة السعودية خاصة، داعية إلى امل

  الخيري التطوعي وللجميع بالتوفيق .

الذي نظمته عمادة خدمة ”، نورة العطاء التطوعي األول “جاء ذلك في كلمة ألقتها خالل رعاية سموها أمس، مللتقى 

تمر ملدة خمسة ويس”، ملتقى نورة العطاء ثبات ونماء“املجتمع والتعليم املستمر بجامعة األميرة نورة تحت شعار 

أيام، بحضور عدد من صاحبات السمو األميرات ومعالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل ووكيالت الجامعة 

وعميدات الكليات والطالبات وعدد من املهتمات بالعمل الخيري واإلنساني، وذلك في قاعة املؤتمرات باملدينة 

  الجامعية .

املجتمع والتعليم املستمر بجامعة األميرة نورة الدكتورة آمال الهبدان في  من جانبها أوضحت عميدة عمادة خدمة

كلمة لها، أن الهدف من امللتقى هو إبراز دور الجامعة في ترسيخ قيمة التطوع بصبغة التنمية املستدامة في الوطن، 

نورة “ور في إنشاء حاضنة مؤكدة أن للجامعة مبادرات كثيرة ال تعد في األعمال التطوعية الخيرية كما للعمادة د

لتكون منارة لعمل املرأة التطوعي وبيت خبرة لنشر ثقافة التطوع الوطني املستدام ونقلة من ” العطاء التطوعي

  االجتهادات التقليدية إلى العمل املقنن باحترافية ومهنية عالية وإبراز التجارب األصيلة والرائدة.

ساعة عمل تحصل عليها الطالبة  1٠٠لة العمل التطوعي من خالل وكشفت، أن الحاضنة استحدثت رخصة ملزاو 

يتم التحاقها بدورات تدريبية مكثفة لدعم اإلبداعات وإبراز طاقاتها وتمكينها من القيام بدورها التنموي والحضاري 

https://gaya-sa.org/74581.html?mobile=1
https://gaya-sa.org/74581.html?mobile=1
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دراس ي العام ال ملا فيه خير للبالد وتنويع مصادر الدخل الشخص ي ملواجهة التحديات وستخرج الجامعة في آخر

طالبة ممن حصلن على الرخصة، موجهة الحضور لزيارة املعرض املصاحب واالستفادة من ورش العمل  4٠٠

  املطروحة التي تتيح فرص عمل ثمينة.

وأكدت الدكتورة الهبدان، بمتابعة من عمادة الجامعة مع الجهات والشركات الخاصة بعد التحاق الفتاة بأربع 

 مجاالت متنوعة عن التطوع والتأهيل لسوق العمل . ورش عمل مجانية احترافية في

من جهتها استشهدت معالي مديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة هدى العميل في كلمتها باألميرة نورة بنت عبدالرحمن 

كرمز من رموز الوطن في العطاء والعمل الخيري التطوعي، مقدمة شكرها لصاحبة السمو امللكي األميرة هيفاء 

الفيصل وصاحبة السمو األميرة نوف بنت فهد بن خالد ملشاركتهما بعرض تجربتهما الرائدة لتطوير قرية البيضاء في 

  منطقة مكة املكرمة.

وأفادت أن العمل التطوعي وحجم االنخراط فيه دليل على تقدم االمم وازدهارها، فكلما ازدادت في التقدم والرقي، 

ال التطوع الخيري، عادة العمل التطوعي حجر الزاوية التي ترتكز عليها الوظيفة ازداد انخراط مواطنيها في أعم

الثالثة ملؤسسات التعليم العالي الجامعي واملتمثلة في خدمة املجتمع وتبني مبادرات اجتماعية مستدامة تلبي 

  حاجات ومتطلبات وتحديات العصر الراهن.

لتها بوصفها جامعة شاملة ومنارة املرأة للمعرفة والقيم إلى أن تكون وأشارت إلى تطلع الجامعة من خالل رؤيتها ورسا

رائدة في تشجيع وتنظيم العمل التطوعي بمفهومه الصحيح، وإبراز دور املرأة في الشراكة املجتمعية ودعمها لتصبح 

ضوء على تجارب شريكة حقيقية في دعم خطط التنمية الواسعة التي تمر بها البالد، ويأتي هذا امللتقى ليسلط ال

ومشاريع تطوعية رائدة تبنتها نساء مميزات يهدفن إلى االستثمار البيئي والبشري وإحداث تغيير مجتمعي إيجابي 

  مستدام.

  بعد ذلك شاهدت الحاضرات عرضا مرئيا يستعرض أهم جوانب العمل التطوعي .

ديرية، ثم تسلمت من معالي مديرة الجامعة بعدها قامت سمو راعية امللتقى، بتكريم املشاركات والرعاة بدروع تق

درعا لرعايتها امللتقى ودعمها للجامعة، كما سلمت الدكتورة آمال الهبدان درعا ملعالي مديرة الجامعة لدعمها 

  ومتابعتها الدائمة لحاضنة نورة العطاء التطوعية .

ريادة العمل التطوعي “نة األصقه بعنوان عقب انطلقت الجلسة الحوارية العلمية األولى التي أدارتها الدكتورة آم
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وتحدثت ” تجربة القرية البيضاء“وتضمنت ثالثة موضوعات، األول ”، الوطني اإلبداعي املستدام في املجال البيئي

فيها صاحبة السمو امللكي األميرة نوف بنت فهد بن خالد عن أهم األعمال التي قام بها فريق التطوع بمنطقة مكة 

التحديات اإلدارية “حدثت صاحبة السمو امللكي األميرة هيفاء الفيصل في املوضوع الثاني حول املكرمة، ثم ت

مؤكدة أن العمل يحفظ كرامة اإلنسان وهو مستقبل أسرته ”، والتنظيمية للعمل التطوعي الوطني في املجال البيئي

سيجنيه الفرد في الحياة من خيرت كثيرة ومتى ما كان منظم أصبح أكثر فائدة له وألسرته وأن العمل التطوعي هو ما 

التي جمعت فيها أهالي أكثر ” تجربة القرية البيضاء“وتسهيل في أمور حياته كواجب ديني ووطني، مستعرضة مشروع 

من قرية مشتتة في أودية منطقة مكة املكرمة في مدينة صغيرة تمتاز بتوفير خدمات وأعمال منظمة وتم تدريب 

 رف اليدوية بطريقة األهالي على بعض الح

 حديثة تواكب العصر وتأهيل أفراد األسر على كيفية مواجهة التحديات وتثقيفهن باألمور الحياتية وغيرها.

قدمته ميان الزواري، ” استشراف مستقبل العمل التطوعي الوطني في مجال التنمية“وجاء املوضوع الثالث حول 

رات امليدانية التي قاموا بها مع الفريق التطوعي وتلمس وفاطمة سلمان موضحتان تجربتهن من خالل الزيا

احتياجات األسرة سواء تعليمي أو صحي أو حرفي أو اجتماعي من باب التعرف على عادات وتقاليد املنطقة وحل 

  مشكالتهم ومخاطبة الجهات املعنية لتسهيل الخدمات .

العمل التطوعي الوطني “لعلمية الثانية حول فيما أدارت عضو مجلس الشورى الدكتورة هيا املنيع الجلسة ا

حيث لفتت تجارب السعوديات أنظار الحاضرات وتفاعلن ” املبتكر واملستدام في استقطاب وتنمية املوارد البشرية

، وتحدثت عنه الدكتورة بدرية السدحان، ”كفو“من خالل الحوار في املوضوعات الثالث األول هو تجربة مشروع 

، األميرة ”تحديات استقطاب تنمية املوارد البشرية للعمل التطوعي الوطني“وضوع الثاني فيما تحدثت عن امل

الجوهرة بنت سعود بن عبدهللا بن ثنيان مستعرضة نماذج للسلوكيات التي يجب املتطوع التحلي بها وبعض 

ى معلوماته وتاريخه تحوي عل” بطاقة متطوع“املحفزات التي تضمن استدامة املتطوع في أداءه للعمل مثال صرف 

استشراف مستقبل العمل التطوعي الوطني “التطوعي وأهم الدورات التي حصل عليها، أما املوضوع األخير فقد كان 

وتحدثت عنه صاحبة السمو امللكي األميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل مطالبة ” في مجال التنمية البشرية

ة حتى يكون الطالب لديه معرفة ودراية في كيفية التصرف في األزمات بإدخال منهج التطوع ضمن املواد الدراسي

  وبعض األمور الحياتية .
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وعلى هامش امللتقى انطلقت أعمال معرض التوظيف الذي شهد إقبال كبيرا من الطالبات واملشاركات، كما ضم 

 .ارات الزائراتجهة تطوعية نسائية تعرض أفكارها وخدماتها و تجيب على استفس 28املعرض مشاركة 

  م 2016 أبريل 11-هـ 1437 رجب 4 اإلثنين

يف جامعة  "نورة العطاء التطوعي األول"ورش عمل يف ثاني أيام ملتقى  4
 نورة

جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن واصل اليوم ملتقى ) نورة العطاء التطوعي األول ( ومعرض التوظيف املقام في  

، قدمتها مستشارة ”إعداد السيرة الذاتية باحترافية“ورش العمل، حيث استهل بورشة  4فعالياته لليوم الثاني بـ 

عمادة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة محاسن شمو، وتناولت فيها مفهوم السيرة الذاتية، وكيفية إعدادها 

  كتابتها واألشياء التي يجب تجنبها في كتابة السيرة الذاتية ومعناها من الناحية الوظيفية.واألخطاء الشائعة في 

، وتولت تقديمها رئيسة قسم تصميم البرامج ”كيف تؤهلين نفسك لسوق العمل؟“تلى ذلك ورشة عمل بعنوان 

إكساب املشاِركة املهارات  التدريبية بعمادة التطوير وتنمية املهارات طرفة الشلهوب، وتطرقت فيها إلى كيفية

املطلوبة واالشتراطات الالزمة في سوق العمل للتأهل والحصول على الوظيفة املناسبة، والتعرف بماهية سوق 

  العمل والعلم بمتطلباته واكساب املشاِركة الثقة بالنفس للتقدم ألرباب العمل.

ملستشارة التدريب التربوي واإلداري ” بنجاحفن اجتياز املقابالت الشخصية “وجاءت الورشة الثالثة بعنوان 

 تعريف املقابالت الشخصية، وكيفية إجرائها واجتيازها بنجاح، وتنمية املهارات في 
ً
الدكتورة هالة رجب، مستعرضة

  هذا املجال، وكانت تستهدف مدراء ومنسوبي املوارد البشرية وجميع املهتمين .

مية املهارات الدكتورة كارولين انغرام أوراق العمل املقدمة في الورشة واختتمت مساعدة عميدة عمادة التطوير وتن

، واستهدفت املهتمين بالتوعية ”اكتشاف الدوافع الشخصية للعمل التطوعي“الرابعة، التي جاءت بعنوان 

 املجتمعية والعمل التطوعي، وسلطت الضوء فيها على التطوع من خالل سؤالين )كيف ترى نفسك كمتطوع؟(، )هل

 يمكنك التطوع دون دوافع مادية؟(.
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  م 2016 أبريل 20-هـ 1437 رجب 13 األربعاء

جامعة األمرية نورة ضمن اجلهات احلكومية األكثر تطبيقا للنظم 
 اإللكرتونية

  
ً
 متقدما

ً
بين الجهات الحكومية ” الفئة الخضراء ” ضمن قائمة تبوأت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم اإللكترونية في مجال التعامالت الحكومية اإللكترونية، وذلك وفق نتائج مؤشر القياس 
ً
األكثر تطبيقا

لقياس نضج الخدمات اإللكترونية الحكومية املقدمة في كافة القطاعات الحكومية، ضمن ” يسر“السادس لبرنامج 

ثيثة لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت نحو الخطى الح

 مع أهداف ومعايير الخطة التنفيذية 
ً
التميز املعلوماتي في كافة الخدمات االلكترونية املقدمة ملنسوبيها، وتزامنا

  ”.يّسر“للتعامالت اإللكترونية الحكومية 

نجاز أحد الخطوات التي تخطوها الجامعة بدعم وتوجيه من معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت وُيعّد هذا اإل 

محمد العميل لتحسين ورفع مستوى الخدمات االلكترونية املقدمة في جميع الجوانب التقنية لدعم العملية 

تصاالت الدكتور عبدالعزيز بن عمر التعليمية، حيث أكد املشرف العام على اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واال

 ملواصلة تعزيز جودة وكفاءة الحلول 
ً
السدحان على أن هذا االنجاز هو خطوة جديدة على طريق التميز، وحافزا

ستفيدين من الخدمات 
ُ
قدمة لكافة منسوبي الجامعة بما يلبي احتياجات وتوقعات كافة امل

ُ
والخدمات االلكترونية امل

  اإللكترونية.

للتعامالت اإللكترونية يعد تقييًما حكومًيا لقياس نضج الخدمات اإللكترونية الحكومية ” يسر“أن برنامج ُيذكر 

  1٦٠لجميع قطاعات الدولة من هيئات، ووزارات، وجامعات ومؤسسات الحكومية، والتي تصل الى أكثر من 
ً
جهة

 ي” يّسر“حكومية، وبناء على نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج 
ً
صنف الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات، تقريرا

 إلنجازها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية في مستويات النضج العالية.
ً
 وفقا
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  م 2016 أبريل 20-هـ 1437 رجب 13 األربعاء

ف من بني 
ّ
صن

ُ
 جامعة دولية 200أفضل جامعة األمرية نورة ت

” UI GreenMetric“جامعة دولية في تصنيف  2٠٠ُصنفت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن من بين أفضل  

مدى اهتمام ” UI GreenMetric“، في الوقت الذي يقيس تصنيف 179م ، بعد حصولها على املرتبة 2٠15لعام 

لطالبها ومنسوبيها وتقيدها بمعايير حماية البيئة واملحافظة عليها، حيث الجامعات املشاركة بتوفير البيئة املناسبة 

  يتماش ى ذلك مع االهتمام العالمي بالبيئة واملحافظة عليها التي تعد من أهم التحديات العاملية الحالية واملستقبلية.

 بحماية البيئة واستدامتها ودعم األبحاث امل
ً
 خاصا

ً
ختلفة في هذا املجال لتوفير بيئة وأولت الدول املتقدمة اهتماما

 أن معايير التقييم شملت عدد من املحاور األساسية املتوفرة واملطبقة داخل الحرم 
ً
آمنه لألجيال القادمة ، علما

الجامعي مثل سبل االقتصاد في استهالك املياه، وطرق الحد من تلوث البيئة الناتج عن استخدام وسائل املواصالت 

ام الطرق املناسبة للتخلص من النفايات، وموقع الحرم الجامعي و بنيته التحتية ، ودور الجامعة املتعددة، واستخد

في عملية التثقيف والتعليم بمدى أهمية االهتمام بالبيئة، باإلضافة إلى توجه املسؤولية املجتمعية نحو تكوين جيل 

وضحت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة في جامعة من جهتها أيئة و زرع ثقافة االهتمام بها .يعي بقضايا حماية الب

األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة فاتن بنت عبد هللا الزامل أن الحصول على هذا املركز يأتي ضمن حرص 

الجامعة على املنافسة على مواكبة املعايير الدولية والوصول إلى أعلى املراتب واالرتقاء بمكانة الجامعة لدى املجتمع 

دولي، ولم يكن لهذا اإلنجاز أن يكون لوال كرم هللا ثم تضافر الجهود للرقي بالجامعة مع السعي املستمر لتحقيق ال

وأضافت  رة الجامعة الدكتورة هدى العميل.مراكز متقدمة في املستقبل بإذن هللا وفق توجيهات واهتمام معالي مدي

 الهتمام الجامعة بالبيئة واست
ً
( UI GreenMetricدامة املحافظة عليها تمت دعوة رئيسة )الزامل بأنه امتدادا

البروفيسورة ريري ساري والوفد املرافق لها خالل زيارتهم للمملكة الشهر املاض ي حيث اطلعت خالل زيارتها على 

مرافق الجامعة املختلفة وقد أبدت إعجابها الشديد بخدمات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ومرافقها 

يمية والترفيهية والخدمية املوفرة للطالبات واملنسوبات، باإلضافة إلى العديد من املرافق املساندة التي تعد األكاد

صديقة للبيئة والعالية في الجودة واألداء ، وقد أبدت البروفيسورة ريري رغبتها في مشاركة جامعة األميرة نورة بنت 

رة بالبيئة واستدامة املحافظة عليها كنموذج مثالي لصرح تعليمي عبدالرحمن في املؤتمر القادم والذي له صلة مباش

https://gaya-sa.org/75978.html?mobile=1
https://gaya-sa.org/75978.html?mobile=1
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.
ً
 صديق للبيئة في جميع ممارسته يحتذى به بين الجامعات عامليا

 

  م 2016 أبريل 15-هـ 1437 رجب 8 الجمعة

 جامعة نورة تشارك مبعرض "نساء يف ذاكرة الوطن"
بمعرض "نساء في ذاكرة الوطن" الذي يعرض نماذج من محتويات  جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن تشارك

 إلنجازات املرأة السعودية، وذلك في )ملتقاملرأة  متحف
ً
 تاريخيا

ً
ى التراث والفنون الثاني( الذي تقيمه ليكون مرجعا

هـ 1437رجب  15 – 1٠الجمعية السعودية للمحافظة على التراث والفنون بمناسبة يوم التراث العالمي مابين 

 م بمركز امللك فهد الثقافي بالرياض.2٠1٦أبريل  22-17املوافق 

وحدات الزخرفية التقليدية في التطريز، وتتضمن مشاركة جامعة األميرة نورة ثالث ورش عمل وهي : : استخدام ال

ثم الحلي التقليدية ) القالئد(، ثم التربية املتحفية بينما ستحتضن كلية التصاميم والفنون في جامعة األميرة نورة 

بنت عبدالرحمن ورشتي عمل األولى )تصميم أقمشة تقليدية بأسلوب املرقعات(، والثانية )تصميم أزياء مستوحاة 

وتأتي هذه املشاركة متوافقة مع أهداف وقيم الكلية التي يعد من أهمها املساهمة في إثراء وخدمة البيئة  من التراث(،

االجتماعية والثقافية واالقتصادية في اململكة العربية السعودية، وكذلك بناء شراكات مع مراكز عاملية في مجاالت 

 التخصص بالكلية.

ة للفن والتصميم في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الراغبات من جهتها دعت الجمعية العلمية السعودي

 باملشاركة في ورش العمل التواصل مع الجمعية على وسائل االتصال املوضحة في موقع الجامعة.

 

 

 

http://www.almaghribtoday.net/education/arab-universities/جامعة-نورة-تشارك-بمعرض-نساء-في-ذاكرة-الوطن
http://www.almaghribtoday.net/education/arab-universities/2014-03-18-19-22-56.html
http://www.almaghribtoday.net/women/coffee/%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%B0%D8%A8-%D9%84%D9%84%D8%B1%D8%AC%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D8%A7.html
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

جامعة األمرية نورة وأرامكو السعودية وويربو يدشنون أكرب مركز نسائي 

 لألعمال

مس بمقرها نورة بنت عبدالرحمن أ دشنت جامعة األميرة أحمد بن محمد العيس ىوزير التعليم الدكتور   بحضور 

ألف  2٠السعودية، وشركة "ويبرو ليميتد"،الهادف إلى توفير مركز األعمال النسائي بالتعاون مع شركة أرامكو 

فرصة وظيفة للمرأة السعودية خالل العشر سنوات املقبلة، في تخصصات الخدمات، والتمويل، واملحاسبة 

 واملوارد البشرية والخدمات املكتبية.

ورة بنت عبدالرحمن الدكتورة وجرى خالل الحفل الذي اقيم بهذه املناسبة وحضره معالي مديرة جامعة األميرة ن

 هدى العميل وعدد من شركاء النجاح ، التوقيع على اتفاقية الشراكة إلنشاء املركز .

وأوضح وزير التعليم في كلمه له، أن املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات سوق العمل 

 ملا حرصت عليه اململكة من تطوير كل ما يخص بشراكة إستراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة، 
ً
و يأتي انعكاسا

املرأة السعودية كونها نواة للتنمية حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق العمل من أوليات 

 املشروعات التنموية في اململكة.

صات ألدراك العاملون في وشدد معاليه على أن الوزارة حريصة على تطوير مستوى خريجيها من مختلف التخص

التعليم بالتغيرات املضطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات سوق العمل، 

وما ملسوه من أهمية االستعداد لذلك التغيير بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك املتغيرات بخطط مدروسة 

مج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات املحلية للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برا

 والعاملية.

من جهتها أكدت الدكتورة العميل في كلمتها، أن جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها 

 -حفظهم هللا-وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة والقيم والعمل وفقا لتوجهات والة األمر 

لنسائي لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع وتنفيذ استراتيجيات الدولة، ويأتي مركز األعمال ا
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( لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة اإلنسان وبرفع 2٠3٠الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية )

ع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل ولتحقيق الغاية السابعة من خطة الجامعة اإلستراتيجية بتنوي

 مصادر التمويل وضمان االكتفاء املالي واستدامته.
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  م 2016 أبريل 18-هـ 1437رجب  11 اإلثنين

 "احملاسبة التثقيفي األول  "جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى 
.net/89569rasdnewshttp://www. 

 

 

  م 2016 أبريل 28-هـ 1437 رجب 21الخميس 

 باليوم العاملي  2016جامعة األمرية نورة تنظم معرضا للكتاب 
ً
احتفاء

 للكتاب
 2٠1٦أفتتحت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة شؤون املكتبات اليوم األربعاء معرض الكتاب  

ويستمر ملدة أسبوع ، ويصاحبه فعاليات ثقافية وفكرية بمشاركة عدد من الجهات ذات العالقة، وحضور عدد من 

  املؤِلفات الالتي سيوقعن مؤلفاتهن.

بات بالجامعة الدكتورة عفاف نديم إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار االحتفاء لليوم وأشارت عميدة شؤون املكت

والذي يعد خطوة هامة على طريق نشر القراءة لجميع األعمار وتشجيع  2٠1٦العالمي للكتاب وحقوق املؤلف 

 لدعم الكتاب وستكون الزيارة 
ً
ملنسوبات الجامعة فرص االستمتاع بها، كما أنها فرصة للمكتبة للعمل جميعا

 ، وستعقد عدد من الندوات مثل 
ً
القراءة وأثرها “وسيدات املجتمع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا

، ويتخلل ”الكتابة وسيلة للسعادة الالمتناهية“إضافة إلى حلقة نقاش ” أسرة قارئة ، أمة واعية“، و ”على الشخصية

  ذلك عدد من الدورات.

 

 

http://www.rasdnews.net/89569
http://www.rasdnews.net/89569
http://www.rasdnews.net/91381
http://www.rasdnews.net/91381
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26 الثالثاء

 انتخاب عمومية مجعية اإلرشاد النفسي يف جامعة األمرية نورة

أقامت كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن االجتماع األول للجمعية العمومية النتخاب أعضاء  

 العلمية السعودية لإلرشاد النفس ي، في مقر الكلية.مجلس إدارة الجمعية 

 مع رسالة جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن بأن تكون جامعة شاملة للمرأة متميزة بريادتها      
ً
ويأتي ذلك متوافقا

 التعليمية وأبحاثها العلمية تسهم في بناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية.

كلية التربية الدكتورة أمامة الشنقيطي في كلمتها التي ألقتها بهذه املناسبة أن هذا اليوم يشهد مولد  وقالت عميدة     

جمعية سيكون لها بمشيئة هللا دور رائد ومهم في تغيير املشهد املتعلق بالصحة النفسية و اإلرشاد النفس ي و حضور 

لعربية السعودية وسائر الوطن العربي وذلك ملا يتسم به قسم في امليدان األكاديمي و التعليمي و الثقافي في اململكة ا

علم النفس بكلية التربية والذي سيكون املقر لهذه الجمعية من طاقات و خبرات واسعة وكل هذه عوامل لنجاح 

 الجمعية.

ألميرة نورة بنت وتقدمت عميدة كلية التربية في نهاية كلمتها بالشكر الجزيل إلدارة الجمعيات العلمية بجامعة ا     

عبد الرحمن على ما تبذله من جهد و اهتمام مباشر و إشراف وتقديم الدعم الكافي للجمعيات العلمية و الذي 

يحقق لها سبل العلم، كما تقدمت بالشكر للدكتورة أمل الشهري رئيسة اللجنة التأسيسية للجمعية العلمية 

وأن تشهد الجمعية العلمية السعودية لإلرشاد النفس ي في  السعودية لإلرشاد النفس ي، متمنية للجميع التوفيق

 اجتماعها الدوري القادم نجاحات على أرض الواقع.

وذكرت الدكتورة منيرة الرشيد مديرة إدارة الجمعيات العلمية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بأن مناسبة      

ة في تاريخ هذا الوطن املعطاء حيث إنها أول جمعية علمية تدشين الجمعية العلمية السعودية لإلرشاد النفس ي عالم

لإلرشاد النفس ي على مستوى اململكة العربية السعودية تحضنها وترعاها جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن، 

 نية.مشيرة إلى الدور الهام و الفاعل للجمعيات العلمية في نهضة البحث العلمي واإلسهام في دعم حركة التنمية الوط

http://www.rasdnews.net/92193
http://www.rasdnews.net/92193
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 منذ      
ً
 خاصا

ً
وأضافت أن جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن التي تحمل ريادة التعليم النسائي تولي اهتماما

 وبصفة مستمرة، وقد بذلت كل ما في وسعها لتوفير كل املقومات الالزمة 
ً
 و أفقيا

ً
نشأتها بالتطوير و الجودة رأسيا

 منها بدورها في تحقيق رسالت
ً
ها و أهدافها ونتيجة للتوسع والنمو املتزايد الذي شهدته الجامعة في له، و إيمانا

مجاالتها التعليمية وتخصصاتها املختلفة فقد استشعرت الجامعة دور الجمعيات العلمية في بناء جسور الثقة و 

البحثي و املنهي و الشراكة و أوجه التعاون بينها وبين املجتمع كأحد األدوات الرئيسية في تطوير العمل األكاديمي و 

 التطوعي، السيما أن الجامعة زاخرة بالكفاءات العلمية التي ينتظر منها الكثير في هذا املضمار.

وبينت الرشيد أن أعضاء اللجنة التأسيسية لهذه الجمعية أوسمة على صدر الوطن فهن يملكن رؤية ويحملن      

ى عواتقهن مسئولية النهوض بها، منوهة إلى إسهاماتهن رسالة ويجسدن االنتماء الحقيقي لتخصصاتهن ويحملن عل

في تنمية املجتمع فهن جنود مجندة في ساحات الفكر و الثقافة، ولهن صوالت وجوالت في الحقل اإلبداعي إلى جانب 

 دورهن التربوي في التعليم و املجتمع و العمل التطوعي.

لمية بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن أعضاء اللجنة وفي نهاية كلمتها شكرت مديرة إدارة الجمعيات الع     

 لدعم مسيرتها لتكون ذات 
ً
 أو عطاء معنويا

ً
 ماديا

ً
التأسيسية للجمعية ولكل من أسدى خدمة أو مشورة أو دعما

ق أصل ثابت وفروع في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن هللا، كما شكرت القائمين على تقديم هذا اليوم بالشكل الالئ

 من الهيئتين التعليمية و اإلدارية وجميع الحضور.
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  م 2016 مايو 4-هـ 1437 رجب 27األربعاء 

مدارس جامعة األمرية نورة تنفذ مشروعات تطويرية ملشروع )متام( اجلامعة 
 األمريكية يف بريوت

لفتت جودة األداء لِفرق مشروع )تمام( التربوية في مدارس جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن انتباه منسقة  

مــشروع تمام في الجامعة األمريكية ببيروت الدكتورة ريما كرامي، مبدية إعجابها بمستوى املشاريع )التي سُتعرض 

األردن الشهر املقبل(، حيث يهتم مشروع تمام بالبحوث التربوية التطويرية النابعة من خالل ملتقى مشروع تمام في 

 املدرسة، ويستهدف املدارس الحكومية والخاصة حول العالم العربي.

وفيما اطلعت كرامي على مستجدات وتطورات املشروعات الثالثة املقامة في املدارس، كانت الفرق قد نفذت 

( املنفذ باملرحلة االبتدائية، sound TAMAMبتعليم اللغة اإلنجليزية بالروضة، ومشروع ) ( املهتمI canمشروع )

ومشروع )تعلم كيف تتعلم( املنفذ في املرحلة املتوسطة، كما أقامت كرامي عدة ورشة تدريبية للفريق يوم األربعاء 

متابعة واهتمام معالي مديرة مع الوقوف على العمل في املشروعات الثالثة ومدى التطور الحاصل، مشيدة ب

الجامعة الدكتورة هدى العميل، من جهتها استعرضت مديرة إدارة االشراف على املدارس الدكتورة مرفت بنت 

 عبدهللا بابعير أمام الدكتورة كرامي، الخطط املستقبلية وبرامج املدارس املنفذة وما هو تحت التنفيذ.

عد مدارس جامعة األميرة نور 
ُ
ة بنت عبدالرحمن إحدى املدارس املشاركة في مشروع )تمام( الذي انطلق إلى ذلك، ت

مدرسة  25بتمويل من مؤسسة الفكر العربي، وينضم له اآلن أكثر من  2٠٠7من الجامعة األمريكية ببيروت عام 

بين املدارس  حول العالم العربي ويهدف إلى بناء مجتمع من املهنيين عن طريق بناء جسور للحوار والتعاون والتنسيق

 والجامعات ووزارة التعليم.

 

 

 

 

http://www.rasdnews.net/92483?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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  م 2016 مايو 5-هـ 1437 رجب 28الخميس 

ة( التطوعي يف جامعة األمرية 
ّ
جائزة أفضل مبادرة جمتمعية لربنامج )أكن

 نورة

مشاركة في امللتقى التطوعي األول لفطن التابع لوزارة حصد برنامج أِكّنة التطوعي جائزة أفضل مبادرة مجتمعية  

التعليم )جيل فطن .. يبادر بالتطوع( والذي أقيم منتصف رجب املنصرم، الذي يهدف للتوعية والتثقيف بأهمية 

التطوع، وقد شارك ضمن الفريق طالبات من الكليات الصحية من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن كرئيسة 

 مؤسستها الطالبة في كلية التمريض سحر بنت تركي العنزي.املبادرة و 

سنة فما فوق في مختلف ٦5هي مبادرة مجتمعية تحفظ وتصون حقوق كبير السن لكال الجنسين من عمر ” أكنة“

تحت شعار ” مؤسسات املجتمع، وتخدمهم من جميع النواحي الصحية، والنفسية، واالجتماعية، والسريرية، 

 ”.نرعاكم كبارارعيتمونا صغارا “

عاما، وأكبرهم رجل يعمل استشاري أمراض كبار السن، مهما  11يبلغ أصغر األفراد  متطوع  39٠ويضم الفريق 

عدت دورات وورش عمل تخص « أكنة»جعلها تحظى باهتمام بالغ في االعالم املرئي واملسموع واملقروء، وقد قدمت 

 للصعوبات واملشاكل التي قد تواجههم بالتعامل مع كبار السن وذويهم بهدف تطوير الرعاية الصحية 
ً
املقدمة وتجنبا

من اجل أن تتبوأ مبادرة أِكّنة التطوعية موقع الريادة ضمن  ذويهم وكذلك تطوير االنشطة والبرامج الترفيهية،

لتنفيذ مشاريع  ط املبادرة على التخطي  املبادرات التطوعية سواء على املستوى املحلي أو اإلقليمي أو الدولي، وتعمل

استثمارية تخدم الفئة املستهدفة وتوسيع نطاق العمل بالشراكة مع املراكز الطبية واملستشفيات الحكومية 

باإلضافة الى تأسيس مركز متكامل يخدم كبار السن من جميع النواحي وخاصة الرعاية  والخاصة ودور اإليواء، 

ضمن خطط وكالة الجامعة للشؤون الصحية لهذا العام والتي  الصحية بمفهومها املتقدم، ويأتي هذا البرنامج

 حرصت على تفعيل دور طالبات الكليات الصحية في إعداد واملشاركة في خدمة املجتمع.

 

http://www.rasdnews.net/92727
http://www.rasdnews.net/92727


 
320 

 

 

 

 

  م 2016 مايو 2-هـ 1437 رجب 25اإلثنين 

 التثقيفي احملاسبة ملتقى تنظم نورة جامعة..  النسائية لتأهيل الكودار
 األول

هـ 1437رجب  13-11نظمت كلية اإلدارة واألعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم االثنين املاض ي  

، معرض املهنة املصاحب، إلكساب الكوادر النسائية املعارف واملهارات والقدرات ”ملتقى املحاسبة التثقيفي األول “

. التي
ً
 ومهنيا

ً
 تمكنها من الحصول على فرص عمل في ذات املجال وتعزيز البحث العلمي أكاديميا

ويهدف امللتقى الذي نظم بمسرح الكلية باملدينة الجامعية، و الذي استمر ملدة ثالثة أيام، الى نقل الخبرات وتبادل 

 في تقديم صورة مشرقة
ً
ملا تملكه الجامعة من إمكانات وقدرات  األفكار مع مؤسسات املجتمع ذات العالقة إسهاما

تؤهل طالباتها من ممارسة دورها املجتمعي وتحقيق أهداف عديدة من أهمها توصيل رسالة كلية اإلدارة واألعمال 

، بما 
ً
 وعامليا

ً
ممثلة بقسم املحاسبة في زيادة الوعي املجتمعي بأهداف القسم ورؤيته في التميز األكاديمي واملنهي محليا

أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية وخدمة األفراد واملجتمع، إضافة إلى إكساب الكوادر النسائية يحقق 

 
ً
املعارف واملهارات والقدرات التي تمكنها من الحصول على فرص عمل في ذات املجال وتعزيز البحث العلمي أكاديميا

.
ً
 ومهنيا

لح، أن عدة جهات شاركت في هذا امللتقى واملعرض وقد بينت رئيسة قسم املحاسبة، الدكتورة عائشة الصا

املصاحب، من أبرزها شركة كي بي إم جي العاملية، وهيئة السوق املالية، الهيئة املشرفة على تنظيم وتطوير السوق 

املالي السعودي، والجمعية السعودية للمراجعين الداخليين، الجمعية الرائدة في تطوير مهنة املراجعة الداخلية في 

http://www.maaal.com/archives/107825
http://www.maaal.com/archives/107825
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اململكة، ومؤسسة سعفة الخيرية، والشريك االستراتيجي املتمثل باملشروع الوطني للوقاية من املخدرات نبراس، هذا 

املشروع الذي يرعاه ويدعمه صاحب السمو امللكي األمير محمد بن نايف ولي العهد حفظه هللا، الذي يعتبر من 

 طار تعاطي املخدرات.املشاريع الوطنية التي تعنى بزيادة الوعي املجتمعي بأخ

الجدير بالذكر أن امللتقى استمر في تقديم جلساته في اليوم الثاني والثالث، حيث قدم املشروع الوطني نبراس 

 ورقتين متخصصتين في الوقاية من املخدرات، وقدمت شركة كي بي إم جي ورقتين متخصصتين عن دور 

 ملحاسبي، وقدمت هيئة السوق املالية ورقة متخصصة مكاتب املحاسبة في تطوير املهنة وتحديات التعليم ا

عن مهنة املراجعة، وقدمت مؤسسة سعفة الخيرية ورقتين متخصصتين في ثقافة القدوة الحسنة وجائزة النزاهة 

 السنوية.

وقد حضر هذا امللتقى العديد من ممثالت القطاعات الحكومية والخاصة واملؤسسات الخيرية والعديد من منسوبي 

بات الجامعة، والجدير بالذكر أن الطالبات في قسم املحاسبة شاركن في تنظيم امللتقى ومعرض املهنة وطال

 املصاحب.
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 م 2016 أبريل 8-هـ 1437 رجب 1 الجمعة

 من الطالق اتفاقية بني جامعة األمرية نورة ومجعية مودة
ّ
 للحد

اتفاقية تعاون مع جمعية ” ترابط“عقدت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بمركز االستشارات األسرية 

مودة الخيرية للحد من الطالق، تضمنت تقديم االستشارات القانونية واالجتماعية والنفسية للمستفيدين من 

تقديم ورش العمل، والدورات، والبرامج الهادفة للتوعية املجتمعية، الطرفين كذلك التعاون في تبادل املعلومات، و 

 وبحث سبل التعاون البحثي في ما يرتبط باألبحاث الخاصة باملرأة والطالق بشكل خاص . 

 مع أبرز غايات الجامعة االستراتيجية وهي خدمة القضايا املتعلقة باملرأة واألسرة وادراج 
ً
وأتي هذا التعاون متوافقا

ة املجتمع في برامج الجامعة من خالل تنسيق إطار عمل وتنفيذه ألنشطة خدمة املجتمع في الجامعة، وكذلك خدم

 التوعية بأهمية صحة املرأة واألسرة، والتربية الصحية، وريادة األعمال، وثقافة العمل التطوعي. 

بنت عبدالرحمن الدكتورة هناء علي في جامعة األميرة نورة ” ترابط“من جانبها أكدت املشرفة العامة على مركز 

 في مجال االستشارات األسرية وبرامج التنمية والتوعية املجتمعية ، 
ً
الصقير حرص الجامعة أن يكون املركز رائدا

 في التنمية املجتمعية من خالل تنمية أفراد األسرة في إطار تعزيز عالقة الجامعة باملجتمع وذلك من خالل 
ً
ومساهما

رات والخدمات في املجاالت االجتماعية واألسرية والنفسية، وبناء الشراكات املجتمعية مع مؤسسات تقديم االستشا

العمل الخيري واملدني كجمعية مودة على جهودهم في خدمة املجتمع، منوهة بالرعاية واالهتمام التي يجدها املركز 

 من معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل 

عن اتفاقية بين جامعة األميرة نورة وجمعية مودة للحّد من الطالق في عيون الخليج ونحيطكم  شكرا ملتابعتكم خبر

ال يعبر اطالقا عن وجهة نظر عيون الخليج وانما و  كل الوطنعلما بان محتوي هذا الخبر تم كتابته بواسطة محرري 

مع اطيب  كل الوطنتم نقله بالكامل كما هو، ويمكنك قراءة الخبر من املصدر االساس ي له من الرابط التالي 

 التحيات.

http://www.gulfeyes.net/saudi-arabia/145046.html
http://www.gulfeyes.net/sources/14/%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86.html
http://www.gulfeyes.net/sources/14/%D9%83%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86.html
http://www.kolalwatn.net/news228575
http://www.kolalwatn.net/news228575
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  م 2016 أبريل 13-هـ 1437 رجب 6 األربعاء

 جامعة نورة تنجح يف اجتياز متطلبات شهادة األيزو
نجحت اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، في اجتياز متطلبات  

اجعة وتدقيق قياس مدى التزام اإلدارة بتطبيق املعايير ( بعد أن خضعت لعملية مر 27٠٠1: 2٠13شهادة األيزو )

 العاملية في أمن وسرية املعلومات.

َعد شهادة األيزو )
ُ
؛ خاصة في أنظمة إدارة أمن 27٠٠1: 2٠13وت

ً
(، أبرز شهادات االعتماد املعترف بها دوليا

املعلومات؛ حيث يطلب من املؤسسة اتباع وتطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة أمن وحماية محددة؛ لضمان 

حدد هذه 
ُ
الشهادة أدوار تطبيق وتشغيل وتطوير الحفاظ على سرية وأمن املعلومات الخاصة باملستفيدين، كما ت

 أنظمة إدارة املعلومات؛ بما يتماش ى مع املخاطر التي قد تواجه املستخدمين. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.gulfeyes.net/Mnwat/161467.html
http://www.gulfeyes.net/Mnwat/161467.html
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

 السعوديةتدشني أكرب مركز نسائي لألعمال يف 
دشنت أرامكو السعودية وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وشركة ويبرو ليميتد، االثنين، أكبر مركز نسائي  

 2٠لألعمال في اململكة وذلك في مقر جامعة األميرة نورة في الرياض، ويستهدف املركز إيجاد فرص عمل تزيد عن 

شر املقبلة في تخصصات الخدمات، والتمويل، واملحاسبة واملوارد ألف وظيفة للمرأة السعودية خالل السنوات الع

 البشرية والخدمات املكتبية.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة إلنشاء مركز األعمال النسائي، في مقر جامعة األميرة نورة، خالل حفل رسمي بحضور 

رحمن، والدكتورة هدى العميل، ورئيس وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى ومديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدال

أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة ويبرو ليميتد، عازم 

 بريميجي. 

وأوضح الوزير العيس ى في كلمة له بالحفل أن هذا املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات 

 ملا حرصت عليه اململكة من  سوق 
ً
العمل بشراكة استراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة. وقال إنه يأتي انعكاسا

تطوير كل ما يخص املرأة السعودية باعتبارها نواة للتنمية حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق 

 العمل من أوليات املشاريع التنموية في اململكة. 

 يع على اتفاقية إنشاء املركزالتوق

وشدد وزير التعليم على أن الوزارة حرصت على تطوير مستوى خريجيها من مختلف التخصصات ملا أدركه 

العاملون في التعليم من التغيرات املطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات 

ستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك املتغيرات بخطط سوق العمل، وما ملسوه من أهمية اال 

مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات 

 املحلية والعاملية. 

مة لها إن جامعة األميرة من جانبها، قالت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل في كل

http://www.gulfeyes.net/saudi-arabia/219277.html
http://www.gulfeyes.net/saudi-arabia/219277.html
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نورة بنت عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة 

 والقيم والعمل وفقا الستراتيجيات الدولة. 

للمملكة  ويأتي مركز األعمال النسائي لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية

 ( لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة اإلنسان، ورفع نسبة املشاركة2٠3٠العربية السعودية )

الفاعلة للمرأة في سوق العمل، وتحقيق الغاية السابعة من خطة الجامعة االستراتيجية بتنويع مصادر التمويل  

 وضمان االكتفاء املالي واستدامته. 

ى أن الجامعة تتطلع إلى أن يقوم مركز األعمال النسائي بدوره في تطوير مواهب املرأة وأشارت هدى العميل إل

السعودية وتطوير صناعة املعرفة وتقديم خدمات بتكاليف مناسبة وإنشاء مراكز لتقليص معدل البطالة ودعم 

صاد املعرفي بشراكة االقتصاد املحلي، حيث تستهدف رسالة الجامعة الريادة التعليمية والبحثية لبناء االقت

 مجتمعية وعاملية. 

من جانبه أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر، أن املركز يعتبر األكبر من 

ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد  2٠نوعه في املنطقة ويستهدف توفير فرص نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

 . 2٠24بع بنهاية عام استكمال مراحله األر 

إن أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي )أوتوكاد( الذي سيقدم خدمة “وقال الناصر: 

إعداد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشاريع أرامكو السعودية ومشاريع القطاعات األخرى، وهو عمل 

ذه خارج اململكة، وسيكون املركز بمثابة نقطة البداية لتشغيل يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من املعتاد تنفي

 ”. مجمع األعمال النسائي واالستثمار فيه وتوفير بيئة عمل تكفل له تحقيق النجاح

من ناحيته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو املحدودة، عازم بريميجي، أن شركة ويبرو مليتيد حرصت على 

لتوفير فرص العمل املالئمة للمرأة السعودية وتعزيز بيئة تشجع املزيد من النساء على  تقديم الدعم لجهود اململكة

 املشاركة في األعمال التجارية واالستفادة من إمكاناتهم. 
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جدير بالذكر أن مشروع مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة، يمثل عند اكتمال تشغيله، أكبر مركز من 

دم خدمات الرسم الهندس ي وتقنية املعلومات ومساندة إجراءات األعمال، وسيستفيد منه عدد نوعه في املنطقة يق

من القطاعات الحكومية والصناعية مثل قطاع البترول والغاز، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، إضافة 

 إلى قطاع االتصاالت وقطاع اإلنشاءات.
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

 تدشني أكرب مركز نسائي لألعمال يف السعودية
دشنت أرامكو السعودية وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وشركة ويبرو ليميتد، االثنين، أكبر مركز نسائي  

 2٠يد عن لألعمال في اململكة وذلك في مقر جامعة األميرة نورة في الرياض، ويستهدف املركز إيجاد فرص عمل تز 

ألف وظيفة للمرأة السعودية خالل السنوات العشر املقبلة في تخصصات الخدمات، والتمويل، واملحاسبة واملوارد 

 .البشرية والخدمات املكتبية

وتم توقيع اتفاقية الشراكة إلنشاء مركز األعمال النسائي، في مقر جامعة األميرة نورة، خالل حفل رسمي بحضور 

الدكتور أحمد العيس ى ومديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، والدكتورة هدى العميل، ورئيس وزير التعليم 

أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة ويبرو ليميتد، عازم 

 .بريميجي

يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات وأوضح الوزير العيس ى في كلمة له بالحفل أن هذا املشروع 

 ملا حرصت عليه اململكة من 
ً
سوق العمل بشراكة استراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة. وقال إنه يأتي انعكاسا

ق تطوير كل ما يخص املرأة السعودية باعتبارها نواة للتنمية حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سو 

 .العمل من أوليات املشاريع التنموية في اململكة

وشدد وزير التعليم على أن الوزارة حرصت على تطوير مستوى خريجيها من مختلف التخصصات ملا أدركه 

العاملون في التعليم من التغيرات املطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات 

ا ملسوه من أهمية االستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك املتغيرات بخطط سوق العمل، وم

مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات 

http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/05/02/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2016/05/02/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.html
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 .املحلية والعاملية

رة هدى العميل في كلمة لها إن جامعة األميرة من جانبها، قالت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتو 

نورة بنت عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة 

 .والقيم والعمل وفقا الستراتيجيات الدولة

مع الرؤية الوطنية للمملكة  ويأتي مركز األعمال النسائي لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل

 ( لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة اإلنسان، ورفع نسبة املشاركة 2٠3٠العربية السعودية )

الفاعلة للمرأة في سوق العمل، وتحقيق الغاية السابعة من خطة الجامعة االستراتيجية بتنويع مصادر التمويل 

 .وضمان االكتفاء املالي واستدامته

ارت هدى العميل إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن يقوم مركز األعمال النسائي بدوره في تطوير مواهب املرأة وأش

السعودية وتطوير صناعة املعرفة وتقديم خدمات بتكاليف مناسبة وإنشاء مراكز لتقليص معدل البطالة ودعم 

بحثية لبناء االقتصاد املعرفي بشراكة االقتصاد املحلي، حيث تستهدف رسالة الجامعة الريادة التعليمية وال

 .مجتمعية وعاملية

من جانبه أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر، أن املركز يعتبر األكبر من 

ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد  2٠نوعه في املنطقة ويستهدف توفير فرص نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

 .2٠24كمال مراحله األربع بنهاية عام است

وقال الناصر: "إن أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي )أوتوكاد( الذي سيقدم خدمة 

إعداد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشاريع أرامكو السعودية ومشاريع القطاعات األخرى، وهو عمل 

من املعتاد تنفيذه خارج اململكة، وسيكون املركز بمثابة نقطة البداية لتشغيل يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان 

 ."مجمع األعمال النسائي واالستثمار فيه وتوفير بيئة عمل تكفل له تحقيق النجاح

من ناحيته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو املحدودة، عازم بريميجي، أن شركة ويبرو مليتيد حرصت على 
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لجهود اململكة لتوفير فرص العمل املالئمة للمرأة السعودية وتعزيز بيئة تشجع املزيد من النساء على  تقديم الدعم

 .املشاركة في األعمال التجارية واالستفادة من إمكاناتهم

جدير بالذكر أن مشروع مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة، يمثل عند اكتمال تشغيله، أكبر مركز من 

في املنطقة يقدم خدمات الرسم الهندس ي وتقنية املعلومات ومساندة إجراءات األعمال، وسيستفيد منه عدد نوعه 

من القطاعات الحكومية والصناعية مثل قطاع البترول والغاز، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، إضافة 

 .إلى قطاع االتصاالت وقطاع اإلنشاءات
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 م 2016 أبريل 8-هـ 1437 رجب 1 الجمعة

 من الطالق
ّ
 اتفاقية بني جامعة األمرية نورة ومجعية مودة للحد

http://www.kolalwatn.net/news228575 
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 م 2016 أبريل 8-هـ 1437 رجب 1 الجمعة

 يوم ترفيهي تنظمة جامعة األمرية نورة لذوي االحتياجات اخلاصة

تستضيف جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، ممثلة في عمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، اليوم 

داون(  في النادي الرياض ي الترفيهي في الجامعة، التي تنظمها جمعية صوت )متالزمة” العب حتى تتعب“فعالية 

للسنة التاسعة على التوالي لتحقيق الجمعية مسيرتها التعليمية والتأهيلية والتدريبية لذوي متالزمة داون، ويشارك 

 وعدد من الداعمين.” نورة العطاء التطوعية“في الفعالية عدد من املتطوعات من حاضنة 

املجمع الرياض ي وفحص إجراءات السالمة وقامت الجامعة بتوفير جميع التسهيالت التي تتعلق بتجهيز مرافق 

الستقبال املشاركين في الفعالية، وجهزت املداخل بالوسائل املالئمة لذوي االحتياجات الخاصة من منطلق 

املسؤولية املجتمعية لدمج األطفال من ذوي االحتياجات الخاصة مع غيرهم من األطفال، وقضاء يوم ترفيهي ممتع 

، واأللعاب، واملسابقات، واملسرح، واألركان الترفيهية والوجبات الغذائية، وتسعى هذه يشمل عديدا من الفعاليات

الفعالية إلى تعزيز عالقة ذوي االحتياجات الخاصة مع املجتمع، وسيخصص ريع الفعالية لصالح برامج جمعية 

 صوت متالزمة داون.

جمعيات الخيرية واملهتمة بذوي االحتياجات ملتالزمة داون الدعوات لعديد من املراكز وال” صوت“ووجهت جمعية 

الخاصة ومنهم جمعية األطفال املعوقين، ومعهد الصم واملكفوفين، واملركز الوطني للتوحد، وجمعية النهضة 

 النسائية الخيرية، وجمعية سند، وجمعية دسكا، وجمعية إنسان، ودور األيتام التابعة لوزارة الشؤون االجتماعية.
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 كاتبات سعوديات يزرن جامعة نورة

اجتمعت سبع كاتبات في حرم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في لقاء ثقافي أكاديمي ليشهدن أحدث اإلنجازات  

 التي وصلت إليها الجامعة ويقفن على واقع التطور األكاديمي واملنهي والعمراني.

في املكتبة املركزية نقطة انطالق الكاتبات د. زينب الخضري، سهام الشارخ، نوال  وشهدت قاعة كبار الشخصيات

، د. هيا السمهري من صحيفة الجزيرة، سارة الرشيدان، عبير العلي من ”الرياض“الراشد مديرة التحرير من 

 صحيفة الوطن، و د. هيا الجوهر من صحيفة االقتصادية.

ة نورة رافقت مسؤوالت من اإلدارة العامة لإلعالم واإلدارة العامة العالقات العامة وفي املكتبة املركزية لجامعة األمير 

الكاتبات خالل عرض مرئي لفيلم تعريفي بالجامعة مع عرض تقرير معلوماتي إحصائي حول مشروعات وبرامج 

 الجامعة.

تمت الجولة بجلسة حوارية جمعت كال من الكاتبات مع وكيالت  جولة على إدارات وكليات الجامعة.كما قمن ب
ُ
وخ

 الفايز.الجامع د. نادرة املعجل، د. فاتن الزامل، د. نائلة الديحان، وفايزة 
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 باليوم العاملي 2016امعة األمرية نورة تنظم معرضا للكتاب ج
ً
..احتفاء

 للكتاب وحقوق املؤلف

برعاية معالي مديرة  2٠1٦تنظم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة شؤون املكتبات معرض الكتاب  

رجب ملدة أسبوع، ويصاحبه فعاليات ثقافية وفكرية بمشاركة  2٠الجامعة الدكتورة هدى العميل، غدا األربعاء 

ي سيوقعن مؤلفاتهن. حيث ُيتوقع نجاح املعرض عدد من الجهات ذات العالقة، وحضور عدد من املؤِلفات الالت

 زائرة خالل أيام املعرض. 9٠٠٠الحالي كما نجحت معارض الكتاب السابقة في الجامعة وحضرته أكثر من 

من جانبها، أشارت عميدة شؤون املكتبات بالجامعة الدكتورة عفاف نديم إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار 

والذي يعد خطوة هامة على طريق نشر القراءة لجميع األعمار  2٠1٦لكتاب وحقوق املؤلف العالمي ل لليوم االحتفاء

 لدعم الكتاب وستكون الزيارة ملنسوبات 
ً
وتشجيع فرص االستمتاع بها، كما أنها فرصة للمكتبة للعمل جميعا

.
ً
 الجامعة وسيدات املجتمع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا

إضافة الى حلقة ” أسرة قارئة..أمة واعية“، و ”القراءة وأثرها على الشخصية“من الندوات مثل  حيث ستعقد عدد

 ، يتخلل ذلك عدد من الدورات.”الكتابة وسيلة للسعادة الالمتناهية“نقاش 

إلى ذلك تشارك أعرق الجامعات السعودية في معرض كتاب جامعة األميرة نورة، بدًء بجامعة امللك سعود، جامعة 

اإلمام محمد بن سعود االسالمية، جامعة امللك عبدالعزيز، جامعة أم القرى، جامعة امللك فيصل، الجامعة 

اإلسالمية، إلى جانب مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني، دارة امللك عبدالعزيز، وكذلك عدد من املكتبات 

حدة خدمات املستفيدين، نظام فيفا، وحملة العامة. فيما سيتم إطالق عدد من الحمالت والتعريف فيها، مثل: و 

 الكتاب الطائر.
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  ألف مواطنة 20جامعة األمرية نورة تدشن أكرب مركز نسائي لتوظيف 

نورة بنت عبدالرحمن بحضور وزير التعليم د. أحمد العيس ى، مركز األعمال النسائي بالتعاون  دشنت جامعة األميرة

ألف فرصة وظيفة للمرأة السعودية خالل  2٠الهادف إلى توفير ” ويبرو ليميتد“مع شركة أرامكو السعودية وشركة 

بشرية والخدمات املكتبية، وجرى العشر سنوات املقبلة في تخصصات الخدمات، والتمويل، واملحاسبة واملوارد ال

 خالل الحفل التوقيع على اتفاقية الشراكة إلنشاء املركز.

وأوضح وزير التعليم في كلمة له بأن املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات سوق العمل 

 ملا حرص
ً
ت عليه اململكة من تطوير كل ما يخص بشراكة إستراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة ويأتي انعكاسا

املرأة السعودية كونها نواة للتنمية، حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق العمل من أوليات 

املشروعات التنموية في اململكة. وشدد على أن الوزارة حريصة على تطوير مستوى خريجيها من مختلف 

م بالتغيرات املضطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل التخصصات إلدراك العاملين في التعلي

واملنافسة وتغير متطلبات سوق العمل، وما ملسوه من أهمية االستعداد لذلك التغيير بالتخطيط للمستقبل 

والتعامل مع تلك املتغيرات بخطط مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب 

 نشطتها في مواجهة التحديات املحلية والعاملية.معظم أ

من جهتها أكدت د. العميل في كلمتها، أن جامعة األميرة نورة حرصت على استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق 

استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة والقيم والعمل وفقا لتوجهات والة األمر، وتنفيذ استراتيجيات الدولة، ويأتي 

” 2٠3٠اململكة “ركز األعمال النسائي لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية م

لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة اإلنسان وبرفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل ولتحقيق 

ادر التمويل وضمان االكتفاء املالي واستدامته. بدوره الغاية السابعة من خطة الجامعة اإلستراتيجية بتنويع مص

بين رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين أمين حسن الناصر، أن املركز يعد األكبر من نوعه في املنطقة 

ع ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد استكمال مراحله األرب 2٠ويستهدف توفير فرصا نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

 م.2٠24بنهاية عام 
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الذي سيقدم خدمة ” أوتوكاد“وأفاد الناصر أن أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي 

إعداد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشروعات أرامكو السعودية ومشروعات القطاعات األخرى، وهو عمل 

ذه خارج اململكة، وسيكون املركز بمثابة نقطة البداية لتشغيل يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من املعتاد تنفي

 مجمع األعمال النسائي واالستثمار فيه .
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للمركز النسائي لألعمال يف جامعة املسيند : مقومات النجاح تكاملت 

  األمرية نورة

للمنشآت والتشغيل، أن  مساعد بن عبدهللا املسيند، وكيل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  أكد الدكتور 

تم تدشينه في جامعة األميرة نورة من خالل الرغبة الصادقة  ألكبر مركز نسائي لألعمال   تكاملت مقومات النجاح 

الدارة الجامعة بأن تكون منارة للمرأة السعودية في تعليمها وبعد تخرجها وأن تقوم بدروها الريادي في تحقيق 

( التي أطلقها صاحب السمو امللكي ولي ولي العهد االمير محمد بن سلمان بن 2٠3٠ مشروع الرؤية الوطنية )اململكة 

رة خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز بدعم ومؤازرة من قائد املسي» حفظه هللا »عبدالعزيز 

 يحفظه هللا وسمو ولي عهده االمين صاحب السمو امللكي االمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز يحفظه هللا.

الرائدة لتحقيق هذا الحلم،  العمل من شركة ارامكو  عامين  فريق الجامعة بدأ منذ  إن « الرياض»وقال في تصريح لـ 

 للجامعة لتنفيذ املشروع. وتم تدريب  « ويبرو املحدودة»هي   متخصصة  اختيار شركة عاملية  وتم 
ً
لتكون شريكا

تسويق املركز لدى العديد من  موظفة سعودية في مدينتي الرياض والخبر لبدء العمل في املشروع. كما تم  1٠٠

 أن انطالقة املركز جاءت مدروسة.الجهات الحكومية والشركات الرائدة وبدء مفاوضات الشراكة معها 
ً
 لكي، مؤكدا

الذين اضطلعوا   لدعم وتشجيع فريق الجامعة وزير التعليم ومديرة جامعة األميرة نورة  وأعرب املسيند عن شكره 

حقيقة األمر الذي يعزز االنطالق بالجامعة نحو املزيد من النجاح   حتى أصبح املشروع بجد واخالص  باملهام 

 والتميز .
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 دف لتبادل الخبرات المهارات بين منسوبات العمادة وتحفيز المواهب واإلبداعاتيه

 نورة_األمرية_اإلبداع بـ #جامعة يقدمها مقهى 2030مشروعات التعليم 

نظمت عمادة التعلم اإللكتروني والتعليم عن بعد، في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، اللقاء الرابع ملقهى 

ي يهدف إلى تبادل الخبرات املهارات بين منسوبات العمادة وتحفيز املواهب واإلبداعات الفردية اإلبداع، والذ

 والجماعية.

وأوضحت مديرة إدارة ”.. التعليم والتعلم اإللكتروني.. التعريف والتفعيل“ 2٠3٠تناول اللقاء رؤية السعودية 

تتاحية، أن الرؤية هي بمثابة الرادار الذي يوجهنا إلى في كلمتها االف -الدكتورة فادية الخضراء -التطوير بالعمادة

الوجهة الصحيحة، مبينة أن هذا اللقاء من خالل ورش العمل سيلقي الضوء على املشاركات ببندين من بنود رؤية 

، حيث تطلب من املشاركات تقديم أفكار ومشاريع وبرامج لتفعيل ”التعليم والتعلم اإللكتروني“ 2٠3٠السعودية 

ية في مجال التعلم اإللكتروني، ثم تعرض مخرجات اللقاء في معرض األفكار، وتقوم املشاِركات بقراءة األفكار الرؤ 

واملشاريع في معرض األفكار، ويقّيمن املشاريع بوضع إشارة صح أمام أفضل املشاريع املعروضة، ثم يتم اإلعالن عن 

محور ترسيخ القيم اإليجابية في شخصيات “كات مثل أكثر من خمسة مشاريع نالت أكبر نسبة تصويت من املشار 

 ”.أبنائنا بتطوير املنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوناتها

حيث فاز مشروع برنامج قصص لألطفال، والخاص بتعزيز القيم لدى الطفل مثل التعاون والصدق واالحترام 

للمشكلة املطروحة، ووفق إجابته ينتقل  تقدمها شخصية كرتونية، تتضمن القيمة، وعلى الطفل أن يستجيب

، حيث يطرحون من خاللها اقتراحاتهم ويناقشون القضايا ”محور إنشاء مجالس ألولياء األمور ”للمستوى الثاني، و

التي تمس تعليم أبنائهم، وفاز مشروع إضافة خاصية تقييم من قبل أولياء األمور للمعلمين من كافة مجاالت 

 تطوير أداء املعلم. التعليم والتعلم بهدف

م؛ لتمكينهم من إقامة 2٠2٠هـ/ 1442من األسر في األنشطة املدرسية بحلول عام  %8٠وحول محور إشراك 

شراكة نوعية مع املدرسة، فاز مشروع تأسيس قاعدة بيانات ألولياء األمور تضم تخصصاتهم ومهاراتهم ومواهبهم 

درسية، وسيتم طرح هذه املشاريع ضمن مجموعات التركيز في التي يمكن أن يساهموا بتقديمها في األنشطة امل

وتحقيق أهدافها من أجل  2٠3٠جامعة األميرة نورة لتطوير األفكار إلى مشاريع تساهم في تحقيق رؤية السعودية 

 بناء الوطن واإلنسان.

 

http://acaksa.com/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-2030-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://acaksa.com/%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-2030-%D9%8A%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
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 لذوي االحتياجات اخلاصةجامعة األمرية نورة تقيم يومًا ترفيهيًا 

.com/new/s/16273ksa2dhttp://www. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ksa2d.com/new/s/16273
http://www.ksa2d.com/new/s/16273
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ا لذوي االحتياجات اخلاصة
ً
ا ترفيهي

ً
 جامعة األمرية نورة تقيم يوم

الخميس املاض ي، فعاليات نشاطها السنوي الترفيهي والتوعوي "العب حتى جمعية صوت متالزمة داون نظمت 

بنت عبدالرحمن، في املجمع الرياض ي داخل حرم  جامعة األميرة نورة"، الذي استضافته هذا العام 9تتعب 

 الجامعة.

وشارك في الفعاليات بجانب طالب مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز ملتالزمة داون التابعة للجمعية، كل من 

وفين، واملركز الوطني للتوّحد، وجمعية النهضة النسائية، أطفال جمعية األطفال املعاقين، ومعهدي الصم واملكف

 وجمعية سند، وجمعية دسكا، وجمعية إنسان.

وأوضحت نائبة رئيسة جمعية صوت متالزمة داون نوال بابقي، أن النشاط يهدف لدمج األطفال من ذوي 

ديد من الفعاليات واأللعاب االحتياجات الخاصة مع غيرهم من األطفال، وقضاء يوم ترفيهي ممتع يشتمل على الع

واملسابقات واملسرح، واألركان الترفيهية والوجبات الغذائية، ونوهت نائبة رئيسة الجمعية بأن هذا النشاط يهدف 

 كذلك لتعزيز عالقة ذوي متالزمة داون، وذوي االحتياجات الخاصة مع املجتمع.

املسؤوالت في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن،  من جانبها نوهت املديرة التنفيذية للجمعية فاطمة ملك بدعم

الدائم لجمعية "صوت"، ما أسهم في تحقيق أهدافها، ومن ذلك استضافة هذه املناسبة، التي يقدم فيها الداعمون 

 للمسؤولية االجتماعية والتكافل االجتماعي، السيما في ظل دورهم الكبير في إنجاح 
ً
 مشرفا

ً
واملتطوعون أنموذجا

 االنتباه إلى أن ريع الفعالية، سيخصص لصالح برامج الجمعية.هذه 
ً
 الفعالية، الفتة

وأكدت الدكتورة عميدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بالجامعة آمال الهبدان بدورها، أهمية العمل التطوعي، 

 املجتمع والتعليم املستمر. ودعم ثقافته، من خالل الشراكة املجتمعية، املعنية بها الجامعة، ممثلة في عمادة خدمة

يذكر أن جمعية صوت متالزمة داون تنفرد بخدمة ودعم ذوي متالزمة داون وأسرهم في اململكة من امليالد وحتى 

التدريب املنتهي بالتوظيف، في إطار استراتيجيتها التي تطمح فيها إلى تحقيق هدف رئيس يتمثل في إيجاد مستقبل 

رين في مجتمعهم، وتمكينهم من الحصول على يعيش فيه األفراد من ذوي متال  زمة داون مستقلين منتجين ومقدَّ

 فرص التعليم ذو املستوى العالمي، والتدريب، واألبحاث، والتوعية.

 

http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/جامعة-الأميرة-نورة-تقيم-يومًا-ترفيهيًا-لذوي-الاحتياجات-الخاصة
http://www.arabstoday.net/culture/also-in-the-news/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.arabstoday.net/culture/also-in-the-news/%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84
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 جامعة نورة تشارك مبعرض "نساء يف ذاكرة الوطن"

http://www.arabstoday.net/education/arab-

universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-

%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-

%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-

%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D8%B0%D8%A7%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86
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ورش عمل يف ثاني أيام ملتقى "نورة العطاء التطوعي األول" يف جامعة  4

 نورة

واصل اليوم ملتقى ) نورة العطاء التطوعي األول ( ومعرض التوظيف املقام في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن  

ورش العمل، حيث استهل بورشة "إعداد السيرة الذاتية باحترافية"، قدمتها مستشارة  4فعالياته لليوم الثاني بـ 

، وتناولت فيها مفهوم السيرة الذاتية، وكيفية إعدادها عمادة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة محاسن شمو

  واألخطاء الشائعة في كتابتها واألشياء التي يجب تجنبها في كتابة السيرة الذاتية ومعناها من الناحية الوظيفية.

تلى ذلك ورشة عمل بعنوان "كيف تؤهلين نفسك لسوق العمل؟"، وتولت تقديمها رئيسة قسم تصميم البرامج 

ريبية بعمادة التطوير وتنمية املهارات طرفة الشلهوب، وتطرقت فيها إلى كيفية إكساب املشاِركة املهارات التد

املطلوبة واالشتراطات الالزمة في سوق العمل للتأهل والحصول على الوظيفة املناسبة، والتعرف بماهية سوق 

  ألرباب العمل.العمل والعلم بمتطلباته واكساب املشاِركة الثقة بالنفس للتقدم 

وجاءت الورشة الثالثة بعنوان "فن اجتياز املقابالت الشخصية بنجاح" ملستشارة التدريب التربوي واإلداري 

 تعريف املقابالت الشخصية، وكيفية إجرائها واجتيازها بنجاح، وتنمية املهارات في 
ً
الدكتورة هالة رجب، مستعرضة

  املوارد البشرية وجميع املهتمين .هذا املجال، وكانت تستهدف مدراء ومنسوبي 

واختتمت مساعدة عميدة عمادة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة كارولين انغرام أوراق العمل املقدمة في الورشة 

الرابعة، التي جاءت بعنوان "اكتشاف الدوافع الشخصية للعمل التطوعي"، واستهدفت املهتمين بالتوعية املجتمعية 

، وسلطت الضوء فيها على التطوع من خالل سؤالين )كيف ترى نفسك كمتطوع؟(، )هل يمكنك والعمل التطوعي

 التطوع دون دوافع مادية؟(.

 

http://www.al-masder.net/news/s/16005#.VwwaOMpJllY
http://www.al-masder.net/news/s/16005#.VwwaOMpJllY
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األكثر تطبيقا للنظم جامعة األمرية نورة ضمن اجلهات احلكومية 

 اإللكرتونية

 ضمن قائمة " الفئة الخضراء " بين الجهات  الرياض 
ً
 متقدما

ً
تبوأت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم اإللكترونية في مجال التعامالت الحكومية اإللكترونية، وذلك وفق نتائج مؤشر 
ً
الحكومية األكثر تطبيقا

لبرنامج "يسر" لقياس نضج الخدمات اإللكترونية الحكومية املقدمة في كافة القطاعات القياس السادس 

الحكومية، ضمن الخطى الحثيثة لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في اإلدارة العامة لتقنية املعلومات 

 مع أهداف ومعايير واالتصاالت نحو التميز املعلوماتي في كافة الخدمات االلكترونية املقدمة ملنسوب
ً
يها، وتزامنا

  الخطة التنفيذية للتعامالت اإللكترونية الحكومية "يّسر".

وُيعّد هذا اإلنجاز أحد الخطوات التي تخطوها الجامعة بدعم وتوجيه من معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت 

الجوانب التقنية لدعم العملية محمد العميل لتحسين ورفع مستوى الخدمات االلكترونية املقدمة في جميع 

التعليمية، حيث أكد املشرف العام على اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت الدكتور عبدالعزيز بن عمر 

 ملواصلة تعزيز جودة وكفاءة الحلول 
ً
السدحان على أن هذا االنجاز هو خطوة جديدة على طريق التميز، وحافزا

 
ُ
ستفيدين من الخدمات والخدمات االلكترونية امل

ُ
قدمة لكافة منسوبي الجامعة بما يلبي احتياجات وتوقعات كافة امل

  اإللكترونية.

ُيذكر أن برنامج "يسر" للتعامالت اإللكترونية يعد تقييًما حكومًيا لقياس نضج الخدمات اإللكترونية الحكومية 

  1٦٠كومية، والتي تصل الى أكثر من لجميع قطاعات الدولة من هيئات، ووزارات، وجامعات ومؤسسات الح
ً
جهة

 يصنف الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات، 
ً
حكومية، وبناء على نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج "يّسر" تقريرا

 إلنجازها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية في مستويات النضج العالية.
ً
 وفقا

 

 

 

http://www.al-masder.net/news/s/16596#.VxfTO8pJlOw
http://www.al-masder.net/news/s/16596#.VxfTO8pJlOw
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ملتقى للتصاميم يتبىن نشر اإلبداع والتبادل الثقايف يف جامعة األمرية 

 نورة

تطلق جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن غدا ملتقى الفن والتصميم األول ويوم املهنة ملصاحب تحت  الرياض

ام ، ويصاحبه فعاليات شعار " اإلبداع لغة عاملية فكرية ثقافية " تنظمه كلية التصاميم والفنون ملدة أربعة أي

ومشاركات خارجية وورش تدريبية ومحاضرات ثقافية ، فيما ستحل جامعة دار العلوم ضيفة على امللتقى من خالل 

  قسمي التصميم الداخلي وقسم تصميم الرسومات من خالل معرض خاص بهم .

الجامعة لنشر اإلبداع ويهدف إلى وأكدت عميدة الكلية الدكتورة صيتة املطيري أن هذا امللتقى يأتي ضمن تبني 

  التبادل الثقافي والفني من خالل مخرجات التعليم لطالبات الكلية .

فيما أشادت وكيلة الكلية للشؤون التعليمية واملدير التنفيذي للملتقى الدكتورة غادة بن دهيم بالجهود املبذولة 

وهي إيجاد بيئة علمية حاضنة للفنانين واملصممين  والداعمة إلقامة هذا امللتقى، مشيرة الى رسالة هذا امللتقى

بتنظيم معرض يجمع الطالبات مع الخبراء واملهتمين لفتح النوافذ على مجتمع املعرفة، منوهة إلى مشاركة جامعة 

 دار العلوم التي جاءت لخلق شراكات مثمرة مع قادة وصناع الهندسة والتصميم حول العالم.
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ة( التطوعي يف جامعة األمرية 
ّ
جائزة أفضل مبادرة جمتمعية لربنامج )أكن

 نورة بنت عبدالرمحن

حصد برنامج أِكّنة التطوعي جائزة أفضل مبادرة مجتمعية مشاركة في امللتقى التطوعي األول لفطن التابع لوزارة  

التعليم )جيل فطن يبادر بالتطوع(، الذي أقيم منتصف رجب الحالي ، ويهدف للتوعية والتثقيف بأهمية التطوع. 

ة األميرة نورة بنت عبدالرحمن كرئيسة املبادرة وقد شارك ضمن الفريق طالبات من الكليات الصحية من جامع

  ومؤسستها من كلية التمريض الطالبة سحر بنت تركي العنزي.

سنة فما فوق في  ٦5ويعد برنامج "أكنة" مبادرة مجتمعية تحفظ وتصون حقوق كبار السن لكال الجنسين من عمر 

فسية، واالجتماعية، والسريرية تحت شعار مختلف مؤسسات املجتمع، وتخدمهم من جميع النواحي الصحية، والن

  "رعيتمونا صغارا نرعاكم كبارا".

عاما، وقد قدمت "أكنة" عدة دورات وورش عمل  11متطوعا يبلغ عمر أصغر األفراد منهم  39٠ويضم الفريق 

 للصعوبات واملشاكل التي قد تو 
ً
اجههم تخص كبار السن وذويهم بهدف تطوير الرعاية الصحية املقدمة، وتجنبا

بالتعامل مع ذويهم، وكذلك تطوير األنشطة والبرامج الترفيهية من أجل أن تتبوأ املبادرة موقع الريادة ضمن 

  املبادرات التطوعية سواء على املستوى املحلي أو اإلقليمي أو الدولي.

العمل بالشراكة مع  وتعمل املبادرة على التخطيط لتنفيذ مشاريع استثمارية تخدم الفئة املستهدفة وتوسيع نطاق

املراكز الطبية واملستشفيات الحكومية والخاصة ودور اإليواء، باإلضافة إلى تأسيس مركز متكامل يخدم كبار السن 

من جميع النواحي وخاصة الرعاية الصحية بمفهومها املتقدم، ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط وكالة الجامعة 

لى تفعيل دور طالبات الكليات الصحية في إعداد واملشاركة في خدمة للشؤون الصحية لهذا العام والتي حرصت ع

 املجتمع.

 

 

http://www.al-masder.net/news/s/17341#.VyrRUspJlhg
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  م 2016 أبريل 11-هـ 1437 رجب 4 اإلثنين

 يف جامعة نورة« ثبات ومناء»ورش عمل يف اليوم األول مللتقى  4

« ثبات ونماء»انطلقت في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في اليوم األول من ملتقى نورة العطاء التطوعي األول  

 ومعرض التوظيف األول، اليوم االثنين عدد من ورش العمل.

رات من تقديم مستشارة عمادة التطوير وتنمية املها” إعداد السيرة الذاتية باحترافية“افتتح امللتقى بورشة 

البروفيسور محاسن شمو ، بينت فيها مفهوم السيرة الذاتية وكيفية إعدادها واألخطاء الشائعة في كتابتها واألشياء 

 التي يجب تجنبها في كتابة السيرة الذاتية ومعناها من الناحية الوظيفية.

مج التدريبية بعمادة من تقديم رئيسة قسم تصميم البرا” كيف تؤهلين نفسك لسوق العمل؟“تلى ذلك ورشة عمل 

التطوير وتنمية املهارات طرفة الشلهوب، أوضحت فيها كيفية إكساب املشاِركة املهارات املطلوبة واالشتراطات 

وكذلك التعرف على ماهية سوق العمل والعلم   الالزمة في سوق العمل للتأهل والحصول على الوظيفة املناسبة،

 نفس للتقدم ألرباب العمل.بمتطلباته واكساب املشاِركة الثقة بال

من تقديم مستشارة التدريب التربوي واإلداري د.هالة ” فن اجتياز املقابالت الشخصية بنجاح“ثم تلى ذلك ورشة 

رجب ، والتي تهدف الى التعريف باملقابالت الشخصية وكيفية اجرائها واجتيازها بنجاح وتنمية املهارات في هذا 

 ي املوارد البشرية وجميع املهتمين.املجال، وتستهدف مدراء ومنسوب

من تقديم مساعدة عميدة ” اكتشاف الدوافع الشخصية للعمل التطوعي“واختتم اليوم األول بورشة عمل حول 

عمادة التطوير وتنمية املهارات الدكتورة كارولين انغرام، والتي تستهدف املهتمين بالتوعية املجتمعية والعمل 

 ترى نفسك كمتطوع(، وكذلك التخلي عن الدوافع املادية في التطوع.التطوعي، عّرفت فيها )كيف 
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  م 2016 أبريل 14-هـ 1437 رجب 7 الخميس

 يف جامعة األمرية نورة« القراءة للجميع»

القراءة “الطالبي في كلية التربية فعالية بعنوان نظمت جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة بمركز النشاط 

 في البهو الخلفي 27/٦/1437، يوم الثالثاء املوافق ”للجميع
ً
هـ من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا

  لكلية التربية.

سالة كلية التربية وأكدت عميدة كلية التربية في الجامعة د. إمامة الشنقيطي أن هذه الفعالية تأتي متوافقة مع ر 

 ووفق معايير عاملية، إلثراء املعرفة اإلنسانية، وتطوير امليدان التربوي 
ً
 ومهنيا

ً
املتمثلة في تأهيل كوادر تربوية معرفيا

  انطالقا من حاجات املجتمع وقيمة بما يحقق التنمية املستدامة.

عية املتكاملة املتوازنة، واستثمار أوقات وأشارت إلى حرص الكلية على اإلسهام في تكوين شخصية الطالبة الجام

ن كل طالبة من 
ّ
الطالبات في برامج هادفة ومفيدة للكشف عن مواهبهم وقدراتهم وصقلها، في جو مناسب يمك

ممارسة هواياتها ونشاطاتها الترويحية املالئمة الذي يعيد لها حيويتها بعد املجهود املبذول في الدراسة واالستذكار 

، منوهة بالرعاية  وصقل شخصيتها
ً
وإبراز مميزاتها، وتنمية الحس الثقافي وحب القراءة لدى الطالبات عموما

 الكريمة املستمرة للكلية وأنشطتها وطالباتها من لدن مديرة الجامعة د.هدى العميل.
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  م 2016 مايو 2-هـ 1437 رجب 25اإلثنين 

 تدشني أكرب مركز أعمال نسائي يف جامعة األمرية نورة

، أكبر مركز نسائي ” اليوم“دشنت أرامكو السعودية وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وشركة ويبرو ليميتد،  

ألف  2٠عمل تزيد عن  لألعمال في اململكة وذلك في مقر جامعة األميرة نورة في الرياض، يستهدف إيجاد فرص

وظيفة للمرأة السعودية خالل العشر سنوات املقبلة، في تخصصات الخدمات، والتمويل، واملحاسبة واملوارد 

  البشرية والخدمات املكتبية.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة إلنشاء مركز األعمال النسائي، في مقر جامعة األميرة نورة، خالل حفل رسمي بحضور 

ورئيس ’ يم الدكتور أحمد العيس ى ومديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميلوزير التعل

أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة ويبرو ليميتد، عازم 

  بريميجي.

وع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات واوضح الوزير العيس ى في كلمة لع بالحفل أن هذا املشر 

 ملا حرصت عليه اململكة من 
ً
سوق العمل بشراكة استراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة، وقال انه يأتي انعكاسا

سوق  تطوير كل ما يخص املرأة السعودية باعتبارها نواة للتنمية حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات

  العمل من أوليات املشاريع التنموية في اململكة.

على أن الوزارة حرصت على تطوير مستوى خرجيها من مختلف التخصصات ملا أدركه ” وزير التعليم“وشدد 

العاملون في التعليم من التغيرات املطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات 

ل، وما ملسوه من أهمية االستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك املتغيرات بخطط سوق العم

مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات 

  املحلية والعاملية.

لدكتورة هدى العميل في كلمة لها أن جامعة األميرة من جانبها قالت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ا

نورة بنت عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة 

وتنفيذ استراتيجيات الدوله، ويأتي مركز األعمال النسائي  -حفظهم هللا-والقيم والعمل وفقا لتوجهات والة األمر 

( 2٠3٠قيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية )لتح

http://mobile.alweeam.com.sa/400427/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://mobile.alweeam.com.sa/400427/%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة االنسان وبرفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل ولتحقيق 

 تمويل وضمان الغاية السابعة من خطة الجامعة االستراتيجية بتنويع مصادر ال

  ”.االكتفاء املالي واستدامته

إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن يقوم مركز األعمال النسائي بدوره في تطوير مواهب املرأة السعودية ” العميل“وأشارت 

وتطوير صناعة املعرفة وتقديم خدمات بتكاليف مناسبة وإنشاء مراكز لتقليص معدل البطالة ودعم االقتصاد 

  تستهدف رسالة الجامعة الريادة التعليمية والبحثية لبناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية.املحلي حيث 

من جانبه أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر أن املركز يعتبر األكبر من 

ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد  2٠ف أكثر من نوعه في املنطقة ويستهدف توفير فرصا نوعية لتدريب وتوظي

  م. 2٠24استكمال مراحله األربع بنهاية عام 

أن أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي )أوتوكاد( الذي سيقدم خدمة ” الناصر“وقال 

األخرى، وهو عمل إعداد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشاريع أرامكو السعودية ومشاريع القطاعات 

يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من املعتاد تنفيذه خارج اململكة، وسيكون املركز بمثابة نقطة البداية لتشغيل 

  “.مجمع األعمال النسائي واإلستثمار فيه وتوفير بيئة عمل تكفل له تحقيق النجاح 

ميجي، أن شركة ويبرو مليتيد حرصت على تقديم من ناحيته، بين رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو املحدودة، عازم بري

الدعم لجهود اململكة لتوفير فرص العمل املالئمة للمرأة السعودية وتعزيز بيئة تشجع املزيد من النساء على 

  املشاركة في األعمال التجارية واالستفادة من إمكاناتهم.

نورة، يمثل عند اكتمال تشغيله، أكبر مركز من الجدير يذكر أن مشروع مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة 

نوعه في املنطقة يقدم خدمات الرسم الهندس ي وتقنية املعلومات ومساندة إجراءات األعمال، وسيستفيد منه عدد 

من القطاعات الحكومية والصناعية مثل قطاع البترول والغاز، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، إضافة 

 االت وقطاع اإلنشاءات.إلى قطاع االتص
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  م 2016 أبريل 14-هـ 1437 رجب 7 الخميس

 )اإلتكيت وفنون املائدة( بآداب جامعة األمرية نورة
ظمت مسابقة بين طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حول )اإلتيكيت وفنون املائدة ( بقسم اللغة  
ُ
ن

ولى على تنسيق 
ُ
العربية في كلية اآلداب أمس يوم الثالثاء. حيث استند معيار الطاوالت الفائزة باملراكز الثالث األ

   الطاولة واملعلومة التي تعرضها الطالبة للضيوف.

يالحظ اتباع أحدث األساليب في تقديم املوائد وأصول اللباقة أثناء تناول الطعام، فيما ساد النشاط أجواٌء من و 

ق الصلة بينهن.
ّ
  الرقّي واملرح بين الطالبات واألستاذات مما وث

ك الفنون، حيث إلى ذلك، ترتكز فكرة فعالية اإلتيكيت وفنون املائدة على االبتكار وعدم التبعّية في كل ش يء من تل

 تم توظيفها بما يناسب عاداتنا وقيمنا ومبائنا.
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 م 2016 أبريل 19-هـ 1437 رجب 12 الثالثاء

 جامعة األمرية نورة تطلق محلة " أخالقنا رسالة
الرحمن حملة "أخالقنا رسالة..بلغيها معنا"، نفذها مكتب النشاط الطالبي في أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبد  

كلية التربية، وتأتي هذه الحملة متوافقة مع أهداف الجامعة كرفع مستوى الوعي لدى الطالبات بالعمل التطوعي 

ل استثمار وتحفيزهن على املشاركة التطوعية داخل وخارج الجامعة، وإعداد شخصية مؤهلة للطالبات من خال

  أوقات فراغهن بأنشطة ثقافية، اجتماعية، ورياضية. .

 

وقالت املشرفة على الحملة رئيسة النشاط الطالبي الدكتورة أمل الجار هللا أن هذه الحملة جاءت متوافقة مع 

لى بها مقولة:"التحدثني عن الدين، ولكن دعني أراه في سلوكك"، فديننا اإلسالمي دين أخالق وسلوك يجب أن يتح

 وفي كل مكان، مشيرة إلى أن هذا ما تهدف إليه الحملة من خالل توعية الطالبات 
ً
املسلم وتكون عنوانه دائما

بضرورة املحافظة على البيئة واإلسهام في املحافظة على مرافق الجامعة ونظافتها ودعم القائمين على ذلك، وقد 

لية تدوير النفايات لحماية البيئة حيث خصص مكان في مركز شارك الطالبات بأركان متميزة لتوعية الطالبات بعم

النشاط الطالبي الستالم العلب الفارغة و إرسالها لشركات التدوير، وكان هناك أركان إلرشاد الطالبات إلى طريقة 

سقاية النباتات في الكلية، و أهمية إكرام النعمة وحفظها وعدم اإلسراف فيها حيث تم توزيع حاويات لحفظ 

الطعام الزائد في أماكن متفرقة من الكلية، وعلى هامش الحملة تم عرض مسرحية توعوية وترفيهية استمتع بها 

 الحضور، وفي الختام تّم تكريم املتميزات في الحملة.

 

 

 

 

 

 

http://www.almaraah.org/news.php?action=show&id=931
http://www.almaraah.org/news.php?action=show&id=931


 
351 

  م 2016 أبريل 24-هـ 1437 رجب 17 االحد

 مشروع لتأهيل مدربات اجلودة.. يف جامعة األمرية نورة
أطلقت وكالة الجامعة للتطوير والجودة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في عمادة ضمان الجودة  

واالعتماد األكاديمي مشروع "الخبرات املتناظرة: إعداد وتأهيل مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة 

كاديمي سعادة الدكتورة/ أسماء بنت شايع واالعتماد األكاديمي"، وأكدت عميدة ضمان الجودة واالعتماد األ

الشعيفان أن هذا املشروع يأتي لتحقيق نشر ثقافة الجودة وتنمية مهارات وخبرات أعضاء هيئة التدريس ملراجعة 

جودة البرامج األكاديمية ومساندتها للحصول على االعتماد البرامجي حسب معايير االعتماد املؤسسية والبرامجية 

ة للتقويم واالعتماد األكاديمي، وهو يعد مرحلة ثانية ملبادرات الخطة االستراتيجية للجودة في جامعة للهيئة الوطني

األميرة نورة حيث احتوت املرحلة األولى على برنامج متكامل إلعداد مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة 

ل العامين املاضيين لنشر ثقافة الجودة مدربة ومراجعة داخلية استثمرتهن الجامعة خال 29أثمر عن تأهيل 

واملراجعة الداخلية للبرامج، كما أكدت وكيلة ضمان الجودة سعادة الدكتورة ريم بنت عبداملحسن السويلم أن 

( دورة تدريبية، 14العمل على هذا املشروع يشمل حزمتين؛ األولى : سلسلة برامج تدريبية في مجال الجودة عددها )

: التطبيق امليداني للتدريب واملراجعة الداخلية على برامج الجامعة األكاديمية، كما يحوي املشروع والحزمة الثانية 

  على اختبارات قبلية وبعدية لقياس أثر التدريب على املتدربات ومدى تمكنهن من املادة العلمية.

عن متابعة تقويم برامج الجامعة الجدير بالذكر أن عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي هي الجهة املسؤولة 

 UIفي تصنيف " 179لضمان جودة التعليم واإلدارة مواكبة للمعايير املحلية و العاملية مما جعلها تتبوء املرتبة ال 

GreenMetric جامعة من أفضل الجامعات حول العالم. 2٠٠" الذي شملت قائمته 
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 "مستشارك اللغوي"جامعة نورة تطلق مبادرة 
أطلق قسم اللغة العربية في كلية اآلداب في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادرة "مستشارك اللغوي" والذي  

تستقبل من خالله االستفسارات اللغوية يوم األربعاء من كل اسبوع ملدة ساعتين اعتبارا من الساعة التاسعة 

، وأعلن القسم أن هذه الخدمة تعتبر في  ca_arabic@pnu.edu.saصباحا وذلك عبر البريد االلكتروني للقسم 

 ان هذه البادرة تأتي متفقة مع أهداف 
ً
مرحلتها األولى حيث تكون متاحة لجميع أقسام وكليات الجامعة موضحا

عربية وآدابها في البكالوريوس و الدراسات القسم والتي يأتي من أهمها اإلسهام في خدمة املجتمع بربط برامج اللغة ال

العليا بسوق العمل و متطلبات التنمية، وكذلك تحقيق االتصال الثقافي و تعزيز التبادل املعرفي بعقد الشراكات 

األكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية املتميزة، باإلضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في تعلم اللغة العربية و 

 تعلما ذاتيا. آدابها
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جامعة األمرية نورة ضمن اجلهات احلكومية األكثر تطبيقا للنظم 
 اإللكرتونية

 ضمن قائمة 
ً
 متقدما

ً
بين الجهات الحكومية   ”الفئة الخضراء ”  تبوأت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم اإللكترونية في مجال التعامالت الحكومية اإللكترونية، وذلك وفق
ً
نتائج مؤشر القياس   األكثر تطبيقا

لقياس نضج الخدمات اإللكترونية الحكومية املقدمة في كافة القطاعات الحكومية، ضمن ” يسر“السادس لبرنامج 

امعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت نحو الخطى الحثيثة لج

 مع أهداف ومعايير الخطة التنفيذية 
ً
التميز املعلوماتي في كافة الخدمات االلكترونية املقدمة ملنسوبيها، وتزامنا

 ”.يّسر“للتعامالت اإللكترونية الحكومية 

الخطوات التي تخطوها الجامعة بدعم وتوجيه من معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت  وُيعّد هذا اإلنجاز أحد

محمد العميل لتحسين ورفع مستوى الخدمات االلكترونية املقدمة في جميع الجوانب التقنية لدعم العملية 

لدكتورعبدالعزيز بن عمر التعليمية، حيث أكد املشرف العام على اإلدارة العامة لتقنية املعلومات واالتصاالت ا

 ملواصلة تعزيز جودة وكفاءة 
ً
السدحان على أن هذا االنجاز هو خطوة جديدة نقطعها على طريق التميز، وحافزا

ستفيدين من 
ُ
قدمة لكافة منسوبي الجامعة بما يلبي احتياجات وتوقعات كافة امل

ُ
الحلول والخدمات االلكترونية امل

 الخدمات اإللكترونية.

للتعامالت اإللكترونية يعد تقييًما حكومًيا لقياس نضج الخدمات اإللكترونية الحكومية ” يسر“برنامج ُيذكر أن 

  1٦٠لجميع قطاعات الدولة من هيئات، ووزارات، وجامعات ومؤسسات الحكومية، والتي تصل الى أكثر من 
ً
جهة

 يصنف” يّسر“حكومية، وبناء على نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج 
ً
الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات،  تقريرا

 إلنجازها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية في مستويات النضج العالية.
ً
 وفقا
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  العصبية باألمراض للتوعية محلة تتبىن جامعة االمرية نورة

 بين الصحي الوعي نشر إلى تهدف التي العصبية باألمراض التوعية حملة عبدالرحمن بنت نورة االميرة جامعة تبنت 

 مجموعة على التأهيل وعلوم الصحة كلية نظمتها التي الحملة تركزت حيث نورة، االميرة جامعة ومنسوبات طالبات

  االكثر هي االعصاب امراض من
ً
 و العضالت واعتالل الرعاش ومرض املتعدد االعصاب اعتالل مرض مثل انتشارا

 وطرق  مرض كل ظهور  عالمات الحملة خالل من الطالبات طرحن،  الشوكي الحبل إصابات و العضلي الضمور 

 أو وراثية عوامل تكون  ان وممكن تختلف االصابة اسباب ان الحملة وبينت. امكن ان عالجه وطرق  معه التعامل

 اعتالل بمرض يصاب ال كي دمه في السكر نسبة على املحافظة عليه يجب الذي السكر كمريض للمرض، اهمال

 املفاصل صحة تحسين تساعدعلى وأنها الرياضة اهمية يبّين تثقيفي ركن على الحملة واشتملت املتعدد، االعصاب

 مرض ى لدى األلم لتخفيف الطرق  أفضل وأنها اإلجهاد وتقلل الدموية، الدورة تحسن كما والعضالت واألربطة

 القت التي الحملة موقع حماد فهمي لينا الدكتورة التأهيل وعلوم الصحة كلية عميدة وزارت.والعضالت االعصاب

 قيمة معلومات من سمعته و تنظيم من شاهدته ما على الطالبات شكرت التي وخارجها الكلية داخل من كبيرا إقباال

 التوعوية الحمالت هذه ملثل والدعم التسهيالت بكافة ووعدت ومفيدة
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  م 2016 أبريل 23-هـ 1437 رجب 16 السبت

  مشروع لتأهيل مدربات اجلودة.. يف جامعة األمرية نورة 

ممثلة في عمادة ضمان الجودة أطلقت وكالة الجامعة للتطوير والجودة في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن 

الخبرات املتناظرة: إعداد وتأهيل مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة “واالعتماد األكاديمي مشروع 

، وأكدت عميدة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي سعادة الدكتورة/ أسماء بنت شايع ”واالعتماد األكاديمي

ق نشر ثقافة الجودة وتنمية مهارات وخبرات أعضاء هيئة التدريس ملراجعة الشعيفان أن هذا املشروع يأتي لتحقي

جودة البرامج األكاديمية ومساندتها للحصول على االعتماد البرامجي حسب معايير االعتماد املؤسسية والبرامجية 

تيجية للجودة في جامعة للهيئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكاديمي، وهو يعد مرحلة ثانية ملبادرات الخطة االسترا

األميرة نورة حيث احتوت املرحلة األولى على برنامج متكامل إلعداد مدربات ومراجعات داخليات في مجال الجودة 

  مدربة ومراجعة داخلية استثمرتهن الجامعة خالل العامين املاضيين لنشر ثقافة الجودة 29أثمر عن تأهيل 

ريم بنت عبداملحسن السويلم أن   ت وكيلة ضمان الجودة سعادة الدكتورةواملراجعة الداخلية للبرامج، كما أكد

( دورة تدريبية، 14العمل على هذا املشروع يشمل حزمتين؛ األولى : سلسلة برامج تدريبية في مجال الجودة عددها )

مية، كما يحوي املشروع والحزمة الثانية : التطبيق امليداني للتدريب واملراجعة الداخلية على برامج الجامعة األكادي

 على اختبارات قبلية وبعدية لقياس أثر التدريب على املتدربات ومدى تمكنهن من املادة العلمية.

الجدير بالذكر أن عمادة ضمان الجودة واالعتماد األكاديمي هي الجهة املسؤولة عن متابعة تقويم برامج الجامعة 

 UI“في تصنيف  179ر املحلية و العاملية مما جعلها تتبوء املرتبة ال لضمان جودة التعليم واإلدارة مواكبة للمعايي

GreenMetric”  جامعة من أفضل الجامعات حول العالم. 2٠٠  الذي شملت قائمته 
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 " مستشارك اللغوي"جامعة نورة تطلق مبادرة 

والذي ” مستشارك اللغوي “اآلداب في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادرة أطلق قسم اللغة العربية في كلية 

تستقبل من خالله االستفسارات اللغوية يوم األربعاء من كل اسبوع ملدة ساعتين اعتبارا من الساعة التاسعة 

، وأعلن القسم أن هذه الخدمة تعتبر في  arabic@pnu.edu.saca_صباحا وذلك عبر البريد االلكتروني للقسم

 ان هذه البادرة تأتي متفقة مع أهداف 
ً
مرحلتها األولى حيث تكون متاحة لجميع أقسام وكليات الجامعة موضحا

لدراسات القسم والتي يأتي من أهمها اإلسهام في خدمة املجتمع بربط برامج اللغة العربية وآدابها في البكالوريوس و ا

تحقيق االتصال الثقافي و تعزيز التبادل املعرفي بعقد الشراكات  العليا بسوق العمل و متطلبات التنمية، وكذلك 

توظيف التقنيات الحديثة في تعلم اللغة العربية و  األكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية املتميزة، باإلضافة إلى

 آدابها تعلما ذاتيا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ca_arabic@pnu.edu.sa


 
357 
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 جامعة األمرية نورة تصقل املواهب الكيميائية لطالباته

تصقل جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مواهب طالبات قيم الكيمياء في كلية العلوم، من خالل معرض نظمه  

حملة اسمه )يوم الكيمياء( في مقر نادي الكيمياء، بهدف توفير البيئة الدراسية املناسبة وصقل قسم الكيمياء 

مواهب وشخصيات الطالبات من خالل األعمال املقدمة، وقّدم املعرض العديد من التجارب العلمية واألبحاث 

يل جابر بن حيان، وركن كيمياء ومشاريع التخرج لطالبات قسم الكيمياء، تخلل ذلك عدة أركان كركن العالم الجل

الظالم، وركن األطفال الذي استقبل طالبات مدارس املنارات االبتدائية األهلية للتعرف على التجارب اآلمنة التي 

يمكن لألطفال اجراؤها كصناعة العطور والبالستيك، باإلضافة إلى استضافة جهات خارجية ذات عالقة باملعرض 

معة امللك سعود الستعراض تجاربهم وخبرتهم القيمة ولجنة املعامل واملختبرات، وتم كنادي الكيمياء حياتي بجا

تفعيل العديد من التجارب والعروض الحية من قبل الطالبات كركن الثلج الجاف، والصلصال، وصناعة 

 ”.قلبنا عليك“الصابون، وتجربة معجون الفيل، وحملة 

ابراهيم السعيدي بأن هذا املعرض جزء من االهتمام باألنشطة  من جهتها قالت رئيسة قسم الكيمياء د. سميرة

الالمنهجية والتي تهدف إلى تنمية مهارات الطالبة واكسابها العديد من الخبرات في مختلف املجاالت، حيث أنه يأتي 

لجامعة د. متوافقا مع أهداف النادي ورسالته منوهة بالرعاية الكريمة التي يجدها النادي من لدن معالي مديرة ا

 هدى العميل.
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طلق " ترابط " لتقديم اإلستشارات« 
ُ
 جامعة األمرية نورة: ت

أطلقت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الركن التعريفي بمركز " ترابط " و الذي تتمثل رؤيتة في مجال التنمية 

املجتمعية و يتضمن رسالة تعزز دور الجامعة في خدمة املجتمع و تنمية مجال املرأة و تمكنها في األسرية و التوعية 

 تكوين أسرة مترابطة تعكس ترابط املجتمع.

و بحسب ماورد في مجلة سيدتي قالت األستاذة " هاجر القايدي " في قسم البرامج و التدريب في املركز بأن الهدف 

الترابط األسري في السعودية و أن التخطيط إستمر ملدة سنة كاملة لبرنامج التوعية ،  العام من املركز هو لزيادة

حيث أقام برنامجين األول عن الذات و العالقات ، و الثاني عن الدورات للموظفات و الطالبات في عدة مجاالت 

سرية.
ُ
 أ

سرية " كمسؤولية إجتم
ُ
اعية " لدعم األسرة من خالل خطط و الجدير بالذكر أن املركز يقدم خدمات إستشارية أ

 واعية و مستمرة يستطيع من خاللها حل املشكالت التي تعوق أهدافها.

 

 

 

 

 

 



 
359 

 

  م 2016 أبريل 21-هـ 1437 رجب 14 الخميس

  جامعة يف العامل 200نورة ضمن أفضل _األمرية_#جامعة

لعام »  UI GreenMetric»في تصنيف جامعة دولية  2٠٠ُصنفت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بين أفضل 

  .179م، بعد حصولها على املرتبة 2٠15

ويقيس التصنيف مدى اهتمام الجامعات املشاركة بتوفير البيئة املناسبة لطالبها ومنسوبيها وتقيدها بمعايير 

التي تعد من أهم  حماية البيئة واملحافظة عليها، حيث يتماش ى ذلك مع االهتمام العالمي بالبيئة واملحافظة عليها

  العاملية الحالية واملستقبلية. التحديات

وشملت معايير التقييم عدًدا من املحاور األساسية املتوفرة واملطبقة داخل الحرم الجامعي مثل سبل االقتصاد في 

ق لطر استهالك املياه، وطرق الحد من تلوث البيئة الناتج عن استخدام وسائل املواصالت املتعددة، واستخدام ا

  املناسبة للتخلص من النفايات.

وأوضحت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د. فاتن بنت عبدهللا الزامل أن الحصول على هذا املركز يأتي ضمن 

  جهود الجامعة ملواكبة املعايير الدولية والوصول إلى أعلى املراتب.

ساري والوفد املرافق لها وأبدوا رغبتهم في البروفيسورة ريري  UI GreenMetricوقالت: إنه تمت دعوة رئيسة 

 مشاركة الجامعة في املؤتمر املقبل املتعلق بالبيئة واستدامة املحافظة عليها.
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 اململكةتدشني أكرب مركز نسائي لألعمال يف 
دشنت أرامكو السعودية وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وشركة ويبرو ليميتد، أمس االثنين، أكبر مركز 

نسائي لألعمال في اململكة وذلك في مقر جامعة األميرة نورة في الرياض، ويستهدف املركز إيجاد فرص عمل تزيد عن 

العشر املقبلة في تخصصات الخدمات، والتمويل، واملحاسبة ألف وظيفة للمرأة السعودية خالل السنوات  2٠

 واملوارد البشرية والخدمات املكتبية.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة إلنشاء مركز األعمال النسائي، في مقر جامعة األميرة نورة، خالل حفل رسمي بحضور 

دالرحمن، والدكتورة هدى العميل، ورئيس وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى ومديرة جامعة األميرة نورة بنت عب

أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة ويبرو ليميتد، عازم 

 بريميجي.

وأوضح الوزير العيس ى في كلمة له بالحفل أن هذا املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات 

 ملا حرصت عليه اململكة من س
ً
وق العمل بشراكة استراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة. وقال إنه يأتي انعكاسا

تطوير كل ما يخص املرأة السعودية باعتبارها نواة للتنمية حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق 

 العمل من أوليات املشاريع التنموية في اململكة.

وزير التعليم على أن الوزارة حرصت على تطوير مستوى خريجيها من مختلف التخصصات ملا أدركه  وشدد

العاملون في التعليم من التغيرات املطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات 

لتعامل مع تلك املتغيرات بخطط سوق العمل، وما ملسوه من أهمية االستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل وا

http://www.tagteyat.com/2016/05/03/109420.html
http://www.tagteyat.com/2016/05/03/109420.html
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مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات 

 املحلية والعاملية.

من جانبها، قالت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل في كلمة لها إن جامعة األميرة 

عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة نورة بنت 

 والقيم والعمل وفقا الستراتيجيات الدولة.

 ويأتي مركز األعمال النسائي لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية للمملكة 

لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة اإلنسان، ورفع نسبة املشاركة الفاعلة ( 2٠3٠العربية السعودية )

للمرأة في سوق العمل، وتحقيق الغاية السابعة من خطة الجامعة االستراتيجية بتنويع مصادر التمويل وضمان 

 االكتفاء املالي واستدامته.

األعمال النسائي بدوره في تطوير مواهب املرأة  وأشارت هدى العميل إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن يقوم مركز

السعودية وتطوير صناعة املعرفة وتقديم خدمات بتكاليف مناسبة وإنشاء مراكز لتقليص معدل البطالة ودعم 

االقتصاد املحلي، حيث تستهدف رسالة الجامعة الريادة التعليمية والبحثية لبناء االقتصاد املعرفي بشراكة 

 مجتمعية وعاملية.

من جانبه أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر، أن املركز يعتبر األكبر من 

ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد  2٠نوعه في املنطقة ويستهدف توفير فرص نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

 .2٠24استكمال مراحله األربع بنهاية عام 

أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي )أوتوكاد( الذي سيقدم خدمة  إن“وقال الناصر: 

إعداد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشاريع أرامكو السعودية ومشاريع القطاعات األخرى، وهو عمل 

نقطة البداية لتشغيل  يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من املعتاد تنفيذه خارج اململكة، وسيكون املركز بمثابة

 ”.مجمع األعمال النسائي واالستثمار فيه وتوفير بيئة عمل تكفل له تحقيق النجاح
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من ناحيته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو املحدودة، عازم بريميجي، أن شركة ويبرو مليتيد حرصت على 

ودية وتعزيز بيئة تشجع املزيد من النساء على تقديم الدعم لجهود اململكة لتوفير فرص العمل املالئمة للمرأة السع

 املشاركة في األعمال التجارية واالستفادة من إمكاناتهم.

جدير بالذكر أن مشروع مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة، يمثل عند اكتمال تشغيله، أكبر مركز من 

ومساندة إجراءات األعمال، وسيستفيد منه عدد  نوعه في املنطقة يقدم خدمات الرسم الهندس ي وتقنية املعلومات

من القطاعات الحكومية والصناعية مثل قطاع البترول والغاز، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، إضافة 

 إلى قطاع االتصاالت وقطاع اإلنشاءات.
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  م 2016 أبريل 14-هـ 1437 رجب 7 الخميس

ة نورة تؤكد : املساكن املهجورة تهدد األمن دراسة من جامعة األمري
 والسالمة

أكدت دراسة من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ضرورة وضع آلية تنفيذية ملواجهة مشكلة املساكن املهجورة  

واة واملتدهورة والتي تمثل بؤر تهديد لألمن والسالمة، وأوضحت أن نمو مدينة الرياض في بداية نشأتها كان حول ن

 للمدينة العربية اإلسالمية، فلم تكن هناك 
ً
 تاريخيا

ً
تمثلت في املسجد الجامع وقصر الحكم والسوق، وذلك امتدادا

خطة موضوعة أو نظام يحكم امتدادها وتوسعها، بل كان يتم عن طريق ملء األراض ي الفضاء داخل سور املدينة، 

 أو بإقامة املباني عند أطرافه.

غرافيا في كلية اآلداب في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة ابتسام القاض ي وأوضحت رئيس قسم الج

( توسعت املدينة في االتجاهات املختلفة بأسلوب تراكمي حلقي، إذ نمت 193٠هـ )135٠أنه بعد هدم السور عام 

مجاورة بعد تحويلها إلى على حساب األراض ي الزراعية والبساتين املحيطة باملدينة، وصارت تبتلع قرى صغيرة 

 استخدامات سكنية وذلك مع إغراءات األسعار املرتفعة لألراض ي.

وكان شكل املدينة حينها يتميز بالساحات املحدودة املساحة واملساكن التقليدية املبنية من الطين والخشب 

 والشوارع الضيقة امللتوية الكثيرة األزقة.

موها ونزوح السكان املواطنين من وسطها ألطرافها شكلت األحياء القديمة وقالت القاض ي إنه مع اتساع املدينة ون

 من استخدامات األراض ي غير املنظمة والتي مثلت عقبة أمام تطوير املدينة لتصبح على غرار املناطق 
ً
أنماطا

حدود العشوائية، إذ تتسم بسمات اجتماعية واقتصادية معينة، كونها مناطق تركز الفقراء وذوي الدخل امل

، كما 
ً
 بعدم التنظيم، وشكلت بيئة حضرية غير صحية، أي غير الئقة سكنيا

ً
 والعمالة الوافدة. كما اتسمت عمرانيا

http://www.ahmnews.com/2016/04/14/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%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-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7/
http://www.ahmnews.com/2016/04/14/%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%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-%d8%aa%d8%a4%d9%83%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a7/
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 مع النمو السكاني املتسارع.
ً
 أنها تعترض عملية التنمية الحضرية وتعوقها، خصوصا

انية واالجتماعية واالقتصادية وأوصت القاض ي بتوفير قاعدة بيانات يفيد منها الباحثون تشمل اإلحصاءات السك

والديموغرافية ليتمكن الباحثون واملختصون من درس وتحليل الظاهرات البشرية واملساهمة في تقديم الحلول 

للمشكالت واملشاركة في صنع القرار التنموي، إضافة إلى ضرورة وضع آلية تنفيذية ملواجهة مشكلة املساكن 

ر تهديد لألمن والسالمة، مع التأكيد أنه عند هدم وإزالة األحياء الشعبية إلعادة املهجورة واملتدهورة والتي تمثل بؤ 

تعميرها ال بد أن يسبقها درس لخصائص السكان الذين يقيمون في املباني املزالة ونوعية النشاط اإلنتاجي الذي 

وارتفاع في اإليجارات مع  يمارسونه في تلك األحياء حتى ال يترتب على إجالئهم من مساكنهم مشكالت في اإلسكان

 أهمية إتاحة الفرص لهم ملمارسة أنشطتهم اإلنتاجية لتحقيق حاجاتهم املعيشية.
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  م 2016 أبريل 17-هـ 1437 رجب 10 األحد

 “ احملاسبة التثقيفي األول "جامعة األمرية نورة تنظم ملتقى 
املحاسبة التثقيفي األول ” تنظم كلية اإلدارة واألعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم غٍد االثنين ملتقى  

 . ، ومعرض املهنة املصاحب، وذلك بمسرح الكلية باملدينة الجامعية“

 في تقد
ً
يم صورة مشرقة ملا تملكه ويهدف امللتقى الذي يستمر ثالثة أيام، إلى نقل الخبرات وتبادل األفكار،إسهاما

الجامعة من إمكانات وقدرات تؤهل الطالبة من ممارسة دورها املجتمعي وتحقيق أهداف عديدة من أهمها توصيل 

رسالة كلية اإلدارة واألعمال ممثلة بقسم املحاسبة في زيادة الوعي املجتمعي بأهداف القسم ورؤيته في التميز 

 
ً
 وعامليا

ً
، بما يحقق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية وخدمة األفراد واملجتمع،إضافة األكاديمي واملنهي محليا

إلى إكساب الكوادر النسائية املعارف واملهارات والقدرات التي تمكنها من الحصول على فرص عمل في ذات املجال 

 
ً
 ومهنيا

ً
 . وتعزيز البحث العلمي أكاديميا

 

 

 

 

 

 

http://freeswcc.com/ar/?p=37309
http://freeswcc.com/ar/?p=37309
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 م 2016 أبريل 19-هـ 1437 رجب 12 اإلثنين

إنطالق معرض يوم الكيمياء للمرة الثالثة على التوايل جبامعة األمرية 
 نورة

للمرة الثالثة  2٠1٦أطلق نادي الكيمياء بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مؤخرا مبادرة معرض يوم الكيمياء  

 بمسرح كلية العلوم.على التوالي وذلك 

ويهدف معرض يوم الكيمياء إلى إبراز جمال أبعاد هذا العلم ونشر املعرفة، كما وتمت استضافة جهات تعليمية 

ذات صلة ومن ضمنها جامعة األمير نايف للعلوم الجنائية ، لجنة املعامل واملختبرات، الجمعية السعودية العلمية ، 

 لطالبات املتوسط والثانوية من مدارس املنارات ومدارس جامعة نادي كيمياء حياتي بجامعة امللك س
ً
عود إضافة

  األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

افتتاح   حيث تم  وتلقى املعرض رعاية كريمة من عدة جهات اعالمية وتنظيمية من داخل وخارج مدينة الرياض

ة حصة املحيسن مشرفة على النادي ورئيسة كلية العلوم واالستاذ  املعرض من قبل الدكتورة أريج الغرير عميدة

 لجنة الدورات واملحاضرات بنادي الكيمياء حسناء الهاجري.

وحول املعرض قالت رئيسة نادي الكيمياء بالجامعة نوف اللقماني، إن أسباب القيام بمثل هذه املبادرات كي يتم 

يجهلون أهميته   حياتنا ولوجود الكثير ممنإيصالها ألكبر شريحة من املجتمع وملا للكيمياء من أهمية كبرى في 

 لنشر العلم واملعرفة داخل اسوار الجامعه وخارجها  سيكون   وذلك
ً
 .  سببا

 

 

 

http://alraynews.net/6266688.htm
http://alraynews.net/6266688.htm


 
367 

 

 

  م 2016 أبريل 25-هـ 1437 رجب 18 اإلثنين

  "مستشارك اللغوي"جامعة نورة تطلق مبادرة 
والذي ” مستشارك اللغوي “طلق قسم اللغة العربية في كلية اآلداب في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن مبادرة 

تستقبل من خالله االستفسارات اللغوية يوم األربعاء من كل اسبوع ملدة ساعتين اعتبارا من الساعة التاسعة 

، وأعلن القسم أن هذه الخدمة تعتبر  ca_arabic@pnu.edu.sa  عبر البريد االلكتروني للقسم صباحا وذلك

 ان هذه البادرة تأتي متفقة مع أهداف 
ً
في مرحلتها األولى حيث تكون متاحة لجميع أقسام وكليات الجامعة موضحا

عربية وآدابها في البكالوريوس و الدراسات القسم والتي يأتي من أهمها اإلسهام في خدمة املجتمع بربط برامج اللغة ال

العليا بسوق العمل و متطلبات التنمية، وكذلك تحقيق االتصال الثقافي و تعزيز التبادل املعرفي بعقد الشراكات 

األكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية املتميزة، باإلضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في تعلم اللغة العربية و 

 .تعلما ذاتيا آدابها

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aenashmal.com/n/s/21777?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.aenashmal.com/n/s/21777?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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  م 2016 أبريل 25-هـ 1437 رجب 18 اإلثنين

 باليوم العاملي للكتاب
ً
 جامعة نورة تنظم معرضا للكتاب احتفاء

 2٠1٦غد األربعاء معرض الكتاب تنظم جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة شؤون املكتبات بعد  

ويستمر ملدة أسبوع، ويصاحبه فعاليات ثقافية وفكرية بمشاركة عدد من الجهات ذات العالقة، وحضور عدد من 

  املؤِلفات الالتي سيوقعن مؤلفاتهن.

ء لليوم وأشارت عميدة شؤون املكتبات بالجامعة الدكتورة عفاف نديم إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار االحتفا

والذي يعد خطوة هامة على طريق نشر القراءة لجميع األعمار وتشجيع  2٠1٦العالمي للكتاب وحقوق املؤلف 

 لدعم الكتاب وستكون الزيارة ملنسوبات الجامعة 
ً
فرص االستمتاع بها، كما أنها فرصة للمكتبة للعمل جميعا

 ، وستعقد عدد من الندوات مثل وسيدات املجتمع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصر 
ً
القراءة وأثرها “ا

، ويتخلل ”الكتابة وسيلة للسعادة الالمتناهية“إضافة إلى حلقة نقاش ” أسرة قارئة، أمة واعية“، و ”على الشخصية

  ذلك عدد من الدورات.

اإلمام محمد بن  وبينت نديم أنه ستشارك أعرق الجامعات السعودية في املعرض بدًء بجامعة امللك سعود، جامعة

سعود االسالمية، جامعة امللك عبدالعزيز، جامعة أم القرى، جامعة امللك فيصل، الجامعة اإلسالمية، إلى جانب 

مركز امللك عبدالعزيز للحوار الوطني، دارة امللك عبدالعزيز، وكذلك عدد من املكتبات العامة. فيما سيتم إطالق 

 وحدة خدمات املستفيدين، نظام فيفا، وحملة الكتاب الطائر.عدد من الحمالت والتعريف فيها، مثل: 

 

 

 

 

http://www.almadaen.com.sa/news/details/117645
http://www.almadaen.com.sa/news/details/117645
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  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 
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جامعة نورة" و"أرامكو" و"ويربو" يدشنون اكرب مركز نسائي لألعمال "
 ألف سعودية 20لتوظيف 

http://hailnews.net/hail/?p=5053261 
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مبشاركة وزير التعليم.. تدشني أكرب مركز أعمال نسائي يف جامعة األمرية 
 نورة

مايو ،  1ليميتد، مساء أمس األحد دشنت أرامكو السعودية وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وشركة ويبرو 

أكبر مركز نسائي لألعمال في اململكةوذلك في مقر جامعة األميرة نورة في الرياض، يستهدف إيجاد فرص عمل تزيد 

ألف وظيفة للمرأة السعودية خالل العشر سنوات املقبلة، في تخصصات الخدمات، والتمويل، واملحاسبة  2٠عن 

  املكتبية. واملوارد البشرية والخدمات

وتم توقيع اتفاقية الشراكة إلنشاء مركز األعمال النسائي، في مقر جامعة األميرة نورة، خالل حفل رسمي بحضور 

ورئيس ’ وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى ومديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل

، املهندس أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة ويبرو ليميتد، عازم أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين

  بريميجي.

واوضح الوزير العيس ى في كلمة له بالحفل أن هذا املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات 

 ملا حرصت عليه اململكة من سوق العمل بشراكة استراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة، وقال انه يأتي انعكاس
ً
ا

تطوير كل ما يخص املرأة السعودية باعتبارها نواة للتنمية حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق 

  العمل من أوليات املشاريع التنموية في اململكة.

ملا أدركه  على أن الوزارة حرصت على تطوير مستوى خرجيها من مختلف التخصصات” وزير التعليم“وشدد 

العاملون في التعليم من التغيرات املطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات 

سوق العمل، وما ملسوه من أهمية االستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك املتغيرات بخطط 

حداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واست

http://www.hailvoice.net/archives/381277
http://www.hailvoice.net/archives/381277
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  املحلية والعاملية.

من جانبها قالت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل في كلمة لها أن جامعة األميرة 

سعودية باملعرفة نورة بنت عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة ال

وتنفيذ استراتيجيات الدوله، ويأتي مركز األعمال النسائي  -حفظهم هللا-والقيم والعمل وفقا لتوجهات والة األمر 

( 2٠3٠لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية )

ة االنسان وبرفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل ولتحقيق لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناع

  ”.الغاية السابعة من خطة الجامعة االستراتيجية بتنويع مصادر التمويل وضمان االكتفاء املالي واستدامته

املرأة السعودية إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن يقوم مركز األعمال النسائي بدوره في تطوير مواهب ” العميل“وأشارت 

وتطوير صناعة املعرفة وتقديم خدمات بتكاليف مناسبة وإنشاء مراكز لتقليص معدل البطالة ودعم االقتصاد 

  املحلي حيث تستهدف رسالة الجامعة الريادة التعليمية والبحثية لبناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية.

ير إدارييها التنفيذيين، املهندس أمين الناصر أن املركز يعتبر األكبر من من جانبه أكد رئيس أرامكو السعودية وكب

ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد  2٠نوعه في املنطقة ويستهدف توفير فرصا نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

  م.2٠24استكمال مراحله األربع بنهاية عام 

مركز الرسم الهندس ي )أوتوكاد( الذي سيقدم خدمة أن أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين ” الناصر“وقال 

إعداد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشاريع أرامكو السعودية ومشاريع القطاعات األخرى، وهو عمل 

يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من املعتاد تنفيذه خارج اململكة، وسيكون املركز بمثابة نقطة البداية لتشغيل 

  “.نسائي واإلستثمار فيه وتوفير بيئة عمل تكفل له تحقيق النجاح مجمع األعمال ال

من ناحيته، بين رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو املحدودة، عازم بريميجي، أن شركة ويبرو مليتيد حرصت على تقديم 

ساء على الدعم لجهود اململكة لتوفير فرص العمل املالئمة للمرأة السعودية وتعزيز بيئة تشجع املزيد من الن

  املشاركة في األعمال التجارية واالستفادة من إمكاناتهم.

الجدير يذكر أن مشروع مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة، يمثل عند اكتمال تشغيله، أكبر مركز من 

منه عدد  نوعه في املنطقة يقدم خدمات الرسم الهندس ي وتقنية املعلومات ومساندة إجراءات األعمال، وسيستفيد

من القطاعات الحكومية والصناعية مثل قطاع البترول والغاز، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، إضافة 

 إلى قطاع االتصاالت وقطاع اإلنشاءات.
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يدشنون اكرب مركز نسائي لألعمال  "ويربو"و "أرامكو"و "جامعة نورة"
 ألف سعودية 20لتوظيف 

 http://www.rabgh.com/?p=87767 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rabgh.com/?p=87767


 
374 

 

  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

Saudi Aramco, India’s Wipro launch all-women business park  

Saudi Aramco, along with India-based IT major Wipro and Princess Nourah University (PNU) on 

Monday inaugurated Saudi Arabia's first all-women business and technology park, which is expected 

to create nearly 21,000 jobs over the next 10 years.  

The initiative is a joint venture of PNU and Wipro Arabia, with Saudi Aramco as the strategic advisor 

and anchor of this project, Wipro said in a statement.  

The business park, to be located in the PNU premises in Riyadh, aims to provide knowledge-based 

employment for women in Saudi Arabia, the statement said.  

The project will seek to provide engineering drafting services, business process services and become 

an IT hub in the region for industry sectors including oil & gas, manufacturing, government, 

healthcare, telecom and construction. 

Saudi Arabia is looking to increase women’s participation in the workforce to 30 percent from the 

current 13 percent. 
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All-women business park to create 21,000 jobs by 2025 in Saudi 
Arabia  

NEW DELHI: IT major Wipro, along with Saudi Aramco and Princess Nourah 

University (PNU), today inaugurated Saudi Arabia's first all women business and 

technology park (WBP), which is expected to create nearly 21,000 jobs by 2025. 

WBP, a joint venture of PNU (world's largest university for women) and Wipro Arabia, 

had Saudi Aramco as the strategic advisor and anchor of this initiative. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://economictimes.indiatimes.com/topic/Saudi%20Aramco
http://economictimes.indiatimes.com/topic/women
http://economictimes.indiatimes.com/topic/business
http://economictimes.indiatimes.com/topic/technology
http://economictimes.indiatimes.com/topic/jobs
http://economictimes.indiatimes.com/wipro-ltd/stocks/companyid-12799.cms


 
376 

 

  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

أرامكو السعودية وجامعة األمرية نورة وويربو تفتتح جممع األعمال 
   والتكنولوجيا النسائي األول يف اململكة العربية السعودية

وشركة "ويبرو العربية" افَتَتحت اليوم كل من شركة "أرامكو السعودية"، وجامعة األميرة نورة )"بيه إن يو"(، 

 تابعة لشركة "ويبرو" املحدودة، الشركة العاملية الرائدة في مجال تكنولوجيا املعلومات، 
ٌ
املحدودة، وهي شركة

وخدمات عمليات األعمال واالستشارات، مجمع األعمال والتكنولوجيا النسائي األول في اململكة العربية السعودية. 

  أعوام. 1٠ألف وظيفة للنساء السعوديات على مدى  21حوالي  ومن املتوقع أن يخلق املشروع

 ملشروع مشترك بين جامعة األميرة نورة )"بيه إن يو"(، أكبر 
ً
ويعتبر مجمع األعمال النسائي )"دبليو بي بيه"( نتيجة

املستشار  جامعٍة للنساء في العالم، وشركة "ويبرو العربية" املحدودة. في حين تعتبر شركة "أرامكو السعودية"

خّصص للنساء العامالت، املشروَع األول من نوعه 
ُ
االستراتيجي والدعامة لهذه املبادرة. وُيعَتَبر مجّمع األعمال، امل

  والهادف إلى توفير فرص العمل القائمة على املعرفة للنساء في اململكة العربية السعودية.

ل أقيم في جامعة األميرة نورة، والذي حضره معالي وزير وتم التوقيع على اتفاقية املشروع املشترك اليوم في حف

التعليم، الدكتور أحمد العيس ى، ومديرة جامعة األميرة نورة، معالي الدكتورة هدى العميل، ورئيس شركة "أرامكو 

السعودية" ورئيسها التنفيذي، السيد أمين ح. ناصر، والسيد عازم بريميجي، رئيس مجلس إدارة شركة "ويبرو" 

  حدودة.امل

ومن املتوقع أن يكون مجمع األعمال النسائي أكبر مركٍز لخدمات التخطيط الهندس ي، وخدمات عمليات األعمال 

وتكنولوجيا املعلومات في املنطقة لعدٍد من القطاعات الصناعية بما في ذلك النفط والغاز، والتصنيع، والحكومة، 

  والرعاية الصحية، واالتصاالت واإلنشاءات.

عندما وقعت شركة "أرامكو السعودية" مذكرة تفاهم مع  2٠14َدت فكرة مجّمع األعمال في سبتمبر من عام وُولِ 
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 لخبرتها في إدارة املواهب وتوفير خدمات تكنولوجيا املعلومات 
ً
جامعة األميرة نورة. وانضمت "ويبرو" للشراكة نتيجة

 عن تطوير مرافق املجّمع وبنيته التحتية لقاعدة عمالء متعددة القطاعات. وسيكون املشروع املشترك م
ً
سؤوال

  ألف إمرأٍة سعودية. 21باإلضافة إلى تدريب وتوظيف ما يصل إلى 

ألف وظيفة  21وقالت الدكتورة هدى العميل، مديرة جامعة األميرة نورة: "يهدف مجمع األعمال النسائي إلى إيجاد 

 ليُقمن ب 2٠25بحلول عام 
ً
 حيويا

ً
ه بطريقٍة تخدم أهداف األمة، ولبناء اقتصاد معرفّي يتمتع ومنح النساء دورا

 إلى تزويد املشاريع الريادية القادمة بمنظومٍة ناشئة. ومن املتوقع أن 
ً
بشراكاٍت مجتمعية ودولية. كما أننا نهدف أيضا

 بارزة في بلٍد تمثل فيه النساء حوالي 
ً
ع خريجي الجامعات، في املائة من جمي ٦٠يكون مجمع األعمال النسائي مبادرة

  في املائة من القوة العاملة في البالد". 15ولكن أقل من 

وقال السيد أمين ح. ناصر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية": "نحن سعداء لتقديم خبراتنا في 

ملجمع األعمال النسائي. وهذه إنشاء مرافق عاملية املستوى لتمكين املرأة السعودية بصفتنا املستشار االستراتيجي 

 الئتالف ناجح بين ثالثة كياناٍت محترمة، ونحن نقّدر الجهود التي ينطوي عليها إنشاء هذه املنشأة 
ٌ
املبادرة هي نتيجة

 الفريدة من نوعها في اململكة".

حدودة: وفي معرض حديثه عن هذه الشراكة، قال السيد عازم بريميجي، رئيس مجلس إدارة شركة "ويبرو" امل

ن املزيد من النساء من ‘ ويبرو’"لطاملا قدمت 
ّ
الدعم لقضية تمكين املرأة وقد سعينا لرعاية بيئة تشجع وتمك

بعملياتها في ‘ ويبرو’املشاركة في األعمال واالستفادة من إمكانياتهن القيادية. لقد مض ى أكثر من عقد منذ بدأت 

 من استراتيجية عملنا هنا. ونحن سعداء لنكون شركاء في اململكة العربية السعودية، ولطاملا كان التوطي
ً
 هاما

ً
ن جانبا

 هذه املبادرة والتي تتماش ى بقوة مع قيمنا".

وسيتم تطوير املجمع في حرم جامعة األميرة نورة الشهير، وسيشمل حاضناٍت لرواد األعمال، ومراكز حضانٍة 

 لألطفال، ومركز تنسيق متكامل للمعامالت الحكومية.
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ة" التطوعي حيصد جائزة أفضل مبادرة جمتمعية
ّ
 برنامج "أكن

 حصد برنامج "أِكّنة" التطوعي جائزة أفضل مبادرة مجتمعية مشاركة في امللتقى التطوعي األول "فطن" التابع لوزارة 

التعليم، والذي أقيم منتصف رجب، بهدف التوعية والتثقيف بأهمية التطوع، وشارك ضمن فريق البرنامج طالبات 

 من الكليات الصحية من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن.

سنة فما فوق في  ٦5عمر وتعد "أكنة" مبادرة مجتمعية، تحفظ وتصون حقوق كبير السن لكال الجنسين من 

والسريرية، تحت  واالجتماعية، سات املجتمع، وتخدمهم من جميع النواحي الصحية، والنفسية،مختلف مؤس

 شعار "رعيتمونا صغارا نرعاكم كبارا".

عاما، وأكبرهم استشاري في أمراض كبار السن، وقدمت "أكنة" عدة  11متطوعا، يبلغ أصغرهم  39٠ويضم الفريق 

 للصعوبات واملشاكل دورات وورش عمل تخص كبار السن وذويهم بهد
ً
ف تطوير الرعاية الصحية املقدمة، وتجنبا

 التي قد تواجههم بالتعامل مع ذويهم، وكذلك تطوير األنشطة والبرامج الترفيهية.

مشاريع استثمارية تخدم الفئة املستهدفة، وتوسيع نطاق العمل بالشراكة مع  التخطيط لتنفيذاملبادرة على  وتعمل

باإلضافة إلى تأسيس مركز متكامل يخدم كبار  ستشفيات الحكومية والخاصة ودور اإليواء،املراكز الطبية، وامل

السن من جميع النواحي، وخاصة الرعاية الصحية بمفهومها املتقدم، ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط وكالة 

إعداد واملشاركة في  الجامعة للشؤون الصحية لهذا العام والتي حرصت على تفعيل دور طالبات الكليات الصحية في

 خدمة املجتمع.
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تقى " احملاسبة التثقيفي األول "جامعة األمرية نورة تنظم مل  
لتثقيفي األول تنظم كلية اإلدارة واألعمال بجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم غٍد االثنين ملتقى " املحاسبة ا 

بمسرح الكلية باملدينة الجامعية "، ومعرض املهنة املصاحب، وذلك  

 في تقديم صورة مشرقة ملا تملكه ويهدف امللتقى الذي يستمر ثالثة أيام، إلى نقل 
ً
الخبرات وتبادل األفكار،إسهاما

الجامعة من إمكانات وقدرات تؤهل الطالبة من ممارسة دورها املجتمعي وتحقيق أهداف عديدة من أهمها توصيل 

تميز رسالة كلية اإلدارة واألعمال ممثلة بقسم املحاسبة في زيادة الوعي املجتمعي بأهداف القسم ورؤيته في ال

، بما يحقق أهداف التنمية االقتصادية واالجتماعية وخدمة األفراد واملجتمع،إضافة 
ً
 وعامليا

ً
األكاديمي واملنهي محليا

إلى إكساب الكوادر النسائية املعارف واملهارات والقدرات التي تمكنها من الحصول على فرص عمل في ذات املجال 

. 
ً
 ومهنيا

ً
 وتعزيز البحث العلمي أكاديميا

 

 

 

 

 

 

 

http://www.saudiatv.sa/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/14-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2861-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84#st_refDomain=t.co&st_refQuery=/kYmR9XwtwF
http://www.saudiatv.sa/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/14-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2861-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%85-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AB%D9%82%D9%8A%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84#st_refDomain=t.co&st_refQuery=/kYmR9XwtwF


 
380 

 

  م 2016 مايو 3-هـ 1437 رجب 26الثالثاء 

ي وأرامكو السعودية وويربو يدشنون اكرب مركز نسائجامعة األمرية نورة 
ألف سعودية 20لألعمال لتوظيف   

 أمس عبدالرحمن بنت نورة األميرة جامعة دشنت العيس ى محمد بن أحمد الدكتور  التعليم وزير معالي بحضور  

 2٠ توفير إلى الهادف"،ليميتد ويبرو" وشركة، السعودية أرامكو شركة مع بالتعاون  النسائي األعمال مركز بمقرها

 واملحاسبة والتمويل، الخدمات، تخصصات في، املقبلة سنوات العشر خالل السعودية للمرأة وظيفة فرصة ألف

 جامعة مديرة معالي وحضره املناسبة بهذه اقيم الذي الحفل خالل وجرى .املكتبية والخدمات البشرية واملوارد

 الشراكة اتفاقية على التوقيع،  النجاح شركاء من وعدد العميل هدى الدكتورة عبدالرحمن بنت نورة األميرة

وأوضح وزير التعليم في كلمه له، أن املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي  . املركز إلنشاء

 ملا حرصت عليه 
ً
واحتياجات سوق العمل بشراكة إستراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة، و يأتي انعكاسا

اململكة من تطوير كل ما يخص املرأة السعودية كونها نواة للتنمية حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات 

 سوق العمل من أوليات املشروعات التنموية في اململكة.

وشدد معاليه على أن الوزارة حريصة على تطوير مستوى خريجيها من مختلف التخصصات ألدراك العاملون في 

بالتغيرات املضطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات سوق العمل،  التعليم

وما ملسوه من أهمية االستعداد لذلك التغيير بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك املتغيرات بخطط مدروسة 

شطتها في مواجهة التحديات املحلية للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أن

 والعاملية.

من جهتها أكدت الدكتورة العميل في كلمتها، أن جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها 

 -حفظهم هللا-وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة والقيم والعمل وفقا لتوجهات والة األمر 

فيذ استراتيجيات الدولة، ويأتي مركز األعمال النسائي لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع وتن

( لتفعيل دور الجامعات في االستثمار بصناعة اإلنسان وبرفع 2٠3٠الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية )

ية السابعة من خطة الجامعة اإلستراتيجية بتنويع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل ولتحقيق الغا

http://www.saudiatv.sa/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/14-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3114-%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%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-20-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9#st_refDomain=t.co&st_refQuery=/WSPwjxq2SV
http://www.saudiatv.sa/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/14-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/3114-%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%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%83%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%88-%D9%8A%D8%AF%D8%B4%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B8%D9%8A%D9%81-20-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9#st_refDomain=t.co&st_refQuery=/WSPwjxq2SV
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 مصادر التمويل وضمان االكتفاء املالي واستدامته.

وأشارت إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن يقوم مركز األعمال النسائي بدوره في تطوير مواهب املرأة السعودية وتطوير 

ليص معدل البطالة ودعم االقتصاد املحلي صناعة املعرفة وتقديم خدمات بتكاليف مناسبة وإنشاء مراكز لتق

 حيث تستهدف رسالة الجامعة الريادة التعليمية والبحثية لبناء االقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية.

 النسائي.عقب ذلك شاهد الجميع فيلما تعريفيا عن مركز األعمال 

أمين حسن الناصر، أن املركز يعد األكبر من نوعه في بدوره بين رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين 

ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد استكمال  2٠املنطقة ويستهدف توفير فرصا نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

 م.2٠24مراحله األربع بنهاية عام 

لذي سيقدم خدمة وأفاد الناصر أن أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندس ي "أوتوكاد"، ا

إعداد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشروعات أرامكو السعودية ومشاريع القطاعات األخرى، وهو عمل 

يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من املعتاد تنفيذه خارج اململكة، وسيكون املركز بمثابة نقطة البداية لتشغيل 

 يئة عمل تكفل له تحقيق النجاح .مجمع األعمال النسائي واالستثمار فيه وتوفير ب

ذكر أن مشروع مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة، يمثل عند اكتمال تشغيله، أكبر مركز من نوعه في 

املنطقة يقدم خدمات الرسم الهندس ي وتقنية املعلومات ومساندة إجراءات األعمال، وسيستفيد منه عدد من 

مثل قطاع البترول والغاز، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى القطاعات الحكومية والصناعية 

 .قطاع االتصاالت وقطاع اإلنشاءات
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  ألف سعودية 20لتوظيف تدشني أكرب مركز نسائي لألعمال 
نت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن بمقرها بالتعاون مع شركة أرامكو، عمالق النفط السعودي وشركة 

ّ
دش

ألف فرصة وظيفة للمرأة السعودية خالل العشر  2٠"ويبرو ليميتد" مركز األعمال النسائي الهادف إلى توفير 

 والتمويل، واملحاسبة واملوارد البشرية والخدمات املكتبية.سنوات املقبلة، في تخصصات الخدمات، 

وبحسب وكالة األنباء السعودية فقد جرى خالل الحفل الذي أقيم بهذه املناسبة وحضره وزير التعليم السعودي 

الدكتور أحمد بن محمد العيس ى، ومديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة هدى العميل وعدد من 

 ء النجاح، التوقيع على اتفاقية الشراكة إلنشاء املركز.شركا

وأوضح وزير التعليم في كلمه له، أن املشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات سوق العمل 

 ملا حرصت عليه اململكة من تطوير كل ما
ً
يخص  بشراكة إستراتيجية بين أحد روافد العلم واملعرفة، و يأتي انعكاسا

املرأة السعودية كونها نواة للتنمية حيث جاء االهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق العمل من أوليات 

 املشروعات التنموية في اململكة.

من جهتها أكدت الدكتورة العميل في كلمتها، أن جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها 

 -حفظهم هللا-نارة واقع املرأة السعودية باملعرفة والقيم والعمل وفقا لتوجهات والة األمر وطاقاتها لتحقيق است

وتنفيذ استراتيجيات الدولة، ويأتي مركز األعمال النسائي لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع 

في االستثمار بصناعة اإلنسان وبرفع  ( لتفعيل دور الجامعات2٠3٠الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية )

نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل ولتحقيق الغاية السابعة من خطة الجامعة اإلستراتيجية بتنويع 

 مصادر التمويل وضمان االكتفاء املالي واستدامته.
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  م 2016 أبريل 11-هـ 1437 رجب 4 اإلثنين

راكة عبدالعزيز اجلامعي بالرياض يؤسس شمستشفى امللك عبداهلل بن 
"هيوسنت ميثوديست"مع   

أسس مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي التابع لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض، 

شراكة مع مستشفى هيوستن ميثوديست األمريكي في مجاالت تطوير وتطبيق املشاريع ذات العالقة بالجودة وسالمة 

  املرض ى والتدريب وتوفير الخدمات االكلينيكية واالدارية والتعليمية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين .

إن “وقال الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة، املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي: 

 يحتذى بي
ً
ن املستشفيات الجامعية في اململكة، وأن يعترف بنا كمرجع هذه املذكرة تعكس رؤيتنا أن نكون نموذجا

  ”.عالمي املستوى حيث تشكل هذه املذكرة فرصة مناسبة لتطوير الجهود املشتركة ذات املنفعة املتبادلة للطرفين

تبادل  إننا نتطلع من خالل مذكرة التفاهم هذه إلى املشاريع املستقبلية التي تهتم بإعداد برامج“وأضاف أبوعباة: 

املعارف والتقنيات الطبية، التي يشارك فيها األطباء واإلداريون والفنيون واملساعدون الطبيون وغيرهم من املوظفين 

  ”.بخبراتهم التعليمية واالكلينيكية وغيرها من خبرات الرعاية الصحية التي تتمتع بها هيوستن ميثوديست

 “دير التنفيذي لـ هيوستن ميثوديست غلوبال: من جانبها قالت السيدة كاثي إيستر، الرئيس وامل
ً
يسجل اليوم فصال

 في برنامجنا في اململكة واملنطقة.
ً
 ” جديدا

ً
وأضافت: يعد مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي عنصرا

 
ً
 جديدا

ً
 في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، وأحد مالمح اإلنجازات فيها التي سترسم تصورا

ً
 حيويا

ً
ومختلفا

للخدمات الصحية والتعليمية. ونتطلع من خالل مذكرة التفاهم إلى تأكيد التزامنا بتوفير خدمات صحية تستجيب 

  ”.للمتطلبات املحلية وتتوافق مع املعايير الصحية العاملية

التعليم والتدريب  وبناء على هذه املذكرة يتم التعاون في املجال االكلينيكي وتطوير مراكز التميز. إلى جانب برامج

وانشاء جسر منهي وتعليمي لألطباء بين بمستشفى ميثوديست ومستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي من 

  خالل الزيارات املتبادلة.
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، و يتلقى فيه العالج مرض ى من كل أنحاء  9٠إلى ذلك فمستشفى هيوستن ميثوديست له تاريخ يزيد على 
ً
عاما

ؤسس وشريك في مركز تكساس الطبي الشهير في هيوستن بوالية تكساس األمريكية الذي يعد العالم، وهو عضو م

 أحد أكبر مجمع طبي في العالم.
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  م 2016 أبريل 13-هـ 1437 رجب 6 األربعاء

 تطوعي األول يف جامعة األمرية نورةانطالق ملتقى نورة العطاء ال

 

برعاية حرم أمير منطقة الرياض، صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد بن سعود، انطلقت صباح اليوم أعمال 

، الذي تنظمه جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة ”نورة العطاء التطوعي األول “الدورة األولى من ملتقى  

و  1٠هـ املوافق  1437رجب  7و 3، بين ”أسرار الحمية“املجتمع والتعليم املستمر، بالتعاون مع مجلة بعمادة خدمة 

 م.2٠1٦أبريل  14

وبدأ حفل االفتتاح بالسالم امللكي، ثم بتالوة من القرآن الكريم، وبعده تم عرض فيديو افتتاحي عن أهمية العمل 

 التطوعي.

ان، عميدة عمادة املجتمع والتعليم املستمر، وبعدها كانت كلمة معالي وبعد ذلك تحدثت الدكتورة آمال الهبد

الدكتورة هدى العميل مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، ومسك ختام الحفل كان بكلمة لراعية الحفل 

 صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد، ليتم بعد ذلك تكريم املشاركين والرعاة.

ريادة العمل التطوعي “فتتاح انطلقت الجلسات العلمية، حيث عقدت بداية جلسة محورها وبعد اختتام حفل اال 

http://www.asrarmag.com/78627/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88
http://www.asrarmag.com/78627/%D8%A7%D9%86%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88
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 ”.الوطني االبداعي املستدام في املجال البيئي

الذي تحدثت عنه صاحبة السمو امللكي األميرة نوف ” تجربة القرية البيضاء“وتضمنت الجلسة ثالثة مواضيع األول 

املجال البيئي،   الوطني في  التحديات االدارية والتنظيمية للعمل التطوعي“اني بنت فهد بن خالد. أما املوضوع الث

فتحدثت عنه املتحدث الرئيس ي في الجلسة، صاحبة السمو امللكي األميرة هيفاء الفيصل. وتحدث عن املوضوع 

اري، واالستاذة كل من االستاذة ميان الزو ” استشراف مستقبل العمل التطوعي الوطني في مجال التنمية“الثالث 

 فاطمة سلمان. وكانت مديرة الجلسة الدكتورة آمنة األصقه.

العمل التطوعي الوطني املبتكر واملستدام في استقطاب وتنمية املوارد “أما الجلسة العلمية الثانية التي كان محورها 

بدرية السدحان،  مواضيع، األول وهو تجربة مشروع كفو، وتحدثت عنه الدكتورة 3، فتضمنت أيضا ”البشرية

، األميرة ”تحديات استقطاب ةتنمية املوارد البشرية للعمل التطوعي الوطني“فيما تحدثت عن املوضوع الثاني وهو 

استشراف مستقبل العمل التطوعي الوطني في “وهو   الجوهرة بنت سعود بن عبدهللا بن ثنيان، أما املوضوع األخير

حبةالسمو امللكي االميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل، فيم أدارت فتحدثت عنه صا” مجال التنمية البشرية

 الجلسة الدكتورة هيا املنيع.

وعلى هامش ملتقى نورة العطاء التطوعي األول، انطلقت أعمال معرض التوظيف الذي شهد اقباال كبيرا من 

 الطالبات واملشاركات.

تطوعي الوطني املستدام، وتسليط الضوء على العمل التطوعي ويهدف امللتقى إلى تشجيع صناعة االبداع في العمل ال

الوطني املستدام من خالل عرض التجارب االصيلة واملبتكرة في هذا املجال، اضافة إلى عرض التحديات التي تواجه 

ل العمل التطوعي الوطني املستدام وكيفية ومواجهتها، واستشراف االفاق املستقبلية للعمل التطوعي ودوره كعام

 تنمية مستدامة للوطن واستنباط مبادرات تطوعية وطنية مبتكرة ذات صبغة مستدامة.

ويذكر أن امللتقى واملعرض التوظيفي، يستهدفان طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن وطالبات الجامعات 

 أن منح هذه الشهادة  علما  األخرى، حيث تحصل املشاركات في النهاية على شهادة رسمية معتمدة من الجامعة،

 ورش عن التطوع وأخالقيات املهنة في اليوم الثالث 4 مرتبط بعدد ساعات حضور ورش العمل واملشاركة فيها.
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 فعاليات ملتقى نورة العطاء التطوعي تتواصل بنجاح

ه األحد ، الذي انطلقت أعمال”نورة العطاء التطوعي األول، ثبات ونماء“تتواصل بنجاح كبير، فعاليات ملتقى 

املاض ي برعاية حرم أمير منطقة الرياض، صاحبة السمو األميرة نورة بنت محمد آل سعود، وتنظمه جامعة األميرة 

” أسرار الحمية“نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر، برعاية اعالمية من مجلة 

 القامة وتنظيم املعارض. SECوبتنظيم من 

 أربع ورش عمل شارك فيها مجموعة من املدربات املتخصصات.  هـ1437\7\5م الثالثاء وشهد يو 

، قدمتها املدربة نجوى الكحلوت، باشراف ”كيف توظفين موهبتك في التطوع“وعقدت الورشة األولى تحت عنوان 

الستاذة أماني السعد عام من االستاذة نجالء الدهام وتنسيق كل من االستاذة ابتهال بن خزيم كمنسقة الورشة، وا

 كمنسقة دعم فني، واالستاذة جميلة الزهراني كمنسقة عالقات عامة.

، املدربة االستاذة الدكتورة سارة الخمش ي، ”التطوع والتميز“وقدمت الورشة الثانية التي عقدت تحت عنوان  

الورشة، واالستاذة أماني  وباشراف عام لالستاذة نجالء الدهام، وتنسيق كل من االستاذة وفاء الضبيعي كمنسقة

 السعد كمنسقة دعم فني، واالستاذة جميلة الزهراني كمنسقة عالقات عامة.

، فقدمتها املدربة الدكتور حنان بن خليفة، ”سلوكيات واخالق املهنة“أما الورشة الثالثة التي عقدت بعنوان 

عمير كمنسقة الورشة، واالستاذة عبير وباشراف عام لالستاذة نجالء الدهام، وتنسيق كل من االستاذة هناء ال

 السويد كمنسقة دعم فني، واالستاذة جميلة الزهراني كمنسقة عالقات عامة.

 Design thinking tool to discoverوفي ختام هذا اليوم كانت ورشة العمل باللغة اإلنجليزية، حيث عقدت بعنوان 

collaborative community  projects 

، واملترجمة االستاذة  Dr. Carolynتصميمي الكتشاف املشاريع املجتمعية التعاونية( قدمتها املدربة )آداة التفكير ال

مرام العمر، وباشراف عام لالستاذة نجالء الدهام، وتنسيق كل من االستاذة نورة الراض ي كمنسقة الورشة، 

 عالقات عامة.واالستاذة عبير السويد كمنسقة دعم فني، واالستاذة عبير السويد كمنسقة 
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ورش عمل أولها بعنوان اعداد السيرة الذاتية باحترافية قدمتها املدربة  4شهد أيضا   هـ1437\7\4وكان يوم اإلثنين 

االستاذة الدكتورة محاسن شمو، وباشراف عام لالستاذة نجالء الدهام، وتنسيق كل من االستاذة ابتهال بن خزيم 

 د كمنسقة دعم فني، واالستاذة جميلة الزهراني كمنسقة عالقات عامة.كمنسقة الورشة، واالستاذة أماني السع

قدمتها الدكتورة هالة رجب، وباشراف عام ” فن اجتياز املقابالت الشخصية بنجاح“وحملت الورشة الثاني عنوان 

د لالستاذة نجالء الدهام، وتنسيق كل من االستاذة وفاء الضبيعي كمنسقة الورشة، واالستاذة أماني السع

 كمنسقة دعم فني، واالستاذة جميلة الزهراني كمنسقة عالقات عامة.

وقدمتها املدربة االستاذة طرفة الشلهوب، ” كيف تؤهلين نفسك لسوق العمل“أما الورشة الثالثة فحملت عنوان 

أماني وباشراف عام لالستاذة نجالء الدهام، وتنسيق كل من االستاذة هناء العمير كمنسقة الورشة، واالستاذة 

 السعد كمنسقة دعم فني، واالستاذة عبير السويد كمنسقة عالقات عامة.

بعنوان  Dr. Carolynومسك ختام ورش العمل يوم اإلثنين كان مع ورشة باللغة االنجليزية قدمتها املدربة 

Discovering personal volunteer motives for doing work  اكتشاف الدوافع الشخصية للعمل التطوعي( من(

ترجمة االستاذة مرام العمر، وباشراف عام لالستاذة نجالء الدهام، وتنسيق كل من االستاذة نورة الراض ي كمنسقة 

 الورشة، واالستاذة أماني السعد كمنسقة دعم فني، واالستاذة عبير السويد كمنسقة عالقات عامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
389 

  م 2016 أبريل 18-هـ 1437 رجب 11 اإلثنين

 فى جامعه االمرية نوره "مسكك ..صحتك "بداية انطالق محله 

 

امللكي األميرة نوره تم افتتاح ملتقى نورة العطاء التطوعي األول في جامعة األميرة نوره تحت رعاية صاحبة السمو 

وبحضور مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل وبحضور عدد من االميرات  2٠1٦-4-1٠بنت محمد في تاريخ 

والعميدات وبرعاية اعالميه من مجلة أسرار و برعاية ثالجة الزهراني لألسماك كشريك رسمي في امللتقى حيث تم 

 في امللتقى  صحتك(….اطالق حملة )سمكك

عقد عدد من املحاضرات وورش توعويه في امللتقى كان أبرزها محاضرات عن أهمية تناول السمك ليس من  ولقد تم

ناحية صحية فقط بل أيضا تجميليه للطالبات و هيئة التدريس وتوزيع منشورات خاصه بأهمية تناول األسماك 

 تحت رعاية ثالجة الزهراني كشريك رسمي.

، سيكون لها دور آخر في توعية أبناء املجتمع من خالل حمالت توعوية جدير بالذكر أن حملة )سمكك صحتك(

تحت اشراف كادر طبي في املراكز التجارية النسائية املتنوعة والجامعات واألماكن النسائية بالرياض باإلضافة الى 

 مقاالت قيمه في مجلة أسرار تحت رعاية ثالجة الزهراني لألسماك.

 ركة ثالجة الزهراني لألسماك، الدكتور أحمد بن حسن بن محمد الزهراني، الحاصل ومن جهة أخرى يتولى إدارة ش

http://www.asrarmag.com/78829/بداية-انطلاق-حمله-سمكك-صحتك-فى-جامعه
http://www.asrarmag.com/78829/بداية-انطلاق-حمله-سمكك-صحتك-فى-جامعه


 
390 

على بكالوريس إدارة األعمال، وماجستير من منظمة التجارة العاملية، ودكتوراة في إدارة األزمات والكوارث. كما له 

 في مجال إدارة األعمال وتقلد فيها مناصب هامة ف 25خبرة تمد إلى أكثر من 
ً
ي عدة شركات حكومية وخاصة. إلى عاما

 جانب أنه مؤلف لكتابين حققا نسبة قراءة عالية وهما:

 كتاب الكوارث واألزمات )فوائد وحلول(. –

 كتاب منظمة التجارة العاملية وانضمام اململكة العربية السعودية لها )سؤال وجواب( –

ه موجهه للمجتمع السعودي ملا لها من دور فعال ولقد أكد الدكتور احمد على أهمية إقامة حمالت توعويه تثقيفي

في رفع الوعي الصحي العام في املجتمع بشكل عام والسيدات بشكل خاص وخدمه اجتماعيه تقع على عاتق رجال 

 االعمال في هذا البلد الحبيب والتوعية التثقيفية لهذا املنتج الحساس الهام لكل فرد من افراد املجتمع.
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  م 2016 أبريل 10-هـ 1437 رجب 3 األحد

 دراسة: مواقع التواصل االجتماعي تدعم املرأة السعودية لنيل حقوقها

أثبتت عديد من الدراسات العاملية أن السعودية هي صاحبة النصيب األكبر في استخدام مواقع التواصل االجتماعي 

بعد أن أصبحت تلك املواقع صوت الشعب الذي يناقش فيها كافة األمور االجتماعية، ليس ذلك فحسب، فقد 

 للحراك النسوي في السعودية.  
ً
 كبيرا

ً
 دعما

ً
 شهدت أيضا

نت أن وسائل التواصل االجتماعي بات هذا ما أ كدته دراسة حديثة لجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، حيث بيَّ

  لها دور كبير في دعم املرأة السعودية لنيل حقوقها، ودعم الحراك النسوي في املجتمع. 

 في حراك املرأة السعود
ً
 بارزا

ً
 إلى الحصول على وقد أظهرت الدراسة أن لوسائل التواصل االجتماعي دورا

ً
ية سعيا

 أن 
ً
 في تسريع عجلة الحراك النسوي، علما

ً
 بارزا

ً
 دورا

ً
حقوقها في شتى املجاالت، كما أن للقرارات الحكومية مؤخرا

 لـ 
ً
سيطرة العنصر الرجالي على أغلبية املناصب القيادية له دور في إعاقة الحراك النسوي في املجتمع السعودي. وفقا

  "الوكاالت". 

ضحت الباحثات في الدراسة، وهن: مديرة مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية بالجامعة الدكتورة وأو 

سارة الخمش ي، وعضو هيئة التدريس في كلية الخدمة االجتماعية بالجامعة الدكتورة شروق الخليف، وصيتة 

 للحراك النسوي السعودي.الحميدان، أن تصنيف الحقوق املدنية، والحقوق القضائية، يعدان أولوية 

 

http://www.sayidaty.net/node/417401
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 م 2016 أبريل 19-هـ 1437 رجب 12 اإلثنين

 جامعة نورة تقيم محلة "أخالقنا رسالة" لدعم التطوع
للمجتمع، ودعم تكمن أهمية التطوع في دوره البارز في تنمية الخدمات املجتمعية، وإبراز الصورة اإلنسانية  

.
ً
  التكامل بين أفراده، وتأكيد اللمسة الحانية عبر خدمة أبناء املجتمع بعضهم بعضا

ومن منطلق رفع مستوى الوعي لدى الطالبات بالعمل التطوعي، وتحفيزهن على املشاركة التطوعية داخل وخارج 

بأنشطة ثقافية، واجتماعية، الجامعة، وإعداد شخصية مؤهلة للطالبات من خالل استثمار أوقات فراغهن 

غيها معنا"، نفذها مكتب النشاط  ِ
ّ
ورياضية، أقامت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن حملة "أخالقنا رسالة .. بل

الطالبي في كلية التربية، وشملت عدة أركان إلرشاد الطالبات إلى طريقة سقاية النباتات في الكلية، وأهمية إكرام 

اإلسراف فيها، حيث تم توزيع حاويات لحفظ الطعام الزائد في أماكن متفرقة من الكلية،  النعمة وحفظها، وعدم

  وعلى هامش الحملة تم عرض مسرحية توعوية وترفيهية، استمتع بها الحضور.

من جانبها، ذكرت املشرفة على الحملة رئيسة النشاط الطالبي الدكتورة أمل الجار هللا، أن هذه الحملة جاءت 

مع مقولة :"ال تحدثني عن الدين، ولكن دعني أراه في سلوكك"، فديننا اإلسالمي دين أخالق وسلوك، ويجب  متوافقة

 لـ "الوكاالت".
ً
ى بتلك األخالق، وتكون عنوانه الدائم في كل مكان". وفقا

َّ
  على املسلم أن يتحل

 إلى أن هذا ما تهدف إليه الحملة عبر توعية الطالبات بضرورة املحا
ً
فظة على البيئة، واإلسهام في املحافظة مشيرة

  على مرافق الجامعة ونظافتها، ودعم القائمين على ذلك.

جدير بالذكر، أن طالبات شاركن بأركان مميزة لتوعية زميالتهن بعملية تدوير النفايات لحماية البيئة، حيث 

ص مكان في مركز النشاط الطالبي لتسلم العلب الفارغة، وإرسالها إلى ّصِ
ُ
 "شركات التدوير". خ

 

 

 

 

 

 

http://www.sayidaty.net/node/420956
http://www.sayidaty.net/node/420956
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  م 2016 أبريل 20-هـ 1437 رجب 13 األربعاء

مركز "ترابط" يقدم استشارات أسرية يف جامعة األمرية نورة بنت 
 عبدالرمحن

أطلقت جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن الركن التعريفي الخاص بمركز "ترابط"، والذي تتمثل رؤيته في مجال  

االستشارات األسرية وبرامج التنمية والتوعية املجتمعية، كما يحمل رسالة تعزيز دور الجامعة في خدمة املجتمع، 

نها من بناء  ويسعى إلى تحقيق تلك الرسالة من خالل تفعيل السياسات
ّ
والبرامج الوطنية في مجال تنمية املرأة لتمك

  أسرة مترابطة تعكس ترابط املجتمع.

ومن أهداف املركز: اإلسهام في تنمية املجتمع من خالل تنمية أفراد األسرة وتعزيز عالقة الجامعة باملجتمع، وتقديم 

ية، والتعرف على الظواهر السلبية املتفشية في االستشارات والخدمات في املجاالت االجتماعية واألسرية والنفس

املجتمع والتصدي لها، وتوعية األفراد بأهمية األسرة واستقرارها، وإعداد الكوادر املتخصصة في مجال االستشارات 

النفسية واالجتماعية، والعمل على توفير قاعدة بيانات حول األسرة، وآخرها كان بناء الشراكات املجتمعية مع 

  العمل الخيري واملدني. مؤسسات

أما الخدمات التي يقدمها املركز فتتمحور حول االستشارات األسرية واالجتماعية والنفسية، والعالج الفردي 

  والجماعي واألسري، وبرامج التدريب وحمالت التوعية، إضافة إلى البحوث والدراسات.

 

املركز: إن الهدف العام من املركز هو زيادة الترابط  وقالت األستاذة هاجر القايدي في قسم البرامج والتدريب في

، مشيرة إلى أّن التخطيط استمّر ملدة سنة كاملة للبرامج التوعوية التي تزيد من جودة 
ً
األسري في السعودية عموما

 منذ ق
ً
، وأّن املركز يعمل فعليا

ً
 ولألسرة بأكملها مستقبال

ً
رابة شهر، العالقات األسرية واالستشارات الفردية حاليا

حيث أقام برنامجين: األول عن الذات والعالقات، والثاني سلسلة من الدورات للموظفات والطالبات في عدة 

مجاالت في التواصل األسري، ويعمل على االستفادة من نتائج االستشارات والتقويم لتكوين خطة الفصل الدراس ي 

  القادم تلبي احتياجات التوعية والتثقيف األسري.

 

كدت أن املركز يقدم خدمة االستشارات األسرية كمسؤولية اجتماعّية لدعم األسرة وبناء املجتمع، وذلك من وأ

خالل خطط وعمليات واعية ومستمرة يستطيع الشخص أن يعالج من خاللها ما يواجهه من مشكالت تعوق 

http://www.sayidaty.net/node/421641
http://www.sayidaty.net/node/421641
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شدين اجتماعيين تحقيق أهدافه في ضوء معرفته ورغبته الشخصية وطموحاته وإمكاناته عن طريق مر 

 ومستشارين متخصصين من ذوي الكفاءة العلمية واملهنية والخبرات املجتمعية بكل أمانة وثقة وسرية.
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ف ضمن أفضل اجلامعات العاملية
َّ
صن

ُ
  جامعة نورة ت

واالهتمام عبر بناء الصروح العلمية الخاصة بتعليمها ومن  حظي تعليم املرأة في السعودية بقدر وافر من الرعاية

ذلك الصرح الجامعي الكبير املتمثل في جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، التي أصبحت تحتل مكانة ريادية في 

  األوساط العاملية الدولية حيث تعد من أفضل الجامعات في العالم.

فت جامعة األميرة نورة ضمن أف  UIفي تصنيف " 179جامعة دولية حيث حصلت على املرتبة  2٠٠ضل وقد ُصّنِ

GreenMetric الذي يقيس مدى اهتمام الجامعات املشاركة بتوفير البيئة املناسبة لطالبها 2٠15" لعام ،

  ومنسوبيها، وتقيدها بمعايير حماية البيئة واملحافظة عليها.

دالرحمن للتطوير والجودة الدكتورة فاتن الزامل، أن حصول من جانبها، أكدت وكيلة جامعة األميرة نورة بنت عب

الجامعة على هذا املركز يأتي بسبب حرص الجامعة على املنافسة ومواكبة املعايير الدولية، والوصول إلى أعلى 

هللا، ثم املراتب، واالرتقاء بمكانة الجامعة في املجتمع الدولي، منوهة إلى أن هذا اإلنجاز لم يكن ليتحقق لوال كرم 

 لـ "الوكاالت".
ً
  تضافر الجهود للرقي بالجامعة مع السعي املستمر إلى تحقيق مراكز متقدمة في املستقبل. وفقا

قة داخل الحرم الجامعي، مثل: سبل االقتصاد   من املحاور األساسية املتوافرة واملطبَّ
ً
وشملت معايير التقويم عددا

لبيئة الناتج عن استخدام وسائل املواصالت املتعددة، واستخدام الطرق في استهالك املياه، وطرق الحد من تلوث ا

املناسبة للتخلص من النفايات، وموقع الحرم الجامعي وبنيته التحتية، ودور الجامعة في عملية التثقيف والتعليم 

حماية البيئة وزرع  بمدى أهمية االهتمام بالبيئة، إضافة إلى توجه املسؤولية املجتمعية نحو تكوين جيل يعي قضايا

  ثقافة االهتمام بها.
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 طالبة حاسب" يف جامعة نورة يتهيأن لنيل شهادة األمن اإللكرتوني 60"
 

 مع توجهات كلية علوم الحاسب واملعلومات في 
ً
جامعة األميرة نورة بالحرص على انتقاء مواضيع ورش العمل توافقا

ئ الكلية  يّهِ
ُ
طالبة من مختلف املستويات للحصول على  ٦٠والدورات املقدمة للطالبات بما يخدمهن ويفيدهن، ت

 شهادة األمن اإللكتروني، وتأهيل الطالبات لتصميم وتنفيذ ودعم األمن لألجهزة املتصلة بالشبكة، وذلك من خالل

 ورشة العمل املتخصصة في "األمن اإللكتروني"، وعدة دورات أخرى في األمن املعلوماتي، تقدمها شركة سيسكو

(cisco).  يأتي ذلك ضمن فعاليات يوم املهنة والتوظيف الذي أقامته في كلية علوم الحاسب واملعلومات برعاية

عديد من ورش العمل للطالبات في عدد من مديرة الجامعة الدكتورة هدى بنت محمد العميل، حيث تم تنفيذ 

املواضيع ذات األهمية، وتمَّ خالل الورشة مناقشة تعريف األمن املعلوماتي، ومدى أهميته والتعريف ببعض 

 كبيرين من الطالبات على 
ً
 وحرصا

ً
املنتجات والعمليات املستخدمة لتأمين البيانات، وشهدت الورشة اهتماما

 بما يلبي املشاركة، كما تستهدف كلي
ً
 ومهنيا

ً
ة علوم الحاسب واألمن املعلوماتي إعداد كفاءات نسائية متميزة أكاديميا

احتياجات سوق العمل، مع تحقيق متطلبات الجودة واالعتماد األكاديمي املحلي والعالمي، إلى جانب تأهيل وتطوير 

ية ومهنية ومجتمعية، مع تأسيس وتحفيز الكوادر التعليمية واإلدارية لتعزيز مكانة الكلية، وعقد شراكات أكاديم

 .البحث العلمي لدى الطالبات والهيئة التعليمية للمساهمة في التنمية املستدامة للمجتمع وبناء اقتصاد املعرفة

هي شركة رائدة في عالم الشبكات وتصنيع أجهزة الراوتر والسويتش،  (cisco)جدير بالذكر، بأن شركة سيسكو

ألساس في احتراف عالم الشبكات، ما يساهم في إضافة تخصص األمن اإللكتروني إلى مهارات وتعتبر شهاداتها هي ا

 .الطالبة لتوسيع فرص العمل الخاص بها
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 األمرية نورةتدشني أكرب مركز نسائي لألعمال يف جامعة 

إليجاد فرص عمل للسيدات السعوديات، وباملشاركة مع جامعة نورة، دشنت أرامكو السعودية وشركة ويبرو  

ألف وظيفة  2٠ليميتد أكبر مركز نسائي لألعمال في السعودية، وذلك في مقر الجامعة إليجاد فرص عمل تزيد عن 

عدة تخصصات، منها: الخدمات، التمويل، املحاسبة، املوارد للمرأة السعودية خالل العشر سنوات املقبلة في 

  البشرية، الخدمات املكتبية.

وأوضح وزير التعليم الدكتور أحمد العيس ى في كلمة له بالحفل الرسمي لتوقيع االتفاقية أن هذا املشروع يهدف إلى 

بين أحد روافد العلم واملعرفة،  سد الفجوة بين التعليم األكاديمي واحتياجات سوق العمل بشراكة استراتيجية

 ملا أدركه العاملون في 
ً
 على أن الوزارة حرصت على تطوير مستوى خريجيها من مختلف التخصصات؛ نظرا

ً
مشددا

التعليم من التغيرات املطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل واملنافسة وتغير متطلبات سوق العمل، 

تعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل، والتعامل مع تلك املتغيرات بخطط مدروسة للتوسع وما ملسوه من أهمية االس

  والتقويم الذاتي، وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات املحلية والعاملية.

كلمة لها أن جامعة  من جانبها، أكدت مديرة جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن د. هدى بنت محمد العميل في

األميرة نورة بنت عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة 

 لتوجهات والة األمر 
ً
وتنفيذ استراتيجيات الدولة، ويأتي مركز األعمال النسائي  -حفظهم هللا-والقيم والعمل وفقا

" لتفعيل دور 2٠3٠عة، والتي تتوافق وتتكامل مع "الرؤية الوطنية للسعودية لتحقيق أحد طموحات الجام

الجامعات في االستثمار بصناعة اإلنسان وبرفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل ولتحقيق الغاية 

  ته.السابعة من خطة الجامعة االستراتيجية بتنويع مصادر التمويل وضمان االكتفاء املالي واستدام

ومن الجدير بالذكر أن مشروع مركز األعمال النسائي في جامعة األميرة نورة يمثل عند اكتمال تشغيله أكبر مركز 

من نوعه في املنطقة يقدم خدمات الرسم الهندس ي وتقنية املعلومات ومساندة إجراءات األعمال، وستستفيد منه 

البترول والغاز، قطاع التصنيع، قطاع الرعاية الصحية، العديد من القطاعات الحكومية والصناعية، مثل: قطاع 

 إضافة إلى قطاع االتصاالت، وقطاع اإلنشاءات.

http://www.sayidaty.net/node/426401
http://www.sayidaty.net/node/426401
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 برنامج "أكنة" حيصد جائزة أفضل مبادرة جمتمعية
 لسعيه إلى التوعية بأه

ً
سنة فما فوق في مختلف  ٦5مية حقوق كبار السن من كال الجنسين من عمر نظرا

مؤسسات املجتمع، وخدمتهم من جميع النواحي الصحية، والنفسية، واالجتماعية، والسريرية، تحت شعار 

ة التطوعي" في جامعة األميرة نورة جائزة أفضل مبادر  ". حصد برنامج "أِكنَّ
ً
 نرعاكم كبارا

ً
ة مجتمعية "رعيتمونا صغارا

مشاركة في امللتقى التطوعي األول لـ "فطن" التابع لوزارة التعليم الذي أقيم تحت عنوان "جيل فطن.. يبادر 

بالتطوع"، وذلك في منتصف رجب املنصرم، وهدف إلى التوعية والتثقيف بأهمية التطوع، كما عملت املبادرة على 

ستهدفة، وتوسيع نطاق العمل بالشراكة مع املراكز الطبية التخطيط لتنفيذ مشاريع استثمارية تخدم الفئة امل

واملستشفيات الحكومية والخاصة ودور اإليواء، باإلضافة إلى تأسيس مركز متكامل يخدم كبار السن من جميع 

النواحي خاصة تقديم الرعاية الصحية بمفهومها املتقدم لهم. ويأتي هذا البرنامج ضمن خطط وكالة الجامعة 

صحية لهذا العام التي حرصت على تفعيل دور طالبات الكليات الصحية في اإلعداد واملشاركة في خدمة للشؤون ال

  املجتمع. 

، يبلغ أصغرهم من العمر  39٠وضم الفريق 
ً
، وأكبرهم رجل يعمل استشاري أمراض كبار السن، ما  11متطوعا

ً
عاما

قروء، وقد قدم "أكنة" عدة دورات وورش عمل تخص كبار جعله يحظى باهتمام بالغ في اإلعالم املرئي واملسموع وامل

السن وذويهم بهدف تطوير الرعاية الصحية املقدمة لهم، وتجنب الصعوبات واملشكالت التي قد تواجههم أثناء 

  التعامل مع ذويهم. 

ئيسة وقد شاركت ضمن الفريق طالبات من الكليات الصحية من جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن، منهن ر 

  املبادرة ومؤسستها الطالبة في كلية التمريض سحر بنت تركي العنزي. 

 من الدورات وورش العمل التي تخص كبار السن وذويهم بهدف تطوير الرعاية الصحية 
ً
وقدم برنامج "أكنة" عددا

ير األنشطة املقدمة لهم، وتجنب الصعوبات واملشكالت التي قد تواجههم أثناء التعامل مع ذويهم، وكذلك تطو 

 والبرامج الترفيهية الخاصة بهم.
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 وسائل التواصل والقرارات احلكومية دعمت احلراك النسوي يف اململكة

نسوي في السعودية إلى خلق حالة مواطنة كاملة للمرأة، كبقية الحراك النسوي في كل مكان في يهدف الحراك ال 

العالم، والذي يهدف إلعادة تعريف املرأة ككائن مساٍو للرجل في االستحقاقات والفرص، وأن أدوار النساء األسرية 

ي االختيار وتقرير املصير، ولوضع املرأة داخل ليست مبرًرا لحرمانهن من املشاركة بكل أشكالها، ومن حريتهن التاّمة ف

 الدولة واملجتمع في إطارها الصحيح كعالقة مواطنة تسعى للتغيير اإليجابي.

  دراسة مختصة بالحراك النسوي في اململكة

سعت دراسة أجرتها جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن إلى التعرف على املعوقات التي تواجه الحراك النسوي في 

ململكة العربية السعودية كهدف رئيس ي، مع استهدافها لرصد وتحليل أهم األولويات بالنسبة للحراك النسوي ا

 وتحديد أهم العوامل املؤدية إلى الحراك النسوي.

نفذ هذه الدراسة مديرة مركز األبحاث الواعدة في البحوث االجتماعية بالجامعة دكتورة سارة الخمش ي، وعضو 

 كلية الخدمة االجتماعية بالجامعة دكتورة شروق عبدالعزيز الخليف، وصيته إبراهيم الحميدان. هيئة التدريس في

  منهجية الدراسة

ركزت الدراسة إلى تحديد أهم املعوقات اإلدارية والتنظيمية، االجتماعية، الذاتية التي تواجه الحراك النسوي، 

سوي، وذلك بوضع استراتيجيات قائمة على الفهم ألبعاده وسعت للتوصل إلى آليات لكيفية التعامل مع الحراك الن

وأهدافه وكيفية استثماره نحو تمكين املرأة السعودية في كافة املجاالت، وتفعيل دورها القيادي للمشاركة الفعالة 

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%B1/347526-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
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%B1/347526-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
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 في املجتمع لتحقيق األهداف الوطنية املنشودة.

رفة املعوقات التي تواجه الحراك النسوي في وتعد هذه الدراسة من الدراسات االستطالعية التي تستهدف مع

اململكة العربية السعودية، وقد تم استخدام منهج املسح االجتماعي عن طريق العينة، وقد اعتمدت الدراسة في 

أداتها على استبيان موجه للنساء الالتي يعملن في مناصب قيادية في القطاع الحكومي والخاص، وقد تركز في 

 ومجلس الشورى. التعليم، الشؤون االجتماعية، الصحة،  الوزارات التالية،

  نتائج الدراسة

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها تصنيف الحقوق املدنية والحقوق القضائية كأولوية هامة يركز عليها 

 الحراك النسوي، وأن املشاركة باملجال السياس ي أولوية كاملشاركة بمجلس الشورى واملجالس

 مقارنة بالرجل.ا 
ً
 ألن تمثيل املرأة السعودية فيها قليل نسبيا

ً
 لبلدية، نظرا

 في الحصول على 
ً
 في حراك ودعم املرأة السعودية سعيا

ً
 بارزا

ً
وأظهرت الدراسة أن لوسائل التواصل االجتماعي دورا

 في حقوقها في شتى املجاالت، والتأثير على الحراك النسوي لذلك، كما وأن للقرارات الحكو 
ً
 بارزا

ً
 دورا

ً
مية مؤخرا

  إسراع عجلة الحراك النسوي.

  توصيات الدراسة

 بوجود لجان حكومية خاصة بمتابعة ما ُيطرح في قضايا 
ً
أوصت الدراسة باالستمرار في تدعيم قضايا املرأة حكوميا

ملرأة من القضايا التي الحراك تتعهد برفعها لصناع القرار، ومعالجة قصور القوانين الحالية عن تغطية احتياجات ا

 تعنى بها.

 

 

 

 

 



 
401 

 

 

  م 2016 أبريل 25-هـ 1437 رجب 18 اإلثنين

 احتياجات ملستقبل املرأة السعودية.. ما هي؟ 8حتديات و  8

 

مما الشك فيه ان الحراك الذي تشهده اململكة على جميع املستويات حراك غير مسبوق في جميع املجاالت، حيث  

طالت مسيرة البناء والتطوير واالصالح والتحديث مختلف جوانب الحياة بما في ذلك سن انظمة وتشريعات جديدة 

ملتمثل في املرأة التي تشارك في الحراك االجتماعي تؤهل ملشاركة جميع مكونات املجتمع، بما في ذلك نصف املجتمع ا

ستقبلية لحراك املرأة بكل ثقة وكل جدارة، ما يعني ضرورة االهتمام بتقييم ومراجعة ومتابعة الرؤية امل

 التي بدأت تلوح انجازاتها على السطح بشكل واضح.السعودية،

 تحديات واحتياجات في ورقة عمل

لشورى الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز املنيع، استاذ التخطيط االجتماعي في اطار ذلك اوضحت عضو مجلس ا

املساعد في جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن، والكاتبة في جريدة الرياض، خالل ورقة عمل قدمتها في برنامج 

حديات تواجه ت 8"استشراف مستقبل املرأة السعودية"، الذي نفذته جامعة االميرة نورة، منذ عدة ايام،  ملتقى 

 احتياجات لها في املرحلة املقبلة. 8املرأة السعودية وتحول دون تمكينها في املجتمع، و

 تحديات تواجه املرأة السعودية 8

 فندت الدكتورة هيا املنيع، ثمان تحديات تواجه املرأة السعودية وتحول دون تمكينها في املجتمع، وهي:

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%B1/352271-8-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88-8-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A%D8%9F
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%B1/352271-8-%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88-8-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A%D8%9F
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لها باعتبارها قاصر وغير كاملة االهلية )مثل نظام االحوال الشخصية معاملة الكثير من النظم والتشريعات  -

والجوازات وبعض االنظمة الداخلية في الجامعات مثل اشتراط موافقة ولي امرها على تكميل دراساتها العليا وغيرها( 

ارها راشدة كسبب من أسباب عدم تمكينها، حيث حان الوقت في أن تتعامل االنظمة الحكومية مع املرأة باعتب

 وكاملة االهلية.

  قلة توظيفها في املراكز الوظيفية العليا في املؤسسات الخدمية املؤهلة لصناعة القرار أو املشاركة فيه. -

 ارتفاع نسبة البطالة بين النساء املؤهالت سبب من اسباب بطء نموها في املجتمع. -

 شبكة نقل عامة مع منعها من القيادة.املواصالت وعدم مرونة الحركة والتنقل لعدم وجود  -

 بيئة العمل في القطاع الخاص وعدم وجود تشريعات تحميها مثل نظام تجريم التحرش. -

 مساواتها في الراتب والحوافز وامليزات مع الرجل في القطاع الخاص. -

جاته في تخصصات محدودة، التعليم املتاح للمرأة في السعودية في الجامعات املحلية مبني على فلسفة تربط مخر  -

 وتقع في الغالب األعم ضمن نطاقي التعليم والصحة، وان كان هناك توسع في التخصصات إال أنه محدود.

تعدد ادوار املرأة بين مسئولياتها العملية واالسرية، علما بأن هذا التحدي يمكن للمرأة أن أرادت تجاوزه، خاصة  -

 بدعم اسرتها الصغيرة.

 مرأة السعوديةاحتياجات لل 8

  لخصت الدكتورة املنيع أبرز ثمان احتياجات رئيسية للمرأة السعودية في املرحلة املقبلة، وهي:

 أن يتم معاملتها باعتبارها مواطن كامل االهلية في النظم والتشريعات الحكومية.  -

 فتح مجاالت وتخصصات علمية اخرى تضيف للمرأة فرص عمل مختلفة. -

( من قرار مجلس الوزراء املتعلقة بانشاء لجنة وطنية عليا دائمة متخصصة في 5في تفعيل الفقرة ) ضرورة اإلسراع -

 بمجلس الوزراء أو املجلس االقتصادي، على أن تكون للجنة ميزانية مستقلة، وأن 
ً
شؤون املرأة وربطها تنظيميا

 مساهمتها االقتصادية.يناط بها متابعة تنفيذ القرارات املتعلقة بتفعيل عمل املرأة وتنمية 
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 اصدار تشريعات وقوانين تحميها في بيئة العمل. -

  أن تستثمر املرأة دعم صانع القرار السياس ي بتحقيق اعلى درجات االستثمار والتقدم في أي فرصة تتاح لها. -

 ضرورة انتهاج سياسات تحفيزية في القطاع الخاص لصالح املرأة. -

  والفكري املستنير بنفسها وحقوقها وواجباتها سواء داخل اسرتها او خارجها. ارتفاع مستوى وعيها الثقافي -

أن تملك القدرة الفكرية والنضج للتمييز بين حقوقها التي شرعها هللا واملمانعات االجتماعية التي تحول بينها وبين  -

 حقوقها وفق اعراف وتقاليد تعيق الكثير من تقدمها.
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  م 2016 أبريل 11-هـ 1437 رجب 4 اإلثنين

 يتفاعلن مع التجارب التطوعية للسعوديات "نورة العطاء"حاضرات ملتقى

” األول  التطوعي العطاء نورة“ ملتقى  تجارب السعوديات في مشاريعهن التطوعية من لفت أنظار حاضرات تمكنت 

عبد الرحمن، حيث تم  بنت نورة م، بمركز املؤتمرات في جامعة األميرة2٠1٦إبريل 1٠الذي أفتتح صباح أمس األحد 

 عرض لتجربتي )القرية البيضاء، مشروع كفو( وحظيت هذه التجارب بالتفاعل و اإلعجاب من قبل الحضور.

املستمر خلف أعمال تنظيم امللتقى الذي رعته  والتعليم خدمة املجتمع عمادة ف فيهو يأتي ذلك في الوقت الذي تق

سعود ومديرة جامعة األميرة نورة الدكتورة  بن محمد بنت نورة األميرة السمو صاحبة الرياض منطقة أمير حرم

إبريل 14-1٠هـ، املوافق 1437رجب7-3أيام، من 5هدى العميل، حيث ستستمر فعاليات امللتقى على مدى 

مبادرة تطوعية، ومعرض  ٦٠ورش عمل متخصصة بالتطوع و تطوير األداء فيه، و عرض لـ12م،إلى جانب 2٠1٦

 مصاحب للجمعيات الخيرية.

 من رموز تقدم األمم و ازدهارها، فاألمة كلما ازدادت ”وقالت العميل:
ً
إن العمل التطوعي و حجم االنخراط فيه رمزا

مواطنيها في أعمال التطوع الخيري، كما يعتبر العمل التطوعي حجر الزاوية التي   انخراطفي التقدم و الرقي، ازداد 

ترتكز عليها الوظيفة الثالثة ملؤسسات التعليم العالي الجامعي، و املتمثلة في خدمة املجتمع و تبني مبادرات 

 ”.اجتماعية مستدامة تلبي حاجات و متطلبات و تحديات العصر الراهن

 البيئي االستثمار إلى يهدفن مميزات نساء تبنتها رائدة تطوعية ومشاريع تجارب على الضوء ليسلط امللتقى هذا ويأتي

جوانب  يستعرض أهم مستدام، في حين استعرض امللتقى عرض مرئي إيجابي تغيير مجتمعي وإحداث والبشري 

 التطوعي. العمل

http://www.rougemagz.com/2016/04/11/حاضرات-ملتقىنورة-العطاء-التطوعي-الأو/
http://www.rougemagz.com/2016/04/11/حاضرات-ملتقىنورة-العطاء-التطوعي-الأو/
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عمل التطوعي الوطني اإلبداعي املستدام في املجال ريادة ال“من جانب آخر أدارت الدكتورة آمنة األصقة جلسة 

الذي تحدثت عنه صاحبة السمو امللكي ” تجربة القرية البيضاء“و التي تضمنت ثالثة موضوعات، األول ” البيئي

التحديات اإلدارية و التنظيمية للعمل التطوعي الوطني في املجال “األميرة نوف بنت فهد، و تناول املوضوع الثاني 

استشراق “و تحدثت عنه صاحبة السمو امللكي األميرة هيفاء الفيصل، فيما جاء املوضوع الثالث حول ” ئيالبي

 ”.مستقبل العمل التطوعي الوطني في مجال التنمية

، و عرض ”البشرية وتنمية املوارداستقطاب  واملستدام فيالعمل التطوعي الوطني املبتكر “الثانية  وتضمنت الجلسة

، و تحديات استقطاب تنمية املوارد البشرية للعمل التطوعي الوطني، و استشراق ”كفو“مشروع مرئي لتجربة 

صاحبة السمو امللكي األميرة البندري بنت  ملستقبل العمل التطوعي الوطني في مجال التنمية البشرية تحدثت عنه

 عبد الرحمن الفيصل.

 من  الذي التوظيف معرض عمالأ انطلقت األول، التطوعي العطاء نورة ملتقى هامش وعلى
ً
 كبيرا

ً
شهد إقباال

وتسليط ، حيث يهدف امللتقى إلى تشجيع صناعة اإلبداع في العمل التطوعي الوطني املستدام، واملشاركاتالطالبات 

على العمل التطوعي الوطني املستدام من خالل عرض التجارب األصلية و املبتكرة في هذا املجال، حيث  الضوء

ركات في املعرض على شهادة رسمية معتمدة من الجامعة، و ترتبط هذه الشهادة بعدد ساعات تحصل املشا

 الحضور ورش العمل و املشاركة فيه.
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  م 2016 أبريل 28-هـ 1437 رجب 21الخميس 

 2016ًا للكتاب وحقوق املؤلف جامعة نورة تنظم معرض
م معرض الكتاب 2٠1٦إبريل 27هـ، املوافق 1437رجب2٠تعقد جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن اليوم األربعاء 

م،و ذلك برعاية كريمة من معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل، ممثلة بعمادة 2٠1٦و حقوق املؤلف 

ملدة أسبوع حيث سيصاحبه فعاليات ثقافية وفكرية بمشاركة عدد من الجهات  شؤون املكتبات، و الذي سيستمر

 ذات العالقة، وحضور عدد من املؤِلفات الالتي سيوقعن مؤلفاتهن.

من جانبها أشارت عميدة شؤون املكتبات بالجامعة الدكتورة عفاف نديم إلى أن هذه الفعالية تأتي في إطار 

والذي يعد خطوة هامة على طريق نشر القراءة لجميع  2٠1٦وحقوق املؤلف لليوم العالمي للكتاب   االحتفاء

 لدعم الكتاب وستكون الزيارة 
ً
األعمار وتشجيع فرص االستمتاع بها، كما أنها فرصة للمكتبة للعمل جميعا

.
ً
 ملنسوبات الجامعة وسيدات املجتمع من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا

إضافة إلى ” أسرة قارئة..أمة واعية“، و ”القراءة وأثرها على الشخصية“الندوات مثل  حيث سيتم عقد عدد من

 ، يتخلل ذلك عدد من الدورات.”الكتابة وسيلة للسعادة الالمتناهية“حلقة نقاش 

الجدير ذكره أن أعرق الجامعات السعودية في معرض كتاب جامعة األميرة نورة مثل: جامعة امللك سعود، جامعة 

م محمد بن سعود اإلسالمية، جامعة امللك عبد العزيز، جامعة أم القرى، جامعة امللك فيصل، الجامعة اإلما

اإلسالمية، إلى جانب مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطني، دارة امللك عبد العزيز، وكذلك عدد من املكتبات 

ة خدمات املستفيدين، نظام فيفا، وحملة العامة، فيما سيتم إطالق عدد من الحمالت والتعريف فيها، مثل: وحد

 الكتاب الطائر.

 

 

 

 

http://www.rougemagz.com/2016/04/27/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8/
http://www.rougemagz.com/2016/04/27/%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%85-%d9%85%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d8%a7%d9%8b-%d9%84%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8/
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احمللية والتغطيات  إحصائية عامة لألخبار املنشورة يف الصحف
 اإلعالمية

 
 
 

0 5 10 15 20 25

س ا و

ض ا ي ر ل ا

ة ر ي ز ج ل ا

ظ ا ك ع

م و ي ل ا

د ال ب ل ا

ة ا ي ح ل ا

ق ر ش ل ا

ن ط و ل ا

ة ن ي د م ل ا

ة ي د ا ص ت ق ال ا

ة ك م

م و ي ل ا ن  ي ع

ق ب س

ء ا م ن إ

ب ي ب ح ل ا ي  ن ط و

ة ح ا ر ص

ل ج ا ع

ر ب خ ل ا ى  ؤ ر

د ج م ل ا

ب ر غ

م ت

ن ط ا و م ل ا

ق ط ا ن م ل ا

ل ئ ا ح

ة  ف ي ح …ص

ف ص و

ء ا ر ف س

م و ي ل ا ة  ك ل م م ل ا

ة ي ا غ

م و ي ل ا ب  ر غ م ل ا

د ص ر

ل  ا …م

ج ي ل خ ل ا ن  و ي ع

ة ي ب ر ع ل ا

ن ط و ل ا ل  ك

ا ي م ي د ا ك أ

ة  ي د و ع س ل …ا

م و ي ل ا ب  ر ع ل ا

ر د ص م ل ا

م ا ئ و ل ا

ة أ ر م ل ا ر  ا ب خ أ

ن ا ك ر أ

ن ئ ا د م ل ا

ة ي ر ا ب خ ال ا

ز و ر ب

ر ا ر س أ

ي ت د ي س

ي ه

ج و ر

خبر309:  مجموع األخبار المنشورة لشهر رجب
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر الماضية
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 خرب 1589جمموع األخبار: 
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 إعداد وتنسيق : 
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 

 

  PNUMedia : في الشبكاتالخاص معرفنا 
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