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 م 2016 يونيو 8-هـ 1437 رمضان 3 األربعاء

 جامعة األمرية نورة تطبق نظام القبول املباشر يف الكليات الصحية

تعّرف كلية التمريض بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل ركنها بالقبول املباشر , الطالبات الالتي  

وبة التقديم والشروط املطلختبار التحصيلي , بتخصصات الكلية املختلفة , وطريقة يحضرن هذه الفترة لال 

  , كما تم استعراض الفرص الوظيفية املتوفرة .للقبول 

ويهدف الركن الذي يعد امتداًدا ألركان مماثلة سبق أن أقامتها كلية التمريض, في السنة التحضيرية, واملدارس 

  ل املباشر وآليته بالكلية .الثانوية, إلى التعريف بالقبو 

مما يذكر أن آلية القبول املباشر تطبق ألول مرة هذا العام, حيث تعد كلية التمريض الكلية الصحية ألاولى في 

جامعة ألاميرة نورة التي تطبق هذه آلالية في القبول, ويقصد بالقبول املباشر هو إتاحة الفرصة لخريجات الثانوية 

التمريض قبل الالتحاق بالسنة التحضيرية بشرط أن تنطبق عليها الشروط تحت مبدأ العامة الختيار تخصص 

  التنافس بخالف الطريقة املتبعة وهي اختيار الطالبات للتخصص بعد اجتياز السنة التحضيرية.
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 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

 

 السعوديات لغري القبول باب فتح تعلن نورة األمرية جامعة

 بنظام باململكة املقيمات السعوديات غير للمتقدمات القبول  باب فتح عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة أعلنت

  وذلك هـ, 1438 /1437القادم الجامعي للعام الداخلية املنح
ً
 الخميس يوم وحتى ,هـ 1437 /9 /14ألاحد يوم من بدءا

   .هـ1437 /9 /18

 أو اململكة داخل من يعادلها ما أو العاّمة الثانوية شهادة على حاصلة املتقدمة تكون  أن للقبول  الجامعة واشترطت

 في معتمدة ترجمة وترجمتها عاملية مدرسة من أو اململكة خارج من الصادرة الشهادة معادلة ضرورة مع خارجها من

 بين ما املتقدمة عمر يكون  وأن املفعول, سارية نظامية إقامة املتقدمة تحمل وأن العربية, اللغة بغير صدورها حال

 اختبار اجتياز ضرورة مع سنوات, خمس من أكثر الثانوية املرحلة من تخرجها على مض ى يكون  وأال سنة, (25ــ17)

 تكون  وأن أقص ى, كحد املاضية سنوات الثالث خالل أّدتها قد تكون  أن أو التحصيلي, واختبار العامة القدرات

  الئقة املتقدمة
ً
  .صحيا

 والتقيد ,إلالكتروني الجامعة موقع على والشروط إلاعالن تفاصيل على الاطالع املتقدمة على أن الجامعة وأوضحت

( الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة  PDF)بصيغة للمنح املخصص الرابط عبر ةاملطلوب املستندات بإرسال

مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل 

 ال 
ً
ائية ما يعني املوافقة النهفترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 لم تشعر املتقدمة بذلك.
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

مواعيد املقابالت الشخصية لطالبات املرحلة الثانوية املرشحات يف اجلامعات 
 احلكومية بالرياض

 القبول  أن السديس, نورة الدكتورة عبدالرحمن بنت نورة الاميرة جامعة في والتسجيل القبول  عميدة أكدت

 مشيرة التقديم, إجراءات يسرت رائدة خطوة هو بالرياض الحكومية الجامعات في للطالبات املوحد إلالكتروني

 أو الصحية الكليات في سواء الطالبة فيها ترغب التي والجامعة التخصص حسب املتقدمات رغبات ترتيب ألهمية

   .إلانسانية أو العلمية

 ,واملرشحات نورة ألاميرة جامعة في والفنون  التصاميم كلية في موهبة الختبار املرشحات أسماء إعالن سيتم أنه وبينت

 التفاصيل معرفة للمرشحة ويمكن .هـ1437/ 9/ 17 الاربعاء يوم الرياض في الحكومية الجامعات في الصحية للكليات

   .البوابة في حسابها خالل من املقابلة وموعد بمكان املتعلقة

 في الكليات بعض تشترطها التي الاختبارات أو الشخصية املقابلة بموعد الالتزام الى املرشحات جميع السديس ودعت

 عليه سيترتب الشخصية املقابلة أو لالختبار املرشحة حضور  عدم أن إلى ,مشيرة هـ 1437 / 9 / 23 إلى 21 من الفترة

  القبول  من استبعادها
ً
  .والسداد التوفيق للطالبات متمنية بالبوابة, املشتركة ألاربع الجامعات في نهائيا
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 م 2016 يونيو 20-هـ 1437 رمضان 15 اإلثنين

جامعة على  100جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن ضمن أفضل 

 م2016مستوى الوطن العربي لعام 

جامعة  100" للتصنيف الدولي ألفضل QS" الدولية الهيئة قائمة ضمن عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة ُصنفت

  م.2016على مستوى الوطن العربي لعام 

وشملت معايير التقييم تسعة محاور أساسية تمحورت حول السمعة العلمية للجامعة على النطاق ألاكاديمي 

ولدى أرباب العمل لخريجيها, ومكانتها في املجتمع املحلي وإلاقليمي والدولي, باإلضافة إلى عدد من العوامل التي 

ى املختلفة, وتمثل فاعلية موقعها إلالكتروني علتحص ي أعداد طالبها وهيئتها التعليمية بمؤهالتهم وخلفياتهم 

الشبكة العنكبوتية إحدى محاور التقييم, باإلضافة إلى دورها الفعال في إثراء البحث العلمي و ثقافة نشره في 

  العديد من املجاالت من خالل إسهامات أعضاء هيئتها التعليمية وتميز اهتماماتهم البحثية.

جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن كجامعة ناشئة خالل الفترة الوجيزة املاضية كانت  الجدير بالذكر أن إنجازات

. 2016" العاملية لتصنيف الجامعات العربية في عام  QSعنصرا أساسيا في تبوئها مركزا مرموقا في منظمة " 

بنت عبدالرحمن بقيادة  وأكدت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن الزامل أن جامعة ألاميرة نورة

معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل تذلل جميع العقبات لتحفيز وتطوير عوامل إلانجازات, حيث تسعى 

يع محددة على جم استراتيجيةالجامعة جاهدة لتحقيق أعلى املراتب داخليا وخارجيا عبر العمل املنظم الجاد وفق 

الذي تحقق للجامعة في عامها الثامن إال دليل على تكاتف الجهود والعمل الصعد واملستويات, وما هذا الانجاز 

   الدولي." للتصنيف  QSاملنظم الذي جاء موافقا ملعايير تقييم الهيئة الدولية " 
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 م 2016 يونيو 22-هـ 1437 رمضان 17 الخميس

إعالن املرشحات للمقابالت الشخصية للطالبات يف اجلامعات احلكومية 

 مبدينة الرياض

 للقبول  إلاشرافية اللجنة اللجنة وعضو عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة بجامعة والتسجيل القبول  عميدة أعلنت

 تم للطالبات املوحد القبول  بوابة أن السديس نورة الدكتورة بالرياض الحكومية بالجامعات للطالبات املوحد

  .املتقدمات جميع البوابة استقبلت حيث هـ1437 / 9 / 16 الثالثاء يوم إغالقها

 جامعة ,الرحمن عبد بنت نورة ألاميرة جامعة ) ألاربع بالجامعات الصحية للكليات املرشحات إعالن تم أنه وأفادت

 باإلضافة (الصحية للعلوم عبدالعزيز بن سعود امللك جامعة ,إلاسالمية سعود بن محمد إلامام جامعة ,سعود امللك

 تمت حيث ,اليوم عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة في والفنون  التصاميم كلية في موهبة الختبار للمرشحات

  .البوابة موقع على املعلنة القبول  معايير حسب آليا املفاضلة

 الجامعة ملعرفة املوحد إلالكتروني القبول  بوابة موقع في حسابها على املرشحة دخول  ضرورة على السديس وأكدت

 هوية يثبت ما إحضار ضرورة مع الاختبار أو املقابلة وموعد مكان على والاطالع فيه ترشيحها تم الذي والتخصص

  . كافي بوقت املوعد قبل والحضور  املرشحة

 / 9 / 23 - 21 الثالثاء إلى ألاحد من الفترة في ستكون  التي للمقابالت املعلنة املواعيد حسب بالحضور  بااللتزام ودعت

  . بالبوابة املشتركة ألاربع الجامعات في نهائيا القبول  من الطالبة استبعاد عليه سيترتب وإال ,هـ1437

 بالقبول  الخاصة إلاعالنات و إلاجراءات لجميع املعتمد املرجع يعد إلالكترونية البوابة في الطالبة حساب بأن وأفادت

  . القبول  إجراءات جميع متابعة و حساباتهن على الدخول  الطالبات جميع على يستوجب مما
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 م 2016 يونيو 25-هـ 1437 رمضان 20 األحد

 القادم الشهر مبدارسها صيفيا   خميما   تنظم نورة جامعة

 

  القادم شوال شهر من 12 يوم بالرياض, عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة مدارس حددت
ً
 النطالق موعدا

 .والزيارات والرحالت والفنية والاجتماعية الثقافية البرامج من حزمة املتضمن " نورة لقيا " الصيفي املخيم فعاليات

  16 إلى 4 من العمرية الفئات املخيم يستهدف و
ً
 القرآن حفظ في ألاعمار مختلف لتناسب صممت برامج عبر عاما

 الصغير, واملصور  واملبرمجون, والخوارزمي, والرسم, والفن الصغير, واملهندس النبوية, ,والسيرة وتالوته الكريم

 والتاجر الرحالت إلى وإضافة الاجتماعي, التواصل وسائل استخدام وأخالقيات الاتيكيت, وفن القراءة, ونادي

  .الصغير والطبيب الصغير

 " الفصاحة مملكة " برنامج خصص أنه بابعير, مرفت الدكتورة الجامعة مدارس على الاشراف إدارة مديرة وبينت

  16 إلى 12 من العمرية للفئة
ً
 البرامج يتخلل حيث الناشئة, لدى العربية اللغة تقوية ,بهدف أسابيع 6 وملدة عاما

 وكذلك املصور, التجويد إلى إضافة فصيحة, عبارات تحوي  فنية ولوحات العلم, طالب وحلية أدبي, نص تحرير

  .الاجرومية متن

 الناشئة تجاه بمسؤولياتها للقيام املدارس وتدعم بالغا, اهتماما وألانشطة البرامج هذه تولي الجامعة أن وأكدت

  . التقنية وإلامكانات البشرية بالطاقات املحلي, واملجتمع
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 م 2016 يونيو 29-هـ 1437 رمضان 24 الثالثاء

مدينة األمري سلطان للخدمات اإلنسانية تطلق محلة " ابدأها صح يف 
 "رمضان

التدريس وطالبات الامتياز من قسم علوم الصحة بكلية الصحة شاركت جامعة ألاميرة نورة ممثلة بعضوات هيئة  

وعلوم التأهيل مسار التغذية إلاكلينيكية في الحملة التي نظمتها مدينة ألامير سلطان بن عبد العزيز للخدمات 

إلانسانية بعنوان " ابدأها صح في رمضان ", التي تحمل شعار " دع رمضان يكون فرصتك لتغيير أسلوب حياتك 

 مط غذائك لتكون بصحة أفضل", الهادفة إلى التوعية بالتغذية الصحية السليمة في رمضان.ون

وتشمل الحملة على خمسة أركان هي ) ركن حمية السكري , ركن الحمية الصحيحة, ركن جراحات السمنة , 

ي لشهري , لمى التركركن الحمية إلنقاص الوزن, وركن ألاطفال(, حيث قدمن طالبات الامتياز وفاء املسفر , مها ا

, عهود العيس ى , إرادة الجبل , هديل السيد و هناء الجبري في ألاركان املعلومات املناسبة و املهمة للزوار مع التأكيد 

على أهمية الحفاظ على أسلوب حياة صحي, تخلله توزيع بروشورات تحتوي على املعلومات الصحية التوعوية, 

  الضغط و مؤشر كثلة الجسم. كما تم قياس نسبة السكر بالدم و 

وأكدت عضو هيئة التدريس في كلية الصحة وعلوم التأهيل بالجامعة الدكتورة ندى بن عجيبة أهمية الشراكة 

لخدمة املجتمع من خالل تحسين السلوك الغذائي والتشجيع على النشاط البدني والتأكيد على أهمية استغالل 

 فضل.شهر رمضان الفضيل للحث على التغيير لل 
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 م 2016 يونيو 7-هـ 1437 رمضان 2 الثالثاء

 توعويا   نشاطا   30 ينفذن نورة جامعة من طالبة 1156

 بنت نورة ألاميرة جامعة في املستمر والتعليم املجتمع خدمة لعمادة التابع التطوعي العطاء نورة نادي قّدم 

  30 عبدالرحمن
ً
 وذلك الجامعة طالبات من متطوعة طالبة 1156 نفذته وخارجها الجامعة داخل متنوعا نشاطا

 .1437/ 1436 الدراس ي للعام للنادي التشغيلية الخطة ضمن

 الاميرة جامعة مدارس وزيارة الانشطة, وكالة تنظمه التي للندية التعريفي ملتقى في املشاركة بين النشاطات وتنوعت

 الخاصة زهرة جمعية وزيارة للطفال, التعليمة الوسائل إنتاج عمل وورشة التطوعي, العمل ثقافة لنشر نورة

 لطالبات -وسلم عليه هللا صلى- الرسول  اخالقيات لنشر "خير فينا" شعار تحت تثقيفية وحملة الثدي, بسرطان

 غداء وجبة 300 توزيع تم حيث والنساء الرجال الامن موظفات استهدفت والتي "غيرك أسعد" وحملة الجامعة,

 .الجامعة داخل الحافالت لسائقي غداء وجبة 50 إلعداد باإلضافة عاملة, 50 يقارب ملا جماعي إفطار وعمل عليهم,

 لتبادل حملة وتنفيذ الخاصة, الاحتياجات ذوي  للطفال الشامل التأهيل ملركز زيارة النادي نشاطات شملت كما

 وعرض الطالبات مشروعات لتسويق وحملة منها, الجامعة طالبات انتفاع لتعميم "املذكرات"و الدراسية الكتب

" بنادي نورة 10Ksa"خير ألف بمبادرة لتعريف النقي الفن معرض في النادي شارك كما منتجاتهن, وبيع مواهبهن

العطاء التطوعي, باإلضافة إلى استضافة نادي تكامل للتعريف باألندية ومشاركتهم بالتعريف بنادي نورة العطاء 

 التطوعي.

كما تضمنت ألانشطة حملة "نجعل امة ال تقرأ " والتي تهدف إلعداد مكتبة خاصة للتطوع, وحملة "ُمكّرم وُيرفع" 

مصحف, باإلضافة إلى العديد من النشاطات  130م توزيع تعنى بجمع املصاحف وتغليفها بشكل مرتب, حيث ت

 إلانسانية والثقافية.

http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?newsid=1486908
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الجدير بالذكر أن نادي نورة العطاء التطوعي يأتي متفقا مع رؤية عمادة خدمة املجتمع في الجامعة التي تهتم 

الوطن نا وتسير ببإعداد طالبة جامعة متميزة الوعي والتدريب ذات شخصية متكاملة وفاعلة تسهم في بناء مجتمع

نحو العاملية, ورسالة العمادة التي تؤكد على إتاحة الفرصة للطالبات الستثمار طاقاتهن في برامج وفعاليات هادفة 

 ومفيدة تكشف عن مواهبهن وتنمي قدراتهن بما يخدم الطالبة والجامعة.
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 م 2016 يونيو 12-هـ 1437 رمضان 7 األحد

 الصيفي.. شوال املقبل "جامعة نورة تطلق خميم "لقيا نورة

أعلنت مدارس جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن موعد انطالق املخيم الصيفي )لقيا نورة( وذلك يوم ألاحد  

 من شهر شوال املقبل وملدة ستة أسابيع. 12

مدارس جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساًء, وسيكون وسيقام املخيم في 

عبر عدد من الفقرات املتنوعة املناسبة 16 -4املخيم عبارة عن برنامج توعوي وتثقيفي يستهدف الفئات العمرية 

غير, والفن والرسم, والخوارزمي, لكل ألاعمار مثل القرآن الكريم تالوة وحفظا, والسيرة النبوية, واملهندس الص

واملبرمجون, واملصور الصغير, ونادي القراءة, وفن الاتيكيت, وأخالقيات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي, 

 وسيكون ليوم الخميس برامج خاصة مثل الرحالت والتاجر الصغير والطبيب الصغير.

بابعير أنه سيتم طرح برنامج للجادين فقط للفئة وأكدت مديرة إدارة الاشراف على مدارس الجامعة د. مرفت 

ملدة ستة اسابيع تحت مسمى )مملكة الفصاحة( وذلك لتقوية اللغة العربية لدى الناشئة,  16 – 12العمرية من 

يتخلل البرامج عدد من الفقرات مثل تحرير نص أدبي, وحلية طالب العلم, ولوحات فنية تحوي عبارات فصيحة, 

تجويد املصور, وكذلك )متن الاجرومية( الذي يعتبر من أهم متون النحو العربي, وأكدت بابعير أن باإلضافة إلى ال

الجامعة تولي هذه البرامج وألانشطة اهتماما بالغا, وتدعم املدارس للقيام بمسؤولياتها تجاه الناشئة واملجتمع 

 ستوى عال من الجودة والكفاءة.املحلي, وذلك بدعم هذه البرامج بكوادر بشرية وإمكانات تقنية على م
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 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

 

  مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي حيرز الريادة يف تصاميم الطاقة والبيئة
 الريادة نظام شهادة على عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة بجامعة الجامعي عبدالعزيز بن عبدهللا امللك مستشفى حاز

 (.USGBCمن املجلس ألامريكي للبنية الخضراء ) ( LEED)والبيئة الطاقة تصاميم في

مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي من أكبر املستشفيات الحاصلة على املرتبة املوثقة من  ويعد

أوائل املستشفيات الحاصلة على شهادة نظام الريادة في تصاميم من  التصنيف في العالم من حيث املساحة, وهو

في اململكة, حيث صمم املستشفى بصورة تحقق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية وتحقق ألامان  الطاقة والبيئة

للعاملين واملرض ى في آن واحد, كما يعتبر من املباني الذكية الحتوائه على حساسات الحركة املتوفرة في جميع 

مرافق املستشفى والتي تتحكم في إلاضاءة والتي تساهم في الحفاظ على الطاقة الكهربائية خالل ساعات النهار 

 والليل في املناطق غير املشغولة.

وقال د. أحمد بن محمد أبو عباة, املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي أن حصول 

ق معايير اعتماد وف ادة نظام الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة من خالل تحقيق املتطلباتمبنى املستشفى على شه

املجلس ألامريكي للبنية الخضراء املبني على املعرفة بأساليب البناء وألانظمة إلانشائية الحديثة والعمارة 

 عن ترشيد ا املستدامة الصديقة للبيئة, التي حققت أكبر نسب ممكنة من الاضاءة الطبيعية
ً
ستهالك للمبنى فضال

 الطاقة واملياه وتوفير املساحات الخضراء, وما لذلك من أثر طبي إيجابي في توفير بيئة استشفائية مميزة.

 م 2016 يونيو 22-هـ 1437 رمضان 17 الخميس

 إعالن الطالبات املرشحات يف اجلامعات احلكومية بالرياض
 

http://www.alriyadh.com/1513444 

 حمن
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 م 2016 يونيو 22-هـ 1437 رمضان 17 الخميس

 «مليونا  جلمعية "صوت 22ويل ويل العهد يتربع بـ 

أعربت جمعية صوت متالزمة داون "صوت" عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو امللكي ألامير محمد بن سلمان 

بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد, النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع ملساهمته الجزلة وتقديمه 

 بمبلغ 
ً
 مليون ريـال لدعم الجمعية. 22تبرعا سخيا

 من أبناء وقدمت "صوت
ً
 وتقديرا

ً
" خالل حفل السحور الرمضاني الثالث الذي اقيم مؤخرا "درع شكر" عرفانا

 مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز ملتالزمة داون بدور سموه.

تم  كما ",الحفل الذي حضرته عدد من صاحبات السمو وسيدات املجتمع, تكريم داعمي "صوت وتم خالل

هودها في تمكين ذوي متالزمة داون في اململكة من خالل التعليم ذي املستوى "صوت", وج التعريف بنشاطات

م, وتضم تحت مظلتها 2010العالمي والتدريب, وألابحاث والتوعية. وقد تأسست جمعية صوت متالزمة داون عام 

سة ة واملدرو مدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز ملتالزمة داون والتي تقدم املناهج والبرامج التربوية الفعال

بالتعاون مع الاستشاريين الدوليين في جميع مجاالت متالزمة داون, وتطمح في مستقبل يعيش فيه ألافراد من ذوي 

 متالزمة داون مستقلين منتجين ومقّدرين في املجتمع.

 يورعت حفل السحور ألاميرة ريما بنت سلطان بن عبدالعزيز رئيسة مجلس إدارة "صوت", بحضور الاميرة موض 

بنت خالد بن عبدالعزيز عضو مجلس إلادارة وألامين العام للجمعية, وألاميرة بسمة بنت بدر بن عبداملحسن بن 

 عبدالعزيز عضو مجلس إلادارة وأمين الصندوق.

وحضر الحفل ألاميرة لولوة بنت محمد بن نايف بن عبدالعزيز, وكل من السيدة نوال بنت محمد بابقي نائبة 

 الجمعية وفاطمة ملك املديرة التنفيذية. رئيسة مجلس إدارة

وخالل الحفل تم إعالن درع الشكر املقدم من الجمعية لصاحب السمو امللكي ألامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز 

 
ً
آل سعود ولي العهـد, نائب رئيس مـجلس الوزراء, وزير الداخلية الرئيس الفخري لجمعية صوت متالزمة, تقديرا

وقد تسلمت الدرع ألاميرة لولوة بنت محمد بن نايف بن  حدود للجمعية ومنسوبيها وأبنائها,لدعم سموه الالم

 عبدالعزيز.

http://www.alriyadh.com/1513204
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سارة بنت محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود صاحبة شركة نيويو لتكفلها بتصميم  للميرةوتم تقديم درع 

داون بحي حطين ومنطقة ألالعاب في وتنفيذ الصالة الرياضية ملدارس محمد بن نايف بن عبدالعزيز ملتالزمة 

 الساحة الداخلية ملبنى التدخل املبكر والقسم التربوي.

وتضمن التكريم د. هدى العميل ـ مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن, الستضافة الجامعة الحفل التاسع 

 لفعالية "العب حتى تتعب".
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 م 2016 يونيو 29-هـ 1437 رمضان 24 الثالثاء

 «ابدأها صح يف رمضان"جامعة نورة تشارك يف محلة 

شاركت جامعة ألاميرة نورة ممثلة بعضوات هيئة التدريس وطالبات الامتياز من قسم علوم الصحة بكلية الصحة 

وعلوم التأهيل مسار التغذية إلاكلينيكية حملة نظمتها مدينة ألامير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات إلانسانية 

لتغيير أسلوب حياتك ونمط غذائك لتكون  تحمل اسم )ابدأها صح في رمضان(, وشعار "دع رمضان يكون فرصتك

 بصحة أفضل".

وتهدف الحملة إلى التوعية بالتغذية الصحية السليمة في رمضان, وقد افتتحت الحملة عضو هيئة التدريس في 

كلية الصحة وعلوم التأهيل بالجامعة د. ندى بن عجيبة بكلمة أكدت فيها على أهمية الشراكة لخدمة املجتمع 

ن السلوك الغذائي والتشجيع على النشاط البدني والتأكيد على أهمية استغالل شهر رمضان من خالل تحسي

الفضيل للحث على التغيير للفضل, ثم انطلقت أعمال الحملة التي تكونت من خمسة أركان هي ركن حمية 

يث قدمت السكري, ركن الحمية الصح, ركن جراحات السمن, ركن الحمية إلنقاص الوزن, وركن ألاطفال, ح

طالبات الامتياز وفاء املسفر, مها الشهري, لمى التركي, عهود العيس ى, إرادة الجبل, هديل السيد, وهناء الجبري 

في ألاركان املعلومات املناسبة واملهمة للزوار مع التأكيد على أهمية الحفاظ على أسلوب حياة صحي, تخلله توزيع 

وعوية, كما تم قياس نسبة السكر بالدم والضغط ومؤشر كثلة بروشورات تحتوي على املعلومات الصحية الت

 الجسم.
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 م 2016 يونيو 8-هـ 1437 رمضان 3 األربعاء

 

 جامعة األمرية نورة تطبق نظام القبول املباشر يف الكليات الصحية

تعّرف كلية التمريض بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل ركنها بالقبول املباشر , الطالبات الالتي  

يحضرن هذه الفترة لالختبار التحصيلي , بتخصصات الكلية املختلفة , وطريقة التقديم والشروط املطلوبة للقبول 

ن الذي يعد امتداًدا ألركان مماثلة سبق أن أقامتها , كما تم استعراض الفرص الوظيفية املتوفرة .ويهدف الرك

كلية التمريض, في السنة التحضيرية, واملدارس الثانوية, إلى التعريف بالقبول املباشر وآليته بالكلية .مما يذكر 

ميرة أن آلية القبول املباشر تطبق ألول مرة هذا العام, حيث تعد كلية التمريض الكلية الصحية ألاولى في جامعة ألا 

نورة التي تطبق هذه آلالية في القبول, ويقصد بالقبول املباشر هو إتاحة الفرصة لخريجات الثانوية العامة الختيار 

تخصص التمريض قبل الالتحاق بالسنة التحضيرية بشرط أن تنطبق عليها الشروط تحت مبدأ التنافس بخالف 

 ياز السنة التحضيرية. الطريقة املتبعة وهي اختيار الطالبات للتخصص بعد اجت
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 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

 السعوديات لغري القبول باب تفتح نورة األمرية جامعة

 بنظام باململكة املقيمات السعوديات غير للمتقدمات القبول  باب فتح عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة أعلنت

  وذلك القادم, الجامعي للعام الداخلية املنح
ً
 واشترطت .الجاري  رمضان  18الخميس وحتى املقبل ألاحد يوم من بدءا

 خارجها من أو اململكة داخل من يعادلها ما أو العاّمة الثانوية شهادة على حاصلة املتقدمة تكون  أن للقبول  الجامعة

 صدورها حال في معتمدة ترجمة وترجمتها عاملية مدرسة من أو اململكة خارج من الصادرة الشهادة معادلة ضرورة مع

 سنة, (25ــ 17)بين ما املتقدمة عمر يكون  وأن املفعول, سارية نظامية إقامة املتقدمة تحمل وأن العربية, اللغة بغير

 العامة القدرات اختبار اجتياز ضرورة مع سنوات, خمس من أكثر الثانوية املرحلة من تخرجها على مض ى يكون  وأال

 الئقة املتقدمة تكون  وأن أقص ى, كحد املاضية سنوات الثالث خالل أّدتها قد تكون  أن أو التحصيلي, واختبار

 
ً
 ,إلالكتروني الجامعة موقع على والشروط إلاعالن تفاصيل على الاطالع املتقدمة على أن الجامعة وأوضحت.صحيا

( الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى  PDF)بصيغة للمنح املخصص الرابط عبر املطلوبة املستندات بإرسال والتقيد

املتقدمة مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه 

 ال يعني املوافقة النهائية 
ً
خالل فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 قدمة بذلك. ما لم تشعر املت
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

 

 مستشفى امللك عبد اهلل اجلامعي حيرز الريادة يف تصاميم الطاقة والبيئة
الجامعي بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن على شهادة نظام الريادة  حاز مستشفى امللك عبد هللا بن عبدالعزيز 

(. وُيعد مستشفى امللك عبد USGBC( من املجلس ألامريكي للبنية الخضراء )LEEDفي تصاميم الطاقة والبيئة )

ن حيث م هللا بن العزيز الجامعي من أكبر املستشفيات الحاصلة على املرتبة املوثقة من التصنيف في العالم

املساحة, وهو من أوائل املستشفيات الحاصلة على شهادة نظام الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة في اململكة, 

حيث صمم املستشفى بصورة تحقق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية وتحقق ألامان للعاملين واملرض ى في آن واحد. 

 الحركة املتوفرة في جميع مرافق املستشفى والتي تتحكم فيكما يعتبر من املباني الذكية الحتوائه على حساسات 

 إلاضاءة والتي تساهم في الحفاظ على الطاقة الكهربائية خالل ساعات النهار والليل في املناطق غير املشغولة. 

عي, موقال الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة, املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبد هللا بن عبد العزيز الجا

أن حصول مبنى املستشفى على شهادة نظام الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة, من خالل تحقيق املتطلبات وفق 

معايير اعتماد املجلس ألامريكي للبنية الخضراء املبني على املعرفة بأساليب البناء وألانظمة إلانشائية الحديثة 

 عن والعمارة املستدامة الصديقة للبيئة, التي حققت 
ً
أكبر نسب ممكنة من إلاضاءة الطبيعية للمبنى, فضال

ترشيد استهالك الطاقة واملياه وتوفير املساحات الخضراء, وما لذلك من أثر طبي إيجابي في توفير بيئة استشفائية 

 مميزة. 
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 م 2016 يونيو 19-هـ 1437 رمضان 14 األحد

 بكلية للمرشحات الشخصية املقابالت مواعيد حتدد نورة األمرية جامعة
 التصاميم

 القبول  أن السديس, نورة الدكتورة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة في والتسجيل القبول  عميدة أكدت

 مشيرة التقديم, إجراءات يسرت رائدة خطوة هو بالرياض الحكومية الجامعات في للطالبات املوحد إلالكتروني

 أو الصحية الكليات في سواء الطالبة فيها ترغب التي والجامعة التخصص حسب املتقدمات رغبات ترتيب ألهمية

 جامعة في والفنون  التصاميم كلية في موهبة الختبار املرشحات أسماء إعالن سيتم أنه وبينت .إلانسانية أو العلمية

 ويمكن .هـ1437/ 9/ 17 ألاربعاء يوم الرياض في الحكومية الجامعات في الصحية للكليات واملرشحات نورة, ألاميرة

  .البوابة في حسابها خالل من املقابلة وموعد بمكان املتعلقة التفاصيل معرفة للمرشحة

 في الكليات بعض تشترطها التي الاختبارات أو الشخصية املقابلة بموعد الالتزام إلى املرشحات جميع السديس ودعت

 عليه سيترتب الشخصية املقابلة أو لالختبار املرشحة حضور  عدم أن إلى مشيرة هـ, 1437 / 9 / 23 إلى 21 من الفترة

  القبول  من استبعادها
ً
  .والسداد التوفيق للطالبات متمنية بالبوابة, املشتركة ألاربع الجامعات في نهائيا
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 م 2016 يونيو 20-هـ 1437 رمضان 15 اإلثنين

 جامعة على مستوى الوطن العربي 100جامعة األمرية نورة ضمن أفضل 
 

 100للتصنيف الدولي ألفضل   "QS"ُصنفت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ضمن قائمة الهيئة الدولية 

م.وشملت معايير التقييم تسعة محاور أساسية تمحورت حول 2016جامعة على مستوى الوطن العربي لعام 

لخريجيها, ومكانتها في املجتمع املحلي وإلاقليمي  السمعة العلمية للجامعة على النطاق ألاكاديمي ولدى أرباب العمل

لفة, ا وهيئتها التعليمية بمؤهالتهم وخلفياتهم املختوالدولي, باإلضافة إلى عدد من العوامل التي تحص ي أعداد طالبه

وتمثل فاعلية موقعها إلالكتروني على الشبكة العنكبوتية إحدى محاور التقييم, باإلضافة إلى دورها الفعال في 

إثراء البحث العلمي و ثقافة نشره في العديد من املجاالت من خالل إسهامات أعضاء هيئتها التعليمية وتميز 

بالذكر أن إنجازات جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن كجامعة ناشئة خالل الفترة  الجدير البحثية. ماتهماهتما

العاملية لتصنيف الجامعات العربية   " QS "الوجيزة املاضية كانت عنصرا أساسيا في تبوئها مركزا مرموقا في منظمة

تورة فاتن الزامل أن جامعة ألاميرة نورة بنت .وأكدت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة الدك2016في عام 

عبدالرحمن بقيادة معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل تذلل جميع العقبات لتحفيز وتطوير عوامل 

 إلانجازات, حيث تسعى الجامعة جاهدة لتحقيق أعلى املراتب داخليا وخارجيا عبر العمل املنظم الجاد وفق

ميع الصعد واملستويات, وما هذا الانجاز الذي تحقق للجامعة في عامها الثامن إال دليل محددة على ج استراتيجية

 .للتصنيف الدولي  " QS "على تكاتف الجهود والعمل املنظم الذي جاء موافقا ملعايير تقييم الهيئة الدولية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.al-jazirahonline.com/news/2016/20160620/84102
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 م 2016 يونيو 24-هـ 1437 رمضان 19 السبت

 

 لرياضا يف احلكومية اجلامعات لطالبات الشخصية للمقابالت املرشحات إعالن

 للقبول  إلاشرافية اللجنة اللجنة وعضو عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة بجامعة والتسجيل القبول  عميدة أعلنت

 يوم اغالقها تم للطالبات املوحد القبول  بوابة بأن السديس نورة .د بالرياض لحكوميةا بالجامعات للطالبات املوحد

  .املتقدمات جميع البوابة استقبلت حيث هـ 1437/9/16الثالثاء

 امللك جامعة - الرحمن عبد بنت نورة ألاميرة جامعة )ألاربع بالجامعات الصحية للكليات املرشحات اعالن تم وقد

 باإلضافة (الصحية للعلوم عبدالعزيز بن سعود امللك جامعة - الاسالمية سعود بن محمد إلامام جامعة- سعود

 الاربعاء اليوم عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة في والفنون  التصاميم كلية في موهبة الختبار للمرشحات

  .البوابة موقع على املعلنة القبول  معايير حسب آليا املفاضلة تمت حيث هـ1437/9/17

 الجامعة ملعرفة املوحد إلالكتروني القبول  بوابة موقع في حسابها على املرشحة دخول  ضرورة على السديس وأكدت

 هوية يثبت ما احضار ضرورة مع الاختبار أو املقابلة وموعد مكان على والاطالع فيه ترشيحها تم الذي والتخصص

 والتي للمقابالت املعلنة املواعيد حسب بالحضور  الالتزام إلى ودعت .كافي بوقت املوعد قبل والحضور  املرشحة

 في نهائيا القبول  من الطالبة استبعاد عليه سيترتب والا .هـ 21-1437 / 9 / 23الثالثاء إلى ألاحد من الفترة في ستكون 

 املعتمد املرجع يعتبر إلالكترونية البوابة في الطالبة حساب بأن تصريحها واختتمت .بالبوابة املشتركة ألاربع الجامعات

 ومتابعة حساباتهن على الدخول  الطالبات جميع على يستوجب مما بالقبول  الخاصة وإلاعالنات إلاجراءات لجميع

  .القبول  إجراءات كافة

 

 
 
 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160624/ln3.htm
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 م 2016 يونيو 29-هـ 1437 رمضان 24 الثالثاء

 «دعم املواهب الطالبية"و« يوم املهنة"السعودية ترعى فعاليتي « هواوي"
 من حرصها على الاستثمار في الطاقات الوطنية الشابة, رعت شركة 

ً
ة فعاليات يوم املهنة بجامع« هواوي »انطالقا

 في حرم الجامعة, وذلك ضمن أنشطة الجامعة السنوية للعام ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الذي أق
ً
يم مؤخرا

 منها بأهمية «دعم املواهب الطالبية»برعاية فعالية « هواوي ». كما شاركت 2016الدراس ي الحالي 
ً
, وذلك إدراكا

اسبة, لفت ندعم قطاع التعليم واملساهمة في تنمية املجتمع وتهيئة الخريجات السعوديات لسوق العمل. وبهذه امل

نائب الرئيس في شركة هواوي في اململكة بابلو نينغ إلى أهمية تواجد الشركة في هذه الفعاليات الطالبية, وقال: 

, «نكّرس جّل اهتمامنا في البحث عن الخريجات ذوات الكفاءات العالية واملواهب املتمّيزة لضمهّن إلى فريق العمل»

 إلى حرص 
ً
 لتقديم الدعم الالزم على مشاركة ج« هواوي »مشيرا

ً
امعة ألاميرة نورة في مثل هذه الفعاليات سعيا

 
ً
للشابات السعوديات, والذي ينبع من شعور الشركة بمسؤوليتها أمام الطاقات إلابداعية لهؤالء الشابات, وحرصا

 «. من الشركة على تعزيز دور املرأة الفاعل في بناء املجتمع وتطّوره

أهمية إقامة فعاليات يوم املهنة في الجامعات والكليات التي تستهدف طرح الفرص الوظيفية »على  كما شّدد نينغ

 أن اململكة وجامعاتها وكلياتها قطعت مرحلة مهمة في الاهتمام بالشابات باعتبارهّن «للخريجين والخريجات
ً
, معتبرا

 من مرتكزات التنمية. وأضاف: 
ً
 ومرتكزا

ً
 هاما

ً
ة بتحفيز الطالبات لبذل املزيد من العطاء وإلابداع إن املساهم»محورا

 على إبراز املواهب املوجودة لديهن والتي تساعد في النهاية على تحقيق نتائح 
ً
في مجال تخصصهّن, ينعكس إيجابا

 «. بحثية ومعرفية خالقة, وبناء مجتمع معرفي متميز

 

 

 

 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160628/ec14.htm
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 م 2016 يونيو 8-هـ 1437 رمضان 3 األربعاء

 

 الصحية كلياتها يف املباشر القبول نظام تطبق نورة األمرية جامعة

http://www.okaz.com.sa/24x7/articles/20160608/article50308.html 

 

 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

 

 السعوديات لغري القبول باب فتح تعلن نورة األمرية جامعة

 بنظام باململكة املقيمات السعوديات غير للمتقدمات القبول  باب فتح عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة أعلنت

  وذلك هـ, 1438 /1437القادم الجامعي للعام الداخلية املنح
ً
 الخميس يوم وحتى ,هـ 1437 /9 /14ألاحد يوم من بدءا

 من يعادلها ما أو العاّمة الثانوية شهادة على حاصلة املتقدمة تكون  أن للقبول  الجامعة واشترطت .هـ1437 /9 /18

 وترجمتها عاملية مدرسة من أو اململكة خارج من الصادرة الشهادة معادلة ضرورة مع خارجها من أو اململكة داخل

 يكون  وأن املفعول, سارية نظامية إقامة املتقدمة تحمل وأن العربية, اللغة بغير صدورها حال في معتمدة ترجمة

 مع سنوات, خمس من أكثر الثانوية املرحلة من تخرجها على مض ى يكون  وأال سنة, (25ــ 17)بين ما املتقدمة عمر

 كحد املاضية سنوات الثالث خالل أّدتها قد تكون  أن أو التحصيلي, واختبار العامة القدرات اختبار اجتياز ضرورة

  الئقة املتقدمة تكون  وأن أقص ى,
ً
 والشروط إلاعالن تفاصيل على الاطالع املتقدمة على أن الجامعة وأوضحت .صحيا

( الذي  PDF)بصيغة للمنح املخصص الرابط عبر املطلوبة املستندات بإرسال والتقيد ,إلالكتروني الجامعة موقع على

سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول 

 
ً
واملتابعة والتعديل عليه خالل فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 ي املوافقة النهائية ما لم تشعر املتقدمة بذلك.ال يعن

 

 

http://www.okaz.com.sa/24x7/articles/20160608/article50308.html
http://www.okaz.com.sa/24x7/articles/20160615/article50806.html
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 م 2016 يونيو 19-هـ 1437 رمضان 14 األحد

 جامعة نورة األربعاء القادم« تصاميم"اختبار 
 القبول  أن السديس, نورة الدكتورة عبدالرحمن, بنت نورة ألاميرة جامعة في والتسجيل القبول  عميدة أكدت

 إلى مشيرة .التقديم إجراءات يسرت رائدة خطوة هو بالرياض الحكومية الجامعات في للطالبات املوحد إلالكتروني

 أو الصحية الكليات في سواء الطالبة فيها ترغب التي والجامعة التخصص حسب املتقدمات رغبات ترتيب أهمية

 .إلانسانية أو العلمية

 واملرشحات نورة, ألاميرة جامعة في والفنون  التصاميم كلية في موهبة الختبار املرشحات أسماء إعالن أن إلى وأشارت

 املتعلقة التفاصيل معرفة للمرشحة ويمكن القادم ألاربعاء يوم الرياض في الحكومية الجامعات في الصحية للكليات

 .البوابة في حسابها خالل من املقابلة وموعد بمكان

 في الكليات بعض تشترطها التي الاختبارات أو الشخصية املقابلة بموعد الالتزام إلى املرشحات جميع السديس ودعت

 عليه سيترتب الشخصية املقابلة أو لالختبار املرشحة حضور  عدم أن إلى مشيرة هـ,  1437 / 9 / 23إلى  21من الفترة

  .والسداد التوفيق للطالبات متمنية بالبوابة, املشتركة ألاربع الجامعات في هائيان القبول  من استبعادها

 

 م 2016 يونيو 20-هـ 1437 رمضان 15 اإلثنين

 العربي الوطن مستوى على جامعة 100 أفضل ضمن نورة جامعة

http://www.okaz.com.sa/24x7/articles/20160620/article51125.html 
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 م 2016 يونيو 23-هـ 1437 رمضان 18 الجمعة

 

 مقابالت املرشحات للكليات الصحية .. األحد
 املوحد للقبول  إلاشرافية اللجنة وعضو عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة بجامعة والتسجيل القبول  عميدة أعلنت

 للكليات املرشحات الطالبات استقبال بدء السديس نورة الدكتورة بالرياض الحكومية بالجامعات للطالبات

 .هـ  21- 1437 / 9 / 23القادمين الثالثاء إلى ألاحد من الفترة في الصحية

 املتقدمات جميع استقبلت والتي الثالثاء للطالبات املوحد القبول  بوابة إغالق بعد املرشحات إعالن تم أنه وأوضحت

 سعود بن محمد إلامام جامعة سعود, امللك جامعة عبدالرحمن, بنت نورة ألاميرة جامعة )ألاربع بالجامعات

 كلية في موهبة الختبار املرشحات إلى إضافة ,(الصحية للعلوم عبدالعزيز بن سعود امللك جامعة إلاسالمية,

 على املعلنة القبول  معايير حسب آليا املفاضلة تمت إذ عبدالرحمن, بنت نورة ألاميرة جامعة في والفنون  التصاميم

 .البوابة موقع

 الجامعة ملعرفة املوحد إلالكتروني القبول  بوابة موقع في حسابها على املرشحة دخول  ضرورة على السديس وأكدت

 هوية يثبت ما إحضار ضرورة مع الاختبار أو املقابلة وموعد مكان على والاطالع فيه ترشيحها تم الذي والتخصص

 .كاف بوقت املوعد قبل والحضور  املرشحة

 نهائيا القبول  من الطالبة استبعاد عليه سيترتب وإال للمقابالت املعلنة املواعيد حسب بالحضور  الالتزام إلى ودعت

 .بالبوابة املشتركة ألاربع الجامعات في

 بالقبول, الخاصة وإلاعالنات إلاجراءات لجميع املعتمد املرجع يعد إلالكترونية البوابة في الطالبة حساب بأن وأفادت

  .القبول  إجراءات جميع ومتابعة حساباتهن على الدخول  الطالبات جميع على يستوجب ما
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 م 2016 يونيو 19-هـ 1437 رمضان 14 األحد

 

 التصاميم كلية مرشحات مقابالت حتدد نورة األمرية جامعة

 القبول  أن السديس, نورة الدكتورة عبدالرحمن بنت نورة الاميرة جامعة في والتسجيل القبول  عميدة أكدت

 مشيرة التقديم, إجراءات يسرت رائدة خطوة هو بالرياض الحكومية الجامعات في للطالبات املوحد إلالكتروني

 أو الصحية الكليات في سواء الطالبة فيها ترغب التي والجامعة التخصص حسب املتقدمات رغبات ترتيب ألهمية

 .إلانسانية أو العلمية

 واملرشحات نورة, ألاميرة جامعة في والفنون  التصاميم كلية في موهبة الختبار املرشحات أسماء إعالن سيتم أنه وبينت

 التفاصيل معرفة للمرشحة ويمكن .هـ1437/ 9/ 17 الاربعاء يوم الرياض في الحكومية الجامعات في الصحية للكليات

 .البوابة في حسابها خالل من املقابلة وموعد بمكان املتعلقة

 في الكليات بعض تشترطها التي الاختبارات أو الشخصية املقابلة بموعد الالتزام الى املرشحات جميع السديس ودعت

 عليه سيترتب الشخصية املقابلة أو لالختبار املرشحة حضور  عدم أن إلى مشيرة هـ, 1437 / 9 / 23 إلى 21 من الفترة

  القبول  من استبعادها
ً
 .والسداد التوفيق للطالبات متمنية بالبوابة, املشتركة ألاربع الجامعات في نهائيا

 

 م 2016 يونيو 26-هـ 1437 رمضان 21 اإلثنين

ا تنظم نورة جامعة
 
ا خميم

 
 القادم الشهر مبدارسها صيفي

http://www.alyaum.com/article/4144165 
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 م 2016 يونيو 9-هـ 1437 رمضان 4 الخميس

 األمرية نورة القبول املباشر بالكليات الصحية جبامعة
-http://www.albiladdaily.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84

-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1
-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa

%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.albiladdaily.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9/
http://www.albiladdaily.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9/
http://www.albiladdaily.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9/
http://www.albiladdaily.com/%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b4%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9/


 
 

 
34 

 

 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

 خدمة ضمن يأتي العاملية الصحية باأليام املشاركة: نورة األمرية جامعة
 اجملتمع

 بنظام باململكة املقيمات السعوديات غير للمتقدمات القبول  باب فتح عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة أعلنت

  وذلك هـ, 1438 /1437القادم الجامعي للعام الداخلية املنح
ً
 الخميس يوم وحتى ,هـ 1437 /9 /14ألاحد يوم من بدءا

 .هـ1437 /9 /18

 أو اململكة داخل من يعادلها ما أو العاّمة الثانوية شهادة على حاصلة املتقدمة تكون  أن للقبول  الجامعة واشترطت

 في معتمدة ترجمة وترجمتها عاملية مدرسة من أو اململكة خارج من الصادرة الشهادة معادلة ضرورة مع خارجها من

 بين ما املتقدمة عمر يكون  وأن املفعول, سارية نظامية إقامة املتقدمة تحمل وأن العربية, اللغة بغير صدورها حال

 اختبار اجتياز ضرورة مع سنوات, خمس من أكثر الثانوية املرحلة من تخرجها على مض ى يكون  وأال سنة, (25ــ17)

 تكون  وأن أقص ى, كحد املاضية سنوات الثالث خالل أّدتها قد تكون  أن أو التحصيلي, واختبار العامة القدرات

  الئقة املتقدمة
ً
 .صحيا

 والتقيد الالكتروني, الجامعة موقع على والشروط إلاعالن تفاصيل على الاطالع املتقدمة على أن الجامعة وأوضحت

( الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة  PDF)بصيغة للمنح املخصص الرابط عبر املطلوبة املستندات بإرسال

مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل 

 ال يعني املوافقة النهائية فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه
ً
ما  إلكترونيا

 لم تشعر املتقدمة بذلك.

 

 

 

http://www.alhayat.com/m/story/16099070
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 م 2016 يونيو 19-هـ 1437 رمضان 14 األحد

 

 نورة جامعة يف «املواهب دعم"و «املهنة يوم" ترعى «هواوي"

 
ً
 بجامعة املهنة يوم فعاليات «هواوي  »شركة رعت الشابة, الوطنية الطاقات في الاستثمار على حرصها من انطالقا

  أقيم الذي عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة
ً
 الدراس ي للعام السنوية الجامعة أنشطة ضمن وذلك الجامعة, حرم في أخيرا

  وذلك ,«الطالبية املواهب دعم »فعالية برعاية «هواوي  »شاركت كما  .2016الحالي
ً
 قطاع دعم بأهمية منها إدراكا

  .العمل لسوق  السعوديات الخريجات وتهيئة املجتمع تنمية في واملساهمة التعليم

 الشركة وجود أهمية إلى نينغ بابلو السعودية العربية اململكة في هواوي  شركة في الرئيس نائب لفت املناسبة, وبهذه

 واملواهب العالية الكفاءات ذوات الخريجات عن البحث في اهتمامنا جّل  نكّرس» :وقال الطالبية, الفعاليات هذه في

  ,«العمل فريق إلى لضمهّن  املتمّيزة
ً
 الفعاليات هذه مثل في نورة ألاميرة جامعة مشاركة على هواوي  حرص »إلى مشيرا

 
ً
 إلابداعية الطاقات أمام بمسؤوليتها الشركة شعور  من ينبع الذي السعوديات, للشابات الالزم الدعم لتقديم سعيا

  الشابات, لهؤالء
ً
 أهمية »على نينغ شّدد كما .«وتطّوره املجتمع بناء في الفاعل املرأة دور  تعزيز على الشركة من وحرصا

  ,«والخريجات للخريجين الوظيفية الفرص طرح تستهدف التي والكليات الجامعات في املهنة يوم فعاليات إقامة
ً
 معتبرا

  باعتبارهّن  بالشابات الاهتمام في مهمة مرحلة قطعت وكلياتها وجامعاتها اململكة أن
ً
  محورا

ً
  مهما

ً
 مرتكزات من ومرتكزا

 ينعكس تخصصهّن, مجال في وإلابداع العطاء من املزيد لبذل الطالبات بتحفيز املساهمة إن» :وأضاف .التنمية

 
ً
 مجتمع وبناء خالقة, ومعرفية بحثية نتائج تحقيق على النهاية في تساعد التي لديهن املوجودة املواهب إبراز على إيجابا

د  .«مميز معرفي
ّ
 خالل تّم  إذ خاصة, أهمية السعوديات الشابات توظيف مسألة تولي «هواوي » أن الرئيس نائب وأك

 وتوّجهات الجامعة مخرجات على التعّرف إلى إضافة بالخريجات, الخاصة الذاتية السير استقبال املهنة يوم فعالية

 في «هواوي » لدى التطويرية والبرامج العمل ببيئة الخريجات من املهتّمات وتعريف جهة, من املهنية الخريجات

  ثانية, جهة من السعودية
ً
 في الشركة وجود معالم أبرز  من يعتبر املحلية البشرية املوارد في الاستثمار» أن إلى مشيرا

  16 نحو منذ اململكة
ً
  ,«اليوم ولغاية عاما

ً
ابة املقّومات أهم من» أن نفسه الوقت في ومعتبرا

ّ
 السعودية السوق  في الجذ

 ووسائل املعلومات تكنولوجيا إن إذ الرقمي, العصر لهذا ومواكبة متعلمة عالية وشابات شبان نسبة وجود

 املهارات ذي الشاب الجيل هذا استقطاب على التركيز الضروري  فمن وبالتالي, .أيديهم متناول  في الاتصاالت

 «والحيوي  املهم القطاع هذا في للعمل العالية والكفاءات

http://www.alhayat.com/m/story/16175246
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 م 2016 يونيو 22-هـ 1437 رمضان 17 الخميس

 املتقدمني ترشيح وبدء التقديم انتهاء تعلن الرياض جامعات

 التقديم فترة انتهاء عن الرياض بمنطقة الحكومية الجامعات في املوحد إلالكتروني للقبول  إلاشرافية اللجنة أعلنت

 على الجامعات بعض فيها يعتمد التي القبول  إجراءات ليكملوا املتقدمين, ترشيح في والبدء الرياض, جامعات على

 .للطالب الشخصية املقابلة إجراء

 إبراهيم اللجنة عضو الصحية للعلوم عبدالعزيز بن سعود امللك جامعة في والتسجيل القبول  شؤون عميد وقال

  ,«رمضان  23إلى  21من الفترة خالل ستتم املرشحين للطالب الشخصية املقابالت إن» :العلوان
ً
 إلى إياهم داعيا

 .كاف   بوقت املقابلة موعد قبل الحضور  مع الشخصية املقابالت مواعيد في الالتزام

ح الذي التخّصص في رغبة عدم القبول  لجنة تعده املقابلة حضور  عن الطالب تغيب أن العلوان وأوضح
ّ

 ما إليه, رش

  استبعاده عليه يترتب
ً
  املوحد, القبول  في املشتركة الحكومية الجامعات جميع في القبول  من نهائيا

ً
 حساب أن مفيدا

 .الجامعات على التقديم إجراءات لجميع املعتمد املرجع هو إلالكترونية البوابة في الطالب

 إلاشرافية اللجنة اللجنة وعضو عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة في والتسجيل القبول  عميدة أعلنت ذلك, إلى

 إغالقها تم للطالبات املوحد القبول  بوابة أن السديس نورة الرياض في الحكومية بالجامعات للطالبات املوحد للقبول 

 الثالثاء. أمس

 وإلامام سعود, وامللك نورة, ألاميرة )ألاربع الجامعات في الصحية للكليات املرشحات إعالن تم أنه السديس وأفادت

 في موهبة الختبار املرشحات إلى إضافة ,(الصحية للعلوم عبدالعزيز بن سعود وامللك إلاسالمية, سعود بن محمد

  املفاضلة تمت إذ ,(ألاربعاء )اليوم نورة ألاميرة جامعة في والفنون  التصاميم كلية
ً
 .آليا

 الذي والتخصص الجامعة ملعرفة املوحد إلالكتروني القبول  بوابة موقع في حسابها إلى املرشحة دخول  ضرورة وأكدت

 والحضور  املرشحة هوية يثبت ما إحضار ضرورة مع الاختبار أو املقابلة وموعد مكان على والاطالع فيه ترشيحها تم

 .كاف بوقت املوعد قبل

http://www.alhayat.com/m/story/16227713
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 وإال املقبلين, الثالثاء إلى ألاحد من الفترة في ستكون  التي للمقابالت املعلنة املواعيد بحسب بالحضور  بااللتزام ودعت

 .البوابة في املشتركة ألاربع الجامعات في نهائيا القبول  من الطالبة استبعاد عليه سيترتب

 بالقبول, الخاصة وإلاعالنات إلاجراءات لجميع املعتمد املرجع يعد إلالكترونية البوابة في الطالبة حساب أن وأفادت

 .القبول  إجراءات جميع ومتابعة حساباتهن على الدخول  الطالبات جميع على يستوجب ما
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 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

 لقبول غري السعوديات جبامعة األمرية نورة أيام 5
 غير املتقدمات أمام الداخلية املنح بنظام القبول  باب ستفتح أنها عبدالرحمن, بنت نورة ألاميرة جامعة أعلنت

 .اململكة في املقيمات السعوديات

ق فإنه الجاري؛ رمضان من  14الـ املوافق املقبل ألاحد الباب ُيفَتح وفيما
َ
 .نفسه الشهر من  18الـ املوافق الخميس ُيغل

 .خارجها من أو اململكة, داخل من يعادلها ما أو العامة, الثانوية شهادة على املتقدمة حصول  وجوَب  الجامعة وأكدت

  وترجمتها عاملية, مدرسة من أو اململكة, خارج من الصادرة الشهادة معادلة وُيشتَرط
ً
  ترجمة

ً
 صدورها حال في معتمدة

 .العربية اللغة بغير

هت  25و  17بين عمرها يكون  وأن املفعول, سارية نظامية إقامة املتقدمة حمل ضرورة إلى لها, بيان   في الجامعة, ونبَّ

,
ً
 اختبار واجتياز الصحية, اللياقة ضرورة مع سنوات,  5من أكثر الثانوية املرحلة في تخرجها على مض ى يكون  وأال عاما

 .التحصيلي واختبار العامة, القدرات

 
ً
 والتقيد إلالكتروني, الجامعة موقع على والشروط إلاعالن تفاصيل على الاطالع املتقدمة على فإن للبيان؛ ووفقا

  إعالنه سيتم ”إف دي بي “بصيغة للمنح مخصص رابط عبر املطلوبة املستندات بإرسال
ً
 .الحقا

  عليه واملوافقة بالجامعة التحاق بطلب والتقدم
ً
شَعر لم ما النهائية املوافقة يعني ال إلكترونيا

ُ
 بذلك, املتقدمة ت

 .البيان بحسب
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

 جامعة األمرية نورة تفتح باب القبول لغري السعوديات.. غدا  

 املنح بنظام باململكة املقيمات السعوديات غير للمتقدمات القبول  باب فتح عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة تبدأ

  املقبل الجامعي للعام الداخلية
ً
  من بدءا

ً
  .املقبل الخميس يوم وحتى ألاحد, غدا

 أو اململكة داخل من يعادلها ما أو العاّمة الثانوية شهادة على حاصلة املتقدمة تكون  أن للقبول  الجامعة واشترطت

 في معتمدة ترجمة وترجمتها عاملية مدرسة من أو اململكة خارج من الصادرة الشهادة معادلة ضرورة مع خارجها من

 بين ما املتقدمة عمر يكون  وأن املفعول, سارية نظامية إقامة املتقدمة تحمل وأن العربية, اللغة بغير صدورها حال

 اختبار اجتياز ضرورة مع سنوات, خمس من أكثر الثانوية املرحلة من تخرجها على مض ى يكون  وأال سنة, (25ــ17)

 تكون  وأن أقص ى, كحد املاضية سنوات الثالث خالل أّدتها قد تكون  أن أو التحصيلي, واختبار العامة القدرات

  الئقة املتقدمة
ً
  .صحيا

 والتقيد إلالكتروني, الجامعة موقع على والشروط إلاعالن تفاصيل على الاطالع املتقدمة على أن الجامعة وأوضحت

, وعلى املتقدمة PDF) بصيغة للمنح املخصص الرابط عبر املطلوبة املستندات بإرسال
ً
( الذي سيتم إعالنه الحقا

مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل 

 ال يعني املوافقة النهائية ما  فترة التقديم, موضحة
ً
أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 لم تشعر املتقدمة بذلك.

 

 م 2016 يونيو 21-هـ 1437 رمضان 16 الثالثاء

 استراتيجية محددة لتحقيق أعلى المراتب داخليًا وخارجيًا

دليل على عملنا نورة: اختيارنا ضمن أفضل اجلامعات العربية  جامعة
م
َّ
 املنظ

http://www.alsharq.net.sa/2016/06/21/1544063 
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 م 2016 يونيو 19-هـ 1437 رمضان 14 األحد

 شوال 12 الصيفي نورة جامعة خميم

 1437 /10 /12 في (نورة لقيا) الصيفي املخيم انطالق موعد عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة مدارس حددت

 عن عبارة املخيم وسيكون  .مساء الثالثة وحتى صباحا الثامنة من الصيف هذا الجامعة مدارس في سيقام والذي

 مثل ألاعمار لكل املناسبة املتنوعة الفقرات من عدد عبر16-4 العمرية الفئات يستهدف وتثقيفي توعوي  برنامج

 واملصور  واملبرمجين, والخوارزمي, والرسم, والفن الصغير, واملهندس النبوية, والسيرة وحفظا, تالوة الكريم القرآن

 الخميس ليوم وسيكون  الاجتماعي, التواصل وسائل استخدام وأخالقيات إلاتيكيت, وفن القراءة, ونادي الصغير,

 الجامعة مدارس على إلاشراف إدارة مديرة وأكدت .الصغير والطبيب الصغير والتاجر الرحالت مثل خاصة برامج

 مسمى تحت أسابيع, 6 ملدة 16 – 12 من العمرية للفئة فقط للجادين جبرنام طرح سيتم أنه بابعير مرفت الدكتورة

 يتخلل الناشئة, لدى العربية اللغة لتقوية وذلك القعدة, ذي 22 وحتى شوال 12 من وذلك ,"الفصاحة مملكة"

 إضافة فصيحة, عبارات تحوي  فنية ولوحات العلم, طالب وحلية أدبي, نص تحرير مثل الفقرات من عدد البرامج

 .املصور  التجويد إلى
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 م 2016 يونيو 21-هـ 1437 رمضان 16 الثالثاء

 عربية جامعة 100 أفضل ضمن نورة جامعة

جامعة  100للتصنيف الدولي ألفضل  "QS" الدولية الهيئة قائمة ضمن عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة صنفت

, حيث شملت معايير التقييم تسعة محاور أساسية تمحورت حول السمعة 2016على مستوى الوطن العربي لعام 

العلمية للجامعة على النطاق ألاكاديمي ولدى أرباب العمل لخريجيها, ومكانتها في املجتمع املحلي وإلاقليمي والدولي, 

إلى عدد من العوامل التي تحص ي أعداد طالبها وهيئتها التعليمية بمؤهالتهم وخلفياتهم املختلفة. ويمثل  باإلضافة

فاعلية موقعها إلالكتروني على الشبكة العنكبوتية إحدى محاور التقييم, باإلضافة إلى دورها الفعال في إثراء 

اهمات أعضاء هيئتها التعليمية وتميز اهتماماتهم البحث العلمي وثقافة نشره في العديد من املجاالت من خالل مس

البحثية. يذكر أن إنجازات جامعة ألاميرة نورة كجامعة ناشئة خالل الفترة الوجيزة املاضية كانت عنصرا أساسيا 

, وأكدت وكيلة الجامعة 2016" العاملية لتصنيف الجامعات العربية في عام QSفي تبوؤها مركزا مرموقا في منظمة "

وير والجودة الدكتورة فاتن الزامل, أن الجامعة بقيادة مديرتها الدكتورة هدى العميل, تذلل كافة العقبات للتط

  وخارجيا. لتحفيز وتطوير عوامل إلانجازات, حيث تسعى جاهدة إلى تحقيق أعلى املراتب داخليا 
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 م 2016 يونيو 8-هـ 1437 رمضان 3 األربعاء

 جامعة األمرية نورة تطبق نظام القبول املباشر يف الكليات الصحية

تعّرف كلية التمريض بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل ركنها بالقبول املباشر , الطالبات الالتي 

ول ات الكلية املختلفة , وطريقة التقديم والشروط املطلوبة للقبيحضرن هذه الفترة لالختبار التحصيلي , بتخصص

  , كما تم استعراض الفرص الوظيفية املتوفرة .

ويهدف الركن الذي يعد امتداًدا ألركان مماثلة سبق أن أقامتها كلية التمريض, في السنة التحضيرية, واملدارس 

  ية .الثانوية, إلى التعريف بالقبول املباشر وآليته بالكل

مما يذكر أن آلية القبول املباشر تطبق ألول مرة هذا العام, حيث تعد كلية التمريض الكلية الصحية ألاولى في 

جامعة ألاميرة نورة التي تطبق هذه آلالية في القبول, ويقصد بالقبول املباشر هو إتاحة الفرصة لخريجات الثانوية 

السنة التحضيرية بشرط أن تنطبق عليها الشروط تحت مبدأ العامة الختيار تخصص التمريض قبل الالتحاق ب

 التنافس بخالف الطريقة املتبعة وهي اختيار الطالبات للتخصص بعد اجتياز السنة التحضيرية.
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 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

 

 مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي حيرز الريادة يف تصاميم البيئة
 الريادة نظام شهادة على عبدالرحمن, بنت نورة ألاميرة بجامعة الجامعي عبدالعزيز بن عبدهللا امللك مستشفى حاز

  (.USGBC( من املجلس ألامريكي للبنية الخضراء ) LEED)والبيئة الطاقة تصاميم في

ويعد مستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي من أكبر املستشفيات الحاصلة على املرتبة املوثقة من 

لحاصلة على شهادة نظام الريادة في تصاميم التصنيف في العالم من حيث املساحة, وهو من أوائل املستشفيات ا

الطاقة والبيئة في اململكة, حيث صمم املستشفى بصورة تحقق أعلى درجات الكفاءة التشغيلية وتحقق ألامان 

   للعاملين واملرض ى في آن واحد.

تي تتحكم في الكما يعتبر من املباني الذكية الحتوائه على حساسات الحركة املتوفرة في جميع مرافق املستشفى و 

 إلاضاءة والتي تسهم في الحفاظ على الطاقة الكهربائية خالل ساعات النهار والليل في املناطق غير املشغولة.

وقال الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة, املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي: إن 

ريادة في تصاميم الطاقة والبيئة من خالل تحقيق املتطلبات وفق حصول مبنى املستشفى على شهادة نظام ال

معايير اعتماد املجلس ألامريكي للبنية الخضراء املبنى على املعرفة بأساليب البناء وألانظمة إلانشائية الحديثة 

 والعمارة املستدامة.
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مواعيد املقابالت الشخصية لطالبات املرحلة الثانوية املرشحات يف اجلامعات 

 احلكومية بالرياض

أكدت عميدة القبول والتسجيل في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة السديس على أن القبول 

 إلالكتروني املوحد ل
ً
لطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض هو خطوة رائدة يسرت إجراءات التقديم , مشيرة

على أهمية ترتيب رغبات املتقدمات حسب التخصص والجامعة التي ترغب فيها الطالبة سواء في الكليات الصحية 

اض امعات الحكومية في الريأو العلمية أو إلانسانية , حيث سيتم إعالن أسماء املرشحات للكليات الصحية في الج

باإلضافة للمرشحات إلختبار موهبة في كلية التصاميم والفنون في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم ألاربعاء 

هـ  ويمكن للمرشحة معرفة كافة التفاصيل املتعلقة بمكان وموعد املقابلة من خالل حسابها 1437/ 9/ 17املوافق 

  في البوابة .

ة القبول والتسجيل جميع املرشحات الى إلالتزام بموعد املقابلة الشخصية أو الاختبارات التي تشترطها ودعت عميد

هـ مع ضرورة إحضار مايثبت 23/9/1437هـ إلى الثالثاء 21/9/1437بعض الكليات في الفترة من ألاحد املوافق 

صية سيترتب عليه استبعاد الطالبة من هوية املرشحة , إذ أن عدم حضور املرشحة لإلختبار أو املقابلة الشخ

 في الجامعات ألاربع املشتركة بالبوابة , متمنية للطالبات التوفيق والسداد.
ً
 القبول نهائيا

 م 2016 يونيو 26-هـ 1437 رمضان 21 اإلثنين

 

 شوال 12املخيم الصيفي ملدارس جامعة نورة ينطلق 
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 م 2016 يونيو 8-هـ 1437 رمضان 3 األربعاء

 جامعة األمرية نورة تطبق نظام القبول املباشر يف الكليات الصحية
https://www.aleqt.com/2016/06/08/article_1061089.html 

 

 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

 السعوديات لغري القبول باب فتح تعلن نورة األمرية جامعة

 بنظام باململكة املقيمات السعوديات غير للمتقدمات القبول  باب فتح عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة أعلنت

  وذلك هـ, 1438 /1437القادم الجامعي للعام الداخلية املنح
ً
 الخميس يوم وحتى ,هـ 1437 /9 /14ألاحد يوم من بدءا

 من يعادلها ما أو العاّمة الثانوية شهادة على حاصلة املتقدمة تكون  أن للقبول  الجامعة واشترطت  .هـ1437 /9 /18

 وترجمتها عاملية مدرسة من أو اململكة خارج من الصادرة الشهادة معادلة ضرورة مع خارجها من أو اململكة داخل

 يكون  وأن املفعول, سارية نظامية إقامة املتقدمة تحمل وأن العربية, اللغة بغير صدورها حال في معتمدة ترجمة

 مع سنوات, خمس من أكثر الثانوية املرحلة من تخرجها على مض ى يكون  وأال سنة, (25ــ 17)بين ما املتقدمة عمر

 كحد املاضية سنوات الثالث خالل أّدتها قد تكون  أن أو التحصيلي, واختبار العامة القدرات اختبار اجتياز ضرورة

  الئقة املتقدمة تكون  وأن أقص ى,
ً
 والشروط إلاعالن تفاصيل على الاطالع املتقدمة على أن الجامعة وأوضحت .صحيا

( الذي  PDF)بصيغة للمنح املخصص الرابط عبر املطلوبة املستندات بإرسال والتقيد ,إلالكتروني الجامعة موقع على

سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول 

 واملتابعة والت
ً
عديل عليه خالل فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 ال يعني املوافقة النهائية ما لم تشعر املتقدمة بذلك.
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 م 2016 يونيو 29-هـ 1437 رمضان 24 األربعاء

  محلة ملدينة سلطان للخدمات اإلنسانية« .. ابدأها صح يف رمضان"

شاركت جامعة ألاميرة نورة, ممثلة بعضوات هيئة التدريس وطالبات الامتياز من قسم علوم الصحة بكلية الصحة 

ة إلاكلينيكية, في الحملة التي نظمتها مدينة ألامير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات وعلوم التأهيل ــ مسار التغذي

إلانسانية بعنوان "ابدأها صح في رمضان", التي تحمل شعار "دع رمضان يكون فرصتك لتغيير أسلوب حياتك 

الحملة  شملونمط غذائك لتكون بصحة أفضل", الهادفة إلى التوعية بالتغذية الصحية السليمة في رمضان. وت

على خمسة أركان هي: ركن حمية السكري, الحمية الصحيحة, جراحات السمنة, الحمية إلنقاص الوزن, وركن 

ألاطفال, حيث قدمت طالبات الامتياز وفاء املسفر, مها الشهري, لمى التركي, عهود العيس ى, إرادة الجبل, هديل 

ة واملهمة للزوار, مع التأكيد على أهمية الحفاظ على أسلوب السيد, وهناء الجبري, في ألاركان, املعلومات املناسب

حياة صحي, تخلله توزيع بروشورات تحتوي على املعلومات الصحية التوعوية, كما تم قياس نسبة السكر في 

 الدم والضغط ومؤشر كتلة الجسم. 

في الجامعة, أهمية وأكدت الدكتورة ندى بن عجيبة, عضو هيئة التدريس في كلية الصحة وعلوم التأهيل 

الشراكة لخدمة املجتمع من خالل تحسين السلوك الغذائي والتشجيع على النشاط البدني, والتأكيد على أهمية 

 استغالل شهر رمضان الفضيل للحث على التغيير للفضل.
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

 بكلية للمرشحات الشخصية املقابالت مواعيد حتدد نورة االمرية جامعة
 التصاميم

 القبول  أن السديس, نورة الدكتورة عبدالرحمن بنت نورة الاميرة جامعة في والتسجيل القبول  عميدة أكدت 

 مشيرة التقديم, إجراءات يسرت رائدة خطوة هو بالرياض الحكومية الجامعات في للطالبات املوحد إلالكتروني

 أو الصحية الكليات في سواء الطالبة فيها ترغب التي والجامعة التخصص حسب املتقدمات رغبات ترتيب ألهمية

  .إلانسانية أو العلمية

 ,واملرشحات نورة ألاميرة جامعة في والفنون  التصاميم كلية في موهبة الختبار املرشحات أسماء إعالن سيتم أنه وبينت

 التفاصيل معرفة للمرشحة ويمكن .هـ 1437/ 9/ 17الاربعاء يوم الرياض في الحكومية الجامعات في الصحية للكليات

  .البوابة في حسابها خالل من املقابلة وموعد بمكان املتعلقة

 في الكليات بعض تشترطها التي الاختبارات أو الشخصية املقابلة بموعد الالتزام الى املرشحات جميع السديس ودعت

 عليه سيترتب الشخصية املقابلة أو لالختبار املرشحة حضور  عدم أن إلى ,مشيرة هـ  1437 / 9 / 23إلى  21من الفترة

  القبول  من استبعادها
ً
 .والسداد التوفيق للطالبات متمنية بالبوابة, املشتركة ألاربع الجامعات في نهائيا
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 م 2016 يونيو 9-هـ 1437 رمضان 4 الخميس

 يف طالبة 1156 به قامت توعيا نشاطا   30 .. التطوعي العطاء نورة نادي
 نورة األمرية جامعة

 بنت نورة ألاميرة جامعة في املستمر والتعليم املجتمع خدمة لعمادة التابع التطوعي العطاء نورة نادي قّدم 

   30عبدالرحمن
ً
 الجامعة طالبات من متطوعة طالبة 1156به قامت وخارجها الجامعة داخل متنوعا نشاطا

 ملتقى في املشاركة بين النشاطات تنوعت حيث , 1436/1437الدراس ي للعام  للنادي التشغيلية الخطة ضمن  وذلك

 وورشة التطوعي, العمل ثقافة لنشر نورة الاميرة جامعة مدارس وزيارة الانشطة, وكالة تنظمه التي للندية التعريفي

 شعار تحت تثقيفية وحملة الثدي, بسرطان الخاصة زهرة جمعية وزيارة , للطفال التعليمة الوسائل إنتاج  عمل

 استهدفت والتي "غيرك أسعد "وحملة الجامعة, لطالبات وسلم عليه هللا صلى الرسول  اخالقيات لنشر (خير فينا)

 عاملة,  50يقارب ملا جماعي إفطار  وعمل عليهم, غداء  وجبة 300توزيع تم حيث والنساء الرجال الامن موظفات

 التأهيل ملركز زيارة النادي نشاطات شملت كما الجامعة, داخل الحافالت لسائقي غداء وجبة  50إلعداد باإلضافة

 انتفاع لتعميم "املذكرات"و الدراسية الكتب لتبادل حملة أقام كما الخاصة, الاحتياجات ذوي  للطفال الشامل

 في النادي شارك كما منتجاتهن, وبيع مواهبهن وعرض الطالبات مشاريع لتسويق وحملة منها, الجامعة طالبات

( بنادي نورة العطاء التطوعي, باإلضافة إلى استضافة نادي 10Ksa)خير ألف بمبادرة لتعريف النقي الفن معرض

تكامل للتعريف باألندية ومشاركتهم بالتعريف بنادي نورة العطاء التطوعي, كما تضمنت ألانشطة حملة )نجعل 

امة ال تقرأ تقرأ( والتي تهدف إلعداد مكتبة خاصة للتطوع, وحملة )ُمكّرم وُيرفع( تعنى بجمع املصاحف و تغليفها 

 من النشاطات إلانسانية والثقافية.مصحف, باإلضافة إلى العديد  130بشكل مرتب حيث تم توزيع 

الجدير بالذكر أن نادي نورة العطاء التطوعي يأتي متفقا مع رؤية عمادة خدمة املجتمع في الجامعة التي تهتم 

بإعداد طالبة جامعة متميزة الوعي والتدريب ذات شخصية متكاملة وفاعلة تسهم في بناء مجتمعنا وتسير بالوطن 

لعمادة التي تؤكد على إتاحة الفرصة للطالبات الستثمار طاقاتهن في برامج وفعاليات هادفة نحو العاملية, ورسالة ا

 ومفيدة تكشف عن مواهبهن وتنمي قدراتهن بما يخدم الطالبة والجامعة.
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 تنفرد بتطبيق نظام القبول املباشر يف الكليات الصحيةجامعة األمرية نورة 
 للتعريف بالقبول املباشر, وذلك في  

ً
أقامت جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة بكلية التمريض ركنا

استقبال الطالبات الالتي حضرن لالختبار التحصيلي, حيث تم توزيع كتيبات تحتوي على شرح مختصر ملهنة 

صاته املختلفة, كما لوحظ الاقبال من الطالبات والامهات على حد سواء حيث طرح الكثير منهن التمريض وتخص

أسئلة حول التخصصات وطريقة التقديم والشروط املطلوبة للقبول بعد أن استمعن لشرح واف  حول أخصائي 

و  راحية,التمريض, والتخصصات املتاحة مثل اختصاص ي تثقيف وتمريض سكري, و تمريض العمليات الج

تمريض ألاطفال, وتمريض الحروق, وتمريض النساء و الوالدة, والعناية الحرجة, كما تم استعراض الفرص 

الوظيفية املتوفرة, ويعتبر هذا الركن امتداًدا ألركان مماثلة سبق أن أقامتها كلية التمريض, في السنة التحضيرية, 

 ملباشر وآليته.واملدارس الثانوية, وذلك بهدف التعريف بالقبول ا

الجدير بالذكر أن آلية القبول املباشر تطبق ألول مرة هذا العام, حيث تعد كلية التمريض الكلية الصحية ألاولى 

في جامعة الاميرة نورة التي تطبق هذه الالية في القبول, ويجب إلاشارة هنا إلى أن القبول املباشر يقصد به اتاحة 

الختيار تخصص التمريض قبل الالتحاق بالسنة التحضيرية بشرط ان تنطبق  الفرصة لخريجات الثانوية العامة

عليها الشروط تحت مبدأ التنافس بخالف الطريقة املتبعة وهي اختيار الطالبات للتخصص بعد اجتياز السنة 

 التحضيرية.
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 م 2016 يونيو 12-هـ 1437 رمضان 7 األحد

العاملية.. موظفات جامعة األمرية نورة ينهني دورة  NUVIAحتت اشراف 
 احلماية من اإلشعاع يف براغ

أخضعت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن موظفات وحدة الرقابة إلاشعاعية بوكالة الجامعة للشؤون    

التعليمية لبرنامج متكامل في الحماية من إلاشعاع ورفع مستوى ثقافة ألامن وألامان في املرافق واملؤسسات التي 

رافق الخاضعة للرقابة إلاشعاعية في تشمل ممارسات إشعاعية, باإلضافة إلى عدد من موظفات وموظفي امل

الجامعة ومستشفى امللك عبدهللا الجامعي وذلك في العاصمة التشيكية براغ, حيث تعتبر الشركة املنفذة 

 في مجال الصناعات النووية واملجاالت إلاشعاعية وقد أصبحت NUVIAللبرنامج )
ً
( من الشركات الرائدة عامليا

الخدمات والبرامج الاستشارية في الحماية من إلاشعاع للجهات الحكومية  من الشركات املوثوقة في توفير 

ي أن الجودة ف الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نادرة املعجل  والوكاالت الدولية, من جهتها أكدت وكيلة 

 من أساسيات ديننا الحنيف , ومنه ُبنيت رؤية واضحة في إعداد كوادر بشري
ً
ة مدربة العمل وإتقانه أساسا

ومؤهلة على املستوى املحلي والدولي في مجال ألامن وألامان النووي من إلاشعاع, وبينت الوكالة أن البرنامج 

حرص على إكساب املتدربات خلفية علمية واضحة ومستفيضة عن أساسيات الفيزياء الذرية والنووية وقياس 

ية من إلاشعاع املؤين, وكذلك إكساب املتدربات الجرعات إلاشعاعية والتأثيرات البيولوجية لإلشعاع والحما

 املهارات الالزمة ملمارسة العمل امليداني في مجال الحماية من إلاشعاع.
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 خدمة ضمن يأتي العاملية الصحية باأليام املشاركة: نورة األمرية جامعة
 اجملتمع

 والعربية والاقليمية املحلية املناسبات كل في الفعالة املشاركة على عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة تحرص

 وألايام عموما, واملرأة والتعليم بالوطن العالقة ذات العاملية باأليام الاحتفاء على تحرص كما العالقة, ذات والعاملية

 بمنسوباتها العاملية الصحية ألايام في الصحية بالكليات ممثلة تشارك حيث الخصوص, وجه على العاملية الصحية

 ملكافحة العالمي اليوم في الاسنان طب كلية شاركت حيث املجتمع, مع والتفاعل الوعي نشر بهدف وذلك وطالباتها

 الطالبات وتثقيف ومنسوباتها, الكلية لطالبات تنميتها وكيفية ومتطلباتها النزاهة مفهوم تعزيز بهدف الفساد

 واستضافت العالمي, الصحة يوم في الكلية شاركت كما ملكافحته, الصحيحة والطرق  الفساد بمعيار واملنسوبات

 املختصة بالجهات الطالبات وتزويد توعوية برامج تقديم تخللها فعالية في الثدي سرطان ملكافحة زهرة جمعية الكلية

 وفعاليات أنشطة البشري  الطب كلية قدمت أخرى  جهة من املصابة, للحاالت الاحتياجات وتلبية خدماتال بتقديم

 حملة في وكذلك تجنبها, طرق  مع املختلفة القلب أمراض استعراض تم حيث للقلب العالمي اليوم في عمل وورش

 .الجامعي عبدهللا امللك مستشفى في املهنة يوم حملة الى باإلضافة متتاليين ليومين الحركة فرط

 شأنه مامن كل في املشاركة على العالم في نسائية جامعة أكبر حرص أن الجامعة في الصحية الشؤون وكالة وأكدت

 الكليات أن أكدت كما وغاياتها, وأهدافها ورؤيتها الجامعة رسالة مع متوافقا وارشادها وتوعيتها للمرأة تثقيف

 بجهود الوكالة ونّوهت الجامعة, وخارج داخل الصحية الثقافة ونشر واملرأة املجتمع خدمة في تتفانى الصحية

 .املستمرة ومتابعتها العميل هدى.د الجامعة مديرة معالي وتوجيهات واملنسوبات الطالبات
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 المجتمع وسيدات األميرات من عدٍد بحضور

 بنت رميا برعاية الرمضاني السحور حفل تقيم "داون متالزمة صوت "

 سلطان

 بن سلطان بنت ريما ألاميرة برعاية الثالث, الرمضاني السحور  حفل "صوت "داون  متالزمة صوت جمعية نظمت

 العام وألامين إلادارة مجلس عضوة عبدالعزيز بن خالد بنت موض ي ألاميرة بحضور  إلادارة, مجلس رئيسة عبدالعزيز

 من وعدد   الصندوق, وأمين إلادارة مجلس عضوة عبدالعزيز بن عبداملحسن بن بدر بنت بسمة وألاميرة للجمعية,

 من كل عبدالعزيز, بن نايف بن محمد بنت لولوة ألاميرة رأسهم وعلى الحضور, استقبال في وكان . املجتمع سيدات

 التنفيذية املديرة ملك فاطمة وألاستاذة الجمعية إدارة مجلس رئيسة نائبة بابقي محمد بنت نوال السيدة

 ذوي  تمكين في وجهودها داون, متالزمة صوت جمعية أنشطة على الحضور  تعرف السحور  حفل وخالل. للجمعية

 وألابحاث والتدريب, العالمي املستوى  ذي التعليم خالل من السعودية العربية اململكة في داون  متالزمة

 ألاميرة داون  متالزمة صوت جمعية إدارة مجلس رئيسة عن نيابة الجمعية, إدارة مجلس رئيسة نائبة قدمت. والتوعية

 عبدالعزيز, بن نايف بن محمد بنت لولوة للميرة تذكارية هدية هللا, حفظها سعود آل عبدالعزيز بن سلطان بنت ريما

مت حيث
ّ
 آل عبدالعزيز بن نايف بن محمد ألامير امللكي السمو لصاحب الجمعية من املقدم الشكر درع أيًضا تسل

 تقديًرا وذلك متالزمة, صوت لجمعية الفخري  الرئيس الداخلية وزير الوزراء, مـجلس رئيس نائب العهـد, ولي سعود

 شكر درع بتقديم إلادارة مجلس رئيسة نائبة تشرفت كما .وأبنائها ومنسوبيها للجمعية الالمحدود سموه لدعم

 مجلس لرئيس الثاني النائب العهد, ولي ولي سعود آل عبدالعزيز بن سلمان بن محمد ألامير امللكي السمو لصاحب

 من وتقديًرا عرفاًنا الجمعية, لدعم ريـال مليون   22بمبلغ سخًيا تبرًعا وتقديمه الجزلة ملساهمته الدفاع وزير الوزراء,

 تذكارًيا درًعا أيًضا بابقي نوال السيدة وقدمت .سموه بدور  داون  ملتالزمة عبدالعزيز بن نايف بن محمد مدارس أبناء

https://sabq.org/pFBCQv
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 شركة صاحبة سعود آل عبدالعزيز بن نايف بن محمد بنت سارة ألاميرة امللكي السمو لصاحبة املدارس أبناء من

 عبدالعزيز بن نايف بن محمد ملدارس الرياضية الصالة وتنفيذ بتصميم تكفلت حيث املحدودة للرياضة نيويو

 الحفل وتضمن .التربوي  والقسم املبكر التدخل ملبنى الداخلية الساحة في ألالعاب ومنطقة حطين بحي داون  ملتالزمة

دم العميل, هدى الدكتورة عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة ملديرة تكريًما
ُ
 مدارس أبناء باسم تذكاري  درع لها وق

 الجامعة وقدمت."  تتعب حتى العب "لفعالية التاسع الحفل الستضافة داون, ملتالزمة عبدالعزيز بن نايف بن محمد

 خدمة عمادة عميدة تكريم إلى باإلضافة مشرفة, بصورة وظهورها الفعالية لنجاح الالمحدود والدعم الجهود كل

 الجامعة مرافق وتهيئة الكبيرة لجهودهن العمادة عمل وفريق الهبدان آمال الدكتورة املستمر والتعليم املجتمع

 .الفعالية خالل ألاطفال الستقبال

 أبو فايزة السيدة الجمعية لعضوة وتقدير شكر درع داون  ملتالزمة عبدالعزيز بن نايف بن محمد مدارس أبناء وقدم 

دم الجمعية, تقيمها مناسبة كل في الالمحدود وعطائها لدعمها باشا
ُ
 السعد تهاني للستاذة درع نفسه الوقت في وق

 والضيافة املكان بتوفير ساهم والذي السحور, لحفل الستضافته النسائي امللتقى مركز عن نيابة املطعم مديرة

 .الالزمة التسهيالت جميع وتقديم

 صواني مبيعات من بنسبة سنوًيا الحفل دعم لقاء جوي  لحلويات درًعا داون  متالزمة صوت جمعية وقدمت 

بدرع لجهودها وعطائها  Fashion for all 5مجموعة الجمعية كرمت كما الجمعية, لصالح والشوكوالتة الحلويات

الالمحدود عبر تبرعهم بنسبة من مبيعات هدايا القرقيعان وتصميم خلفية نموذج فصل العالج الطبيعي وكروت 

 املجموعة.البيع والشكر, وسلم الدرع للستاذة مها العميري نيابة عن 

م وتضم تحت مظلتها مدارس محمد بن نايف بن عبد 2010ُيذكر أن جمعية صوت متالزمة داون تأسست عام  

العزيز ملتالزمة داون والتي تقدم أفضل املناهج والبرامج التربوية الفّعالة واملدروسة بالتعاون مع الاستشاريين 

تقبل يعيش فيه ألافراد من ذوي متالزمة داون مستقلين الدوليين في جميع مجاالت متالزمة داون, وتطمح في مس

 ومنتجين ومقّدرين في املجتمع.
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طبق نظام القبول املباشر يف كلياتها الصحية
ُ
 جامعة األمرية نورة ت

طبقت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن آلية جديدة للقبول املباشر تطبق ألول مرة في كلياتها الصحية, من 

ختلفة, بتخصصات الكلية امل املباشر,خالل تعريف الطالبات اللواتي حضرن الاختبار التحصيلي, بنظام القبول 

ن لفرص الوظيفية املتوفرة للمتقدمات. وُيعد الركوطريقة التقديم والشروط املطلوبة للقبول, كما تم استعراض ا

التعريفي الذي أعدته جامعة نورة للطالبات, امتداًدا ألركان مماثلة سبق أن أقامتها كلية التمريض, في السنة 

طبق 
ُ
التحضيرية, واملدارس الثانوية, إلى التعريف بالقبول املباشر وآليته بالكلية. حيث أن آلية القبول املباشر ت

ول مرة هذا العام, في حين تعد كلية التمريض الكلية الصحية ألاولى في جامعة ألاميرة نورة التي تطبق هذه آلالية أل 

في القبول, ويقصد بالقبول املباشر هو إتاحة الفرصة لخريجات الثانوية العامة الختيار تخصص التمريض قبل 

وط تحت مبدأ التنافس بخالف الطريقة املتبعة وهي الالتحاق بالسنة التحضيرية, بشرط أن تنطبق عليها الشر 

 اختيار الطالبات للتخصص بعد اجتياز السنة التحضيرية.
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 الصحيةجامعة األمرية نورة تطبق نظام القبول املباشر يف الكليات 
تعّرف كلية التمريض بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل ركنها بالقبول املباشر , الطالبات الالتي  

يحضرن هذه الفترة لالختبار التحصيلي , بتخصصات الكلية املختلفة , وطريقة التقديم والشروط املطلوبة للقبول 

  , كما تم استعراض الفرص الوظيفية املتوفرة .

يهدف الركن الذي يعد امتداًدا ألركان مماثلة سبق أن أقامتها كلية التمريض, في السنة التحضيرية, واملدارس و 

  الثانوية, إلى التعريف بالقبول املباشر وآليته بالكلية .

ي فمما يذكر أن آلية القبول املباشر تطبق ألول مرة هذا العام, حيث تعد كلية التمريض الكلية الصحية ألاولى 

جامعة ألاميرة نورة التي تطبق هذه آلالية في القبول, ويقصد بالقبول املباشر هو إتاحة الفرصة لخريجات الثانوية 

العامة الختيار تخصص التمريض قبل الالتحاق بالسنة التحضيرية بشرط أن تنطبق عليها الشروط تحت مبدأ 

”  خصص بعد اجتياز السنة التحضيرية. وفقا ملا ذكرتهالتنافس بخالف الطريقة املتبعة وهي اختيار الطالبات للت

 “.وظائف إلكترونية 
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 جامعة األمرية نورة تعلن عن موعد خميم " لقيا نورة " الصيفي
 10/  12  أعلنت مدارس جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن موعد انطالق املخيم الصيفي )لقيا نورة( وذلك في

والذي سيقام في مدارس جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن هذا الصيف من الثامنة صباحا وحتى   هـ1437/ 

عبر عدد من 16 -4ستهدف الفئات العمرية الثالثة مساًء, وسيكون املخيم عبارة عن برنامج توعوي وتثقيفي ي

مثل القران الكريم تالوة وحفظا, والسيرة النبوية, واملهندس الصغير,   الفقرات املتنوعة املناسبة لكل ألاعمار

والفن والرسم, والخوارزمي, واملبرمجون, واملصور الصغير, ونادي القراءة, وفن الاتيكيت, وأخالقيات استخدام 

الاجتماعي, وسيكون ليوم الخميس برامج خاصة مثل الرحالت والتاجر الصغير والطبيب الصغير, وسائل التواصل 

كما أكدت مديرة إدارة الاشراف على مدارس الجامعة الدكتورة مرفت بابعير أنه سيتم طرح برنامج للجادين فقط 

ذو  22شوال وحتى  12اسابيع تحت مسمى )مملكة الفصاحة( وذلك من  6ملدة  16 – 12للفئة العمرية من 

القعدة وذلك لتقوية اللغة العربية لدى الناشئة, يتخلل البرامج عدد من الفقرات مثل تحرير نص أدبي, وحلية 

طالب العلم, ولوحات فنية تحوي عبارات فصيحة, باإلضافة إلى التجويد املصور, وكذلك )متن الاجرومية( الذي 

بابعير أن الجامعة تولي هذه البرامج وألانشطة اهتماما بالغا, وتدعم يعتبر من أهم متون النحو العربي, وأكدت 

املدارس للقيام بمسؤولياتها تجاه الناشئة واملجتمع املحلي, وذلك بدعم هذه البرامج بكوادر بشرية وإمكانات تقنية 

 الي مديرة الجامعةعلى مستوى عال من الجودة والكفاءة, ونوهت بابعير بالرعاية التي تجدها املدارس من لدن مع

 الدكتورة هدى العميل.
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 يف املقيمات السعوديات لغري نورة األمرية جامعة يف للتقديم القبول فتح
 هـ1438/1437 اجلامعي للعام اململكة

علن
ُ
 العربية باململكة املقيمات السعوديات غير للمتقدمات القبول  باب فتح عن عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة ت

 هـ 1437/9/14ألاحد يوم من بدءً  وذلك هـ, 1438/1437القادم الجامعي للعام الداخلية املنح بنظام السعودية

 طلب أي  في ينظر لن بأنه علما  ,  م  2016/6/23املوافق هـ 1437/9/18الخميس يوم إلى  م 2016/6/19املوافق

 .املحددة الفترة نهاية بعد يصل

 : للتقديم املطلوبة الشروط

 ضرورة مع خارجها من أو اململكة داخل من يعادلها ما أو العاّمة الثانوية شهادة على حاصلة املتقدمة تكون  أن •

 اللغة بغير صدورها حال في معتمدة ترجمة وترجمتها عاملية مدرسة من أو اململكة خارج من الصادرة الشهادة معادلة

 .العربية

 .املفعول  سارية نظامية إقامة املتقدمة تحمل ان •

 .سنة (25ــ 17)بين ما املتقدمة عمر يكون  أن •

•  
ّ

 .سنوات خمس من أكثر الثانوية املرحلة من تخرجها على مض ى يكون  أال

 املاضية سنوات الثالث خالل أدتها قد تكون  أن على التحصيلي, واختبار العامة القدرات اختبار اجتياز ضرورة •

 .أقص ى كحد

  الئقة املتقدمة تكون  أن •
ً
 .صحيا

 :كالتالي قبولها بعد املتقدمة تدفعها دراسية رسوم •

 .دراس ي فصل لكل (ريال 7000)بواقع (ريال 14000)ألادبية للتخصصات الدراسة رسوم •

 .دراس ي فصل لكل (ريال 9000)بواقع (ريال18000)العلمية للتخصصات الدراسة رسوم •

 :املطلوبة الوثائق

https://www.watny1.com/jobs/534310.html
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 . وجدت إن والترجمة املعادلة إرفاق ضرورة مع العاّمة الثانوية شهادة من صورة •

 .املفعول  سارية املتقدمة إلقامة صورة •

 .املفعول  سارية (الكفيل )املتقدمة أمر ولي إقامة من صورة •

 .املفعول  ساري  للمتقدمة السفر جواز من صورة •

 .اململكة داخل من صادرة ثانوية شهادة تحمل ملن العامة والقدرات التحصيلي اختباري  اجتياز شهادة من صورة •

 :التقديم إجراءات

على الرابط املوضح باإلعالن في املدة   PDFصيغة بملف املطلوبة املستندات جميع بإرسال تقوم أن املتقدمة على

  املحددة, ولن ينظر في أي طلب قبول غير مستوفي الشروط أعاله أو أن تكون املستندات غير مكتملة.

 بأنه يحق للمتقدمة غير السعودية الالتحاق 
ً
  باملسارات التالية: علما

 ة غير ناطقة باللغة العربية مباشرة (.معهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها. ) تلحق به املتقدم• 

 كلية الخدمة الاجتماعية.• 

 –قسم العلوم الرياضية  –كلية العلوم• 

 –قسم الفيزياء  –كلية العلوم• 

 –قسم الكيمياء  –كلية العلوم• 

 –قسم ألاحياء  –كلية العلوم• 

 كلية اللغات .• 

 –قسم الجغرافيا  –كلية آلاداب • 

 – التاريخ  قسم –كلية آلاداب • 
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 –قسم الدراسات إلاسالمية  –كلية آلاداب • 

 –قسم اللغة العربية وآدابها  –كلية آلاداب • 

 –قسم املكتبات واملعلومات  –كلية آلاداب • 

 –قسم تقنية املعلومات  –كلية علوم الحاسب • 

 قسم علوم الحاسب –كلية علوم الحاسب • 

 – ت قسم نظم املعلوما –كلية علوم الحاسب • 

 -دبلوم–قسم العلوم إلادارية  –كلية املجتمع • 

 -دبلوم–قسم علوم الحاسب وتقنية املعلومات  –كلية املجتمع • 

 تنبيهات:

 .PDFاملخصص بصيغة   . ضرورة التقيد بإرسال املستندات املطلوبة عبر الرابط 1

 . سيتم استبعاد أي طلب ال يستوف الشروط واملستندات املطلوبة.2

تتحمل املتقدمة مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة . 3

 والتعديل عليه خالل فترة التقديم.

  . لن ينظر في أي طلب قبول خارج فترة التقديم املعلن عنها.4

 أنه سيتم اختيار املسار الذي ترغب الالتحاق فيه حال قب مسؤولية  . تتحمل املتقدمة 5
ً
ملتقدمة إلحاق ا ولها, علما

بمعهد تعليم اللغة العربية للناطقات بغيرها. )حيث أن الدراسة في الجامعة  غير الناطقة باللغة العربية مباشرة 

 باللغة العربية(.

 . تمنح كلية املجتمع الخريجات منها شهادة دبلوم فقط.6
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جميع الشروط املذكورة وتتعهد بصحة جميع البيانات التي دونتها . تقديم املتقدمة اقرار منها بأنها اطلعت على 7

  , وإذا تبين خالف ذلك يحق للجامعة استبعاد الطلب.

 ال يعني املوافقة النهائية مالم تشعر املتقدمة بذلك. . التقدم بطلب التحاق بالجامعة 8
ً
 واملوافقة عليه إلكترونيا

 لالستفسار :

00966118242348 

54009661182432 

00966118243205 
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

جامعة االمرية نورة حتدد مواعيد املقابالت الشخصية للمرشحات بكلية 
 التصاميم

أكدت عميدة القبول والتسجيل في جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة السديس, أن القبول  

إلالكتروني املوحد للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض هو خطوة رائدة يسرت إجراءات التقديم, مشيرة 

و الطالبة سواء في الكليات الصحية أ ألهمية ترتيب رغبات املتقدمات حسب التخصص والجامعة التي ترغب فيها

  العلمية أو إلانسانية.

وبينت أنه سيتم إعالن أسماء املرشحات الختبار موهبة في كلية التصاميم والفنون في جامعة ألاميرة نورة 

هـ. ويمكن للمرشحة 1437/ 9/ 17,واملرشحات للكليات الصحية في الجامعات الحكومية في الرياض يوم الاربعاء 

  رفة التفاصيل املتعلقة بمكان وموعد املقابلة من خالل حسابها في البوابة.مع

ودعت السديس جميع املرشحات الى الالتزام بموعد املقابلة الشخصية أو الاختبارات التي تشترطها بعض الكليات 

ابلة الشخصية سيترتب هـ ,مشيرة إلى أن عدم حضور املرشحة لالختبار أو املق 1437/  9/  23إلى  21في الفترة من 

 في الجامعات ألاربع املشتركة بالبوابة, متمنية للطالبات التوفيق والسداد.
ً
 عليه استبعادها من القبول نهائيا

 

 م 2016 يونيو 25-هـ 1437 رمضان 20 السبت

 جامعة نورة تنظم خميما  صيفيا  مبدارسها الشهر القادم

news/540146.html-turallhttps://www.watny1.com/cu 

 

 

 

 

 

https://www.watny1.com/general-news/536257.html
https://www.watny1.com/general-news/536257.html
https://www.watny1.com/cultural-news/540146.html
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 م 2016 يونيو 28-هـ 1437 رمضان 23 اإلثنين

ا مبدارسها الشهر القادم
 
ا صيفي

 
 جامعة نورة تنظم خميم

http://sofaraa.net/archives/144669 

 
 م 2016 يونيو 29-هـ 1437 رمضان 24 الثالثاء

   «ابدأها صح يف رمضان"جامعة نورة تشارك يف محلة 

شاركت جامعة ألاميرة نورة ممثلة بعضوات هيئة التدريس وطالبات الامتياز من قسم علوم الصحة بكلية الصحة 

ير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات إلانسانية وعلوم التأهيل مسار التغذية إلاكلينيكية حملة نظمتها مدينة ألام

دع رمضان يكون فرصتك لتغيير أسلوب حياتك ونمط غذائك لتكون “تحمل اسم )ابدأها صح في رمضان(, وشعار 

 ”.بصحة أفضل

وتهدف الحملة إلى التوعية بالتغذية الصحية السليمة في رمضان, وقد افتتحت الحملة عضو هيئة التدريس في 

لوم التأهيل بالجامعة د. ندى بن عجيبة بكلمة أكدت فيها على أهمية الشراكة لخدمة املجتمع كلية الصحة وع

من خالل تحسين السلوك الغذائي والتشجيع على النشاط البدني والتأكيد على أهمية استغالل شهر رمضان 

ن هي ركن حمية الفضيل للحث على التغيير للفضل, ثم انطلقت أعمال الحملة التي تكونت من خمسة أركا

السكري, ركن الحمية الصح, ركن جراحات السمن, ركن الحمية إلنقاص الوزن, وركن ألاطفال, حيث قدمت 

طالبات الامتياز وفاء املسفر, مها الشهري, لمى التركي, عهود العيس ى, إرادة الجبل, هديل السيد, وهناء الجبري 

التأكيد على أهمية الحفاظ على أسلوب حياة صحي, تخلله توزيع  في ألاركان املعلومات املناسبة واملهمة للزوار مع

بروشورات تحتوي على املعلومات الصحية التوعوية, كما تم قياس نسبة السكر بالدم والضغط ومؤشر كثلة 

 الجسم.

http://sofaraa.net/archives/144669
http://sofaraa.net/archives/144689
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 م 2016 يونيو 29-هـ 1437 رمضان 24 الثالثاء

أطلقتها مدينة األمري سلطان للخدمات اإلنسانية جامعة االمرية نورة 

 تشارك يف محلة )ابدئها صح يف رمضان( 

شاركت جامعة الاميرة نورة ممثلة بعضوات هيئة التدريس وطالبات الامتياز من قسم علوم الصحة بكلية الصحة  

وعلوم التأهيل مسار التغذية الاكلينيكية حملة نظمتها مدينة ألامير سلطان بن عبد العزيز للخدمات إلانسانية 

ك لتغيير أسلوب حياتك و نمط غذائك دع رمضان يكون فرصت“تحمل اسم )ابدأها صح في رمضان(, وشعار 

, حيث هدفت الحملة إلى التوعية بالتغذية الصحية السليمة في رمضان, وقد افتتحت ”لتكون بصحة أفضل

الحملة عضو هيئة التدريس في كلية الصحة وعلوم التأهيل بالجامعة الدكتورة ندى بن عجيبة بكلمة أكدت فيها 

ن خالل تحسين السلوك الغذائي والتشجيع على النشاط البدني والتأكيد على أهمية الشراكة لخدمة املجتمع م

على أهمية استغالل شهر رمضان الفضيل للحث على التغيير للفضل, ثم انطلقت أعمال الحملة التي تكونت من 

خمسة اركان هي ركن حمية السكري , ركن الحمية الصح, ركن جراحات السمن, ركن الحمية إلنقاص الوزن, 

ن ألاطفال, حيث قدمن طالبات الامتياز وفاء املسفر , مها الشهري , لمى التركي , عهود العيس ى , إرادة الجبل ورك

, هديل السيد و هناء الجبري في ألاركان املعلومات املناسبة و املهمة للزوار مع التأكيد على أهمية الحفاظ على 

علومات الصحية التوعوية, كما تم قياس نسبة السكر أسلوب حياة صحي, تخلله توزيع بروشورات تحتوي على امل

 حيث أشادت عميدة كلية  بالدم و الضغط و مؤشر كثلة الجسم .
ً
الجدير بالذكر أن الحملة القت إقباال كبيرا

ة هيئة التدريس بقسم التغذي  الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة لينا فهمي حماد بالجهد املبذول و شكرت عضوات

وعلوم التأهيل مسار التغذية الاكلينيكية بالتعاون مع مدينة ألامير سلطان بن عبد العزيز للخدمات  بكلية الصحة

إلانسانية وكذلك شكرت طالبات الامتياز على جهودهن التي بذلوها خالل الحملة وشجعتهن على إقامة مثل هذه 

 أ
ً
 ن الجهود املكثفة التي بذلت من إدارةالحمالت التي تفيد املجتمع لنهوض بمجتمع متعلم ومثقف وواعي مؤكدة

الجامعة ساهمت بشكل كبير على فتح قنوات التواصل بين الطالبات وشرائح املجتمع مما أسهم في الحصول على 

 هذه النتائج املشرفة.

 

http://www.eshraqlife.net/95796.html
http://www.eshraqlife.net/95796.html
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 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

السعوديات لغري القبول باب فتح تعلن نورة األمرية جامعة  

أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن فتح باب القبول للمتقدمات غير السعوديات املقيمات باململكة بنظام 

 من يوم ألاحد 1438/ 1437ة للعام الجامعي القادم املنح الداخلي
ً
هـ, وحتى يوم 1437/ 9/ 14هـ, وذلك بدءا

   .هـ1437/ 9/ 18الخميس 

واشترطت الجامعة للقبول أن تكون املتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العاّمة أو ما يعادلها من داخل اململكة 

من خارج اململكة أو من مدرسة عاملية وترجمتها ترجمة معتمدة  أو من خارجها مع ضرورة معادلة الشهادة الصادرة

في حال صدورها بغير اللغة العربية, وأن تحمل املتقدمة إقامة نظامية سارية املفعول, وأن يكون عمر املتقدمة 

از تي( سنة, وأال يكون مض ى على تخرجها من املرحلة الثانوية أكثر من خمس سنوات, مع ضرورة اج25ــ17ما بين )

اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي, أو أن تكون قد أّدتها خالل الثالث سنوات املاضية كحد أقص ى, وأن 

.
ً
  تكون املتقدمة الئقة صحيا

وأوضحت الجامعة أن على املتقدمة الاطالع على تفاصيل إلاعالن والشروط على موقع الجامعة إلالكتروني, والتقيد 

( الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة PDFطلوبة عبر الرابط املخصص للمنح بصيغة )بإرسال املستندات امل

مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل 

 
ً
ئية ما ال يعني املوافقة النهافترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 لم تشعر املتقدمة بذلك.

 

 

 

 

http://www.sra7h.com/?p=261783&utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

جامعة االمرية نورة حتدد مواعيد املقابالت الشخصية للمرشحات بكلية 
 التصاميم

الدكتورة نورة السديس, أن القبول  عبدالرحمن الاميرة نورة بنتأكدت عميدة القبول والتسجيل في جامعة  

إلالكتروني املوحد للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض هو خطوة رائدة يسرت إجراءات التقديم, مشيرة 

ألهمية ترتيب رغبات املتقدمات حسب التخصص والجامعة التي ترغب فيها الطالبة سواء في الكليات الصحية أو 

  .لعلمية أو إلانسانيةا

وبينت أنه سيتم إعالن أسماء املرشحات الختبار موهبة في كلية التصاميم والفنون في جامعة ألاميرة نورة 

للمرشحة  ويمكن هـ. 1437/ 9/ 17,واملرشحات للكليات الصحية في الجامعات الحكومية في الرياض يوم الاربعاء 

  ملقابلة من خالل حسابها في البوابة.معرفة التفاصيل املتعلقة بمكان وموعد ا

ودعت السديس جميع املرشحات الى الالتزام بموعد املقابلة الشخصية أو الاختبارات التي تشترطها بعض الكليات 

هـ ,مشيرة إلى أن عدم حضور املرشحة لالختبار أو املقابلة الشخصية سيترتب  1437/  9/  23إلى  21في الفترة من 

 في الجامعات ألاربع املشتركة بالبوابة, متمنية للطالبات التوفيق والسداد.عليه استبعادها 
ً
 من القبول نهائيا

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sra7h.com/?p=262124
http://www.sra7h.com/?p=262124
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 م 2016 يونيو 17-هـ 1437 رمضان 12 الجمعة

 جامعة سعودية ضمن األفضل عربيا 19باألمساء.. 
جامعة عربية, وفق التصنيف الدولي للجامعات العربية لعام  100جامعة سعودية مواقعها بين أفضل  19احتلت 

2015- 2016. 

 10وتصدرت جامعة امللك فهد للبترول واملعادن املركز ألاول في القائمة للمرة الثانية على التوالي, بينما جاءت 

ا. بحسب مؤسسة "كيو إس" العاملية املتخصصة في تصنيف جامعة عربي   50جامعات سعودية ضمن قائمة أفضل 

جامعة  100الجامعات على مستوى العالم. وحلت جامعة امللك فهد للبترول واملعادن املركز ألاول لقائمة أفضل 

عربية, جاءت جامعة امللك سعود في الرياض في املركز الثاني, تلتها جامعة امللك عبدالعزيز في جدة, وجامعة أم 

لقرى في مكة املكرمة في املركز الرابع. وجاءت جامعات "امللك خالد بعسير.. امللك فيصل باألحساء.. إلامام محمد ا

بن سعود إلاسالمية.. الفيصل بالرياض.. ألامير سلطان بالرياض.. القصيم.. نجران.. إلاسالمية باملدينة املنورة.. 

ملجمعة.. ألاميرة نورة بالرياض.. ألامير محمد بن فهد بالشرقية, في الدمام.. دار الحكمة للبنات.. طيبة بالطائف.. ا

ا, وجاءت جامعة  50املراكز الالحقة. وحلت الجامعة ألامريكية ببيروت املركز الثاني في قائمة أفضل  جامعة عربي 

ركز الثامن أم القرى املامللك سعود في املركز الثالث, وجامعة امللك عبدالعزيز في املركز الرابع, بينما حققت جامعة 

. يذكر أن التصنيف يعتمد 22, وجامعة امللك فيصل في املركز الـ21عشر, وجاءت جامعة امللك خالد في املركز الـ

دولة عربية. ويعتمد التصنيف على  21جامعة في  270جامعة من أصل  192على نتيجة تحليل عام على عدد 

ة التعليم, ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطالب, والبحوث معايير, من بينها جود 9منهجية تقويم تضم 

 املنشورة ألعضاء الكادر التعليمي, ونسبة الطالب ألاجانب, باإلضافة للسمعة ألاكاديمية للجامعة.

 

 

 

http://www.ajel.sa/local/1757581
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 م 2016 يونيو 22-هـ 1437 رمضان 17 الخميس

 احلكومية اجلامعات يف للطالبات الشخصية للمقابالت املرشحات إعالن
 الرياض مبدينة

 بالرياض, الحكومية بالجامعات للطالبات املوحد للقبول  إلاشرافية اللجنة اللجنة عضو )السديس نورة .د أعلنت

 املوحد القبول  بوابة أن , (2016يونيو  22)ألاربعاء ,(عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة بجامعة والتسجيل القبول  عميدة

 .املتقدمات جميع البوابة استقبلت حيث هـ؛ 1437 /9 /16الثالثاء يوم إغالقها تم للطالبات

دت
ّ
 الجامعة ملعرفة املوحد إلالكتروني القبول  بوابة موقع في حسابها على املرشحة دخول  ضرورة السديس وأك

 هوية يثبت ما إحضار ضرورة مع الاختبار, أو ةاملقابل وموعد مكان على والاطالع فيه, ترشيحها تم الذي والتخصص

 .كاف بوقت املوعد قبل والحضور  املرشحة

 21-  /9 /23الثالثاء إلى ألاحد من الفترة في ستكون  التي للمقابالت, املعلنة املواعيد حسب بالحضور  لاللتزام ودعت

ا القبول  من الطالبة استبعاد عليه سيترتب وإال هـ,1437  .بالبوابة املشتركة ألاربع الجامعات في نهائي 

 بالقبول, الخاصة وإلاعالنات إلاجراءات لجميع املعتمد املرجع يعّد  إلالكترونية البوابة في الطالبة حساب بأن وأفادت

 .القبول  إجراءات جميع ومتابعة حساباتهن على الدخول  الطالبات جميع على يستوجب ما

 سعود, امللك جامعة عبدالرحمن, بنت نورة ألاميرة جامعة )ألاربع بالجامعات الصحية للكليات املرشحات إعالن وتم

 للمرشحات باإلضافة ,(الصحية للعلوم عبدالعزيز بن سعود امللك جامعة إلاسالمية, سعود بن محمد إلامام جامعة

ا املفاضلة تمت حيث اليوم, عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة في والفنون  التصاميم كلية في موهبة الختبار  آلي 

 .البوابة موقع على املعلنة القبول  معايير حسب
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 م 2016 يونيو 25-هـ 1437 رمضان 20 السبت

 األعمار مختلف لتناسب صممت برامج عبر

 القادم الشهر مبدارسها صيفيا   خميما   تنظم نورة جامعة

  القادم شوال شهر من 12 يوم بالرياض, عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة مدارس حددت
ً
 النطالق موعدا

 .والزيارات والرحالت والفنية والاجتماعية الثقافية البرامج من حزمة املتضمن " نورة لقيا " الصيفي املخيم فعاليات

  16 إلى 4 من العمرية الفئات املخيم يستهدف و
ً
 القرآن حفظ في ألاعمار مختلف لتناسب صممت برامج عبر عاما

 الصغير, واملصور  واملبرمجون, والخوارزمي, والرسم, والفن الصغير, واملهندس النبوية, ,والسيرة وتالوته الكريم

 والتاجر الرحالت إلى وإضافة الاجتماعي, التواصل وسائل استخدام وأخالقيات الاتيكيت, وفن القراءة, ونادي

  .الصغير والطبيب الصغير

 " الفصاحة مملكة " برنامج خصص أنه بابعير, مرفت الدكتورة الجامعة مدارس على الاشراف إدارة مديرة وبينت

  16 إلى 12 من العمرية للفئة
ً
 البرامج يتخلل حيث الناشئة, لدى العربية اللغة تقوية ,بهدف أسابيع 6 وملدة عاما

 وكذلك املصور, التجويد إلى إضافة فصيحة, عبارات تحوي  فنية ولوحات العلم, طالب وحلية أدبي, نص تحرير

  .الاجرومية متن

 الناشئة تجاه بمسؤولياتها للقيام املدارس وتدعم بالغا, اهتماما وألانشطة البرامج هذه تولي الجامعة أن وأكدت

 . التقنية وإلامكانات البشرية بالطاقات املحلي, واملجتمع
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 م 2016 يونيو 9-هـ 1437 رمضان 4 الخميس

 الصحية الكليات يف املباشر القبول نظام بتطبيق تنفرد نورة األمرية جامعة

  التمريض بكلية ممثلة عبدالرحمن بنت نورة الاميرة جامعة أقامت 
ً
 استقبال في وذلك املباشر, بالقبول  للتعريف ركنا

 التمريض ملهنة مختصر شرح على تحتوي  كتيبات توزيع تم حيث التحصيلي, لالختبار حضرن  الالتي الطالبات

 حول  أسئلة منهن الكثير طرح حيث سواء حد على والامهات الطالبات من الاقبال لوحظ كما املختلفة, وتخصصاته

 التمريض, أخصائي حول  واف   لشرح استمعن أن بعد للقبول  املطلوبة والشروط التقديم وطريقة التخصصات

 ألاطفال, تمريض و الجراحية, العمليات تمريض و سكري, وتمريض تثقيف اختصاص ي مثل املتاحة والتخصصات

 ويعتبر املتوفرة, الوظيفية الفرص استعراض تم كما الحرجة, والعناية الوالدة, و النساء وتمريض الحروق, وتمريض

 وذلك الثانوية, واملدارس التحضيرية, السنة في التمريض, كلية أقامتها أن سبق مماثلة ألركان امتداًدا الركن هذا

 .وآليته املباشر بالقبول  التعريف بهدف

 في ألاولى الصحية الكلية التمريض كلية تعد حيث العام, هذا مرة ألول  تطبق املباشر القبول  آلية أن بالذكر الجدير 

 الفرصة اتاحة به يقصد املباشر القبول  أن إلى هنا إلاشارة ويجب القبول, في الالية هذه تطبق التي نورة الاميرة جامعة

 عليها تنطبق ان بشرط التحضيرية بالسنة الالتحاق قبل التمريض تخصص الختيار العامة الثانوية لخريجات

 .التحضيرية السنة اجتياز بعد للتخصص الطالبات اختيار وهي املتبعة الطريقة بخالف التنافس مبدأ تحت الشروط
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 م 2016 يونيو 9-هـ 1437 رمضان 4 الخميس

 نورة األمرية جامعة يف طالبة 1156 به قامت توعيا نشاطا   30

 بنت نورة ألاميرة جامعة في املستمر والتعليم املجتمع خدمة لعمادة التابع التطوعي العطاء نورة نادي قّدم

  30 عبدالرحمن
ً
 الجامعة طالبات من متطوعة طالبة1156 به قامت وخارجها الجامعة داخل متنوعا نشاطا

 ملتقى في املشاركة بين النشاطات تنوعت حيث ,1436/1437 الدراس ي للعام  للنادي التشغيلية الخطة ضمن  وذلك

 وورشة التطوعي, العمل ثقافة لنشر نورة الاميرة جامعة مدارس وزيارة الانشطة, وكالة تنظمه التي للندية التعريفي

 شعار تحت تثقيفية وحملة الثدي, بسرطان الخاصة زهرة جمعية وزيارة , للطفال التعليمة الوسائل إنتاج  عمل

 استهدفت والتي "غيرك أسعد" وحملة الجامعة, لطالبات وسلم عليه هللا صلى الرسول  اخالقيات لنشر (خير فينا)

 عاملة, 50 يقارب ملا جماعي إفطار  وعمل عليهم, غداء  وجبة300 توزيع تم حيث والنساء الرجال الامن موظفات

 التأهيل ملركز زيارة النادي نشاطات شملت كما الجامعة, داخل الحافالت لسائقي غداء وجبة 50 إلعداد باإلضافة

 انتفاع لتعميم "املذكرات"و الدراسية الكتب لتبادل حملة أقام كما الخاصة, الاحتياجات ذوي  للطفال الشامل

 في النادي شارك كما منتجاتهن, وبيع مواهبهن وعرض الطالبات مشاريع لتسويق وحملة منها, الجامعة طالبات

( بنادي نورة العطاء التطوعي, باإلضافة إلى استضافة نادي 10Ksa)خير ألف بمبادرة لتعريف النقي الفن معرض

تكامل للتعريف باألندية ومشاركتهم بالتعريف بنادي نورة العطاء التطوعي, كما تضمنت ألانشطة حملة )نجعل 

امة ال تقرأ تقرأ( والتي تهدف إلعداد مكتبة خاصة للتطوع, وحملة )ُمكّرم وُيرفع( تعنى بجمع املصاحف و تغليفها 

 من النشاطات إلانسانية والثقافية.مصحف, باإلضافة إلى العديد  130بشكل مرتب حيث تم توزيع 

الجدير بالذكر أن نادي نورة العطاء التطوعي يأتي متفقا مع رؤية عمادة خدمة املجتمع في الجامعة التي تهتم 

بإعداد طالبة جامعة متميزة الوعي والتدريب ذات شخصية متكاملة وفاعلة تسهم في بناء مجتمعنا وتسير بالوطن 

لعمادة التي تؤكد على إتاحة الفرصة للطالبات الستثمار طاقاتهن في برامج وفعاليات هادفة نحو العاملية, ورسالة ا

 ومفيدة تكشف عن مواهبهن وتنمي قدراتهن بما يخدم الطالبة والجامعة.
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 م 2016 يونيو 12-هـ 1437 رمضان 7 األحد

 

 ألمرية نورة ينهني دورة احلماية من اإلشعاع يف براغموظفات جامعة ا

أخضعت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن موظفات وحدة الرقابة إلاشعاعية بوكالة الجامعة للشؤون  

التعليمية لبرنامج متكامل في الحماية من إلاشعاع ورفع مستوى ثقافة ألامن وألامان في املرافق واملؤسسات التي 

افق الخاضعة للرقابة إلاشعاعية في تشمل ممارسات إشعاعية, باإلضافة إلى عدد من موظفات وموظفي املر 

الجامعة ومستشفى امللك عبدهللا الجامعي وذلك في العاصمة التشيكية براغ, حيث تعتبر الشركة املنفذة للبرنامج 

(NUVIA في مجال الصناعات النووية واملجاالت إلاشعاعية وقد أصبحت من الشركات 
ً
( من الشركات الرائدة عامليا

لخدمات والبرامج الاستشارية في الحماية من إلاشعاع للجهات الحكومية والوكاالت الدولية, من املوثوقة في توفير ا

 من   الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة نادرة املعجل  جهتها أكدت وكيلة
ً
أن الجودة في العمل وإتقانه أساسا

مدربة ومؤهلة على املستوى املحلي أساسيات ديننا الحنيف , ومنه ُبنيت رؤية واضحة في إعداد كوادر بشرية 

والدولي في مجال ألامن وألامان النووي من إلاشعاع, وبينت الوكالة أن البرنامج حرص على إكساب املتدربات خلفية 

علمية واضحة ومستفيضة عن أساسيات الفيزياء الذرية والنووية وقياس الجرعات إلاشعاعية والتأثيرات 

من إلاشعاع املؤين, وكذلك إكساب املتدربات املهارات الالزمة ملمارسة العمل  البيولوجية لإلشعاع والحماية

 امليداني في مجال الحماية من إلاشعاع.
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 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

 

 عبدالرمحنمرية نورة بنت قبول غري السعوديات جبامعة األ
أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن فتح باب القبول للمتقدمات غير السعوديات املقيمات باململكة بنظام 

 من يوم ألاحد املقبل وحتى الخميس
ً
 .رمضان الجاري   18املنح الداخلية للعام الجامعي القادم, وذلك بدءا

على شهادة الثانوية العاّمة أو ما يعادلها من داخل اململكة واشترطت الجامعة للقبول أن تكون املتقدمة حاصلة 

أو من خارجها مع ضرورة معادلة الشهادة الصادرة من خارج اململكة أو من مدرسة عاملية وترجمتها ترجمة معتمدة 

دمة قفي حال صدورها بغير اللغة العربية, وأن تحمل املتقدمة إقامة نظامية سارية املفعول, وأن يكون عمر املت

( سنة, وأال يكون مض ى على تخرجها من املرحلة الثانوية أكثر من خمس سنوات, مع ضرورة اجتياز 25ــ17ما بين )

اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي, أو أن تكون قد أّدتها خالل الثالث سنوات املاضية كحد أقص ى, وأن 

.
ً
  تكون املتقدمة الئقة صحيا

املتقدمة الاطالع على تفاصيل إلاعالن والشروط على موقع الجامعة إلالكتروني, والتقيد  وأوضحت الجامعة أن على

( الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة PDFبإرسال املستندات املطلوبة عبر الرابط املخصص للمنح بصيغة )

ابعة والتعديل عليه خالل مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملت

 ال يعني املوافقة النهائية ما 
ً
فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 لم تشعر املتقدمة بذلك.
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 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

 السعوديات لغري القبول باب فتح تعلن نورة األمرية جامعة

 بنظام باململكة املقيمات السعوديات غير للمتقدمات القبول  باب فتح عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة أعلنت

  وذلك هـ, 1438 /1437القادم الجامعي للعام الداخلية املنح
ً
  /9 /18الخميس وحتى املقبل, ألاحد يوم من بدءا

 .هـ1437

 أو اململكة داخل من يعادلها ما أو العاّمة الثانوية شهادة على حاصلة املتقدمة تكون  أن للقبول  الجامعة واشترطت

 في معتمدة ترجمة وترجمتها عاملية مدرسة من أو اململكة خارج من الصادرة الشهادة معادلة ضرورة مع خارجها من

 بين ما املتقدمة عمر يكون  وأن املفعول, سارية نظامية إقامة املتقدمة تحمل وأن العربية, اللغة بغير صدورها حال

 اختبار اجتياز ضرورة مع سنوات, خمس من أكثر الثانوية املرحلة من تخرجها على مض ى يكون  وأال سنة, (25ــ17)

 تكون  وأن أقص ى, كحد املاضية سنوات الثالث خالل أّدتها قد تكون  أن أو التحصيلي, واختبار العامة القدرات

  الئقة املتقدمة
ً
 .صحيا

 والتقيد ,إلالكتروني الجامعة موقع على والشروط إلاعالن تفاصيل على الاطالع املتقدمة على أن الجامعة وأوضحت

( الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة  PDF)بصيغة للمنح املخصص الرابط عبر املطلوبة املستندات بإرسال

مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل 

 ال يعني املوافقة النهائية ما فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة 
ً
واملوافقة عليه إلكترونيا

 لم تشعر املتقدمة بذلك.

 
 

 

http://www.alymaamh.com/news.php?action=show&id=11915&utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed


 
 

 
74 

 م 2016 يونيو 20-هـ 1437 رمضان 15 اإلثنين

 

 جامعة على مستوى الوطن العربي 100جامعة نورة ضمن أفضل 

 100" للتصنيف الدولي ألفضل QSُصنفت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ضمن قائمة الهيئة الدولية " 

  م.2016جامعة على مستوى الوطن العربي لعام 

وشملت معايير التقييم تسعة محاور أساسية تمحورت حول السمعة العلمية للجامعة على النطاق ألاكاديمي 

ولدى أرباب العمل لخريجيها, ومكانتها في املجتمع املحلي وإلاقليمي والدولي, باإلضافة إلى عدد من العوامل التي 

ى املختلفة, وتمثل فاعلية موقعها إلالكتروني علتحص ي أعداد طالبها وهيئتها التعليمية بمؤهالتهم وخلفياتهم 

الشبكة العنكبوتية إحدى محاور التقييم, باإلضافة إلى دورها الفعال في إثراء البحث العلمي و ثقافة نشره في 

  العديد من املجاالت من خالل إسهامات أعضاء هيئتها التعليمية وتميز اهتماماتهم البحثية.

جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن كجامعة ناشئة خالل الفترة الوجيزة املاضية كانت  الجدير بالذكر أن إنجازات

 .2016" العاملية لتصنيف الجامعات العربية في عام  QSعنصرا أساسيا في تبوئها مركزا مرموقا في منظمة " 

بنت عبدالرحمن بقيادة  وأكدت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن الزامل أن جامعة ألاميرة نورة

معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل تذلل جميع العقبات لتحفيز وتطوير عوامل إلانجازات, حيث تسعى 

يع محددة على جم استراتيجيةالجامعة جاهدة لتحقيق أعلى املراتب داخليا وخارجيا عبر العمل املنظم الجاد وفق 

الذي تحقق للجامعة في عامها الثامن إال دليل على تكاتف الجهود والعمل الصعد واملستويات, وما هذا الانجاز 

 " للتصنيف الدولي. QSاملنظم الذي جاء موافقا ملعايير تقييم الهيئة الدولية " 
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 م 2016 يونيو 20-هـ 1437 رمضان 15 اإلثنين

 2016جامعة عربية لعام  100جامعة األمرية نورة ضمن أفضل 
13431-a.net/cihttp://mvrmed 
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 م 2016 يونيو 20-هـ 1437 رمضان 15 اإلثنين

 جامعة 100جامعة األمرية نورة جامعة ناشئة وصنفت ضمن أفضل 

 100" للتصنيف الدولي ألفضل QSتصنف جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ضمن قائمة الهيئة الدولية "

  م.2016وطن العربي لعام جامعة على مستوى ال

وشملت معايير التقييم تسعة محاور أساسية تمحورت حول السمعة العلمية للجامعة على النطاق ألاكاديمي 

ولدى أرباب العمل لخريجيها, ومكانتها في املجتمع املحلي وإلاقليمي والدولي, باإلضافة إلى عدد من العوامل التي 

مية بمؤهالتهم وخلفياتهم املختلفة, وتمثل فاعلية موقعها إلالكتروني على تحص ي أعداد طالبها وهيئتها التعلي

الشبكة العنكبوتية إحدى محاور التقييم, باإلضافة إلى دورها الفعال في إثراء البحث العلمي و ثقافة نشره في 

  العديد من املجاالت من خالل إسهامات أعضاء هيئتها التعليمية وتميز اهتماماتهم البحثية.

ألاولى بالذكر أن إنجازات جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن كجامعة ناشئة خالل الفترة الوجيزة املاضية كانت 

 .2016" العاملية لتصنيف الجامعات العربية في عام  QSعنصرا أساسيا في تبوئها مركزا مرموقا في منظمة " 

مل أن جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بقيادة وأكدت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن الزا

معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل تذلل جميع العقبات لتحفيز وتطوير عوامل إلانجازات, حيث تسعى 

الجامعة جاهدة لتحقيق أعلى املراتب داخليا وخارجيا عبر العمل املنظم الجاد وفق استراتيجية محددة على جميع 

ستويات, وما هذا إلانجاز الذي تحقق للجامعة في عامها الثامن إال دليل على تكاتف الجهود والعمل الصعد وامل

 " للتصنيف الدولي. QSاملنظم الذي جاء موافقا ملعايير تقييم الهيئة الدولية " 
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 رمضان 17إعالن أمساء املرشحات الختبار موهبة بـ"تصاميم نورة" 

أوضحت عميدة القبول والتسجيل في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة السديس, أنه سيتم 

إعالن أسماء املرشحات الختبار موهبة في كلية التصاميم والفنون في جامعة ألاميرة نورة, واملرشحات للكليات 

 .1437/ 9/ 17الصحية في الجامعات الحكومية في الرياض ألاربعاء 

وقالت السديس في تصريح صحافي, يمكن للمرشحات معرفة التفاصيل املتعلقة بمكان وموعد املقابلة الشخصية 

من خالل بوابة الجامعة الالكترونية, مؤكدة أن القبول إلالكتروني املوحد للطالبات في الجامعات الحكومية 

 الرياض يعد خطوة رائدة يسرت إجراءات التقديم بشكل كبير.ب

وناشدت الطلبات املرشحات للقبول بكليات العاصمة الرياض الالتزام بموعد املقابلة الشخصية أو الاختبارات 

, مشيرة إلى أن عدم حضور املرشحة لالختبار 1437/ 9/ 23 – 21التي تشترطها بعض الكليات خالل الفترة من 

قابلة الشخصية سيترتب عليه استبعادها من القبول نهائيا في الجامعات ألاربع املشتركة بالبوابة, متمنية أو امل

 للطالبات التوفيق والسداد.
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 اضالري جبامعات النهائي للقبول شرط الشخصية املقابلة حضور: السديس
 احلكومية

 والتسجيل القبول  عميدة بالرياض, الحكومية بالجامعات للطالبات املوحد للقبول  الاشرافية اللجنة عضو أوضحت

 الثالثاء يوم إغالقها تم للطالبات املوحد القبول  بوابة أن السديس, نورة .د عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة بجامعة

 الجامعة ملعرفة إلالكتروني القبول  بوابة موقع إلى الطالبات دخول  ضرورة إلى الفتة هـ؛ 1437 /9 /16املوافق

 .الاختبار أو املقابلة وموعد مكان على والاطالع فيه, ترشيحها تم الذي والتخصص

 لإلجراءات الوحيد املعتمد املرجع يعّد  إلالكترونية البوابة في الطالبة حساب صحافية, تصريحات في السديس وقالت

 القبول, إجراءات ملتابعة حساباتهن على الدخول  جميعهن الطالبات على يستوجب ما بالقبول, الخاصة وإلاعالنات

 الثالثاء إلى ألاحد من الفترة في ستكون  التي للمقابالت, املعلنة املواعيد حسب بالحضور  الالتزام إلى الطالبات داعية

ا القبول  من الطالبة استبعاد عليه سيترتب وإال هـ,21- 1437 /9 /23  يذكر .بالبوابة املشتركة ألاربع الجامعات في نهائي 

 عبدالرحمن, بنت نورة ألاميرة جامعة )ألاربع بالجامعات الصحية للكليات املرشحات أسماء عن باألمس إلاعالن تم أن

 ,(الصحية للعلوم عبدالعزيز بن سعود امللك جامعة إلاسالمية, سعود بن محمد إلامام جامعة سعود, امللك جامعة

 تمت حيث عبدالرحمن, بنت نورة ألاميرة جامعة في والفنون  التصاميم كلية في موهبة الختبار للمرشحات باإلضافة

ا املفاضلة  .البوابة موقع على املعلنة القبول  معايير حسب الطالبات بين آلي 
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 الصحية الكليات يف املباشر القبول نظام بتطبيق تنفرد نورة األمرية جامعة

  التمريض, بكلية ممثلة عبدالرحمن, بنت نورة ألاميرة جامعة أقامت 
ً
 استقبال في املباشر بالقبول  للتعريف ُركنا

 التمريض ملهنة مختصر شرح على تحتوي  كتيبات توزيع تم حيث التحصيلي, لالختبار حضرن  الالتي الطالبات

 حول  أسئلة منهن الكثير طرح حيث سواء, حد على وألامهات الطالبات من إلاقبال لوحظ كما املختلفة, وتخصصاته

 التمريض, أخصائي حول  واف   لشرح استمعن أن بعد للقبول  املطلوبة والشروط التقديم وطريقة التخصصات

 ألاطفال, تمريض و الجراحية, العمليات وتمريض سكري, وتمريض تثقيف اختصاص ي مثل املتاحة والتخصصات

  .الحرجة والعناية الوالدة, و النساء وتمريض الحروق, وتمريض

 التمريض, كلية أقامتها أن سبق مماثلة ألركان امتداًدا الركن هذا ويعتبر املتوفرة, الوظيفية الفرص استعراض وتم

  .وآلياته املباشر بالقبول  التعريف بهدف وذلك الثانوية, واملدارس التحضيرية, السنة في

 في ألاولى الصحية الكلية التمريض كلية تعد حيث العام, هذا مرة ألول  تطبق املباشر القبول  آلية أن بالذكر الجدير

 الفرصة إتاحة به يقصد املباشر القبول  أن إلى هنا إلاشارة ويجب القبول, في ألالية هذه تطبق التي نورة ألاميرة جامعة

 عليهن تنطبق أن بشرط التحضيرية بالسنة الالتحاق قبل التمريض تخصص الختيار العامة الثانوية لخريجات

 .التحضيرية السنة اجتياز بعد للتخصص الطالبات اختيار وهي املتبعة الطريقة بخالف التنافس مبدأ تحت الشروط
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بد اهلل بن عبدالعزيز اجلامعي حيرز الريادة يف تصاميم مستشفى امللك ع 
 الطاقة والبيئة

حاز مستشفى امللك عبد هللا بن عبدالعزيز الجامعي, بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن, على شهادة نظام 

 (.USGBC( من املجلس ألامريكي للبنية الخضراء )LEEDالريادة في تصاميم الطاقة والبيئة )

مستشفى امللك عبد هللا بن عبدالعزيز الجامعي, من أكبر املستشفيات الحاصلة على املرتبة املوثقة من ويعد 

التصنيف في العالم من حيث املساحة, وهو من أوائل املستشفيات الحاصلة على شهادة نظام الريادة في تصاميم 

ن ات الكفاءة التشغيلية وتحقق ألاماالطاقة والبيئة في اململكة, حيث صمم املستشفى بصورة تحقق أعلى درج

  للعاملين واملرض ى في آن واحد.

على حساسات الحركة املتوفرة في جميع مرافق املستشفى والتي تتحكم في  الحتوائهكما يعتبر من املباني الذكية 

 شغولة.غير مإلاضاءة والتي تساهم في الحفاظ على الطاقة الكهربائية خالل ساعات النهار والليل في املناطق ال

وقال الدكتور أحمد بن محمد أبو عباة, املدير العام التنفيذي ملستشفى امللك عبدهللا بن عبدالعزيز الجامعي, 

إن حصولها على شهادة نظام الريادة في تصاميم الطاقة والبيئة من خالل تحقيق املتطلبات وفق معايير إعتماد 

املعرفة بأساليب البناء وألانظمة إلانشائية الحديثة والعمارة  املجلس ألامريكي للبنية الخضراء املبني على

 عن ترشيد استهالك 
ُ

املستدامة الصديقة للبيئة, التي حققت أكبر نسب ممكنة من إلاضاءة الطبيعية للمبنى, فضال

 ة.ز الطاقة واملياه وتوفير املساحات الخضراء, وما لذلك من أثر طبي إيجابي في توفير بيئة استشفائية ممي
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

 حتديد مواعيد املقابالت للمرشحات بكلية التصاميم جبامعة األمرية نورة

الدكتورة نورة السديس, أن القبول  أكدت عميدة القبول والتسجيل في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

إلالكتروني املوحد للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض هو خطوة رائدة يسرت إجراءات التقديم, مشيرة 

ألهمية ترتيب رغبات املتقدمات حسب التخصص والجامعة التي ترغب فيها الطالبة سواء في الكليات الصحية أو 

  العلمية أو إلانسانية.

ت أنه سيتم إعالن أسماء املرشحات الختبار موهبة في كلية التصاميم والفنون في جامعة ألاميرة نورة, وبين

ويمكن للمرشحة   هـ.1437/ 9/ 17واملرشحات للكليات الصحية في الجامعات الحكومية في الرياض يوم الاربعاء 

البوابة. ودعت السديس جميع املرشحات معرفة التفاصيل املتعلقة بمكان وموعد املقابلة من خالل حسابها في 

/  9/  23إلى  21إلى الالتزام بموعد املقابلة الشخصية أو الاختبارات التي تشترطها بعض الكليات في الفترة من 

هـ , مشيرة إلى أن عدم حضور املرشحة لالختبار أو املقابلة الشخصية سيترتب عليه استبعادها من القبول  1437

 في الجام
ً
 عات ألاربع املشتركة بالبوابة, متمنية للطالبات التوفيق والسداد.نهائيا
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 طالبة يف جامعة األمرية نورة 1156نشاطا  توعيا قامت به  30

  30قّدم نادي نورة العطاء التطوعي التابع لعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في جامعة ألاميرة نورة  
ً
نشاطا

ضمن الخطة  طالبة متطوعة من طالبات الجامعة وذلك 1156متنوعا داخل الجامعة وخارجها قامت به 

بين املشاركة في ملتقى التعريفي للندية , حيث تنوعت النشاطات 1436/1437للعام الدراس ي   التشغيلية للنادي

اج إنت التي تنظمه وكالة الانشطة, وزيارة مدارس جامعة الاميرة نورة لنشر ثقافة العمل التطوعي, وورشة عمل 

الوسائل التعليمة للطفال , وزيارة جمعية زهرة الخاصة بسرطان الثدي, وحملة تثقيفية تحت شعار )فينا خير( 

 والتي استهدفت موظفات” أسعد غيرك“رسول صلى هللا عليه وسلم لطالبات الجامعة, وحملة لنشر اخالقيات ال

عاملة, باإلضافة  50إفطار جماعي ملا يقارب  غداء عليهم, وعمل   وجبة300الامن الرجال والنساء حيث تم توزيع 

يارة ملركز التأهيل الشامل وجبة غداء لسائقي الحافالت داخل الجامعة, كما شملت نشاطات النادي ز  50إلعداد 

 لتعميم انتفاع طالبات” املذكرات”للطفال ذوي الاحتياجات الخاصة, كما أقام حملة لتبادل الكتب الدراسية و

الجامعة منها, وحملة لتسويق مشاريع الطالبات وعرض مواهبهن وبيع منتجاتهن, كما شارك النادي في معرض 

( بنادي نورة العطاء التطوعي, باإلضافة إلى استضافة نادي تكامل 10Ksaألف خير) الفن النقي لتعريف بمبادرة

للتعريف باألندية ومشاركتهم بالتعريف بنادي نورة العطاء التطوعي, كما تضمنت ألانشطة حملة )نجعل امة ال 

ها بشكل ليفتقرأ تقرأ( والتي تهدف إلعداد مكتبة خاصة للتطوع, وحملة )ُمكّرم وُيرفع( تعنى بجمع املصاحف و تغ

مصحف, باإلضافة إلى العديد من النشاطات إلانسانية والثقافية. الجدير بالذكر أن  130مرتب حيث تم توزيع 

نادي نورة العطاء التطوعي يأتي متفقا مع رؤية عمادة خدمة املجتمع في الجامعة التي تهتم بإعداد طالبة جامعة 

لة تسهم في بناء مجتمعنا وتسير بالوطن نحو العاملية, ورسالة متميزة الوعي والتدريب ذات شخصية متكاملة وفاع

العمادة التي تؤكد على إتاحة الفرصة للطالبات الستثمار طاقاتهن في برامج وفعاليات هادفة ومفيدة تكشف عن 

 مواهبهن وتنمي قدراتهن بما يخدم الطالبة والجامعة.

 

http://almnatiq.net/256234/?mobile=1


 
 

 
83 

 م 2016 يونيو 9-هـ 1437 رمضان 4 الخميس

 موظفات جامعة األمرية نورة ينهني دورة احلماية من اإلشعاع يف براغ

أخضعت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن موظفات وحدة الرقابة إلاشعاعية بوكالة الجامعة للشؤون 

ع مستوى ثقافة ألامن وألامان في املرافق واملؤسسات التي التعليمية لبرنامج متكامل في الحماية من إلاشعاع ورف

تشمل ممارسات إشعاعية, باإلضافة إلى عدد من موظفات وموظفي املرافق الخاضعة للرقابة إلاشعاعية في 

الجامعة ومستشفى امللك عبدهللا الجامعي وذلك في العاصمة التشيكية براغ, حيث تعتبر الشركة املنفذة للبرنامج 

(NUVIA في مجال الصناعات النووية واملجاالت إلاشعاعية وقد أصبحت من الشركات 
ً
( من الشركات الرائدة عامليا

املوثوقة في توفير الخدمات والبرامج الاستشارية في الحماية من إلاشعاع للجهات الحكومية والوكاالت الدولية, من 

 من  رة املعجل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتورة ناد جهتها أكدت وكيلة 
ً
أن الجودة في العمل وإتقانه أساسا

أساسيات ديننا الحنيف , ومنه ُبنيت رؤية واضحة في إعداد كوادر بشرية مدربة ومؤهلة على املستوى املحلي 

والدولي في مجال ألامن وألامان النووي من إلاشعاع, وبينت الوكالة أن البرنامج حرص على إكساب املتدربات خلفية 

واضحة ومستفيضة عن أساسيات الفيزياء الذرية والنووية وقياس الجرعات إلاشعاعية والتأثيرات  علمية

البيولوجية لإلشعاع والحماية من إلاشعاع املؤين, وكذلك إكساب املتدربات املهارات الالزمة ملمارسة العمل 

 امليداني في مجال الحماية من إلاشعاع.
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 م 2016 يونيو 14- هـ1437 رمضان 9 الثالثاء

جامعة األمرية نورة: املشاركة باأليام الصحية العاملية يأتي ضمن خدمة 
 اجملتمع

تحرص جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على املشاركة الفعالة في كل املناسبات املحلية والاقليمية والعربية  

والعاملية ذات العالقة, كما تحرص على الاحتفاء والعمل في ألايام العاملية ذات العالقة بالوطن والتعليم واملرأة 

, حيث تشارك الجامعة ممثلة بالكليات الصحية في ألايام عموما, وألايام الصحية العاملية على وجه الخصوص

الصحية العاملية بمنسوباتها وطالباتها وذلك بهدف نشر الوعي والتفاعل مع املجتمع, حيث شاركت كلية طب 

الاسنان في اليوم العالمي ملكافحة الفساد بهدف تعزيز مفهوم النزاهة ومتطلباتها وكيفية تنميتها لطالبات الكلية 

نسوباتها, وتثقيف الطالبات واملنسوبات بمعيار الفساد والطرق الصحيحة ملكافحته, كما شاركت الكلية ذاتها وم

في يوم الصحة العالمي, ولتفعيل الشراكات مع مؤسسات املجتمع سبق للكلية استضافة جمعية زهرة ملكافحة 

لبية ت بالجهات املختصة بتقديم الخدمات وتسرطان الثدي في فعالية تخللها تقديم برامج توعوية وتزويد الطالبا

الاحتياجات للحاالت املصابة, من جهة أخرى تقوم كلية الطب البشري بمسؤولياتها للمشاركة في كل املناسبات 

واملحافل ذات العالقة فقد قدمت أنشطة وفعاليات وورش عمل في اليوم العالمي للقلب حيث تم استعراض 

رق تجنبها, وكذلك شاركت الكلية في حملة فرط الحركة ليومين متتاليين باإلضافة أمراض القلب املختلفة مع ط

 الى املشاركة املتميزة حملة يوم املهنة في مستشفى امللك عبدهللا الجامعي.

ن م وأكدت وكالة الشؤون الصحية في الجامعة أن حرص أكبر جامعة نسائية في العالم على املشاركة في كل ما

شأنه تثقيف للمرأة وتوعيتها وارشادها يأتي متوافقا مع رسالة الجامعة ورؤيتها وأهدافها وغاياتها, كما أكدت أن 

الكليات الصحية في الجامعة تتفانى في خدمة املجتمع واملرأة ونشر الثقافة الصحية داخل وخارج الجامعة, ونّوهت 

 عالي مديرة الجامعة د.هدى العميل ومتابعتها املستمرة.الوكالة بجهود الطالبات واملنسوبات وتوجيهات م
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 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

 السعوديات لغري القبول باب تفتح نورة األمرية جامعة

 بنظام باململكة املقيمات السعوديات غير للمتقدمات القبول  باب فتح عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة أعلنت

  وذلك القادم, الجامعي للعام الداخلية املنح
ً
 .الجاري  رمضان 18 الخميس وحتى املقبل ألاحد يوم من بدءا

 أو اململكة داخل من يعادلها ما أو العاّمة الثانوية شهادة على حاصلة املتقدمة تكون  أن للقبول  الجامعة واشترطت

 في معتمدة ترجمة وترجمتها عاملية مدرسة من أو اململكة خارج من الصادرة الشهادة معادلة ضرورة مع خارجها من

 بين ما املتقدمة عمر يكون  وأن املفعول, سارية نظامية إقامة املتقدمة تحمل وأن العربية, اللغة بغير صدورها حال

 اختبار اجتياز ضرورة مع سنوات, خمس من أكثر الثانوية املرحلة من تخرجها على مض ى يكون  وأال سنة, (25ــ17)

 تكون  وأن أقص ى, كحد املاضية سنوات الثالث خالل أّدتها قد تكون  أن أو التحصيلي, واختبار العامة القدرات

  الئقة املتقدمة
ً
  .صحيا

 والتقيد ,إلالكتروني الجامعة موقع على والشروط إلاعالن تفاصيل على الاطالع املتقدمة على أن الجامعة وأوضحت

( الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة PDF) بصيغة للمنح املخصص الرابط عبر املطلوبة املستندات بإرسال

مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل 

 ال يعني املوافقة النهائية ما فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب الت
ً
حاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 لم تشعر املتقدمة بذلك.
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 م 2016 يونيو 20-هـ 1437 رمضان 15 اإلثنين

جامعة على  100ضمن أفضل  جامعة األمرية نورة بنت عبدالرمحن
 م2016مستوى الوطن العربي لعام 

 100للتصنيف الدولي ألفضل ” QS“ُصنفت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ضمن قائمة الهيئة الدولية 

م, حيث شملت معايير التقييم تسعة محاور أساسية تمحورت 2016جامعة على مستوى الوطن العربي لعام 

للجامعة على النطاق ألاكاديمي ولدى أرباب العمل لخريجيها, ومكانتها في املجتمع املحلي  حول السمعة العلمية

والاقليمي والدولي, باإلضافة الى عدد من العوامل التي تحص ي أعداد طالبها وهيئتها التعليمية بمؤهالتهم وخلفياتهم 

ها حدى محاور التقييم, باإلضافة الى دور املختلفة, وتمثل فاعلية موقعها إلالكتروني على الشبكة العنكبوتية إ

الفعال في إثراء البحث العلمي و ثقافة نشره في العديد من املجاالت من خالل مساهمات أعضاء هيئتها التعليمية 

وتميز اهتماماتهم البحثية, ومما يجدر ذكره أن إنجازات جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن كجامعة ناشئة خالل 

العاملية لتصنيف الجامعات ”  QS ”زة املاضية كانت عنصرا أساسيا في تبوئها مركزا مرموقا في منظمة الفترة الوجي

الزامل أن جامعة ألاميرة نورة بنت  , وأكدت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة د.فاتن2016العربية في عام 

عبدالرحمن بقيادة معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل تذلل كافة العقبات لتحفيز وتطوير عوامل 

إلانجازات, حيث تسعى الجامعة جاهدة لتحقيق أعلى املراتب داخليا وخارجيا عبر العمل املنظم الجاد وفق 

واملستويات, وماهذا الانجاز الذي تحقق للجامعة في عامها الثامن إال دليل  استراتيجية محددة على كافة الصعد

  للتصنيف الدولي. ” QS“ على تكاتف الجهود والعمل املنظم الذي جاء موافقا ملعايير تقييم الهيئة الدولية
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 م 2016 يونيو 9-هـ 1437 رمضان 4 الخميس

 جامعة األمرية نورة تطبق نظام القبول املباشر يف الكليات الصحية

تعّرف كلية التمريض بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل ركنها بالقبول املباشر , الطالبات الالتي 

للقبول  ةيحضرن هذه الفترة لالختبار التحصيلي , بتخصصات الكلية املختلفة , وطريقة التقديم والشروط املطلوب

   , كما تم استعراض الفرص الوظيفية املتوفرة .

ويهدف الركن الذي يعد امتداًدا ألركان مماثلة سبق أن أقامتها كلية التمريض, في السنة التحضيرية, واملدارس 

  الثانوية, إلى التعريف بالقبول املباشر وآليته بالكلية .

ة هذا العام, حيث تعد كلية التمريض الكلية الصحية ألاولى في مما يذكر أن آلية القبول املباشر تطبق ألول مر 

جامعة ألاميرة نورة التي تطبق هذه آلالية في القبول, ويقصد بالقبول املباشر هو إتاحة الفرصة لخريجات الثانوية 

 أالعامة الختيار تخصص التمريض قبل الالتحاق بالسنة التحضيرية بشرط أن تنطبق عليها الشروط تحت مبد

 لوكالة ألانباء 
ً
التنافس بخالف الطريقة املتبعة وهي اختيار الطالبات للتخصص بعد اجتياز السنة التحضيرية وفقا

 السعودية.
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 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

 السعوديات لغري القبول باب فتح تعلن نورة األمرية جامعة

 بنظام باململكة املقيمات السعوديات غير للمتقدمات القبول  باب فتح عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة أعلنت

  وذلك هـ, 1438 /1437القادم الجامعي للعام الداخلية املنح
ً
 الخميس يوم وحتى ,هـ 1437 /9 /14ألاحد يوم من بدءا

   .هـ1437 /9 /18

 أو اململكة داخل من يعادلها ما أو العاّمة الثانوية شهادة على حاصلة املتقدمة تكون  أن للقبول  الجامعة واشترطت

 في معتمدة ترجمة وترجمتها عاملية مدرسة من أو اململكة خارج من الصادرة الشهادة معادلة ضرورة مع خارجها من

 بين ما املتقدمة عمر يكون  وأن املفعول, سارية نظامية إقامة املتقدمة تحمل وأن العربية, اللغة بغير صدورها حال

 اختبار اجتياز ضرورة مع سنوات, خمس من أكثر الثانوية املرحلة من تخرجها على مض ى يكون  وأال سنة, (25ــ17)

 تكون  وأن أقص ى, كحد املاضية سنوات الثالث خالل أّدتها قد تكون  أن أو التحصيلي, واختبار العامة القدرات

  الئقة املتقدمة
ً
  .صحيا

 والتقيد ,إلالكتروني الجامعة موقع على والشروط إلاعالن تفاصيل على الاطالع املتقدمة على أن الجامعة وأوضحت

( الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة  PDF)بصيغة للمنح املخصص الرابط عبر املطلوبة املستندات بإرسال

املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل مسؤولية 

 ال يعني املوافقة النهائية ما 
ً
فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 لوكالة ألانباء السعودية.
ً
 لم تشعر املتقدمة بذلك وفقا
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 سبتال

 جامعة األمرية نورة تفتح باب القبول لغري السعوديات.. غدا  

تبدأ جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن فتح باب القبول للمتقدمات غير السعوديات املقيمات باململكة بنظام  

 ألاحد, وحتى يوم الخميس
ً
 من غدا

ً
  املقبل. املنح الداخلية للعام الجامعي املقبل بدءا

واشترطت الجامعة للقبول أن تكون املتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العاّمة أو ما يعادلها من داخل اململكة 

أو من خارجها مع ضرورة معادلة الشهادة الصادرة من خارج اململكة أو من مدرسة عاملية وترجمتها ترجمة معتمدة 

ل املتقدمة إقامة نظامية سارية املفعول, وأن يكون عمر املتقدمة في حال صدورها بغير اللغة العربية, وأن تحم

( سنة, وأال يكون مض ى على تخرجها من املرحلة الثانوية أكثر من خمس سنوات, مع ضرورة اجتياز 25ــ17ما بين )

وأن  ى,اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي, أو أن تكون قد أّدتها خالل الثالث سنوات املاضية كحد أقص 

.
ً
  تكون املتقدمة الئقة صحيا

وأوضحت الجامعة أن على املتقدمة الاطالع على تفاصيل إلاعالن والشروط على موقع الجامعة إلالكتروني, والتقيد 

, وعلى املتقدمة PDFبإرسال املستندات املطلوبة عبر الرابط املخصص للمنح بصيغة )
ً
( الذي سيتم إعالنه الحقا

على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل مسؤولية املحافظة 

 ال يعني املوافقة النهائية ما 
ً
فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 لصحيفة الشرق.
ً
 لم تشعر املتقدمة بذلك وفقا
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

جامعة االمرية نورة حتدد مواعيد املقابالت الشخصية للمرشحات بكلية 
 التصاميم

الدكتورة نورة السديس, أن القبول  أكدت عميدة القبول والتسجيل في جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

إلالكتروني املوحد للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض هو خطوة رائدة يسرت إجراءات التقديم, مشيرة 

ألهمية ترتيب رغبات املتقدمات حسب التخصص والجامعة التي ترغب فيها الطالبة سواء في الكليات الصحية أو 

  العلمية أو إلانسانية.

ت أنه سيتم إعالن أسماء املرشحات الختبار موهبة في كلية التصاميم والفنون في جامعة ألاميرة نورة وبين

للمرشحة  ويمكن هـ. 1437/ 9/ 17,واملرشحات للكليات الصحية في الجامعات الحكومية في الرياض يوم الاربعاء 

  البوابة.معرفة التفاصيل املتعلقة بمكان وموعد املقابلة من خالل حسابها في 

ودعت السديس جميع املرشحات الى الالتزام بموعد املقابلة الشخصية أو الاختبارات التي تشترطها بعض الكليات 

هـ ,مشيرة إلى أن عدم حضور املرشحة لالختبار أو املقابلة الشخصية سيترتب  1437/  9/  23إلى  21في الفترة من 

 في الجام
ً
 عليه استبعادها من القبول نهائيا

ً
عات ألاربع املشتركة بالبوابة, متمنية للطالبات التوفيق والسداد وفقا

 لوكالة ألانباء السعودية.
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 م 2016 يونيو 21-هـ 1437 رمضان 16 الثالثاء

 شوال 12خميم جامعة نورة الصيفي 

 1437/ 10/ 12عبدالرحمن موعد انطالق املخيم الصيفي )لقيا نورة( في حددت مدارس جامعة ألاميرة نورة بنت 

  والذي سيقام في مدارس الجامعة هذا الصيف من الثامنة صباحا وحتى الثالثة مساء.

عبر عدد من الفقرات املتنوعة 16 -4وسيكون املخيم عبارة عن برنامج توعوي وتثقيفي يستهدف الفئات العمرية 

مار مثل القرآن الكريم تالوة وحفظا, والسيرة النبوية, واملهندس الصغير, والفن والرسم, املناسبة لكل ألاع

والخوارزمي, واملبرمجين, واملصور الصغير, ونادي القراءة, وفن إلاتيكيت, وأخالقيات استخدام وسائل التواصل 

بيب الصغير. وأكدت مديرة الاجتماعي, وسيكون ليوم الخميس برامج خاصة مثل الرحالت والتاجر الصغير والط

إدارة إلاشراف على مدارس الجامعة الدكتورة مرفت بابعير أنه سيتم طرح برنامج للجادين فقط للفئة العمرية 

ذي القعدة, وذلك  22شوال وحتى  12أسابيع, تحت مسمى )مملكة الفصاحة(, وذلك من  6ملدة  16 – 12من 

لبرامج عدد من الفقرات مثل تحرير نص أدبي, وحلية طالب العلم, لتقوية اللغة العربية لدى الناشئة, يتخلل ا

 لصحيفة الوطن.
ً
 ولوحات فنية تحوي عبارات فصيحة, إضافة إلى التجويد املصور وفقا
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 م 2016 يونيو 23-هـ 1437 رمضان 18 الجمعة

 القادم الشهر مبدارسها صيفيا   خميما   تنظم نورة جامعة

  القادم شوال شهر من 12 يوم بالرياض, عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة مدارس حددت
ً
 النطالق موعدا

  .والزيارات والرحالت والفنية والاجتماعية الثقافية البرامج من حزمة املتضمن ” نورة لقيا ” الصيفي املخيم فعاليات

  16 إلى 4 من العمرية الفئات املخيم يستهدف و
ً
 القرآن حفظ في ألاعمار مختلف لتناسب صممت برامج عبر عاما

 الصغير, واملصور  واملبرمجون, والخوارزمي, والرسم, والفن الصغير, واملهندس النبوية, ,والسيرة وتالوته الكريم

 والتاجر الرحالت إلى وإضافة الاجتماعي, التواصل وسائل استخدام وأخالقيات الاتيكيت, وفن القراءة, ونادي

  .الصغير والطبيب الصغير

 ” الفصاحة مملكة ” برنامج خصص أنه بابعير, مرفت الدكتورة الجامعة مدارس على الاشراف إدارة مديرة وبينت

  16 إلى 12 من العمرية للفئة
ً
 البرامج يتخلل حيث الناشئة, لدى العربية اللغة تقوية ,بهدف أسابيع 6 وملدة عاما

 وكذلك املصور, التجويد إلى إضافة فصيحة, عبارات تحوي  فنية ولوحات العلم, طالب وحلية ي,أدب نص تحرير

  . الاجرومية متن

 الناشئة تجاه بمسؤولياتها للقيام املدارس وتدعم بالغا, اهتماما وألانشطة البرامج هذه تولي الجامعة أن وأكدت

  التقنية وإلامكانات البشرية بالطاقات املحلي, واملجتمع
ً
 .السعودية ألانباء لوكالة وفقا
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 «ابدأها صح يف رمضان"جامعة نورة تشارك يف محلة 

شاركت جامعة ألاميرة نورة ممثلة بعضوات هيئة التدريس وطالبات الامتياز من قسم علوم الصحة بكلية الصحة 

وعلوم التأهيل مسار التغذية إلاكلينيكية حملة نظمتها مدينة ألامير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات إلانسانية 

دع رمضان يكون فرصتك لتغيير أسلوب حياتك ونمط غذائك لتكون “ار تحمل اسم )ابدأها صح في رمضان(, وشع

 ”.بصحة أفضل

وتهدف الحملة إلى التوعية بالتغذية الصحية السليمة في رمضان, وقد افتتحت الحملة عضو هيئة التدريس في 

ع مة املجتمكلية الصحة وعلوم التأهيل بالجامعة د. ندى بن عجيبة بكلمة أكدت فيها على أهمية الشراكة لخد

من خالل تحسين السلوك الغذائي والتشجيع على النشاط البدني والتأكيد على أهمية استغالل شهر رمضان 

الفضيل للحث على التغيير للفضل, ثم انطلقت أعمال الحملة التي تكونت من خمسة أركان هي ركن حمية 

الوزن, وركن ألاطفال, حيث قدمت  السكري, ركن الحمية الصح, ركن جراحات السمن, ركن الحمية إلنقاص

طالبات الامتياز وفاء املسفر, مها الشهري, لمى التركي, عهود العيس ى, إرادة الجبل, هديل السيد, وهناء الجبري 

في ألاركان املعلومات املناسبة واملهمة للزوار مع التأكيد على أهمية الحفاظ على أسلوب حياة صحي, تخلله توزيع 

لى املعلومات الصحية التوعوية, كما تم قياس نسبة السكر بالدم والضغط ومؤشر كثلة بروشورات تحتوي ع

 لصحيفة الرياض.
ً
 الجسم وفقا
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 األعمار تستهدف وتثقيفية توعوية برامج

 الصيفي "نورة لقيا" خميم موعد تعلن نورة األمرية جامعة 4-16 

   / 10 / 12في وذلك (نورة لقيا )الصيفي املخيم انطالق موعد عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة مدارس أعلنت 

 الثالثة وحتى صباحا الثامنة من الصيف هذا عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة مدارس في سيقام والذي  هـ1437

 الفقرات من عدد عبر 4- 16العمرية الفئات يستهدف وتثقيفي توعوي  برنامج عن عبارة املخيم وسيكون  مساًءا,

 والرسم, والفن الصغير, واملهندس النبوية, والسيرة وحفظا, تالوة الكريم القران مثل  ألاعمار لكل املناسبة املتنوعة

 التواصل وسائل استخدام وأخالقيات الاتيكيت, وفن القراءة, ونادي الصغير, واملصور  واملبرمجون, والخوارزمي,

 مديرة أكدت كما الصغير, والطبيب الصغير والتاجر الرحالت مثل خاصة برامج الخميس ليوم وسيكون  الاجتماعي,

 من العمرية للفئة فقط للجادين برنامج طرح سيتم أنه بابعير مرفت الدكتورة الجامعة مدارس على الاشراف إدارة

 اللغة لتقوية وذلك القعدة ذو  22وحتى شوال  12من وذلك (الفصاحة مملكة )مسمى تحت اسابيع  6ملدة 12–  16

 فنية ولوحات العلم, طالب وحلية أدبي, نص تحرير مثل الفقرات من عدد البرامج يتخلل الناشئة, لدى العربية

 النحو متون  أهم من يعتبر الذي (الاجرومية متن )وكذلك املصور, التجويد إلى باإلضافة فصيحة, عبارات تحوي 

 بمسؤولياتها للقيام املدارس وتدعم بالغا, اهتماما وألانشطة البرامج هذه تولي الجامعة أن بابعير وأكدت , العربي,

 الجودة من عال مستوى  على تقنية وإمكانات بشرية بكوادر البرامج هذه بدعم وذلك املحلي, واملجتمع الناشئة تجاه

 .العميل هدى الدكتورة الجامعة مديرة معالي لدن من املدارس تجدها التي بالرعاية بابعير ونوهت والكفاءة,
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 خدمة ضمن يأتي العاملية الصحية باأليام املشاركة: نورة األمرية جامعة
 اجملتمع

 والعربية والاقليمية املحلية املناسبات كل في الفعالة املشاركة على عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة تحرص

 واملرأة والتعليم بالوطن العالقة ذات العاملية ألايام في والعمل الاحتفاء على تحرص كما العالقة, ذات والعاملية

 ألايام في الصحية بالكليات ممثلة الجامعة تشارك حيث الخصوص, وجه على العاملية الصحية وألايام عموما,

 الاسنان طب كلية شاركت حيث املجتمع, مع والتفاعل الوعي نشر بهدف وذلك وطالباتها بمنسوباتها العاملية الصحية

 ومنسوباتها, الكلية لطالبات تنميتها وكيفية ومتطلباتها النزاهة مفهوم تعزيز بهدف الفساد ملكافحة العالمي اليوم في

 الصحة يوم في ذاتها الكلية شاركت كما ملكافحته, الصحيحة والطرق  الفساد بمعيار واملنسوبات الطالبات وتثقيف

 في الثدي سرطان ملكافحة زهرة جمعية استضافة للكلية سبق املجتمع مؤسسات مع الشراكات ولتفعيل العالمي,

 للحاالت الاحتياجات وتلبية الخدمات بتقديم املختصة بالجهات الطالبات وتزويد توعوية برامج تقديم تخللها فعالية

 العالقة ذات واملحافل املناسبات كل في للمشاركة بمسؤولياتها البشري  الطب كلية تقوم أخرى  جهة من املصابة,

 مع املختلفة القلب أمراض استعراض تم حيث للقلب العالمي اليوم في عمل وورش وفعاليات أنشطة قدمت فقد

 يوم حملة املتميزة املشاركة الى باإلضافة متتاليين ليومين الحركة فرط حملة في الكلية شاركت وكذلك تجنبها, طرق 

 نسائية جامعة أكبر حرص أن الجامعة في الصحية الشؤون وكالة وأكدت .الجامعي عبدهللا امللك مستشفى في املهنة

 ورؤيتها الجامعة رسالة مع متوافقا يأتي وارشادها وتوعيتها للمرأة تثقيف شأنه من ما كل في املشاركة على العالم في

 الصحية الثقافة ونشر واملرأة املجتمع خدمة في تتفانى الجامعة في الصحية الكليات أن أكدت كما وغاياتها, وأهدافها

 العميل هدى .د الجامعة مديرة معالي وتوجيهات واملنسوبات الطالبات بجهود الوكالة ونّوهت الجامعة, وخارج داخل

 املستمرة ومتابعتها
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 العربي الوطن مستوى على جامعة  100أفضل ضمن رةنو األمرية جامعة

جامعة  100للتصنيف الدولي ألفضل ”  QS“الدولية الهيئة قائمة ضمن عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة ُصنفت

  م.2016على مستوى الوطن العربي لعام 

وشملت معايير التقييم تسعة محاور أساسية تمحورت حول السمعة العلمية للجامعة على النطاق ألاكاديمي 

ولدى أرباب العمل لخريجيها, ومكانتها في املجتمع املحلي وإلاقليمي والدولي, باإلضافة إلى عدد من العوامل التي 

ى املختلفة, وتمثل فاعلية موقعها إلالكتروني علتحص ي أعداد طالبها وهيئتها التعليمية بمؤهالتهم وخلفياتهم 

الشبكة العنكبوتية إحدى محاور التقييم, باإلضافة إلى دورها الفعال في إثراء البحث العلمي و ثقافة نشره في 

  العديد من املجاالت من خالل إسهامات أعضاء هيئتها التعليمية وتميز اهتماماتهم البحثية.

جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن كجامعة ناشئة خالل الفترة الوجيزة املاضية كانت  الجدير بالذكر أن إنجازات

 .2016العاملية لتصنيف الجامعات العربية في عام ”  QS” عنصرا أساسيا في تبوئها مركزا مرموقا في منظمة 

بنت عبدالرحمن بقيادة  وأكدت وكيلة الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن الزامل أن جامعة ألاميرة نورة

معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل تذلل جميع العقبات لتحفيز وتطوير عوامل إلانجازات, حيث تسعى 

الجامعة جاهدة لتحقيق أعلى املراتب داخليا وخارجيا عبر العمل املنظم الجاد وفق إستراتيجية محددة على جميع 

الذي تحقق للجامعة في عامها الثامن إال دليل على تكاتف الجهود والعمل الصعد واملستويات, وما هذا الانجاز 

 للتصنيف الدولي.”  QS” املنظم الذي جاء موافقا ملعايير تقييم الهيئة الدولية 
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 احلكومية اجلامعات يف للطالبات الشخصية للمقابالت املرشحات إعالن
 الرياض مبدينة

 بالرياض, الحكومية بالجامعات للطالبات املوحد للقبول  إلاشرافية اللجنة اللجنة عضو )السديس نورة .د أعلنت

 املوحد القبول  بوابة أن , (2016يونيو  22)ألاربعاء ,(عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة بجامعة والتسجيل القبول  عميدة

 .املتقدمات جميع البوابة استقبلت حيث هـ؛ 1437 /9 /16الثالثاء يوم إغالقها تم للطالبات

دت
ّ
 الجامعة ملعرفة املوحد إلالكتروني القبول  بوابة موقع في حسابها على املرشحة دخول  ضرورة السديس وأك

 هوية يثبت ما إحضار ضرورة مع الاختبار, أو املقابلة وموعد مكان على والاطالع يه,ف ترشيحها تم الذي والتخصص

 ستكون  التي للمقابالت, املعلنة املواعيد حسب بالحضور  لاللتزام ودعت .كاف بوقت املوعد قبل والحضور  املرشحة

ا القبول  من الطالبة استبعاد عليه سيترتب وإال هـ, 21- 1437 /9 /23الثالثاء إلى ألاحد من الفترة في  الجامعات في نهائي 

 إلاجراءات لجميع املعتمد املرجع يعّد  إلالكترونية البوابة في الطالبة حساب بأن وأفادت .بالبوابة املشتركة ألاربع

 إجراءات جميع ومتابعة حساباتهن على الدخول  الطالبات جميع على يستوجب ما بالقبول, الخاصة وإلاعالنات

 امللك جامعة عبدالرحمن, بنت نورة ألاميرة جامعة )ألاربع بالجامعات الصحية للكليات املرشحات إعالن وتم .القبول 

 باإلضافة ,(الصحية للعلوم عبدالعزيز بن سعود امللك جامعة إلاسالمية, سعود بن محمد إلامام جامعة سعود,

 تمت حيث اليوم, عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة في والفنون  التصاميم كلية في موهبة الختبار للمرشحات

ا املفاضلة  .البوابة موقع على املعلنة القبول  معايير حسب آلي 
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 السعوديات لغري القبول باب فتح تعلن نورة األمرية جامعة

 بنظام باململكة املقيمات السعوديات غير للمتقدمات القبول  باب فتح عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة أعلنت

  وذلك هـ,1438 /1437 القادم الجامعي للعام الداخلية املنح
ً
 الخميس يوم وحتى ,هـ1437 /9 /14 ألاحد يوم من بدءا

  . هـ1437 /9 /18

 أو اململكة داخل من يعادلها ما أو العاّمة الثانوية شهادة على ةحاصل املتقدمة تكون  أن للقبول  الجامعة واشترطت

 في معتمدة ترجمة وترجمتها عاملية مدرسة من أو اململكة خارج من الصادرة الشهادة معادلة ضرورة مع خارجها من

 بين ما املتقدمة عمر يكون  وأن املفعول, سارية نظامية إقامة املتقدمة تحمل وأن العربية, اللغة بغير صدورها حال

 اختبار اجتياز ضرورة مع سنوات, خمس من أكثر الثانوية املرحلة من تخرجها على مض ى يكون  وأال سنة, (25ــ17)

 تكون  وأن أقص ى, كحد املاضية سنوات الثالث خالل أّدتها قد تكون  أن أو التحصيلي, واختبار العامة القدرات

  الئقة املتقدمة
ً
  .صحيا

 والتقيد ,إلالكتروني الجامعة موقع على والشروط إلاعالن تفاصيل على الاطالع املتقدمة على أن الجامعة وأوضحت

( الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة PDF) بصيغة للمنح املخصص الرابط عبر املطلوبة املستندات بإرسال

املتابعة والتعديل عليه خالل مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول و 

 ال يعني املوافقة النهائية ما 
ً
فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 لم تشعر املتقدمة بذلك.
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 جامعة األمرية نورة تعلن فتح باب القبول لغري السعوديات

أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن فتح باب القبول للمتقدمات غير السعوديات املقيمات باململكة  

 من يوم ألاحد 1438/ 1437بنظام املنح الداخلية للعام الجامعي القادم 
ً
هـ, وحتى 1437/ 9/ 14هـ, وذلك بدءا

  هـ .1437/ 9/ 18لخميس يوم ا

واشترطت الجامعة للقبول أن تكون املتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العاّمة أو ما يعادلها من داخل اململكة 

أو من خارجها مع ضرورة معادلة الشهادة الصادرة من خارج اململكة أو من مدرسة عاملية وترجمتها ترجمة 

ربية, وأن تحمل املتقدمة إقامة نظامية سارية املفعول, وأن يكون عمر معتمدة في حال صدورها بغير اللغة الع

( سنة, وأال يكون مض ى على تخرجها من املرحلة الثانوية أكثر من خمس سنوات, مع 25ــ17املتقدمة ما بين )

ية اضضرورة اجتياز اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي, أو أن تكون قد أّدتها خالل الثالث سنوات امل

.
ً
  كحد أقص ى, وأن تكون املتقدمة الئقة صحيا

وأوضحت الجامعة أن على املتقدمة الاطالع على تفاصيل إلاعالن والشروط على موقع الجامعة إلالكتروني ) 

www.pnu.edu.sa والتقيد بإرسال املستندات املطلوبة عبر الرابط املخصص للمنح بصيغ , )( ةPDF الذي )

سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب 

للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة 

 ال يعني املوافقة النهائية ما لم تشع
ً
 ر املتقدمة بذلك.عليه إلكترونيا

 م 2016 يونيو 20-هـ 1437 رمضان 15 اإلثنين

 )جامعة نورة( تنظم خميما  صيفيا  مبدارسها الشهر القادم 
http://www.ksa2d.com/new/s/21827 
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 م 2016 يونيو 7-هـ 1437 رمضان 2 الثالثاء

ا وقطعة أثرية يف مكتبة جامعة نورة 243
 
ا نادر

 
 كتاب

 كما كتاًبا,  173إلى تصل النادرة الكتب من قائمة عبدالرحمن بنت جامعة ألاميرة نورة تضم املكتبة املركزية في 

 املكتبات بشؤون املتعلقة املحافل في الجامعة بةاملكت وتمثل .الخارجي املتحف في أثرية قطعة  70على نحتوي 

 املعارض في الجامعة مشاركات على لإلشراف باإلضافة والدولية, وإلاقليمية املحلية املستويات كل على واملعلومات

 برسالة تفاعلية معرفية بيئة لبناء ألاكاديمية املكتبات بين الريادة إلى السعي إلى تهدف رؤية وفق وخارجًيا محلًيا

 ويعبر .املعلوماتية الاحتياجات يلبي بما مؤهلة تفاعلية معرفية بيئة توفير خالل من باملجتمع الرقي على تعمل

 للكتب آلي تخزين نظام وفق تعمل مربع, متر ( 38,523)مساحة على ألاصيل التراث العربي عن املكتبة تصميم

 بإحضاره يقوم .ساعة /كتاب  (1500)إنزال على القدرة النظام ولهذا كتاب, ماليين  5إلى تصل استيعابية بطاقة

 وطالبات التدريس هيئة أعضاء من الرواد لجميع املكتبية الخدمات تقديم على وتعمل دقائق, تسع من أقل في

 العربية املخطوطات من  112القاعة تضم حيث الجامعة, خارج من وألاكاديميين منسوبيها إلى باإلضافة الجامعة

 توفير على املكتبة وتحرص .منها لالستفادة املركزية املكتبة رواد على وعرضها لحفظها خاصة بخزانات وضعت

 ذلك يتطلبه وما الجامعة, رسالة تخدم والتي والبحثية التعليمية للغراض وإلانسانية العلمية املعلومات مصادر

 من املهمة واملراجع والوثائق املخطوطات من نسخ بتوفير املكتبة تقوم كما املصادر, لتلك وصيانة وتنظيم بناء من

 واملخطوطات الوثائق على الاطالع امكانية مع الباحثين, طلب على بناء وألاجنبية العربية املكتبات من كبير عدد

 .الانترنت طريق عن الخدمات وتقديم منها والاستفادة رقمية بصيغة النادرة والصور  والخرائط

 

http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/060616053839-243-كتابًا-نادرًا-وقطعة-أثرية
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D8%AA-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B4%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D9%87%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.arabstoday.net/media/also-in-the-news/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2016
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

 بكلية للمرشحات الشخصية املقابالت مواعيد حتدد نورة االمرية جامعة

 التصاميم

 أن السديس, نورة الدكتورة عبدالرحمن بنت نورة الاميرة جامعة في والتسجيل القبول  عميدة أكدت الرياض 

 التقديم, إجراءات يسرت رائدة خطوة هو بالرياض الحكومية الجامعات في للطالبات املوحد إلالكتروني القبول 

 الصحية الكليات في سواء الطالبة فيها ترغب التي والجامعة التخصص حسب املتقدمات رغبات ترتيب ألهمية مشيرة

  .إلانسانية أو العلمية أو

 ,واملرشحات نورة ألاميرة جامعة في والفنون  التصاميم كلية في موهبة الختبار املرشحات أسماء إعالن سيتم أنه وبينت

 التفاصيل معرفة للمرشحة ويمكن  .هـ1437/ 9/ 17 الاربعاء يوم الرياض في الحكومية الجامعات في الصحية للكليات

  .البوابة في حسابها خالل من املقابلة وموعد بمكان املتعلقة

 في الكليات بعض تشترطها التي الاختبارات أو الشخصية املقابلة بموعد الالتزام الى املرشحات جميع السديس ودعت

 عليه سيترتب الشخصية املقابلة أو لالختبار املرشحة حضور  عدم أن إلى ,مشيرة هـ 1437 / 9 / 23 إلى 21 من الفترة

  القبول  من استبعادها
ً
  .والسداد التوفيق للطالبات متمنية بالبوابة, املشتركة ألاربع الجامعات في نهائيا

 

 

 

 

 

 

http://www.al-masder.net/news/s/18669
http://www.al-masder.net/news/s/18669
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 م 2016 يونيو 22-هـ 1437 رمضان 17 الخميس

 بكلية للمرشحات الشخصية املقابالت مواعيد حتدد نورة االمرية جامعة
 التصاميم

 القبول  أن السديس, نورة الدكتورة عبدالرحمن بنت نورة الاميرة جامعة في والتسجيل القبول  عميدة أكدت الرياض

 مشيرة التقديم, إجراءات يسرت رائدة خطوة هو بالرياض الحكومية الجامعات في للطالبات املوحد إلالكتروني

 أو الصحية الكليات في سواء الطالبة فيها ترغب التي والجامعة التخصص حسب املتقدمات رغبات ترتيب ألهمية

  .إلانسانية أو العلمية

 واملرشحات نورة, ألاميرة جامعة في والفنون  التصاميم كلية في موهبة الختبار املرشحات أسماء إعالن سيتم أنه وبينت

 التفاصيل معرفة للمرشحة ويمكن .هـ1437/ 9/ 17 الاربعاء يوم الرياض في الحكومية الجامعات في الصحية للكليات

  .البوابة في حسابها خالل من املقابلة وموعد بمكان املتعلقة

 في الكليات بعض تشترطها التي الاختبارات أو الشخصية املقابلة بموعد الالتزام الى املرشحات جميع السديس ودعت

 عليه سيترتب الشخصية املقابلة أو لالختبار املرشحة حضور  عدم أن إلى ,مشيرة هـ 1437 / 9 / 23 إلى 21 من الفترة

  القبول  من استبعادها
ً
  .والسداد التوفيق للطالبات متمنية بالبوابة, املشتركة ألاربع الجامعات في نهائيا
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 م 2016 يونيو 9-هـ 1437 رمضان 4 الخميس

 الصحية الكليات يف املباشر القبول نظام تطبق نورة األمرية جامعة

 يحضرن  الالتي الطالبات املباشر, بالقبول  ركنها خالل من عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة بجامعة التمريض كلية تعّرف

 تم كما للقبول, املطلوبة والشروط التقديم وطريقة املختلفة الكلية بتخصصات التحصيلي لالختبار الفترة هذه

 .املتوفرة الوظيفية الفرص استعراض

 واملدارس التحضيرية, السنة في التمريض, كلية أقامتها أن سبق مماثلة ألركان امتداًدا يعد الذي الركن ويهدف

 .بالكلية وآليته املباشر بالقبول  التعريف إلى الثانوية,

 جامعة في ألاولى الصحية الكلية التمريض كلية تعد حيث العام, هذا مرة ألول  تطبق املباشر القبول  آلية أن يذكر مما

 العامة الثانوية لخريجات الفرصة إتاحة هو املباشر بالقبول  ويقصد القبول, في آلالية هذه تطبق التي نورة ألاميرة

 التنافس مبدأ تحت الشروط عليها تنطبق أن بشرط التحضيرية بالسنة الالتحاق قبل التمريض تخصص الختيار

 .التحضيرية السنة اجتياز بعد للتخصص الطالبات اختيار وهي املتبعة الطريقة بخالف
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

 بكلية للمرشحات الشخصية املقابالت مواعيد حتدد نورة االمرية جامعة

 التصاميم

 القبول  أن السديس, نورة الدكتورة عبدالرحمن بنت نورة الاميرة جامعة في والتسجيل القبول  عميدة أكدت 

 مشيرة التقديم, إجراءات يسرت رائدة خطوة هو بالرياض الحكومية الجامعات في للطالبات املوحد إلالكتروني

 أو الصحية الكليات في سواء الطالبة فيها ترغب التي والجامعة التخصص حسب املتقدمات رغبات ترتيب ألهمية

 .إلانسانية أو العلمية

 واملرشحات نورة, ألاميرة جامعة في والفنون  التصاميم كلية في موهبة الختبار املرشحات أسماء إعالن سيتم أنه وبينت

 التفاصيل معرفة للمرشحة ويمكن .هـ1437/ 9/ 17 الاربعاء يوم الرياض في الحكومية الجامعات في الصحية للكليات

 .البوابة في حسابها خالل من املقابلة وموعد بمكان املتعلقة

 في الكليات بعض تشترطها التي الاختبارات أو الشخصية املقابلة بموعد الالتزام الى املرشحات جميع السديس ودعت

 عليه سيترتب الشخصية املقابلة أو لالختبار املرشحة حضور  عدم أن إلى مشيرة هـ, 1437 / 9 / 23 إلى 21 من الفترة

  القبول  من استبعادها
ً
 .والسداد التوفيق للطالبات متمنية بالبوابة, املشتركة ألاربع الجامعات في نهائيا
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 م 2016 يونيو 13-هـ 1437 رمضان 8 اإلثنين

 نورة األمرية جلامعة دراسة

 برامج في بالكامل للمشاركة السعوديات النساء من كبير قطاع استعداد عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة كشفت 

 ألاردن في الجامعية رحمة ألاميرة كلية عميد إعدادها في اشترك التي الدراسة واستهدفت الاجتماعية, املسؤولية

 بمركز إدارة مجلس وعضو نورة بجامعة الاجتماعية الخدمة بكلية املشارك وألاستاذ الخزاعي, حسين الدكتور 

 هدفت الفريح, مها التربية بكلية التعليم تقنية بقسم واملحاضرة الزبير, فوزية دكتورة بالجامعة الواعدة الابحاث

 البرامج هذه في املرأة مشاركة ومستوى  , الاجتماعية املسؤولية ومجاالت بمفهوم السعودية املرأة وعي مدى ملعرفة

 , الاجتماعية املسؤولية برامج في السعودية املرأة مشاركة دوافع على والتعرف , والفردي املجتمعي املستوى  على

 إلى والتوصل , الاجتماعية املسؤولية برامج في السعودية املرأة مشاركة دون  تحول  التي الصعوبات أبرز  على والتعرف

 من الدراسة هذه وتعد ,الاجتماعية املسؤولية برامج في السعودية املرأة مشاركة لتفعيل الحلول  من مجموعة

 الالتي النساء تضمنت التي العينة بطريقة الاجتماعي املسح منهج استخدام تم وقد ,التحليلية الوصفية الدراسات

 توزيع خالل من ذلك تحديد تم وقد والخاص الحكومي القطاعين في الاجتماعية املسؤولية بمجال صلة لهن

 مجاالت في لديهن يعملن الالتي السيدات فيها يسجل عليها الاختيار وقع التي املؤسسات مديري  السادة على استمارات

 لجمع كأداة الاستبانة واسُتخدمت , للدراسة كعينة عليهم امليدانية الدراسة جراء ال أسماءهم الاجتماعية املسؤولية

 املسؤولية برامج في للمشاركة السعوديات النساء من كبير قطاع استعداد إلى الدراسة توصلت , الدراسة بيانات

 الفرص تهيئة من بد ال ولذا املجتمعي املستوى  أو الفردي املستوى  على البرامج هذه من العائد كان سواء الاجتماعية,

 املشاركة على السعودية املرأة تدفع عديدة دوافع هناك وأن ,الاجتماعية املسؤولية برامج في للمشاركة لهن املالئمة

 وأن ,مجتمعية صبغة ذو وبعضها فردية صبغة ذو الدوافع هذه بعض .املجتمع في الاجتماعية املسؤولية برامج في

 تتعلق أعمال من لها يسند ما بأداء الالتزام بعدم املرأة بشعور  يتعلق ما املشاركة, باملرأة املتعلقة الصعوبات أهم

 البرامج من العديد تبني خالل من الصعوبة هذه على التغلب يمكن ثم ومن املحدد, الوقت في الاجتماعية باملسؤولية

http://www.almaraah.org/news.php?action=show&id=956
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 املصلحة على العامة املصلحة تغليب وبأهمية البرامج هذه في املشاركة بأهمية املرأة وعي زيادة شأنها من التي والوسائل

 واملجالس الشورى مجلس وخاصة القرار اتخاذ مؤسسات في املرأة عمل ؛ الدراسة به أوصت ما أبرز  ومن ,الذاتية

 في مشاركتها بتفعيل كفيل ذلك أن باعتبار الحكومية وغير الحكومية ألاجهزة في العليا املناصب في والعمل ,البلدية

 .البرامج هذه
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 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

 خدمة ضمن يأتي العاملية الصحية باأليام املشاركة: نورة األمرية جامعة
 اجملتمع

 والعربية والاقليمية املحلية املناسبات كل في الفعالة املشاركة على عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة حرصت

 واملرأة والتعليم بالوطن العالقة ذات العاملية ألايام في والعمل الاحتفاء على تحرص كما العالقة, ذات والعاملية

 ألايام في الصحية بالكليات ممثلة الجامعة تشارك حيث الخصوص, وجه على العاملية الصحية وألايام عموما,

 الاسنان طب كلية شاركت حيث املجتمع, مع والتفاعل الوعي نشر بهدف وذلك وطالباتها بمنسوباتها العاملية الصحية

 ومنسوباتها, الكلية لطالبات تنميتها وكيفية ومتطلباتها النزاهة مفهوم تعزيز بهدف الفساد ملكافحة العالمي اليوم في

 الصحة يوم في ذاتها الكلية شاركت كما ملكافحته, الصحيحة والطرق  الفساد بمعيار واملنسوبات الطالبات وتثقيف

 في الثدي سرطان ملكافحة زهرة جمعية استضافة للكلية سبق املجتمع مؤسسات مع الشراكات ولتفعيل العالمي,

 للحاالت الاحتياجات وتلبية الخدمات بتقديم املختصة بالجهات الطالبات وتزويد توعوية برامج تقديم تخللها فعالية

 العالقة ذات واملحافل املناسبات كل في للمشاركة بمسؤولياتها البشري  الطب كلية تقوم أخرى  جهة من املصابة,

 مع املختلفة القلب أمراض استعراض تم حيث للقلب العالمي اليوم في عمل وورش وفعاليات أنشطة قدمت فقد

 يوم حملة املتميزة املشاركة الى باإلضافة متتاليين ليومين الحركة فرط حملة في الكلية شاركت وكذلك تجنبها, طرق 

 نسائية جامعة أكبر حرص أن الجامعة في الصحية الشؤون وكالة وأكدت .الجامعي عبدهللا امللك مستشفى في املهنة

 ورؤيتها الجامعة رسالة مع متوافقا يأتي وارشادها وتوعيتها للمرأة تثقيف شأنه مامن كل في املشاركة على العالم في

 الصحية الثقافة ونشر واملرأة املجتمع خدمة في تتفانى الجامعة في الصحية الكليات أن أكدت كما وغاياتها, وأهدافها

 العميل هدى.د الجامعة مديرة معالي وتوجيهات واملنسوبات الطالبات بجهود الوكالة ونّوهت الجامعة, وخارج داخل

 .املستمرة ومتابعتها
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 الوطن مستوى على جامعة 100 أفضل# ضمن تصنف نورة األمرية جامعة#

 2016 لعام العربي

جامعة  100للتصنيف الدولي ألفضل ” QS“ الدولية الهيئة قائمة ضمن عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة ُصنفت

م, حيث شملت معايير التقييم تسعة محاور أساسية تمحورت حول 2016على مستوى الوطن العربي لعام 

السمعة العلمية للجامعة على النطاق ألاكاديمي ولدى أرباب العمل لخريجيها, ومكانتها في املجتمع املحلي والاقليمي 

ن العوامل التي تحص ي أعداد طالبها وهيئتها التعليمية بمؤهالتهم وخلفياتهم املختلفة, والدولي, باإلضافة الى عدد م

وتمثل فاعلية موقعها إلالكتروني على الشبكة العنكبوتية إحدى محاور التقييم, باإلضافة الى دورها الفعال في 

اء هيئتها التعليمية وتميز إثراء البحث العلمي و ثقافة نشره في العديد من املجاالت من خالل مساهمات أعض

اهتماماتهم البحثية, ومما يجدر ذكره أن إنجازات جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن كجامعة ناشئة خالل 

العاملية لتصنيف الجامعات ”  QS” الفترة الوجيزة املاضية كانت عنصرا أساسيا في تبوئها مركزا مرموقا في منظمة 

كيلة الجامعة للتطوير والجودة د.فاتن الزامل أن جامعة ألاميرة نورة بنت , وأكدت و 2016العربية في عام 

عبدالرحمن بقيادة معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل تذلل كافة العقبات لتحفيز وتطوير عوامل 

وفق إلانجازات, حيث تسعى الجامعة جاهدة لتحقيق أعلى املراتب داخليا وخارجيا عبر العمل املنظم الجاد 

استراتيجية محددة على كافة الصعد واملستويات, وماهذا الانجاز الذي تحقق للجامعة في عامها الثامن إال دليل 

 للتصنيف الدولي.” QS“على تكاتف الجهود والعمل املنظم الذي جاء موافقا ملعايير تقييم الهيئة الدولية 
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جامعة االمرية نورة تستقبل طالبات املرحلة الثانوية املرشحات يف اجلامعات 
 احلكومية يف#الرياض

أكدت عميدة القبول والتسجيل في جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة السديس على أن القبول 

بات في الجامعات الحكومية بالرياض هو خطوة رائدة يسرت اجراءات التقديم, إلالكتروني املوحد للطال

أهمية ترتيب رغبات املتقدمات حسب التخصص والجامعة التي ترغب فيها الطالبة سواء في الكليات   على  مشيرة 

ية ت الحكومالصحية أو العلمية أو إلانسانية, حيث سيتم إعالن أسماء املرشحات للكليات الصحية في الجامعا

في الرياض باإلضافة للمرشحات الختبار موهبة في كلية التصاميم والفنون في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

هـ. ويمكن للمرشحة معرفة كافة التفاصيل املتعلقة بمكان وموعد املقابلة من 17/9/1437املوافق  يوم الاربعاء 

 خالل حسابها في البوابة.

ول والتسجيل جميع املرشحات الى الالتزام بموعد املقابلة الشخصية أو الاختبارات التي تشترطها ودعت عميدة القب 

هـ. مع ضرورة احضار ما يثبت هوية 23/9/1437هـ إلى الثالثاء 21/9/1437بعض الكليات في الفترة من ألاحد 

 يه استبعاد الطالبة من القبول املرشحة, اذ أن عدم حضور املرشحة لالختبار أو املقابلة الشخصية سيترتب عل

 نهائيا في الجامعات ألاربع املشتركة بالبوابة, متمنية للطالبات التوفيق والسداد.
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 م 2016 يونيو 26-هـ 1437 رمضان 21 اإلثنين

 

 الشهر القادميف " لقيا نورة" طالق خميمجامعة األمرية نورة تستعد إل

 يوم في وذلك ”نورة لقيا“ الصيفي املخيم انطالق موعد بتحديد الرياض في نورة الاميرة جامعة مدارس قامت

 من والكثير ”وزيارات ورحالت وفنية واجتماعية ثقافية“ مختلفة برامج الفعالية هذه وتضمنت هـ,1437\10\12

 والفن الاتكيت ,فن التصوير مثل الاعمار ومختلف الطالبات من الكثير تتناسب التي املختلفة والخدمات البرامج

 والتاجر الصغير والطبيب الصغير واملهندس الصغير املصور  ”مثل ألاطفال تناسب التي البرامج ,وبعض والرسم

 وألاسس النصائح وتقديم ,”القراءة نادي“ برنامج طريق عن القراءة وتنمية القرآن وحفظ , والتالوة ,“ الصغير

  والاعمار والفعاليات البرامج بتنوع املخيم يتميز وبهذا , الاجتماعي التواصل وسائل في الالزمة والاخالقيات
ً
 بان علما

 على الاشراف مديرة بابعير مرفت الدكتورة“ أوضحت وكما ,16 الى سنين 4 من هي املستهدفة العمرية الفئات

 اللوحات من بعض يتناول  والذي , العربية اللغة لتقوية ” الفصاحة مملكة“ برنامج تخصيص تم أنه ”الجامعة

 وتعليم الادبي النص تحرير وكيفية , العلم طالب وحلية الفصيحة, العبارات بعض علي تحتوي  التي الفنية والاعمال

  سنة, 16 الى سنة 12 من العمرية الفئة البرنامج ,واستهدف”الاجرومية متن”و املصور  التجويد
ً
 املحددة املدة بأن علما

 . أسابيع ستة هي للبرنامج

  الفعاليات بهذه اهتمت الجامعة ان بالذكر والجدير
ً
, اهتماما

ً
 جميع لتقديم للمدارس الدعم بتقديم وقامت كبيرا

 .البشرية الطاقات وعبر الحديثة التقنية بوسائل وذلك بهم املحيطة والبيئة الناشئين امام واملسؤوليات الخدمات
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 م 2016 يونيو 28-هـ 1437 رمضان 23 اإلثنين

 مدارس جامعة األمرية نورة تقيم املخيم الصيفي يف #الرياض
” لقيا نورة“أعلنت مدارس جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض عن موعد إطالق فعاليات الصيف 

و الثقافية والفن و الرحالت و الزيارات حيث تهدف  الاجتماعيةواع من البرامج شوال والذي يتضمن ان 12يوم 

 سنة. 16سنوات إلى  4الفعالية الفئة العمرية من 

ن الكريم آمختلف ألاعمار منها: حفظ القر  سبصحيفة املدينة قامت الفعالية بتصميم اركان تنا وبحسب ما جاء في

 الصغير وعدة فنون مثل والرسم والفن والبرمجة وركن املصور  والهندسةوسلم صلى هللا عليه  وأحاديث النبي

 للطفال. وعدة وظائف الاجتماعيوسائل التواصل  وأخالقيات استخدامالاتيكيت 

برنامج  تم تخصيصوأوضحت الدكتورة مرفت بابعير مديرة إلاشراف على مدارس جامعة ألاميرة نورة بأنه 

 الناشئة.بية إلى الفئات العمرية للفصاحة بهدف تطوير اللغة العر 
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 م 2016 يونيو 29-هـ 1437 رمضان 24 الثالثاء

ابدأها صح يف " جامعة األمرية نورة تشارك مدينة األمري سلطان يف محلة
 "رمضان

علوم الصحة في جامعة ألاميرة نورة بالحملة املنظمة من ساهمت عضوات التدريس وطالبات الامتياز من قسم 

 ”ابدأها صح في رمضان“قبل مدينة ألامير سلطان بن عبد العزيز للخدمات إلانسانية, والتي تأتي تحت عنوان 

ت , حيث هدف”دع رمضان يكون فرصتك لتغيير أسلوب حياتك ونمط غذائك لتكون بصحة أفضل“وتحت شعار 

 بالتغذية السليمة في رمضان. الحملة إلى التوعية

أركان, وهي )ركن حمية السكري, ركن الحمية الصحيحة, ركن جراحات السمنة,  5وانقسمت أركان الحملة إلى 

ركن الحمية إلنقاص الوزن, باإلضافة إلى ركن ألاطفال(, حيث تم تقديم املعلومات املهمة واملؤكدة ألهمية الحفاظ 

كل ركن, وذلك من قبل طالبات الامتياز وفاء املسفر, مها الشهري, لمى التركي, على ألاسلوب الصحي للحياة في 

عهود العيس ى, إرادة الجبل, هديل السيد وهناء الجبري. كما تم توزيع بروشورات احتوت على معلومات توعوية, 

 باإلضافة إلى قيام الطالبات بقياس نسبة السكر بالدم والضغط ومؤشر كتلة الجسم.

دكتورة ندى بن عجيبة, عضو هيئة التدريس في كلية الصحة وعلوم التأهيل بجامعة ألامير نورة إلى وأشارت ال

أهمية الشراكة في خدمة املجتمع عبر تحسين السلوكيات الغذائية وتشجيع ألافراد على النشاط البدني وحثهم 

 على التغيير للفضل عبر استغالل شهر رمضان.
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 م 2016 يونيو 9-هـ 1437 رمضان 4 الخميس

 الصحية الكليات يف املباشر القبول نظام بتطبيق تنفرد نورة األمرية جامعة

  التمريض بكلية ممثلة عبدالرحمن بنت نورة الاميرة جامعة أقامت
ً
 في وذلك املباشر, بالقبول  للتعريف ركنا

 ملهنة مختصر شرح على تحتوي  كتيبات توزيع تم حيث التحصيلي, لالختبار حضرن  الالتي الطالبات استقبال

 منهن الكثير طرح حيث سواء حد على والامهات الطالبات من الاقبال لوحظ كما املختلفة, وتخصصاته التمريض

 أخصائي حول  واف   لشرح استمعن أن بعد للقبول  املطلوبة والشروط التقديم وطريقة التخصصات حول  أسئلة

 و الجراحية, العمليات وتمريض سكري, وتمريض تثقيف اختصاص ي مثل املتاحة والتخصصات التمريض,

 الفرص استعراض تم كما الحرجة, والعناية الوالدة, و النساء وتمريض الحروق, وتمريض ألاطفال, تمريض

 التحضيرية, السنة في التمريض, كلية أقامتها أن سبق مماثلة ألركان امتداًدا الركن هذا ويعتبر املتوفرة, الوظيفية

  .وآليته املباشر بالقبول  التعريف بهدف وذلك الثانوية, واملدارس

 ألاولى الصحية الكلية التمريض كلية تعد حيث العام, هذا مرة ألول  تطبق املباشر القبول  آلية أن بالذكر الجدير

 اتاحة به يقصد املباشر القبول  أن إلى هنا إلاشارة ويجب القبول, في الالية هذه تطبق التي نورة الاميرة جامعة في

 .التحضيرية بالسنة الالتحاق قبل التمريض تخصص الختيار العامة الثانوية لخريجات الفرصة

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alraynews.net/6278400.htm


 
 

 
114 

 م 2016 يونيو 9-هـ 1437 رمضان 4 الخميس

 نورة األمرية جامعة يف طالبة 1156 به قامت توعيا نشاطا   30

 بنت نورة ألاميرة جامعة في املستمر والتعليم املجتمع خدمة لعمادة التابع التطوعي العطاء نورة نادي قّدم

   30عبدالرحمن
ً
 وذلك الجامعة طالبات من متطوعة طالبة 1156به قامت وخارجها الجامعة داخل متنوعا نشاطا

 ملتقى في املشاركة بين النشاطات تنوعت حيث , 1436/1437الدراس ي للعام للنادي التشغيلية الخطة ضمن

 التطوعي, العمل ثقافة لنشر نورة الاميرة جامعة مدارس وزيارة الانشطة, وكالة تنظمه التي للندية التعريفي

 تحت تثقيفية وحملة الثدي, بسرطان الخاصة زهرة جمعية وزيارة , للطفال التعليمة الوسائل إنتاج عمل وورشة

 والتي ”غيرك أسعد “وحملة الجامعة, لطالبات وسلم عليه هللا صلى الرسول  اخالقيات لنشر (خير فينا )شعار

 يقارب ملا جماعي إفطار وعمل عليهم, غداء وجبة 300توزيع تم حيث والنساء الرجال الامن موظفات استهدفت

 زيارة النادي نشاطات شملت كما الجامعة, داخل الحافالت لسائقي غداء وجبة  50إلعداد باإلضافة عاملة, 50

 ”املذكرات”و الدراسية الكتب لتبادل حملة أقام كما الخاصة, الاحتياجات ذوي  للطفال الشامل التأهيل ملركز

 كما منتجاتهن, وبيع مواهبهن وعرض الطالبات مشاريع لتسويق وحملة منها, الجامعة طالبات انتفاع لتعميم

( بنادي نورة العطاء التطوعي, باإلضافة 10Ksa)خير ألف بمبادرة لتعريف النقي الفن معرض في النادي شارك

إلى استضافة نادي تكامل للتعريف باألندية ومشاركتهم بالتعريف بنادي نورة العطاء التطوعي, كما تضمنت 

هدف إلعداد مكتبة خاصة للتطوع, وحملة )ُمكّرم وُيرفع( تعنى ألانشطة حملة )نجعل امة ال تقرأ تقرأ( والتي ت

مصحف, باإلضافة إلى العديد من النشاطات  130بجمع املصاحف و تغليفها بشكل مرتب حيث تم توزيع 

 إلانسانية والثقافية.

تم التي ته الجدير بالذكر أن نادي نورة العطاء التطوعي يأتي متفقا مع رؤية عمادة خدمة املجتمع في الجامعة

بإعداد طالبة جامعة متميزة الوعي والتدريب ذات شخصية متكاملة وفاعلة تسهم في بناء مجتمعنا وتسير 

بالوطن نحو العاملية, ورسالة العمادة التي تؤكد على إتاحة الفرصة للطالبات الستثمار طاقاتهن في برامج 

 ا يخدم الطالبة والجامعة.وفعاليات هادفة ومفيدة تكشف عن مواهبهن وتنمي قدراتهن بم
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 م 2016 يونيو 12-هـ 1437 رمضان 7 األحد

 جامعة األمرية نورة تعلن موعد خميم "لقيا نورة" الصيفي

/  12  أعلنت مدارس جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن موعد انطالق املخيم الصيفي )لقيا نورة( وذلك في 

والذي سيقام في مدارس جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن هذا الصيف من الثامنة صباحا   هـ1437/  10

عبر عدد 16 -4يستهدف الفئات العمرية وحتى الثالثة مساًءا, وسيكون املخيم عبارة عن برنامج توعوي وتثقيفي 

مثل القران الكريم تالوة وحفظا, والسيرة النبوية, واملهندس   من الفقرات املتنوعة املناسبة لكل ألاعمار

الصغير, والفن والرسم, والخوارزمي, واملبرمجون, واملصور الصغير, ونادي القراءة, وفن الاتيكيت, وأخالقيات 

الاجتماعي, وسيكون ليوم الخميس برامج خاصة مثل الرحالت والتاجر الصغير  استخدام وسائل التواصل

والطبيب الصغير, كما أكدت مديرة إدارة الاشراف على مدارس الجامعة الدكتورة مرفت بابعير أنه سيتم طرح 

 12 اسابيع تحت مسمى )مملكة الفصاحة( وذلك من 6ملدة  16 – 12برنامج للجادين فقط للفئة العمرية من 

ذو القعدة وذلك لتقوية اللغة العربية لدى الناشئة, يتخلل البرامج عدد من الفقرات مثل  22شوال وحتى 

تحرير نص أدبي, وحلية طالب العلم, ولوحات فنية تحوي عبارات فصيحة, باإلضافة إلى التجويد املصور, 

دت بابعير أن الجامعة تولي هذه البرامج وكذلك )متن الاجرومية( الذي يعتبر من أهم متون النحو العربي, , وأك

وألانشطة اهتماما بالغا, وتدعم املدارس للقيام بمسؤولياتها تجاه الناشئة واملجتمع املحلي, وذلك بدعم هذه 

البرامج بكوادر بشرية وإمكانات تقنية على مستوى عال من الجودة والكفاءة, ونوهت بابعير بالرعاية التي تجدها 

 معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل. املدارس من لدن
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 م 2016 يونيو 9-هـ 1437 رمضان 4 الخميس

 جامعة األمرية نورة تطبق نظام القبول املباشر يف كلياتها الصحية

آلية جديدة للقبول املباشر تطبق ألول مرة في كلياتها الصحية, من طبقت جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن 

خالل تعريف الطالبات اللواتي حضرن الاختبار التحصيلي, بنظام القبول املباشر, بتخصصات الكلية املختلفة, 

 وطريقة التقديم والشروط املطلوبة للقبول, كما تم استعراض الفرص الوظيفية املتوفرة للمتقدمات.

الركن التعريفي الذي أعدته جامعة نورة للطالبات, امتداًدا ألركان مماثلة سبق أن أقامتها كلية التمريض, ويعد 

 في السنة التحضيرية, واملدارس الثانوية, إلى التعريف بالقبول املباشر وآليته بالكلية.

 ض الكلية الصحية ألاولى فيحيث أن آلية القبول املباشر تطبق ألول مرة هذا العام, في حين تعد كلية التمري

جامعة ألاميرة نورة التي تطبق هذه آلالية في القبول, ويقصد بالقبول املباشر هو إتاحة الفرصة لخريجات الثانوية 

العامة الختيار تخصص التمريض قبل الالتحاق بالسنة التحضيرية, بشرط أن تنطبق عليها الشروط تحت مبدأ 

 وهي اختيار الطالبات للتخصص بعد اجتياز السنة التحضيرية. التنافس بخالف الطريقة املتبعة
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

 جامعة األمرية نورة حتدد مواعيد املقابالت للمرشحات بكلية التصاميم

قالت عميدة القبول والتسجيل في جامعة الاميرة نورة بنت عبد الرحمن الدكتورة نورة السديس, أن القبول  

 إلالكتروني املوحد للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض هو خطوة رائدة يسرت إجراءات التقديم.

فيها الطالبة سواء في الكليات وأكدت أهمية ترتيب رغبات املتقدمات حسب التخصص والجامعة التي ترغب 

 الصحية أو العلمية أو إلانسانية.

وبينت أنه سيتم إعالن أسماء املرشحات الختبار موهبة في كلية التصاميم والفنون في جامعة ألاميرة نورة, 

 هـ. ويمكن للمرشحة1437/ 9/ 17واملرشحات للكليات الصحية في الجامعات الحكومية في الرياض يوم الاربعاء 

 معرفة التفاصيل املتعلقة بمكان وموعد املقابلة من خالل حسابها في البوابة.

ودعت السديس جميع املرشحات الى الالتزام بموعد املقابلة الشخصية أو الاختبارات التي تشترطها بعض الكليات 

قابلة الشخصية سيترتب هـ, مشيرة إلى أن عدم حضور املرشحة لالختبار أو امل 1437/  9/  23إلى  21في الفترة من 

 في الجامعات ألاربع املشتركة بالبوابة, متمنية للطالبات التوفيق والسداد.
ً
 عليه استبعادها من القبول نهائيا
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 م 2016 يونيو 9-هـ 1437 رمضان 4 الخميس

 جامعة األمرية نورة تطبق نظام القبول املباشر يف الكليات الصحية

http://www.brgnews.com/67329.html 
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 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

 السعوديات لغري القبول باب تفتح نورة األمرية جامعة

أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن فتح باب القبول للمتقدمات غير السعوديات املقيمات باململكة بنظام 

 من يوم ألاحد 1438/ 1437املنح الداخلية للعام الجامعي القادم 
ً
وحتى يوم  ,هـ1437/ 9/ 14هـ, وذلك بدءا

 .هـ1437/ 9/ 18الخميس 

املتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العاّمة أو ما يعادلها من داخل اململكة واشترطت الجامعة للقبول أن تكون 

أو من خارجها مع ضرورة معادلة الشهادة الصادرة من خارج اململكة أو من مدرسة عاملية وترجمتها ترجمة معتمدة 

 ن يكون عمر املتقدمةفي حال صدورها بغير اللغة العربية, وأن تحمل املتقدمة إقامة نظامية سارية املفعول, وأ

( سنة, وأال يكون مض ى على تخرجها من املرحلة الثانوية أكثر من خمس سنوات, مع ضرورة اجتياز 25ــ17ما بين )

اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي, أو أن تكون قد أّدتها خالل الثالث سنوات املاضية كحد أقص ى, وأن 

.
ً
 تكون املتقدمة الئقة صحيا

الجامعة أن على املتقدمة الاطالع على تفاصيل إلاعالن والشروط على موقع الجامعة إلالكتروني, والتقيد وأوضحت 

( الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة PDFبإرسال املستندات املطلوبة عبر الرابط املخصص للمنح بصيغة )

ب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطل

 ال يعني املوافقة النهائية ما 
ً
فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 لم تشعر املتقدمة بذلك.
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

 "جامعة األمرية نورة" حتدد مواعيد املقابالت للمرشحات بكلية التصاميم

أكدت عميدة القبول والتسجيل في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة السديس, أن القبول  

الحكومية بالرياض هو خطوة رائدة يسرت إجراءات التقديم, مشيرة  إلالكتروني املوحد للطالبات في الجامعات

ألهمية ترتيب رغبات املتقدمات حسب التخصص والجامعة التي ترغب فيها الطالبة سواء في الكليات الصحية أو 

  العلمية أو إلانسانية.

في جامعة ألاميرة نورة, وبينت أنه سيتم إعالن أسماء املرشحات الختبار موهبة في كلية التصاميم والفنون 

ويمكن للمرشحة   هـ.1437/ 9/ 17واملرشحات للكليات الصحية في الجامعات الحكومية في الرياض يوم الاربعاء 

معرفة التفاصيل املتعلقة بمكان وموعد املقابلة من خالل حسابها في البوابة. ودعت السديس جميع املرشحات 

/  9/  23إلى  21أو الاختبارات التي تشترطها بعض الكليات في الفترة من إلى الالتزام بموعد املقابلة الشخصية 

هـ, مشيرة إلى أن عدم حضور املرشحة لالختبار أو املقابلة الشخصية سيترتب عليه استبعادها من القبول  1437

 في الجامعات ألاربع املشتركة بالبوابة, متمنية للطالبات التوفيق والسداد.
ً
 نهائيا
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 م 2016 يونيو 9-هـ 1437 رمضان 4 الخميس

 جامعة األمرية نورة تطبق نظام القبول املباشر يف الكليات الصحية

تي الطالبات الال املباشر,بول تعّرف كلية التمريض بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل ركنها بالق

 للقبول,ة وطريقة التقديم والشروط املطلوب املختلفة,بتخصصات الكلية  التحصيلي,يحضرن هذه الفترة لالختبار 

 املتوفرة.كما تم استعراض الفرص الوظيفية 

س التحضيرية, واملدار ويهدف الركن الذي يعد امتداًدا ألركان مماثلة سبق أن أقامتها كلية التمريض, في السنة 

 الثانوية, إلى التعريف بالقبول املباشر وآليته بالكلية.

مما يذكر أن آلية القبول املباشر تطبق ألول مرة هذا العام, حيث تعد كلية التمريض الكلية الصحية ألاولى في 

لثانوية ة الفرصة لخريجات اجامعة ألاميرة نورة التي تطبق هذه آلالية في القبول, ويقصد بالقبول املباشر هو إتاح

العامة الختيار تخصص التمريض قبل الالتحاق بالسنة التحضيرية بشرط أن تنطبق عليها الشروط تحت مبدأ 

 التنافس بخالف الطريقة املتبعة وهي اختيار الطالبات للتخصص بعد اجتياز السنة التحضيرية.
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 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

 السعوديات لغري القبول باب فتح تعلن نورة األمرية جامعة

 بنظام باململكة املقيمات السعوديات غير للمتقدمات القبول  باب فتح عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة أعلنت

  وذلك هـ, 1438 /1437القادم الجامعي للعام الداخلية املنح
ً
 الخميس يوم وحتى ,هـ 1437 /9 /14ألاحد يوم من بدءا

  .هـ1437 /9 /18

 أو اململكة داخل من يعادلها ما أو العاّمة الثانوية شهادة على حاصلة املتقدمة تكون  أن للقبول  الجامعة واشترطت

 في معتمدة ترجمة وترجمتها عاملية مدرسة من أو اململكة خارج من الصادرة الشهادة معادلة ضرورة مع خارجها من

 بين ما املتقدمة عمر يكون  وأن املفعول, سارية نظامية إقامة املتقدمة تحمل وأن العربية, اللغة بغير صدورها حال

 اختبار اجتياز ضرورة مع سنوات, خمس من أكثر الثانوية املرحلة من تخرجها على مض ى يكون  وأال سنة, (25ــ17)

 تكون  وأن أقص ى, كحد املاضية سنوات الثالث خالل أّدتها قد تكون  أن أو التحصيلي, واختبار العامة القدرات

  الئقة املتقدمة
ً
 .صحيا

 والتقيد ,إلالكتروني الجامعة موقع على والشروط إلاعالن تفاصيل على الاطالع املتقدمة على أن الجامعة وأوضحت

( الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة  PDF)بصيغة للمنح املخصص الرابط عبر املطلوبة املستندات بإرسال

مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل 

 ال يعني املوافقة النهائية ما 
ً
فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 املتقدمة بذلك. لم تشعر 
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 م 2016 يونيو 9-هـ 1437 رمضان 4 الخميس

 نورة تطبق نظام القبول املباشر يف الكليات الصحية_األمرية_#جامعة

عبدالرحمن من خالل ركنها بالقبول املباشر , الطالبات الالتي تعّرف كلية التمريض بجامعة ألاميرة نورة بنت  

يحضرن هذه الفترة لالختبار التحصيلي , بتخصصات الكلية املختلفة , وطريقة التقديم والشروط املطلوبة للقبول 

  , كما تم استعراض الفرص الوظيفية املتوفرة .

قامتها كلية التمريض, في السنة التحضيرية, واملدارس ويهدف الركن الذي يعد امتداًدا ألركان مماثلة سبق أن أ

  الثانوية, إلى التعريف بالقبول املباشر وآليته بالكلية .

مما يذكر أن آلية القبول املباشر تطبق ألول مرة هذا العام, حيث تعد كلية التمريض الكلية الصحية ألاولى في 

ل, ويقصد بالقبول املباشر هو إتاحة الفرصة لخريجات الثانوية جامعة ألاميرة نورة التي تطبق هذه آلالية في القبو 

العامة الختيار تخصص التمريض قبل الالتحاق بالسنة التحضيرية بشرط أن تنطبق عليها الشروط تحت مبدأ 

 التنافس بخالف الطريقة املتبعة وهي اختيار الطالبات للتخصص بعد اجتياز السنة التحضيرية.
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 م 2016 يونيو 9-هـ 1437 ضانرم 4 الخميس

 جامعة األمرية نورة تطبق نظام القبول املباشر يف الكليات الصحية
22183.html-http://enayh.com/news/general/22183 
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 م 2016 يونيو 9-هـ 1437 رمضان 4 الخميس

 جامعة األمرية نورة تطبق نظام القبول املباشر يف كلياتها الصحية
http://almaydan2.net/?p=674788 
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 م 2016 يونيو 9-هـ 1437 رمضان 4 الخميس

 نورة تطبق نظام القبول املباشر يف الكليات الصحيةجامعة األمرية 

تي الطالبات الال تعّرف كلية التمريض بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل ركنها بالقبول املباشر ,

يحضرن هذه الفترة لالختبار التحصيلي , بتخصصات الكلية املختلفة , وطريقة التقديم والشروط املطلوبة للقبول 

 , كما تم استعراض الفرص الوظيفية املتوفرة .

ملدارس اويهدف الركن الذي يعد امتداًدا ألركان مماثلة سبق أن أقامتها كلية التمريض, في السنة التحضيرية, و 

 الثانوية, إلى التعريف بالقبول املباشر وآليته بالكلية.

مما يذكر أن آلية القبول املباشر تطبق ألول مرة هذا العام, حيث تعد كلية التمريض الكلية الصحية ألاولى في 

ات الثانوية يججامعة ألاميرة نورة التي تطبق هذه آلالية في القبول, ويقصد بالقبول املباشر هو إتاحة الفرصة لخر 

العامة الختيار تخصص التمريض قبل الالتحاق بالسنة التحضيرية بشرط أن تنطبق عليها الشروط تحت مبدأ 

 التنافس بخالف الطريقة املتبعة وهي اختيار الطالبات للتخصص بعد اجتياز السنة التحضيرية.
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 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

 السعوديات لغري القبول باب فتح تعلن نورة األمرية جامعة

أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن فتح باب القبول للمتقدمات غير السعوديات املقيمات باململكة بنظام 

 1438/ 1437املنح الداخلية للعام الجامعي القادم 
ً
وحتى يوم  ,هـ1437/ 9/ 14من يوم ألاحد هـ, وذلك بدءا

 .هـ1437/ 9/ 18الخميس 

واشترطت الجامعة للقبول أن تكون املتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العاّمة أو ما يعادلها من داخل اململكة 

معتمدة  أو من خارجها مع ضرورة معادلة الشهادة الصادرة من خارج اململكة أو من مدرسة عاملية وترجمتها ترجمة

في حال صدورها بغير اللغة العربية, وأن تحمل املتقدمة إقامة نظامية سارية املفعول, وأن يكون عمر املتقدمة 

( سنة, وأال يكون مض ى على تخرجها من املرحلة الثانوية أكثر من خمس سنوات, مع ضرورة اجتياز 25ــ17ما بين )

تكون قد أّدتها خالل الثالث سنوات املاضية كحد أقص ى, وأن  اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي, أو أن

.
ً
 تكون املتقدمة الئقة صحيا

التقيد و  إلالكتروني,وأوضحت الجامعة أن على املتقدمة الاطالع على تفاصيل إلاعالن والشروط على موقع الجامعة 

م إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة ( الذي سيتPDFبإرسال املستندات املطلوبة عبر الرابط املخصص للمنح بصيغة )

مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل 

 ال يعني املوافقة النهائية ما 
ً
فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 لم تشعر املتقدمة بذلك.

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fajr.sa/96833


 
 

 
128 

 

 م 2016 يونيو 9-هـ 1437 رمضان 4 الخميس

 تطبيق القبول املباشر يف الكليات الصحية جبامعة نورة
http://www.almasaronline.com/الصحي-الكليات-في-المباشر-القبول-تطبيق/ 

 

 

 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

 نورة األمرية جبامعة السعوديات لغري القبول فتح

فتح باب القبول للمتقدمات غير السعوديات املقيمات باململكة بنظام  عبدالرحمن أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت

 من يوم ألاحد1438/ 1437املنح الداخلية للعام الجامعي القادم 
ً
/ 9/ 18وحتى الخميس  املقبل, هـ, وذلك بدءا

 .هـ1437

الجامعة للقبول أن تكون املتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العاّمة أو ما يعادلها من داخل اململكة واشترطت 

أو من خارجها مع ضرورة معادلة الشهادة الصادرة من خارج اململكة أو من مدرسة عاملية وترجمتها ترجمة معتمدة 

ظامية سارية املفعول, وأن يكون عمر املتقدمة في حال صدورها بغير اللغة العربية, وأن تحمل املتقدمة إقامة ن

( سنة, وأال يكون مض ى على تخرجها من املرحلة الثانوية أكثر من خمس سنوات, مع ضرورة اجتياز 25ــ17ما بين )

اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي, أو أن تكون قد أّدتها خالل الثالث سنوات املاضية كحد أقص ى, وأن 

.تكون املتقد
ً
 مة الئقة صحيا

وأوضحت الجامعة أن على املتقدمة الاطالع على تفاصيل إلاعالن والشروط على موقع الجامعة إلالكتروني, والتقيد 

( الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة PDFبإرسال املستندات املطلوبة عبر الرابط املخصص للمنح بصيغة )

منح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي ي

 ال يعني املوافقة النهائية ما 
ً
فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 لم تشعر املتقدمة بذلك.

 

http://www.almasaronline.com/تطبيق-القبول-المباشر-في-الكليات-الصحي/
http://www.almasaronline.com/%d9%81%d8%aa%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a8%d9%88%d9%84-%d9%84%d8%ba%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85/
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  جامعة األمرية نورة بالرياض تطبق نظام القبول املباشر يف الكليات الصحية

كلية التمريض بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن من خالل ركنها بالقبول املباشر , الطالبات الالتي يحضرن 

الكلية املختلفة وطريقة التقديم والشروط املطلوبة للقبول , كما تم هذه الفترة لالختبار التحصيلي بتخصصات 

   استعراض الفرص الوظيفية املتوفرة .

ويهدف الركن الذي يعد امتداًدا ألركان مماثلة سبق أن أقامتها كلية التمريض, في السنة التحضيرية, واملدارس 

  الثانوية, إلى التعريف بالقبول املباشر وآليته بالكلية .

مما يذكر أن آلية القبول املباشر تطبق ألول مرة هذا العام, حيث تعد كلية التمريض الكلية الصحية ألاولى في 

جامعة ألاميرة نورة التي تطبق هذه آلالية في القبول, ويقصد بالقبول املباشر هو إتاحة الفرصة لخريجات الثانوية 

ة التحضيرية بشرط أن تنطبق عليها الشروط تحت مبدأ العامة الختيار تخصص التمريض قبل الالتحاق بالسن

 التنافس بخالف الطريقة املتبعة وهي اختيار الطالبات للتخصص بعد اجتياز السنة التحضيرية

 

 

 

 

 

 

http://juwatha.net/132606.html
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 تنفرد بتطبيق نظام القبول املباشر« متريض جامعة األمرية نورة"

 يوم السبت  أقامت كلية التمريض بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن
ً
هـ وحتى يوم الثالثاء 1437/ 8/ 21ركنا

هـ مساًء للتعريف بالقبول املباشر في كلية التمريض لهذا العام, الستقبال الطالبات الالتي حضرن 1437/ 8/ 24

لالختبار التحصيلي, وذلك في كلية التصاميم والفنون بالجامعة وتم توزيع كتيبات تحتوي على شرح مختصر ملهنة 

ريض وتخصصاته املختلفة. ولوحظ إلاقبال من الطالبات وألامهات على حد سواء حيث طرح الكثير منهن التم

أسئلة حول التخصصات وطريقة التقديم والشروط املطلوبة للقبول. ويعتبر هذا الركن امتداًدا ألركان مماثلة 

اشر وذلك بهدف التعريف بالقبول املبسبق أن أقامتها كلية التمريض في السنة التحضيرية, واملدارس الثانوية, 

وآلياته. الجدير بالذكر أن آلية القبول املباشر ستطبق ألول مرة هذا العام, حيث أن كلية التمريض تعد الكلية 

ى أن إلاشارة إل الصحية ألاولى في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن التي تطبق هذه آلالية في القبول. وتجدر

قصد به إتاحة الفرصة لخريجات الثانوية العامة الختيار تخصص التمريض قبل الالتحاق بالسنة القبول املباشر ي

التحضيرية بشرط أن تنطبق عليها الشروط تحت مبدأ التنافس بخالف الطريقة املتبعة وهي اختيار الطالبات 

 للتخصص بعد اجتياز السنة التحضيرية.

 

 

 

 

 

 

http://mobile.twasul.info/450262/
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 السعوديات لغري القبول باب فتح تعلن نورة األمرية جامعة

 بنظام باململكة املقيمات السعوديات غير للمتقدمات القبول  باب فتح عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة أعلنت

  وذلك هـ, 1438 /1437القادم الجامعي للعام الداخلية املنح
ً
 الخميس يوم وحتى ,هـ 1437 /9 /14ألاحد يوم من بدءا

 .هـ1437 /9 /18

 أو اململكة داخل من يعادلها ما أو العاّمة الثانوية شهادة على حاصلة املتقدمة تكون  أن للقبول  الجامعة واشترطت

 في معتمدة ترجمة وترجمتها عاملية مدرسة من أو اململكة خارج من الصادرة الشهادة معادلة ضرورة مع خارجها من

 بين ما املتقدمة عمر يكون  وأن املفعول, سارية نظامية إقامة املتقدمة تحمل وأن العربية, اللغة بغير صدورها حال

 اختبار اجتياز ضرورة مع سنوات, خمس من أكثر الثانوية املرحلة من تخرجها على مض ى يكون  وأال سنة, (25ــ17)

 تكون  وأن أقص ى, كحد املاضية سنوات الثالث خالل أّدتها قد تكون  أن أو التحصيلي, واختبار العامة القدرات

  الئقة املتقدمة
ً
 .صحيا

 والتقيد ,إلالكتروني الجامعة موقع على والشروط إلاعالن تفاصيل على الاطالع املتقدمة على أن الجامعة وأوضحت

( الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة  PDF)بصيغة للمنح املخصص الرابط عبر املطلوبة املستندات بإرسال

مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل 

 ال يعني املوافقة ا
ً
نهائية ما لفترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 لم تشعر املتقدمة بذلك.

 

 

 

http://mobile.twasul.info/455998/
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 املنح بنظام للمقيمات القبول باب تفتح نورة جامعة

 السعودية في املقيمات السعوديات غير للمتقدمات القبول  باب فتح عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة أعلنت

  وذلك املقبل, الجامعي للعام الداخلية املنح بنظام
ً
 .يليه الذي الخميس يوم وحتى املقبل, ألاحد يوم من بدءا

 السعودية داخل من يعادلها ما أو العاّمة الثانوية شهادة على حاصلة املتقدمة تكون  أن للقبول  الجامعة واشترطت

 حال في معتمدة ترجمة وترجمتها عاملية مدرسة من أو اململكة, خارج من الصادرة الشهادة ومعادلة خارجها, من أو

 إلى  17بين املتقدمة عمر يكون  وأن املفعول, سارية نظامية إقامة املتقدمة تحمل وأن العربية, اللغة بغير صدورها

 العامة القدرات اختبار واجتياز سنوات, خمس من أكثر الثانوية املرحلة من تخرجها على مض ى يكون  وأال سنة, 25

  الئقة املتقدمة تكون  وأن أقص ى, كحد املاضية سنوات الثالث خالل أّدتها تكون  أن أو التحصيلي, واختبار
ً
  .صحيا

 والتقيد إلالكتروني, الجامعة موقع على والشروط إلاعالن تفاصيل على الاطالع املتقدمة على أن الجامعة وأوضحت

الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة «  PDF»بصيغة للمنح املخصص الرابط عبر املطلوبة املستندات بإرسال

مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل 

 ال يعني املوافقة النهائية ما  فترة التقديم,
ً
موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 لم تشعر املتقدمة بذلك.

 

 

 

 

http://www.alkharjonline.net/news-action-show-id-42519.htm?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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جامعة االمرية نورة حتدد مواعيد املقابالت الشخصية للمرشحات بكلية 
 التصاميم

الدكتورة نورة السديس, أن القبول  أكدت عميدة القبول والتسجيل في جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

إلالكتروني املوحد للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض هو خطوة رائدة يسرت إجراءات التقديم, مشيرة 

ألهمية ترتيب رغبات املتقدمات حسب التخصص والجامعة التي ترغب فيها الطالبة سواء في الكليات الصحية أو 

  العلمية أو إلانسانية.

ت أنه سيتم إعالن أسماء املرشحات الختبار موهبة في كلية التصاميم والفنون في جامعة ألاميرة نورة, وبين

هـ. ويمكن للمرشحة 1437/ 9/ 17واملرشحات للكليات الصحية في الجامعات الحكومية في الرياض يوم الاربعاء 

  لبوابة.معرفة التفاصيل املتعلقة بمكان وموعد املقابلة من خالل حسابها في ا

ودعت السديس جميع املرشحات الى الالتزام بموعد املقابلة الشخصية أو الاختبارات التي تشترطها بعض الكليات 

هـ ,مشيرة إلى أن عدم حضور املرشحة لالختبار أو املقابلة الشخصية سيترتب  1437/  9/  23إلى  21في الفترة من 

 في الجامع
ً
 ات ألاربع املشتركة بالبوابة, متمنية للطالبات التوفيق والسداد. عليه استبعادها من القبول نهائيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alkharjonline.net/news-action-show-id-42546.htm?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.alkharjonline.net/news-action-show-id-42546.htm?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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 السعوديات لغري القبول باب فتح تعلن نورة األمرية جامعة

 بنظام باململكة املقيمات السعوديات غير للمتقدمات القبول  باب فتح عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة أعلنت

  وذلك هـ, 1438 /1437القادم الجامعي للعام الداخلية املنح
ً
 الخميس يوم وحتى ,هـ 1437 /9 /14ألاحد يوم من بدءا

  .هـ1437 /9 /18

 أو اململكة داخل من يعادلها ما أو العاّمة الثانوية شهادة على حاصلة املتقدمة تكون  أن للقبول  الجامعة واشترطت

 في معتمدة ترجمة وترجمتها عاملية مدرسة من أو اململكة خارج من الصادرة الشهادة معادلة ضرورة مع خارجها من

 بين ما املتقدمة عمر يكون  وأن املفعول, سارية نظامية إقامة املتقدمة تحمل وأن العربية, اللغة بغير صدورها حال

 اختبار اجتياز ضرورة مع سنوات, خمس من أكثر الثانوية املرحلة من تخرجها على مض ى يكون  وأال سنة, (25ــ17)

 تكون  وأن أقص ى, كحد املاضية سنوات الثالث خالل أّدتها قد تكون  أن أو التحصيلي, واختبار العامة القدرات

  الئقة املتقدمة
ً
  .صحيا

 والتقيد ,إلالكتروني الجامعة موقع على والشروط إلاعالن تفاصيل على الاطالع املتقدمة على أن الجامعة وأوضحت

( الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة  PDF)بصيغة للمنح املخصص الرابط عبر املطلوبة املستندات بإرسال

واملتابعة والتعديل عليه خالل مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول 

 ال يعني املوافقة النهائية ما 
ً
فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 لم تشعر املتقدمة بذلك.

 

 

 

http://www.tawwater.com/new/s/17576
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 السعوديات لغري القبول باب تفتح نورة األمرية جامعة

 بنظام باململكة املقيمات السعوديات غير للمتقدمات القبول  باب فتح عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة أعلنت

  وذلك هـ, 1438 /1437القادم الجامعي للعام الداخلية املنح
ً
 الخميس يوم وحتى ,هـ 1437 /9 /14ألاحد يوم من بدءا

 .هـ1437 /9 /18

 أو اململكة داخل من يعادلها ما أو العاّمة الثانوية شهادة على حاصلة املتقدمة تكون  أن للقبول  الجامعة واشترطت

 في معتمدة ترجمة وترجمتها عاملية مدرسة من أو اململكة خارج من الصادرة الشهادة معادلة ضرورة مع خارجها من

 بين ما املتقدمة عمر يكون  وأن املفعول, سارية نظامية إقامة املتقدمة تحمل وأن العربية, اللغة بغير صدورها حال

 اختبار اجتياز ضرورة مع سنوات, خمس من أكثر الثانوية املرحلة من تخرجها على مض ى يكون  وأال سنة, (25ــ17)

 تكون  وأن أقص ى, كحد املاضية سنوات الثالث خالل أّدتها قد تكون  أن أو التحصيلي, واختبار العامة القدرات

  الئقة املتقدمة
ً
 .صحيا

 والتقيد ,إلالكتروني الجامعة موقع على والشروط إلاعالن تفاصيل على الاطالع املتقدمة على أن الجامعة وأوضحت

( الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة  PDF)بصيغة للمنح املخصص الرابط عبر املطلوبة املستندات بإرسال

املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل مسؤولية 

 ال يعني املوافقة النهائية ما 
ً
فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 لم تشعر املتقدمة بذلك.

 

 

 

http://fadhaa.com/001613996
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 "جامعة األمرية نورة" تعلن مواعيد املقابالت للمرشحات بكلية التصاميم
الدكتورة نورة السديس, أن القبول  أكدت عميدة القبول والتسجيل في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

إلالكتروني املوحد للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض هو خطوة رائدة يسرت إجراءات التقديم, مشيرة 

ألهمية ترتيب رغبات املتقدمات حسب التخصص والجامعة التي ترغب فيها الطالبة سواء في الكليات الصحية أو 

أنه سيتم إعالن أسماء املرشحات الختبار موهبة في كلية التصاميم والفنون في جامعة  العلمية أو إلانسانية. وبينت

هـ. ويمكن 1437/ 9/ 17ألاميرة نورة, واملرشحات للكليات الصحية في الجامعات الحكومية في الرياض يوم الاربعاء 

يع ودعت السديس جم بوابة.بلة من خالل حسابها في الللمرشحة معرفة التفاصيل املتعلقة بمكان وموعد املقا

إلى  21املرشحات إلى الالتزام بموعد املقابلة الشخصية أو الاختبارات التي تشترطها بعض الكليات في الفترة من 

مشيرة إلى أن عدم حضور املرشحة لالختبار أو املقابلة الشخصية سيترتب عليه استبعادها  هـ, 1437/  9/  23

 في الجامعات
ً
 ألاربع املشتركة بالبوابة, متمنية للطالبات التوفيق والسداد. من القبول نهائيا

 

 

 

 

 

 

 

http://fadhaa.com/181814303
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  القبول لغري السعودياتجامعة األمرية نورة تعلن فتح باب 
أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن فتح باب القبول للمتقدمات غير السعوديات املقيمات باململكة بنظام  

 من يوم ألاحد 1438/ 1437املنح الداخلية للعام الجامعي القادم 
ً
هـ, وحتى يوم 1437/ 9/ 14هـ, وذلك بدءا

  هـ.1437/ 9/ 18الخميس 

لجامعة للقبول أن تكون املتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العاّمة أو ما يعادلها من داخل اململكة واشترطت ا

أو من خارجها مع ضرورة معادلة الشهادة الصادرة من خارج اململكة أو من مدرسة عاملية وترجمتها ترجمة معتمدة 

امية سارية املفعول, وأن يكون عمر املتقدمة في حال صدورها بغير اللغة العربية, وأن تحمل املتقدمة إقامة نظ

( سنة, وأال يكون مض ى على تخرجها من املرحلة الثانوية أكثر من خمس سنوات, مع ضرورة اجتياز 25ــ17ما بين )

اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي, أو أن تكون قد أّدتها خالل الثالث سنوات املاضية كحد أقص ى, وأن 

.تكون املتقدم
ً
  ة الئقة صحيا

وأوضحت الجامعة أن على املتقدمة الاطالع على تفاصيل إلاعالن والشروط على موقع الجامعة إلالكتروني, والتقيد 

( الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة PDFبإرسال املستندات املطلوبة عبر الرابط املخصص للمنح بصيغة )

منح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي ي

 ال يعني املوافقة النهائية ما 
ً
فترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

 لم تشعر املتقدمة بذلك. 

 

 

http://www.ham-24.com/news.php?action=show&id=81750&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

  جامعة األمرية نورة تعلن فتح باب القبول لغري السعوديات

أعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن فتح باب القبول للمتقدمات غير السعوديات املقيمات باململكة بنظام 

 من يوم ألاحد 1438/ 1437الداخلية للعام الجامعي القادم املنح 
ً
هـ, وحتى يوم 1437/ 9/ 14هـ, وذلك بدءا

 هـ .1437/ 9/ 18الخميس 

واشترطت الجامعة للقبول أن تكون املتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العاّمة أو ما يعادلها من داخل اململكة 

لصادرة من خارج اململكة أو من مدرسة عاملية وترجمتها ترجمة معتمدة أو من خارجها مع ضرورة معادلة الشهادة ا

في حال صدورها بغير اللغة العربية, وأن تحمل املتقدمة إقامة نظامية سارية املفعول, وأن يكون عمر املتقدمة 

ورة اجتياز ( سنة, وأال يكون مض ى على تخرجها من املرحلة الثانوية أكثر من خمس سنوات, مع ضر 25ــ17ما بين )

اختبار القدرات العامة واختبار التحصيلي, أو أن تكون قد أّدتها خالل الثالث سنوات املاضية كحد أقص ى, وأن 

.
ً
 تكون املتقدمة الئقة صحيا

وأوضحت الجامعة أن على املتقدمة الاطالع على تفاصيل إلاعالن والشروط على موقع الجامعة إلالكتروني, والتقيد 

( الذي سيتم إعالنه الحقا, وعلى املتقدمة PDFات املطلوبة عبر الرابط املخصص للمنح بصيغة )بإرسال املستند

مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي يمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل 

 ال يعني املوافقة النهائفترة التقديم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترو
ً
ية ما نيا

 لم تشعر املتقدمة بذلك.
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

جامعة االمرية نورة حتدد مواعيد املقابالت الشخصية للمرشحات بكلية 
 التصاميم

أكدت عميدة القبول والتسجيل في جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة السديس, أن القبول 

إلالكتروني املوحد للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض هو خطوة رائدة يسرت إجراءات التقديم, مشيرة 

و الطالبة سواء في الكليات الصحية أ ألهمية ترتيب رغبات املتقدمات حسب التخصص والجامعة التي ترغب فيها

 العلمية أو إلانسانية.

وبينت أنه سيتم إعالن أسماء املرشحات الختبار موهبة في كلية التصاميم والفنون في جامعة ألاميرة نورة, 

هـ. ويمكن للمرشحة 1437/ 9/ 17واملرشحات للكليات الصحية في الجامعات الحكومية في الرياض يوم الاربعاء 

 فة التفاصيل املتعلقة بمكان وموعد املقابلة من خالل حسابها في البوابة.معر 

ودعت السديس جميع املرشحات الى الالتزام بموعد املقابلة الشخصية أو الاختبارات التي تشترطها بعض الكليات 

لة الشخصية سيترتب هـ, مشيرة إلى أن عدم حضور املرشحة لالختبار أو املقاب 1437/  9/  23إلى  21في الفترة من 

 في الجامعات ألاربع املشتركة بالبوابة, متمنية للطالبات التوفيق والسداد.
ً
 عليه استبعادها من القبول نهائيا
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

 جامعة األمرية نورة تدعو املرشحات للمقابالت الشخصية
الدكتورة نورة السديس, أن القبول  أوضحت عميدة القبول والتسجيل في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

رت إجراءات التقديم. وأكدت  طوة رائدة يسَّ
ُ
د للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض هو خ إلالكتروني املوحَّ

أهمية ترتيب رغبات املتقدمات حسب التخصص والجامعة التي ترغب فيها الطالبة سواًء في الكليات الصحية أو 

وأشارت الدكتورة نورة السديس إلى أنه سيتم إعالن أسماء املرشحات الختبار موهبة في العلمية أو إلانسانية. 

حات للكليات الصحية في الجامعات الحكومية في الرياض 
َّ

كلية التصاميم والفنون في جامعة ألاميرة نورة, واملرش

حة معرفة التفاصيل املتعلقة بمكان 1437/ 9/ 17يوم ألاربعاء 
َّ

وموعد املقابلة من خالل حسابها هـ. ويمكن للمرش

حات إلى الالتزام بموعد املقابلة الشخصية أو الاختبارات التي تشترطها 
َّ

في البوابة. ودعت السديس جميع املرش

حة لالختبار أو املقابلة  1437/  9/  23إلى  21بعض الكليات في الفترة من 
َّ

نة أن عدم حضور املرش هـ, مبّيِّ

 في الجامعات ألاربع املشتركة بالبوابة.الشخصية سيترتب عليه اس
ً
 تبعادها من القبول نهائيا
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

 جامعة نورة حتدد مواعيد املقابالت الشخصية للمرشحات بكلية التصاميم

أكدت عميدة القبول والتسجيل في جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة السديس, أن القبول  

إلالكتروني املوحد للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض هو خطوة رائدة يسرت إجراءات التقديم, مشيرة 

و ا الطالبة سواء في الكليات الصحية أألهمية ترتيب رغبات املتقدمات حسب التخصص والجامعة التي ترغب فيه

 العلمية أو إلانسانية.

وبينت أنه سيتم إعالن أسماء املرشحات الختبار موهبة في كلية التصاميم والفنون في جامعة ألاميرة نورة, 

هـ. ويمكن للمرشحة 1437/ 9/ 17واملرشحات للكليات الصحية في الجامعات الحكومية في الرياض يوم الاربعاء 

 رفة التفاصيل املتعلقة بمكان وموعد املقابلة من خالل حسابها في البوابة.مع

ودعت السديس جميع املرشحات الى الالتزام بموعد املقابلة الشخصية أو الاختبارات التي تشترطها بعض الكليات 

بلة الشخصية سيترتب هـ, مشيرة إلى أن عدم حضور املرشحة لالختبار أو املقا 1437/  9/  23إلى  21في الفترة من 

 في الجامعات ألاربع املشتركة بالبوابة, متمنية للطالبات التوفيق والسداد.
ً
 عليه استبعادها من القبول نهائيا
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

 الثانوية املرشحات يف اجلامعاتمواعيد املقابالت الشخصية لطالبات املرحلة 

 احلكومية بالرياض

أكدت عميدة القبول والتسجيل في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة نورة السديس على أن القبول  

 
ً
إلالكتروني املوحد للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض هو خطوة رائدة يسرت إجراءات التقديم , مشيرة

ترتيب رغبات املتقدمات حسب التخصص والجامعة التي ترغب فيها الطالبة سواء في الكليات الصحية على أهمية 

أو العلمية أو إلانسانية , حيث سيتم إعالن أسماء املرشحات للكليات الصحية في الجامعات الحكومية في الرياض 

ربعاء ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن يوم ألا باإلضافة للمرشحات إلختبار موهبة في كلية التصاميم والفنون في جامعة 

ه . ويمكن للمرشحة معرفة كافة التفاصيل املتعلقة بمكان وموعد املقابلة من خالل 1437/ 9/ 17املوافق 

 حسابها في البوابة.

 ابموعد املقابلة الشخصية أو الاختبارات التي تشترطه الالتزامودعت عميدة القبول والتسجيل جميع املرشحات الى 

 ما يثبتهـ مع ضرورة إحضار 23/9/1437هـ إلى الثالثاء 21/9/1437بعض الكليات في الفترة من ألاحد املوافق 

أو املقابلة الشخصية سيترتب عليه استبعاد الطالبة من  لالختبار هوية املرشحة, إذ أن عدم حضور املرشحة 

 في الجامعات ألاربع املشتركة بالبوابة, متمني
ً
 ة للطالبات التوفيق والسداد.القبول نهائيا
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

 حتديد مواعيد املقابالت للمرشحات بكلية التصاميم جبامعة األمرية نورة

الدكتورة نورة السديس, أن القبول  أكدت عميدة القبول والتسجيل في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

إلالكتروني املوحد للطالبات في الجامعات الحكومية بالرياض هو خطوة رائدة يسرت إجراءات التقديم, مشيرة 

ألهمية ترتيب رغبات املتقدمات حسب التخصص والجامعة التي ترغب فيها الطالبة سواء في الكليات الصحية أو 

أنه سيتم إعالن أسماء املرشحات الختبار موهبة في كلية التصاميم والفنون في جامعة  العلمية أو إلانسانية. وبينت

هـ. ويمكن 1437/ 9/ 17ألاميرة نورة, واملرشحات للكليات الصحية في الجامعات الحكومية في الرياض يوم الاربعاء 

يع ودعت السديس جم بوابة.ابلة من خالل حسابها في الللمرشحة معرفة التفاصيل املتعلقة بمكان وموعد املق

إلى  21املرشحات إلى الالتزام بموعد املقابلة الشخصية أو الاختبارات التي تشترطها بعض الكليات في الفترة من 

هـ , مشيرة إلى أن عدم حضور املرشحة لالختبار أو املقابلة الشخصية سيترتب عليه استبعادها  1437/  9/  23

 في الجامعا
ً
 ت ألاربع املشتركة بالبوابة, متمنية للطالبات التوفيق والسداد.من القبول نهائيا

 

 

 

 

 

http://www.gethanh.com/?p=137783


 
 

 
144 

 

 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

 : املرأة عنصر قوة يف املنهج السعودي اجلديد2030رؤية 

التي أطلقتها اململكة أبريل املاض ي, فرصة هامة لالستفادة من اليد  ″2030رؤية السعودية “يرى الكثيرون في  

العاملة النسائية املحلية. هذا التوجه غذاه أن املرأة السعودية كانت من ضمن اهتمامات هذه الرؤية التي وضعت 

تمكينها قاتها, و ضمن أهدافها رفع نسبة مشاركة املرأة في سوق العمل, والاستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طا

من الحصول على الفرص املناسبة لإلسهام في تنمية املجتمع والاقتصاد. كما أن الخطة تقدم للسعوديات فرصة 

التحرر النسبي من قيود الخضوع لولّي أمرها الذي يحق له اتخاذ القرارات املهمة في حياتها, في ظل تشجيع 

ء بالعمل وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى ضغط اجتماعي من أجل الحكومة إجراءات تسمح بالتحاق املزيد من النسا

التي لم تكتف بإشراك املرأة  2030إصالحات جديدة. وقد بدأت بوادر هذه إلاصالحات الجديدة بالفعل مع رؤية 

في الحياة العملية فحسب, بل أثارت عدة قضايا أخرى تهّم املرأة من بينها مسألة رفض ممارسة النساء للرياضة, 

ما وأنه ال توجد في معظم مدارس البنات دروس للرياضة البدنية. ولذلك قد تتطلب إحدى املبادرات في الخطة عل

 ماليين ريال لتحسين إجراءات ترخيص املراكز الرياضية للنساء. 10الجديدة إنفاق 

اليين ريال على م 9التركيز على التصدي للعنف ألاسري. وتهدف خطط إلاصالح إلى إنفاق  2030كما شملت رؤية 

مليون ريال أخرى لتحسين الوعي بالقضية. وتحدد الخطة أهدافا تتمثل في  19خدمات لضحايا العنف ألاسري و

وحدة وحّل ثالثة أرباع مشاكل العنف ألاسري  200إلى  58زيادة عدد وحدات حماية ضحايا العنف ألاسري من 

ستفتح العديد  2030ناشطات في مختلف املجاالت أن رؤية خالل ثالثة أشهر من تلقي البالغات بها. وترى بعض ال

ستسمح للمرأة  2030من املجاالت أمام السعوديات اللواتي طاملا انتظرن مثل هذه الفرصة, مؤكدات أن رؤية 

باملئة من  50السعودية بأن تتبوأ مواقع قيادية مهّمة في الدولة خالل السنوات املقبلة, ال سيما وأنها تشكل 

http://elbashayeronline.com/news-671465.html
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املتخرجات من التعليم الجامعي, لذلك ستقدم لها هذه الرؤية الدعم عبر تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها  إجمالي

 وتمكينها من الحصول على الفرص املناسبة في سوق العمل.

وتتوازى مع خطط السعودية الواسعة إلصالح اقتصادها في السنوات املقبلة مقترحات إلحداث تحّول اجتماعي 

سع نطاق
ّ
ه ليشمل املرأة, ال سيما وأن القيود الدينية تؤثر في تشكيل املجتمع السعودي وتحد بقوة من دور املرأة يت

 وتفرض قواعد أخالقية عامة صارمة عليها.

تحمل في طياتها صورة جديدة للمرأة  2030ويرى محللون وسياسيون من داخل السعودية ومن خارجها أن رؤية 

باملئة وزيادة عددهن إلى أربعة  30دة نسبة مشاركة السعوديات في سوق العمل إلى في السعودية, حيث يتوقع زيا

 باملئة.42باملئة إلى  39أمثاله في مناصب الخدمة املدنية العليا أي من 

 ألارقام تتحدث

 , أن املرأة السعودية ستثبت2030يرّجح القائمون على الشأن الاقتصادي بناء على أرقام مثبتة ببرنامج رؤية 

 أقدامها بالسوق العمل, داعين إياها إلى الاستفادة من هذه الفرصة.

وقد قدمت ألارقام التي يعول عليها لتمكين املرأة من أخذ فرصتها في العمل ضمن برامج للنهوض باالقتصاد من 

ألف  400 بينها تأكيد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن صالح الحميدان على توفير ما ال يقل عن

وظيفة مالئمة سنويا للسعوديين والسعوديات من حيث ألاجر وبيئة العمل, ال سيما وأن الرؤية تهدف إلى خفض 

 باملئة. 7باملئة إلى  11.6البطالة من 

وصرح وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية خالد الفالح أن هناك خططا إلنشاء عدد من املدن الصناعية 

, لبناء مجمع دولي ضخم 2030ألف فرصة عمل, مضيفا أن الوزارة تخطط, في إطار رؤية  150يرتقب أن توفر 

 ألف فرصة عمل. 80للصناعات البحرية من شأنه أن يوفر 

ومن بين املؤشرات الدالة على ترسيخ املرأة السعودية لوجودها الفعلي بسوق العمل تدشين أرامكو السعودية 

 رحمن وشركة ويبرو ليميتد, ألكبر مركز نسائي للعمال في اململكة.وجامعة ألاميرة نورة بنت عبدال

ألف وظيفة للمرأة السعودية خالل السنوات  20ويهدف هذا املجمع النسائي إلى إيجاد فرص عمل تزيد عن 

 العشر املقبلة في تخصصات الخدمات والتمويل واملحاسبة واملوارد البشرية والخدمات املكتبية.
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إن جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن حرصت على “معة ألاميرة نورة, هدى العميل في كلمة لها وقالت مديرة جا

استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة والقيم والعمل وفقا الستراتيجيات 

ي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية الدولة. ويأتي مركز ألاعمال النسائي لتحقيق أحد طموحات الجامعة, الت

 ”.لرفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل 2030للمملكة العربية السعودية 

من جانبه أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين, املهندس أمين الناصر, أن املركز يعتبر ألاكبر من 

ألف سيدة وفتاة سعودية, بعد  20نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من نوعه في املنطقة ويستهدف توفير فرص 

 .2024استكمال مراحله ألاربع بنهاية عام 

عم حرصت على تقديم الد وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو املحدودة, عازم بريميجي, أن شركة ويبرو مليتيد

لجهود اململكة لتوفير فرص العمل املالئمة للمرأة السعودية وتعزيز بيئة تشجع املزيد من النساء على املشاركة في 

 ألاعمال التجارية والاستفادة من إمكاناتهّن.

للسيدات سعيا  مراكز متخّصصة بالعمل عن بعد 4وأعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي عن تشغيلها 

 والاستفادة من طاقات املرأة السعودية. 2030منها ملواكبة رؤية السعودية 

وأوضحت نائبة محافظ املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي املساعدة لتدريب البنات شيخة بنت عبدهللا آل 

مل على زيادة الطاقة ثنيان أن املؤسسة تسعى العتماد مهن جديدة للفتيات في سوق العمل السعودي والع

 الاستيعابية للكليات التقنية للبنات.

وأشارت نائبة املحافظ إلى أن املؤسسة تحرص على زيادة اتفاقيات التدريب املنتهية بالتوظيف للفتيات وتنوعها 

بتوطين قطاعات عمل مختلفة, مؤكدة حرص املؤسسة على دعم قرارات  2030بما يتناسب مع رؤية السعودية 

وقصر العمل بمجاالت محّددة على السعوديات من خالل تصميم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر توطين 

 الوطنية النسائية للعمل.

 تأهيل السعوديات

خريجة سعودية,  33احتفلت إدارة معهد التدريب التقني للبنات التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي بـ

حو آفاق ن“ى اململكة لبرنامج صيانة الكهرباء والسباكة وإعداد تقارير ألاعطال بعنوان مثلن أول دفعة على مستو 

 طبقا لقرار قصر العمل على السعوديين والسعوديات في نشاطي بيع وصيانة الجوالات.”. جديدة
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فتاة  27يل ويهدف هذا البرنامج إلى املساهمة في الحّد من معدالت البطالة بين النساء السعوديات من خالل تأه

يتيمة على مهارات الصيانة ألاولية للعطال الكهربائية واملعدات الكهربائية البسيطة وأعمال السباكة, وسّد حاجة 

 سوق العمل من الكوادر الوطنية املؤهلة في الصيانة.

هندسة أشهر بإشراف مدربات متخصصات في ال 3ويعّد هذا البرنامج التدريبي ألاول من نوعه باململكة ملدة 

الكهربائية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على الجانب التطبيقي ومهارات 

قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها, إلى جانب مهارات القدرة على 

 تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.

ستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع ألاعطال وي

الكهربائية املنتشرة وإصالح التلفيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق العمل 

 لكليات واملدارس واملرافق النسائية.املحلي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات وا

ويعّد برنامج الصيانة املنزلية أحد البرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات إلى 

جانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي وتقنية الحاسب آلالي 

ارية, حيث تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في املجاالت التقنية والتقنية إلاد

واملهنية وتطوير مهاراتها وفقا لطلب سوق العمل الكّمي والنوعي والتوسع في التدريب التقني واملنهي لدفع عجلة 

 .2030التنمية الاقتصادية وصوال ألهداف رؤية اململكة 

الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية خالد أبا الخيل عن انطالق صاالت تأنيث  وكشف املتحدث

 بيع الجوالات وصيانتها خالل يونيو الجاري, مؤكدا أن املشروع بدأ منذ تم البدء في توطين هذا القطاع.

رين ية الاجتماعية تتعاون مع املستثموزارة العمل والتنم“ونقلت مصادر إعالمية الاثنين املاض ي عن أبا الخيل قوله 

واملستثمرات الراغبين في إنشاء صاالت نسائية مغلقة, سواء مستقلة أو في املجمعات التجارية لبيع وصيانة أجهزة 

الجوال, تتوفر فيها كافة إلامكانات التي تجعلها بيئة عمل الئقة, تطبيقا لقرار قصر العمل في مهنتي بيع وصيانة 

 ”.وملحقاتها على السعوديين والسعوديات أجهزة الجوال

وأوضح أبا الخيل أن عددا من املستثمرين أبدوا رغبتهم في إنشاء هذه الصاالت, وبعضهم بدأ فعليا في إنشائها, 

 إذ يتم تقديم الدعم املالي للموظفات, متوقعا افتتاح أعداد من هذه املحال والصاالت خالل ألايام القادمة.
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إلى أن الوزارة أنهت مع املؤسسة العامة للتدريب التقني وصندوق تنمية املوارد البشرية وبنك وأشار أبا الخيل 

 ألف سعودي وسعودية في مجاالت البيع والصيانة. 35التسليف والتنظيم الوطني للتدريب والتوظيف تدريب نحو 

نعم الشهري أن قرار قصر العمل على وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية املساعد للبرامج الخاصة عبدامل

والسعوديات في بيع وصيانة الجوالات سيفتح مجاالت جديدة لتوظيف املرأة السعودية أو امتالكها  السعوديين

ن أصحاب ألاعمال من الاستفادة مما تمتلكه املرأة العاملة من صفات 
ّ
ملشروعات في قطاع الاتصاالت, كما سيمك

 العالية والاستدامة في العمل. تتمثل في قدرتها إلانتاجية

وشدد الشهري على دعم الوزارة ألصحاب ألاعمال العاملين في قطاع الاتصاالت الستقطاب الكفاءات النسائية 

املؤهلة واملدربة للعمل في نشاطي بيع وصيانة الجوالات, والاستفادة من قرار قصر العمل على السعوديين 

حالت العاملة في القطاع وتوظيف املرأة فيه وتهيئة بيئة عمل خاصة لها تتفق والسعوديات في القطاع, في تأنيث امل

 مع الاشتراطات التي حددتها الوزارة.

واستعرض الشهري أمام أصحاب ألاعمال, عددا من البرامج واملبادرات التي تقدمها منظومة العمل لهم من أجل 

 توطين عمل املرأة في بيع وصيانة الجوالات.

دد من أصحاب ألاعمال تفاؤلهم بنجاح عمل املرأة في القطاع, وعزمهم على استثمار القرار في إتاحة وقد أبدى ع

فرص عمل للمرأة السعودية في أنشطتهم التجارية في القطاع, وتهيئة بيئة عمل خاصة للمرأة تتفق مع الاشتراطات 

 التي حددتها الوزارة.

مع أصحاب ألاعمال لدعم توظيف املرأة في نشاطي بيع وصيانة  وأفاد الشهري أن الوزارة قامت بفتح خط تواصل

 الجوالات, وتهيئة بيئة العمل املناسبة لها في القطاع.
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 م 2016 يونيو 18-هـ 1437 رمضان 13 السبت

 : املرأة عنصر قوة يف املنهج السعودي اجلديد2030رؤية 

التي أطلقتها اململكة أبريل املاض ي, فرصة هامة لالستفادة من اليد  ″2030رؤية السعودية “يرى الكثيرون في  

 العاملة النسائية املحلية.

هذا التوجه غذاه أن املرأة السعودية كانت من ضمن اهتمامات هذه الرؤية التي وضعت ضمن أهدافها رفع نسبة 

ستمرار في تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها, وتمكينها من الحصول على الفرص مشاركة املرأة في سوق العمل, والا 

 املناسبة لإلسهام في تنمية املجتمع والاقتصاد.

كما أن الخطة تقدم للسعوديات فرصة التحرر النسبي من قيود الخضوع لولّي أمرها الذي يحق له اتخاذ القرارات 

إجراءات تسمح بالتحاق املزيد من النساء بالعمل وهو أمر يمكن أن املهمة في حياتها, في ظل تشجيع الحكومة 

 يؤدي إلى ضغط اجتماعي من أجل إصالحات جديدة.

التي لم تكتف بإشراك املرأة في الحياة العملية  2030وقد بدأت بوادر هذه إلاصالحات الجديدة بالفعل مع رؤية 

مسألة رفض ممارسة النساء للرياضة, علما وأنه ال توجد  فحسب, بل أثارت عدة قضايا أخرى تهّم املرأة من بينها

 في معظم مدارس البنات دروس للرياضة البدنية.

ماليين ريال لتحسين إجراءات ترخيص املراكز  10ولذلك قد تتطلب إحدى املبادرات في الخطة الجديدة إنفاق 

 الرياضية للنساء.

ماليين ريال على  9سري. وتهدف خطط إلاصالح إلى إنفاق التركيز على التصدي للعنف ألا  2030كما شملت رؤية 

 مليون ريال أخرى لتحسين الوعي بالقضية. 19خدمات لضحايا العنف ألاسري و

وحدة وحّل ثالثة  200إلى  58وتحدد الخطة أهدافا تتمثل في زيادة عدد وحدات حماية ضحايا العنف ألاسري من 

 هر من تلقي البالغات بها.أرباع مشاكل العنف ألاسري خالل ثالثة أش

http://alarab.co.uk/m/?id=83109
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ستفتح العديد من املجاالت أمام السعوديات اللواتي  2030وترى بعض الناشطات في مختلف املجاالت أن رؤية 

ستسمح للمرأة السعودية بأن تتبوأ مواقع قيادية مهّمة  2030طاملا انتظرن مثل هذه الفرصة, مؤكدات أن رؤية 

باملئة من إجمالي املتخرجات من التعليم الجامعي, لذلك  50سيما وأنها تشكل  في الدولة خالل السنوات املقبلة, ال 

ستقدم لها هذه الرؤية الدعم عبر تنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص املناسبة في 

 سوق العمل.

رحات إلحداث تحّول اجتماعي وتتوازى مع خطط السعودية الواسعة إلصالح اقتصادها في السنوات املقبلة مقت

سع نطاقه ليشمل املرأة, ال سيما وأن القيود الدينية تؤثر في تشكيل املجتمع السعودي وتحد بقوة من دور املرأة 
ّ
يت

 وتفرض قواعد أخالقية عامة صارمة عليها.

دة للمرأة تحمل في طياتها صورة جدي 2030ويرى محللون وسياسيون من داخل السعودية ومن خارجها أن رؤية 

باملئة وزيادة عددهن إلى أربعة  30في السعودية, حيث يتوقع زيادة نسبة مشاركة السعوديات في سوق العمل إلى 

 باملئة.42باملئة إلى  39أمثاله في مناصب الخدمة املدنية العليا أي من 

 ألارقام تتحدث

, أن املرأة السعودية ستثبت 2030رؤية  يرّجح القائمون على الشأن الاقتصادي بناء على أرقام مثبتة ببرنامج

 أقدامها بالسوق العمل, داعين إياها إلى الاستفادة من هذه الفرصة.

وقد قدمت ألارقام التي يعول عليها لتمكين املرأة من أخذ فرصتها في العمل ضمن برامج للنهوض باالقتصاد من 

ألف  400صالح الحميدان على توفير ما ال يقل عن بينها تأكيد نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد بن 

وظيفة مالئمة سنويا للسعوديين والسعوديات من حيث ألاجر وبيئة العمل, ال سيما وأن الرؤية تهدف إلى خفض 

 باملئة. 7باملئة إلى  11.6البطالة من 

دد من املدن الصناعية وصرح وزير الطاقة والصناعة والثروة املعدنية خالد الفالح أن هناك خططا إلنشاء ع

, لبناء مجمع دولي ضخم 2030ألف فرصة عمل, مضيفا أن الوزارة تخطط, في إطار رؤية  150يرتقب أن توفر 

 ألف فرصة عمل. 80للصناعات البحرية من شأنه أن يوفر 

دية سعو ومن بين املؤشرات الدالة على ترسيخ املرأة السعودية لوجودها الفعلي بسوق العمل تدشين أرامكو ال

 وجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وشركة ويبرو ليميتد, ألكبر مركز نسائي للعمال في اململكة.
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ألف وظيفة للمرأة السعودية خالل السنوات  20ويهدف هذا املجمع النسائي إلى إيجاد فرص عمل تزيد عن 

 ية والخدمات املكتبية.العشر املقبلة في تخصصات الخدمات والتمويل واملحاسبة واملوارد البشر 

إن جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن حرصت على “وقالت مديرة جامعة ألاميرة نورة, هدى العميل في كلمة لها 

استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع املرأة السعودية باملعرفة والقيم والعمل وفقا الستراتيجيات 

نسائي لتحقيق أحد طموحات الجامعة, التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية الدولة. ويأتي مركز ألاعمال ال

 ”. لرفع نسبة املشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل 2030للمملكة العربية السعودية 

ن ممن جانبه أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين, املهندس أمين الناصر, أن املركز يعتبر ألاكبر 

ألف سيدة وفتاة سعودية, بعد  20نوعه في املنطقة ويستهدف توفير فرص نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 

 .2024استكمال مراحله ألاربع بنهاية عام 

عم حرصت على تقديم الد وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو املحدودة, عازم بريميجي, أن شركة ويبرو مليتيد

لجهود اململكة لتوفير فرص العمل املالئمة للمرأة السعودية وتعزيز بيئة تشجع املزيد من النساء على املشاركة في 

مراكز  4ألاعمال التجارية والاستفادة من إمكاناتهّن. وأعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي عن تشغيلها 

والاستفادة من طاقات املرأة  2030للسيدات سعيا منها ملواكبة رؤية السعودية  متخّصصة بالعمل عن بعد

السعودية. وأوضحت نائبة محافظ املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي املساعدة لتدريب البنات شيخة بنت 

ادة مل على زيعبدهللا آل ثنيان أن املؤسسة تسعى العتماد مهن جديدة للفتيات في سوق العمل السعودي والع

 الطاقة الاستيعابية للكليات التقنية للبنات.

وأشارت نائبة املحافظ إلى أن املؤسسة تحرص على زيادة اتفاقيات التدريب املنتهية بالتوظيف للفتيات وتنوعها 

بتوطين قطاعات عمل مختلفة, مؤكدة حرص املؤسسة على دعم قرارات  2030بما يتناسب مع رؤية السعودية 

وقصر العمل بمجاالت محّددة على السعوديات من خالل تصميم برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الكوادر توطين 

 الوطنية النسائية للعمل.

 تأهيل السعوديات 
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خريجة سعودية,  33احتفلت إدارة معهد التدريب التقني للبنات التابع للمؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي بـ

حو آفاق ن“وى اململكة لبرنامج صيانة الكهرباء والسباكة وإعداد تقارير ألاعطال بعنوان مثلن أول دفعة على مست

 طبقا لقرار قصر العمل على السعوديين والسعوديات في نشاطي بيع وصيانة الجوالات.”. جديدة

فتاة  27هيل ويهدف هذا البرنامج إلى املساهمة في الحّد من معدالت البطالة بين النساء السعوديات من خالل تأ

يتيمة على مهارات الصيانة ألاولية للعطال الكهربائية واملعدات الكهربائية البسيطة وأعمال السباكة, وسّد حاجة 

 سوق العمل من الكوادر الوطنية املؤهلة في الصيانة.

لهندسة أشهر بإشراف مدربات متخصصات في ا 3ويعّد هذا البرنامج التدريبي ألاول من نوعه باململكة ملدة 

الكهربائية وهندسة إلانشاءات الالتي صمّمن حقائب تدريبية متخصصة تركز على الجانب التطبيقي ومهارات 

قواعد ألامن والسالمة في معرفة ألاعطال الكهربائية املتكررة وكيفية إصالحها, إلى جانب مهارات القدرة على 

 تحديد نوعية العطل الكهربائي وإعداد التقارير الفنية.

يستهدف البرنامج تأهيل الكوادر الوطنية النسائية وإكساب الفتيات املهارات التقنية الالزمة للتعامل مع ألاعطال و 

الكهربائية املنتشرة وإصالح التلفيات الشائعة وتطبيق إجراءات السالمة املهنية مما يلّبي احتياج سوق العمل 

 الكليات واملدارس واملرافق النسائية.املحلي وخاصة منشآت العمل النسائية مثل الجامعات و 

ويعّد برنامج الصيانة املنزلية أحد البرامج التدريبية القصيرة التي تنفذها املؤسسة في الكليات التقنية للبنات إلى 

جانب تخصصات أخرى متنوعة من أبرزها تصميم وإنتاج املالبس وتقنية التجميل النسائي وتقنية الحاسب آلالي 

دارية, حيث تسعى املؤسسة من خالل تلك البرامج إلى تأهيل املرأة السعودية في املجاالت التقنية والتقنية إلا 

واملهنية وتطوير مهاراتها وفقا لطلب سوق العمل الكّمي والنوعي والتوسع في التدريب التقني واملنهي لدفع عجلة 

 .2030التنمية الاقتصادية وصوال ألهداف رؤية اململكة 

ث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية خالد أبا الخيل عن انطالق صاالت تأنيث وكشف املتحد

 بيع الجوالات وصيانتها خالل يونيو الجاري, مؤكدا أن املشروع بدأ منذ تم البدء في توطين هذا القطاع.

رين مية الاجتماعية تتعاون مع املستثموزارة العمل والتن“ونقلت مصادر إعالمية الاثنين املاض ي عن أبا الخيل قوله 

واملستثمرات الراغبين في إنشاء صاالت نسائية مغلقة, سواء مستقلة أو في املجمعات التجارية لبيع وصيانة أجهزة 
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الجوال, تتوفر فيها كافة إلامكانات التي تجعلها بيئة عمل الئقة, تطبيقا لقرار قصر العمل في مهنتي بيع وصيانة 

 ”.ل وملحقاتها على السعوديين والسعودياتأجهزة الجوا

وأوضح أبا الخيل أن عددا من املستثمرين أبدوا رغبتهم في إنشاء هذه الصاالت, وبعضهم بدأ فعليا في إنشائها, 

 إذ يتم تقديم الدعم املالي للموظفات, متوقعا افتتاح أعداد من هذه املحال والصاالت خالل ألايام القادمة.

إلى أن الوزارة أنهت مع املؤسسة العامة للتدريب التقني وصندوق تنمية املوارد البشرية وبنك  وأشار أبا الخيل

 ألف سعودي وسعودية في مجاالت البيع والصيانة. 35التسليف والتنظيم الوطني للتدريب والتوظيف تدريب نحو 

نعم الشهري أن قرار قصر العمل على وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية املساعد للبرامج الخاصة عبدامل

السعوديين والسعوديات في بيع وصيانة الجوالات سيفتح مجاالت جديدة لتوظيف املرأة السعودية أو امتالكها 

ن أصحاب ألاعمال من الاستفادة مما تمتلكه املرأة العاملة من صفات 
ّ
ملشروعات في قطاع الاتصاالت, كما سيمك

 ة العالية والاستدامة في العمل.تتمثل في قدرتها إلانتاجي

وشدد الشهري على دعم الوزارة ألصحاب ألاعمال العاملين في قطاع الاتصاالت الستقطاب الكفاءات النسائية 

املؤهلة واملدربة للعمل في نشاطي بيع وصيانة الجوالات, والاستفادة من قرار قصر العمل على السعوديين 

ملحالت العاملة في القطاع وتوظيف املرأة فيه وتهيئة بيئة عمل خاصة لها تتفق والسعوديات في القطاع, في تأنيث ا

 مع الاشتراطات التي حددتها الوزارة.

واستعرض الشهري أمام أصحاب ألاعمال, عددا من البرامج واملبادرات التي تقدمها منظومة العمل لهم من أجل 

 توطين عمل املرأة في بيع وصيانة الجوالات.

عدد من أصحاب ألاعمال تفاؤلهم بنجاح عمل املرأة في القطاع, وعزمهم على استثمار القرار في إتاحة وقد أبدى 

فرص عمل للمرأة السعودية في أنشطتهم التجارية في القطاع, وتهيئة بيئة عمل خاصة للمرأة تتفق مع الاشتراطات 

 التي حددتها الوزارة.

ل مع أصحاب ألاعمال لدعم توظيف املرأة في نشاطي بيع وصيانة وأفاد الشهري أن الوزارة قامت بفتح خط تواص

 الجوالات, وتهيئة بيئة العمل املناسبة لها في القطاع.

سعوديات من خريجات برنامجي  10وأعلنت املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي, توقيع اتفاقية لتوظيف 

ساعة تدريب في تقنية  240عبدالرحمن بعد أن حصلن على  الصيانة املنزلية للكهرباء في جامعة ألاميرة نورة بنت
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الكهرباء, علما وأن إلاجراءات إلادارية والتوظيفية متواصلة ومستمرة لتوظيف بقية خريجات البرنامج التدريبي 

فتاة.  33ويقّدر عدد من استفدن منه حتى آلان بـ” نحو آفاق  جديدة“الذي تنفذه املؤسسة تحت مسّمى مشروع 

م املؤسسة في خطواتها الحثيثة ملواكبة رؤية اململكة املستقبلية تعميم التجربة في املدن الرئيسية والتوسع وتعتز 

والرقي في البرامج التدريبية التي تقدمها سواء عبر الوحدات التدريبية أو مركز خدمة املجتمع والتدريب املستمر مّما 

 لوطن ويعمل على تحقيق ما جاءت به الرؤية.يحقق الاستفادة القصوى من طاقات أبناء وفتيات ا

 وظائف شاغرة

لع أن الحكومة السريالنكية تعتزم وقف إرسال عمالتها املنزلية إلى الخارج اعتبارا من بداية العام القادم 
ّ
أكد مط

 , ال سيما لدول الشرق ألاوسط ومن ضمنها السعودية.2017

كومة إلاندونيسية قررت مؤخرا عدم تصدير العمالة املنزلية وأشار هذا املصدر الذي رفض ذكر اسمه إلى أن الح

 إلى السعودية وقالت إن القرار نهائي وال رجعة فيه.

مس القوى العاملة 
ُ
والجدير بالذكر, أن العديد من البيانات أظهرت مؤخرا واعتمادا على مصادر مختلفة أن خ

 من السعوديين العاملين في اململكة هم من النساء.

ذه البيانات مفاجأة للكثيرين ممن يزعمون بأن املرأة السعودية ال تزال ذات مساهمة محدودة في اقتصاد وتمثل ه

 كانت جريدة 
ً
 سابقا

ً
ال إن البريطانية قامت بنشره, وق ″فايننشال تايمز“اململكة, فيما تعزز هذه البيانات تقريرا

 لم يكّن قد دخلنه
ً
 أسواقا

ً
 غير مسبوق.النساء السعوديات اقتحمن أخيرا

ً
 ا, وأثبتن جدارة غير متوقعة ونجاحا

لعالمي, ا” ماكنزي “وبحسب البيانات التي جمعتها وسائل إعالم من مصادر مختلفة, من بينها ألامم املتحدة ومعهد 

. 2030فإن سوق الوظائف في السعودية مقبلة على طفرة كبيرة خالل السنوات املقبلة, بفضل رؤية السعودية 

غلب التوقعات الصادرة عن املعاهد العاملية ومراكز الدراسات الدولية, إلى أن سوق العمل السعودية فيما تذهب أ

سوف تحتاج إلى املاليين من الوظائف الجديدة, بعد أن تتدفق الاستثمارات وتنشط العديد من القطاعات غير 

 النفطية في اململكة.

باملئة, وهي واحدة من أدنى النسب في العالم  33تصل إلى وتقول البيانات إن البطالة بين النساء السعوديات 

العربي, وربما في العالم بأكمله, إال أن هذه البيانات تعني أن املرأة السعودية ال يزال بوسعها أن تدخل الكثير من 

 القطاعات وتستفيد من الطفرة الاقتصادية غير النفطية التي تنتظرها اململكة.
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 م 2016 يونيو 22-هـ 1437 رمضان 17 الخميس

 احلكومية اجلامعات يف للطالبات الشخصية للمقابالت املرشحات إعالن

  الرياض مبدينة

 للقبول  إلاشرافية اللجنة اللجنة وعضو عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة بجامعة والتسجيل القبول  عميدة أعلنت 

 يوم اغالقها تم للطالبات املوحد القبول  بوابة بأن السديس نورة .د بالرياض الحكومية بالجامعات للطالبات املوحد

 .املتقدمات جميع البوابة استقبلت حيث ه16/9/1437 الثالثاء

 امللك جامعة– الرحمن عبد بنت نورة ألاميرة جامعة) ألاربع بالجامعات الصحية للكليات املرشحات اعالن تم وقد

 باإلضافة (الصحية للعلوم عبدالعزيز بن سعود امللك جامعة -الاسالمية سعود بن محمد الامام جامعة -سعود

 09 / 17 الاربعاء اليوم عبدالرحمن بنت نورة ألاميرة جامعة في والفنون  التصاميم كلية في موهبة الختبار للمرشحات

 .البوابة موقع على املعلنة القبول  يرمعاي حسب آليا املفاضلة تمت حيث هـ 1437 /

 الجامعة ملعرفة املوحد إلالكتروني القبول  بوابة موقع في حسابها على املرشحة دخول  ضرورة على السديس وأكدت

 هوية يثبت ما احضار ضرورة مع الاختبار أو املقابلة وموعد مكان على والاطالع فيه ترشيحها تم الذي والتخصص

 والتي للمقابالت املعلنة املواعيد حسب بالحضور  الالتزام الى ودعت ,كافي بوقت املوعد قبل والحضور  املرشحة

 في نهائيا القبول  من الطالبة استبعاد عليه سيترتب والا .هـ1437 / 9 / 23-21 الثالثاء إلى ألاحد من الفترة في ستكون 

 املرجع يعتبر إلالكترونية البوابة في الطالبة حساب بأن تصريحها واختتمت ,بالبوابة املشتركة ألاربع الجامعات

 و حساباتهن على الدخول  الطالبات جميع على يستوجب مما بالقبول  الخاصة وإلاعالنات إلاجراءات لجميع املعتمد

 .القبول  إجراءات كافة متابعة
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 م 2016 يونيو 21-هـ 1437 رمضان 16 الثالثاء

إعالن املرشحات للمقابالت الشخصية للطالبات يف اجلامعات احلكومية 

 مبدينة الرياض

 100للتصنيف الدولي ألفضل  "QS" ضمن قائمة الهيئة الدولية عبدالرحمن ُصنفت جامعة ألاميرة نورة بنت

 .م2016جامعة على مستوى الوطن العربي لعام 

وشملت معايير التقييم تسعة محاور أساسية تمحورت حول السمعة العلمية للجامعة على النطاق ألاكاديمي 

ولدى أرباب العمل لخريجيها, ومكانتها في املجتمع املحلي وإلاقليمي والدولي, باإلضافة إلى عدد من العوامل التي 

ى املختلفة, وتمثل فاعلية موقعها إلالكتروني علتحص ي أعداد طالبها وهيئتها التعليمية بمؤهالتهم وخلفياتهم 

الشبكة العنكبوتية إحدى محاور التقييم, باإلضافة إلى دورها الفعال في إثراء البحث العلمي وثقافة نشره في 

العديد من املجاالت من خالل إسهامات أعضاء هيئتها التعليمية وتميز اهتماماتهم البحثية. الجدير بالذكر أن 

امعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن كجامعة ناشئة خالل الفترة الوجيزة املاضية كانت عنصرا أساسيا إنجازات ج

. وأكدت وكيلة الجامعة 2016" العاملية لتصنيف الجامعات العربية في عام  QSفي تبوئها مركزا مرموقا في منظمة " 

نت عبدالرحمن بقيادة معالي مديرة الجامعة للتطوير والجودة الدكتورة فاتن الزامل أن جامعة ألاميرة نورة ب

الدكتورة هدى العميل تذلل جميع العقبات لتحفيز وتطوير عوامل إلانجازات, حيث تسعى الجامعة جاهدة 

محددة على جميع الصعد  استراتيجيةلتحقيق أعلى املراتب داخليا وخارجيا عبر العمل املنظم الجاد وفق 

ذي تحقق للجامعة في عامها الثامن إال دليل على تكاتف الجهود والعمل املنظم واملستويات, وما هذا الانجاز ال

 " للتصنيف الدولي. QSالذي جاء موافقا ملعايير تقييم الهيئة الدولية " 
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 م 2016 يونيو 22-هـ 1437 رمضان 17 الخميس

 احلكومية اجلامعات يف للطالبات الشخصية للمقابالت املرشحات إعالن

 الرياض مبدينة

بول للق إلاشراقيةأعلنت عميدة القبول والتسجيل بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن وعضو اللجنة اللجنة 

املوحد للطالبات بالجامعات الحكومية بالرياض الدكتورة نورة السديس أن بوابة القبول املوحد للطالبات تم 

هـ حيث استقبلت البوابة جميع املتقدمات. وأفادت أنه تم إعالن املرشحات 1437/  9/  16الثاء إغالقها يوم الث

للكليات الصحية بالجامعات ألاربع ) جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن, جامعة امللك سعود, جامعة إلامام 

باإلضافة للمرشحات الختبار محمد بن سعود إلاسالمية, جامعة امللك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية( 

موهبة في كلية التصاميم والفنون في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن اليوم, حيث تمت املفاضلة آليا حسب 

معايير القبول املعلنة على موقع البوابة. وأكدت السديس على ضرورة دخول املرشحة على حسابها في موقع بوابة 

فة الجامعة والتخصص الذي تم ترشيحها فيه والاطالع على مكان وموعد املقابلة القبول إلالكتروني املوحد ملعر 

أو الاختبار مع ضرورة إحضار ما يثبت هوية املرشحة والحضور قبل املوعد بوقت كافي. ودعت بااللتزام بالحضور 

هـ, وإال سيترتب 1437/  9 / 23 - 21حسب املواعيد املعلنة للمقابالت التي ستكون في الفترة من ألاحد إلى الثالثاء 

 عليه استبعاد الطالبة من القبول نهائيا في الجامعات ألاربع املشتركة بالبوابة .

وأفادت بأن حساب الطالبة في البوابة إلالكترونية يعد املرجع املعتمد لجميع إلاجراءات وإلاعالنات الخاصة 

 هن ومتابعة جميع إجراءات القبول.بالقبول مما يستوجب على جميع الطالبات الدخول على حسابات
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 م 2016 يونيو 16-هـ 1437 رمضان 11 الخميس

جامعة األمرية نورة: املشاركة باأليام الصحية العاملية يأتي ضمن خدمة 

 قناة الدروب اجملتمع

بنت عبدالرحمن على املشاركة الفعالة في كل املناسبات املحلية والاقليمية والعربية تحرص جامعة ألاميرة نورة 

والعاملية ذات العالقة, كما تحرص على الاحتفاء والعمل في ألايام العاملية ذات العالقة بالوطن والتعليم واملرأة 

بالكليات الصحية في ألايام  عموما, وألايام الصحية العاملية على وجه الخصوص, حيث تشارك الجامعة ممثلة

الصحية العاملية بمنسوباتها وطالباتها وذلك بهدف نشر الوعي والتفاعل مع املجتمع, حيث شاركت كلية طب 

الاسنان في اليوم العالمي ملكافحة الفساد بهدف تعزيز مفهوم النزاهة ومتطلباتها وكيفية تنميتها لطالبات الكلية 

واملنسوبات بمعيار الفساد والطرق الصحيحة ملكافحته, كما شاركت الكلية ذاتها  ومنسوباتها, وتثقيف الطالبات

في يوم الصحة العالمي, ولتفعيل الشراكات مع مؤسسات املجتمع سبق للكلية استضافة جمعية زهرة ملكافحة 

خدمات وتلبية السرطان الثدي في فعالية تخللها تقديم برامج توعوية وتزويد الطالبات بالجهات املختصة بتقديم 

الاحتياجات للحاالت املصابة, من جهة أخرى تقوم كلية الطب البشري بمسؤولياتها للمشاركة في كل املناسبات 

واملحافل ذات العالقة فقد قدمت أنشطة وفعاليات وورش عمل في اليوم العالمي للقلب حيث تم استعراض 

كلية في حملة فرط الحركة ليومين متتاليين باإلضافة أمراض القلب املختلفة مع طرق تجنبها, وكذلك شاركت ال

الى املشاركة املتميزة حملة يوم املهنة في مستشفى امللك عبدهللا الجامعي. وأكدت وكالة الشؤون الصحية في 

الجامعة أن حرص أكبر جامعة نسائية في العالم على املشاركة في كل ما من شأنه تثقيف للمرأة وتوعيتها وارشادها 

ي متوافقا مع رسالة الجامعة ورؤيتها وأهدافها وغاياتها, كما أكدت أن الكليات الصحية في الجامعة تتفانى في يأت

خدمة املجتمع واملرأة ونشر الثقافة الصحية داخل وخارج الجامعة, ونّوهت الوكالة بجهود الطالبات واملنسوبات 

 .املستمرة وتوجيهات معالي مديرة الجامعة د. هدى العميل ومتابعتها

http://aldroobtv.com/news.php?action=show&id=1870
http://aldroobtv.com/news.php?action=show&id=1870
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 جامعة األمرية نورة تفتح باب القبول لغري السعوديات

واشترطت الجامعة للقبول أن تكون املتقدمة حاصلة على شهادة الثانوية العامة, أو ما يعادلها من داخل 

السعودية, أو من خارجها مع ضرورة معادلة الشهادة الصادرة من خارج السعودية, أو من مدرسة عاملية, وترجمتها 

ترجمة معتمدة في حال صدورها بغير اللغة العربية, وأن تحمل املتقدمة إقامة نظامية سارية املفعول, وأن يكون 

, وأال يكون مض ى على تخرجها  25ــ17عمرها ما بين 
ً
سنوات, مع ضرورة اجتياز  5في املرحلة الثانوية أكثر من عاما

تهما خالل ألاعوام الثالث املاضية كحد أقص ى, وأن  اختبار القدرات العامة, واختبار التحصيلي, أو أن تكون قد أدَّ

, بحسب "واس".
ً
  تكون املتقدمة الئقة صحيا

والشروط على موقع الجامعة إلالكتروني, والتقيد  وأوضحت الجامعة أن على املتقدمة الاطالع على تفاصيل إلاعالن

, وعلى املتقدمة PDFبإرسال املستندات املطلوبة عبر الرابط املخصص للمنح بصيغة )
ً
( الذي سيتم إعالنه الحقا

مسؤولية املحافظة على رقم الطلب الذي ُيمنح لها عند اكتمال الطلب للدخول واملتابعة والتعديل عليه خالل 

 ال يعني املوافقة النهائية ما فترة التقد
ً
يم, موضحة أن التقدم بطلب التحاق بالجامعة واملوافقة عليه إلكترونيا

شعر املتقدمة بذلك
ُ
 .لم ت

 

 

 

 

http://www.sayidaty.net/node/445011


 
 

 
160 

 المحلية والتغطيات إحصائية عامة لألخبار المنشورة في الصحف
 اإلعالمية
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر الماضية
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 إعداد وتنسيق : 
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 

 

  PNUMedia : في الشبكاتالخاص معرفنا 
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