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 م 2016 أغسطس 5-هـ 1437 ذو القعدة 2 الجمعة

 إحياء للرتاث مبفهوم عصري« هودج"جامعة نورة تقيم معرض 

 

نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في طالبات كلية التصاميم والفنون، يوم أمس آخر معارضها اختتمت جامعة ألاميرة 

 «هودج« الفنية بمعرض
ً
 فنيا

ً
، الذي سلط الضوء على تراث اململكة وما يحمله من قيم أصيلة، وشهد حضورا

 طيلة ألاسبوعين املاضيين، وذلك بالتعاون مع غاليري مدار املصممين بالري
ً
 ومميزا

ً
 اض.الفتا

 إن املعرض يحاكي التراث الشعبي بنظرة« تقول الفنانة هنادي الدوسري، إحدى املنظمات واملشاركات في املعرض:

جديدة وينقله للمتلقي، ليكشف عبق ألاصالة والتاريخ السعودي وذلك من خالل تنّوع الفنون املقدمة في املعرض، 

لية واملفاهيمية، والتفاعلية والتصوير الضوئي، فجميعها والتي أتت بطرق جديدة ومعاصرة، منها ألاعمال التشكي

وبينت  .«تناولت تراثنا كموضوع أساس ي ليتسّنى للمتلقي استيعاب هذا التراث من خالل هذه الفنون املتنوعة

، «أتى من خالل العمل التفاعلي للفنانة الهنوف الشيباني« هودج»الدوسري أن فكرة واختيار اسم املعرض 

، ومن خالل ذلك « الهدوج«و
ً
اسم قديم ملركبة توضع على ظهر الجمل ليتم الانتقال من مكان إلى مكاٍن آخر قديما

http://www.alriyadh.com/1523851
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تم اقتباس معنى املعرض ليتم نقل املاض ي الجميل والعريق وتجديده وإيصاله ملجتمعنا الذي يواكب النهضة 

 منا على إحياء التراث وأصالته بمفهوم جدي
ً
 من: د وعصري.الحالية في هذا العصر، وحرصا

ً
 وشارك في املعرض كال

ناصر الضبيحي، عبدهللا التمامي، هياء الفصام، أثير الكريع، الهنوف الشيباني، إيمان العصيمي، وداد الشيباني، 

هنادي الدوسري، هيفاء الحقباني، نوره أبو اثنين، منيره الدخيدح، الجوهرة العتيبي، باإلضافة إلى مجموعة عكس 

ملك « معارض على مدى ألاسبوعين املاضيين وهي: معرض 3بالذكر أن هذا املعرض سبقه إقامة  الجدير  الضوئية.

وذلك ضمن متطلب التدريب امليداني من خالل «. ما يرسخ في الذاكرة»، ومعرض «شيات« ، ومعرض«الانسانية

 إقامة معارض تشكيلية خارج الجامعة.
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 م 2016 أغسطس 6-هـ 1437 ذو القعدة 3 السبت

 العميل تعتمد تشكيل جملس إدارة مستشفى امللك عبداهلل اجلامعي

 

 باعتماد تشكيل 
ً
أصدرت مديرة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى بنت محمد العميل، قرارا

عبدالعزيز الجامعي. وأسند القرار للمجلس الاضطالع بمهام إلاشراف إدارة مستشفى امللك عبدهللا بن  مجلس

واملحاسبة، واعتماد الاستراتيجية وأهدافها ومتابعتها، واعتماد وإقرار اللوائح والتنظيمات التي تضمن حسن سير 

ية وأنظمة لالعمل باملستشفى، التفويض الرسمي للصالحيات الالزمة للتشغيل، والحفاظ على نزاهة الرقابة الداخ

إدارة املعلومات، والتخطيط للتعاقب الوظيفي للوظائف الرئيسة، وضمان الالتزام التنظيمي، واعتماد امليزانية 

  السنوية وإقرارها.

ويأتي قرار التشكيل ألهمية هذه املنظمة الصحية التعليمية وبناء على متطلبات الهيئات الدولية واملحلية العتماد 

 ولحاجة أعمال املستشفى.املنشآت الصحية ـ 

وأوضح القرار أن مدة املجلس ثالث سنوات، ويرتبط مباشرة بمديرة الجامعة. ويضم في عضويته: مديرة جامعة 

 للمجلس، وعضوية كل من: وكيل الجامعة،  ألاميرة نورة
ً
، املدير العام التنفيذي للمستشفى الجامعي أمينا

ً
رئيسا

ة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، عميدة كلية الطب البشري، وكيلة الجامعة للشؤون الصحية، وكيل

عميدة كلية التمريض، نائب املدير العام التنفيذي للتميز والتطوير والجودة، نائب املدير العام التنفيذي لألبحاث 

 والتدريب، املدير التنفيذي للشؤون الطبية، عضوين مستقلين، وسكرتير.

http://www.alriyadh.com/1524065
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 م 2016 أغسطس 8-هـ 1437 ذو القعدة 5 السبت

 طالبات جامعة نورة حيصدن جوائز معرض كوريا الدويل للمرأة املخرتعة
حصدت الطالبة ملياء وليد الصديقي من جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، كلية الصحة وعلوم التأهيل، 

يستهدف ألاطفال املصابين بشق الحنك والذين يعانون من مشاكل في املص أثناء الجائزة الذهبية في ابتكار 

الرضاعة، بمشاركة وإشراف وكيلة شؤون الطالبات د. نسرين العواجي، وذلك في معرض كوريا الدولي للمرأة 

 .2016املخترعة 

 م التأهيل في جامعةبينما حصلت وجدان العتيبي وسميرة القحطاني وفاطمة القحطاني من كلية الصحة وعلو 

ألاميرة نورة على امليدالية الفضية البتكارهن وهو عبارة عن حذاء طبي يقوم بتشخيص وعالج مرض التهاب رباط 

أسفل القدم، بإشراف املشرفة الطالبية في كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة هدى زكريا، كما حصدت 

، ومها القحطاني، وهدى املغربي الجائزة البرونزية، عن ابتكارهن الطالبات من ذات الكلية والجامعة بدور املغربي

الذي هو عبارة عن جهاز يعمل على تحفيز الجهاز العصبي، السمعي والبصري للمرض ى املصابين بأمراض حسية 

 عصبية وكن تحت اشراف الدكتورة هدى زكريا. 

أن كلية الصحة وعلوم التأهيل قد حصلت  من جهتها، أوضحت عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل د. لينا حماد

واملعرض  ITEX2016هـ على جوائز أخرى عاملية من املعرض املاليزي لالبتكار  1437-1436في نفس العام الدراس ي 

 .2015البريطاني الدولي لالختراعات والابتكارات 
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 م 2016 أغسطس 14-هـ 1437 ذو القعدة 11 الجمعة

 جامعة األمرية نورة تصنع بيئة جاذبة من خالل األنشطة

تقيم وكالة الشؤون الصحية في جامعة نورة أنشطة طالبية طوال السنة التحضيرية، وتهدف هذه ألانشطة إلى  

ألانشطة بين مسابقات ثقافية، ودورات تدريبية تنمية املهارات ودعم أصحاب املواهب وألافكار، حيث تتنوع 

وورش عمل، ومحاضرات ثقافية، ومناسبات وطنية وعاملية، وأنشطة اجتماعية وفنية، ومعارض، وأنشطة 

توعوية، وحمالت، وملتقيات، باإلضافة إلى الزيارات والرحالت العلمية، ومن بين ما تم إنجازه هذا العام مسابقة 

ة في كتاب )هكذا هزموا اليأس(، ومسابقة الرشاقة بالتعاون مع جمعية كيل وذلك في النادي أصدقاء البيئة، وقراء

( ، ودورة تطوير الذات cprالصحي بالجامعة، ومن الدورات وورش العمل التي تم إنجازها محاضرة )وملاذا ال(، و )

ناسبة اليوم الوطني، كما تخلل وبناء الشخصية، ومحاضرة )الحمل(، ومحاضرة )البحث العلمي(، باإلضافة إلى م

العام املاض ي معرض السوق املفتوح )من ُصنع يدي(، باإلضافة إلى العديد من الحمالت مثل )اكفلي كتاب(، 

و)عيديات العامالت(، و)استضافة ألايتام(، وتوعية الجاليات غير املسلمة، و)كسوة الشتاء(، كما تخلل العام 

مثل اليوم العالمي ملرض ى الزهايمر، واليوم العالمي لشرب الحليب، وزيارة  الدراس ي املاض ي عدد من الفعاليات

دار املسنين. من جهتها أكدت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر بنت محمد السقاف، أن وكالة 

هيل أالجامعة للشؤون الصحية تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية لجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، لت

 من خالل الاهتمام واملتابعة للعملية التعليمية في الكليات الصحية، والتركيز على 
ً
 متميزا

ً
الفتاة السعودية، تأهيال

 جودة املنهج وجودة املخرج. 
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 م 2016 أغسطس 16-هـ 1437 ذو القعدة 13 األحد

 جامعة األمرية نورة بإشراف فريق نسائي صيانة وقيادةمرتو 

  

ماليين متر مربع، لذا وتوفيرا للوقت والجهد في هذه املساحة  8تبلغ مساحة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

أنش ئ « وقطار متر»الكبيرة، تقّدم جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لطالباتها ومنسوبي نظام نقل آلي عبارة عن 

جامعة ألاميرة نورة منذ اللبنة ألاولى « ليسّهل عملية التنقل بين الكليات ومرافق الجامعة، فقد تأسس مترو

لتأسيس الجامعة واكتمل قبل اكتمال بعض مرافق الجامعة وبعض مبانيها حيث تعاقبت عليه عدد من الشركات 

عبدالرحمن تعد أكبر جامعية نسائية في العالم،  املشغلة العاملية املختصة، وألن جامعة ألاميرة نورة بنت

ولخصوصية املرأة السعودية، فهي تولي الكثير من النواحي داخل الجامعة لنساء متخصصات، فمنذ تأسيس 

املشروع واملسؤولون مدركين ضرورة تأسيس فريق عمل نسائي سعودي مدّرب يقوم باإلشراف والقيادة للمشروع، 

عناية ثم تم إرساله للتدريب في الدنمارك على شكل أربع دفعات، ثم عاد الفريق ملمارسة حيث تم انتقاء الفريق ب

اته أمام املنصة، وتحرك« املترو»الجامعة يدويا ملدة عام كامل حتى استطاع املهندسون من برمجة « مترو»العمل في 

، ولتنمية الفريق توالى استقبال طلبات التوظيف في مشروع قطار الجامع
ً
إلى  ة، إذ كانت املوظفات ينقسمنآليا

 في بيئة العمل قامت« املترو»قسمين: قسم ألابواب لفتح وإغالق ألابواب يدويا، وقسم القيادة، وإدراكا لقيمة 

الشركة املشغلة بجهودها لتوحيد عمل املوظفات في القيادة والصيانة، ثم فتحت الشركة باب التوظيف 

موظفة من جنسيات أخرى، ثم تم تطوير املوظفات  17موظفة سعودية و 45للسعوديات حتى بلغ عددهن أكثر من 

كمهندسات، وإلاسعافات ألاولية، والصيانة بشتى أنواعها، فأصبحت « التكنكال»من خالل إعطائهن دورات في 

د، ياملوظفة السعودية تقوم أثناء عملها بأكثر من مهمة كالقيادة، وإلاشراف على املحطات، وصيانة السكة الحد

http://www.al-jazirah.com/2016/20160816/lp7.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160816/lp7.htm
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 cprوخدمة العمالء، وصيانة املركبة، والتوجيه وإلارشاد والتدريب، وإلاسعافات ألاولية ودورة في إلانعاش القلبي )

(، وإطفاء الحريق، والتعامل الصحيح مع حاالت الطوارئ كاإلخالء السريع، كما التحق عدد منهن بدورات مدربات 

السالمة والصحة املهنية ألامريكية )اوشا(، ويشرف على هذه العملية )سوبر فايزر( مشرفات سعوديات طوال 

ناصر نسائية بالكامل، حيث يتكون اليوم من اليوم الدراس ي، وتستهدف الخطة أن يكون مركز التحكم مستقبال ع

موظفا، من مهامهم تحريك القطار آليا، وإعطاء ألامر، وإلاذن للموظفة في حال حدوث  30فريق عمل رجالي يبلغ 

 op1أي أمر طارئ بلقطار لتقوم بإصالحه بتحويله إلى قيادة يدوية أي ما يسمى )باي باص(، كما يوجد على قناة 

تصاعديا )الخط ألازرق( وتنازليا )الخط  10إلى 1وم بتحريك القطارات آليا بين املحطات من يق TDموظف يسمى 

ويقوم بتحريك القطار أيضا أوتوماتيكيا بين محطات  op2على قناة  TDالبنفسجي(، وأيضا يوجد موظف آخر 

لخط ألاحمر التي تخدم العمادة وسكن أعضاء هيئة التدريس وبين محطات ا F2الجزيرةF1الخط ألاخضر 

S1الجزيرةS2  التي تخدم النادي الرياض ي وسكن الطالبات، باإلضافة إلى موظف على قناةOp3 ( أو ما يسمىOVS 

( ويقوم بإرسال الرسائل الصوتية املباشرة مثل إرسال رسالة لإلعالن عن بداية الخدمة أو نهايتها، وإعطاء 

ألاكل والشرب داخل القطار أو املحطة أو رسائل الاعتذار عند  املسافرين التعليمات بعدم الاتكاء على ألابواب أو 

وهي خاصة للصيانة فقط، ويقوم باإلشراف « الاسكادا»حدوث خلل فني خارج عن إلارادة، وأيضا يوجد قناة تسمى 

 على الكنترول فريق متخصص من املدراء. 

 19قطارا، يعمل منها يوميا  22كلم، ويبلغ عدد القطارات جميعا  12الجدير بالذكر أن سكة الحديد يبلغ طولها 

خطوط، وينقسم كل قطار إلى مركبتين مرتبطتين ببعضهما، حيث تتسع كل  4قطارا، كما يبلغ عدد الخطوط 

 300إلى  264ستيعابية لكل قطار تقريبا من راكبا جالسا، وتبلغ الطاقة الا  12راكبا واقفا و 143مركبة ألكثر من 

م، ويتداخل مشروع امللك عبدالعزيز للنقل  400محطة بين كل محطة وأخرى  14راكب، بينما يبلغ عدد املحطات 

العام في العاصمة الرياض في جزء من الخط الرابع ملسار املترو مع أراض ي ومرافق جامعة ألاميرة نورة بنت 

 الخط بمحاذاة طول السور الغربي من الجامعة ويرتبط معها بشكل مباشر. عبدالرحمن، حيث يمر 
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 م 2016 أغسطس 18-هـ 1437 ذو القعدة 15 الخميس

 األول على مستوى الشرق األوسط والثالث عالميًا يعد 

  بتقنية الذراع اآليل لتخزين الكتبمكتبة جامعة األمرية نورة تنفرد 

 

( كأول جامعة في الشرق  ASRSانفردت املكتبة املركزية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن باستخدام النظام )

ألاوسط تستخدم هذا النظام والثالثة عاملًيا ليحل مشكلة تخزين خمسة ماليين كتاب تضمها املكتبة، حيث يحد 

 12من مساحة التخزين املطلوبة بعشرة أضعاف، وذلك في مجموعة رفوف )مسارات( تخزين مزدوجة عددها 

صندوق تخزين  90000ن، تشمل الرفوف )املسارات( حوالي متر. تضم صناديق التخزي 17.5متر بطول  30بعمق 

 حتى الطابق الرابع للمكتبة  50بمتوسط سعة 
ً
 لكل صندوق، تتفرع ملسارين صغيرين من الطابق ألاول صعودا

ً
كتابا

 كفاءة ( املعتمد في املكتبة املركزية بجامعة ألاميرة نورة ذاASRSاملركزية. ويعتبر نظام التخزين والاسترجاع آلالي )

( من مجموعة متنوعة ASRS)تكنولوجيا( عالية في تقنية التخزين آلالي، ويتكون نظام التخزين والاسترجاع آلالي )

 من مواقع تخزين محددة. 
ً
 من أنظمة التحكم بالكومبيوتر لتخزين واسترجاع الكتب تلقائيا

 من ألاحمال م ويستخدم حيث 1960( عام ASRSونشأ نظام التخزين والاسترجاع آلالي )
ً
يوجد حجم كبير جدا

ًزا في  ِّ
ّ
بحاجة للنقل من وإلى مواقع التخزين واملحتمل تعرضها ألضرار مكلفة أثناء عملية النقل والتخزين، مرك

بدايته على ألاحمال الثقيلة صعبة الحمل ولكن مع التطور التكنولوجي أصبح التعامل مع ألاحمال ألاقل )أصغر( 

، حيث يعمل النظام
ً
 بواسطة أنظمة تحكم حاسوبية لحفظ ألاصناف املخزنة.  حجما

http://www.al-jazirah.com/2016/20160818/lp3.htm
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واسترجاع ألاحمال يتم بواسطة تحديد نوع وكمية العناصر املراد استرجاعها؛ حيث يقوم الكمبيوتر بتحديد موقع 

العنصر في منطقة التخزين ثم يقوم بإدراجها بالنظام ضمن جداول زمنية لعملية الاسترجاع. يقوم الكمبيوتر 

 ثم نقل العنصر إلى حيث يتم بتوجيه 
ً
 ستالمه،اآلة التخزين والاسترجاع إلى موقع التخزين الذي تم تحديده مسبقا

يتحرك بدرجة عمودية وأفقية، وصناديق  AS/Rويتكون الجهاز من الجناح الثابت آللة التخزين والاسترجاع آلالي 

اء بالستيكية تستخدم لنقل الكتب من من الفوالذ تستخدم لتخزين الكتب في غرف التخزين، وصناديق حمر 

غرف أو وحدات التخزين إلى محطة الكتب، باإلضافة إلى وسائط النقل آلالية وهو جزء من نظام التخزين 

مهمته استالم وتسليم ألاحمال من وإلى منطقة التخزين ونقلها إلى أرصفة التحميل أو طابق  آلالي.والاسترجاع 

وضع منصة ناقلة في محطة املدخالت للنظام ويتم إدخال املعلومات الخاصة التصنيع، ولتخزين املواد يتم 

(( بتحديد املكان املناسب للحمل ثم يقوم النظام بنقله إلى AS/RSباملخزون في محطة الكمبيوتر ثم يقوم النظام 

 ملا 
ً
زينه من يتم تخمنطقة التخزين وبهذا تتم عملية تخزينه، يقوم الكمبيوتر بتحديث معلومات املخزون وفقا

املواد داخل الرفوف أو استرجاعه منها، ويتم استرجاع الكتب عن طريق الباركود، حيث يرتبط برنامج نظام 

مل املخزن بالصندوق املطابق  التخزين والاسترجاع آلالي بالنظام إلاداري باملكتبة، حيث تقوم بمطابقة باركود الحِّ

لطلب إلى أن يصل الكتاب، ومن مزايا النظام تحسين آلية تخزين دقيقة من رفع ا 15لنقله، فتستغرق العملية 

املحتوى إلى عملية آلية )أوتوماتيكية(، ويزيد من مساحة التخزين نتيجة الطاقة الاستيعابية العالية للتخزين، 

ل من تكاليف اليد العاملة وبتخفيض متطلبات القوى العاملة وكذلك يرفع من درجة السالمة. 
ّ
 ويقل
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 م 2016 أغسطس 21-هـ 1437 ذو القعدة 18األحد 

ر البيئة البحثية ويدعم دراسات املرأة
ّ
 مركز أحباث جامعة نورة يوف

 بنت عبدالرحمن بتمويلأنش ئ مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة بجامعة ألاميرة نورة 

-24من وزارة التعليم من خالل عقد أبرمته الوزارة مع الجامعة بعد فوز الجامعة بمبادرة املراكز الواعدة بتاريخ 

هـ، وقد أنجز املركز العديد من إلانجازات التنظيمية والبحثية في مجال رصد القضايا واملشكالت التي 3-1432

لبحوث والدراسات حولها بغية تقديم توصيات ومقترحات الحلول لها، برؤية تواجه املجتمع السعودي وإجراء ا

، ورسالة 
ً
 وإقليميا

ً
واضحة تنص على التطلع نحو ريادة علمية في مجال البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة محليا

ة ما يرتبط صتسعى لتوفير مناخ علمي مالئم وذلك بتفعيل البحث العلمي وتناول قضايا املجتمع ومشكالته وخا

منها باملرأة للوصول ألنسب الحلول، واستثمار الكوادر املتخصصة من أعضاء هيئة التدريس في صناعة السياسة 

اع القرار للمساهمة في قيادة التنمية الشاملة على املستوى  الاجتماعية وتقويمها والتواصل مع املخططين وصنَّ

ت املرأة بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى توفير بيئة الوطني، ويهدف مركز البحوث الاجتماعية ودراسا

زة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا والباحثات الناشئات، كما  بحثية مدعمة ومعزَّ

امة، عيهدف لدعم حركة البحث العلمي في الجامعة، وتعزيز التنمية العلمية والبشرية بما يحقق ألاهداف الوطنية 

وكذلك إثراء املعرفة في مجال الدراسات الاجتماعية ودراسات املرأة، ودعم التعاون وتوثيق العالقات بين الباحثين 

في داخل اململكة وخارجها، ويبرع املركز في مجال البحوث الاجتماعية وهو مجال واسع يتضمن املجال ألاسري 

ن وألايتام وذوي إلاعاقة وغيرهم من املشمولين ببرامج ومجال الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة من املسني

الرعاية الاجتماعية باملجتمع السعودي، كما يقّدم الدعم في مجال دراسات املرأة، باإلضافة إلى تميزه في مجال 

التنمية الاجتماعية والبشرية وهو مجال ذو شقين الاجتماعي الذي يستهدف رفع مستوى الحياة الاجتماعية من 

الصحة والتعليم واملستوى املعاش ي وخدمات الرعاية الاجتماعية بشتى أنواعها. واملجال البشري أو التنمية حيث 

البشرية التي تستهدف التدابير والوسائل التي تؤدي إلى تنمية كفاءة العنصر البشري في التدريب والتعليم ونقل 

قات نحو ألافضل، وتتنّوع منجزات بين عدة مجاالت الخبرات وتنمية القدرات وتعديل السلوكيات والتوجهات والعال

، وذلك احثون أكاديميون ب ففي مجاالت الدراسات والبحوث يدعم املركز املشروعات البحثية التي يقوم بتنفيذها

بغرض تشجيع البحث العلمي وتوسيع آفاقه وإلثراء املعرفة في مجال البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة، حيث 
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 عن املحاور البحثية التي سيكون لها ألاولوية بالقبول والدعم، وقد تقدم إلى املركز ما يزيد عن يتم إلاعال 
ً
ن سنويا

طلب تمويل مشاريع بحثية نشر العديد منها في مجالت عاملية محكمة، تنّوعت موضوعاتها ضمن ألاولويات  100

عيات للجم ذه املشاريع تقييم الدور التنموي البحثية املعلنة كاملواطنة، واملسؤولية الاجتماعية، ومن أبرز ه

وطنية مقترحة للمسؤولية الاجتماعية في اململكة العربية  واستراتيجيةالعربية السعودية، التعاونية في اململكة 

السعودية، ودور الجامعة التربوي في نشر ثقافة العمل التطوعي في املجتمع، ومدى وعي املرأة السعودية بحقوق 

رها، ويجري العمل في املرحلة الحالية على عدد من املشاريع البحثية ضمن ألاوليات البحثية للعام الطفل، وغي

الحالي مثل قضايا املجتمع السعودي املعاصر منها كالتطرف والتعصب، واستشراف مستقبل الشباب، وكذلك 

، ومجلس الشورى، من أبرزها قضايا املرأة السعودية على مشارف ألالفية الثالثة كالعمل، واملجالس البلدية

املعوقات التي تواجه الحراك النسوي في اململكة العربية السعودية، وواقع حقوق املرأة في نظام الخدمة املدنية، 

وتغيب وهروب الفتيات السعوديات من البيت ألاسباب وسبل الحد منها، أما في مجال طباعة الكتب والكتيبات 

م تأليف أو ترجمة أو شراء حقوق الكتب ذات الجانب العملي التطبيقي، واملوضوعات التوعوية فيركز املركز على دع

 لها أو آليات للتعامل معها ومن 
ً
الحديثة التي تعالج مشكالت مجتمعية واجتماعية وقضايا إنسانية وتقّدم حلوال

 ة والاقتصادية للزوجاتأهم إلاصدارات التي نشرها املركز إلايذاء اللفظي ضد ألاطفال، واملشكالت الاجتماعي

ألاجنبيات املقترنات بأزواج سعوديين، والتكّيف الشخص ي والاجتماعي وألاسري والاقتصادي للمرأة السعودية 

( 222املطلقة، ونظام التقاعد السعودي وتعامله مع املرأة، أما في مجال الدورات وورش العمل فقد قدم املركز )

( ومن ضمن ما قّدمه املركز سلسلة 7356ستفيدين من تلك الدورات )دورة تدريبية وورشة عمل بلغ عدد امل

دورات تدريبية مستمرة تستهدف تنمية مهارات النشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس منها؛ قواعد البيانات العاملية 

واستخداماته لتوثيق املراجع، وتنمية  Endnote، وبرنامج إدارة املراجع ISIللمجالت العلمية النشر ضمن كشاف

، والعديد من ورش العمل ISIالقدرات البحثية والنشر في الدوريات البحثية العاملية، آليات النشر الدلي في مجالت 

التي تستهدف نشر ثقافة العمل الحر ودعم رائدات ألاعمال بين طالبات جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن من 

بين املركز وصندوق املئوية، ومن أبرز ما قدم املركز في هذا املجال لقاًء بمناسبة يوم املرأة خالل عقد خدمي 

العالمي مع عضو مجلس الشورى د. لطيفة الشعالن حول حقوق املرأة في املجتمع السعودي، تم من خالله طرح 

رات الرمزية التي غّيرت ال
ّ
 لتاريخ نبذة عن ثقافة حقوق املرأة، وإلاشارة إلى املؤث

ً
رح موجزا

ُ
نظرة الحقوقية، كما ط
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تطور أوضاع املرأة السعودية منذ ألاربعينيات من مرحلة ما قبل التعليم النظامي وانتهاًء بمرحلة ألالفية الثالثة، 

تحددت  ، حيث«استشراف مستقبل املرأة السعودية»حيث تعزيز مفهوم املرأة املواطنة، وكذلك قّدم املركز ملتقى 

استشراف مستقبل املرأة السعودية في ظل الحراك النسوي في ضوء املتغّيرات العاملية املعاصرة ألاهداف ب

والوصول إلى نتائج تفيد صّناع القرار في مستقبل واعد للمرأة السعودية من خالل مشاركتها التنموية املخطط لها 

ن أبرزها مراجعة ألانظمة والتشريعات والتي تتوافق مع قيم املجتمع السعودي وقد خرج امللتقى بتوصيات جاء م

ل بعض القيود على املرأة في املجتمع السعودي، أما في مجال الشراكة والعقود الخدمية مع 
ّ
والقوانين التي تمث

القطاعين العام والخاص، فاملركز يهتم بتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص من خالل تنفيذ مشاريع 

دمة املجتمع، من أهمها هيئة حقوق إلانسان، وجمعية النهضة النسائية، وهيئة بحثية مشتركة تسهم في خ

ومركز بسمة بجامعة اليرموك باألردن، ومنظمة العمل العربي بالقاهرة، ومركز دراسات «، نزاهة»مكافحة الفساد 

 مذكرة تفاهماملرأة بجامعة موناش بأستراليا، ومركز الدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة. كما وقع امل
ً
 ركز مؤخرا

علمي مع مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية تهدف إلى تعزيز جوانب ألامن الاجتماعي ومفهوم ألامن 

 املركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب  والجماعة،وأهميته في حياة الفرد 
ً
واتفاقية تعاون بجامعة امللك سعود ممثال

لتعاون املشترك بين املركز ومركز أبحاث الشباب في مجال إجراء الدراسات والبحوث وتهدف الاتفاقية إلى تأطير ا

 يالعلمية التي تخص فئة الشباب، ومعالجة قضاياهم املختلفة، ويجري العمل على اتفاقية مع املركز الوطن

يق املرأة إلى تحق ويسعى مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراساتللدراسات والبحوث الاجتماعية. 

، حيث يعمل على تقديم العديد من املقترحات واملبادرات لتفعيل  2030أهداف رؤية اململكة العربية السعودية 

 بأهمية دور املرأة السعودية في املشاركة، حيث يسعى إلى إقامة لقاء علمي بعنوان 
ً
 دور النخب في»ذلك إيمانا

وكذلك عمل برامج تثقيفية  2030ف رؤية اململكة العربية السعودية لتحقيق أهدا« القطاعين الحكومي والخاص

ملساهمة املرأة السعودية في تحقيق الرؤية مستهدفة منسوبات الجامعة وطالباتها، حيث سيعمل املركز على إعداد 

 تلك البرامج وتقديمها مساهمة منه لتحقيق ألاهداف التنموية للوطن. 
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 م 2016 أغسطس 22-ـ ه1437 ذو القعدة 19اإلثنين 

طالبة بتعليم الرياض يستفدن من املخيم اإلثرائي الصيفي جبامعة  70
 نورة

 

اختتمت مبادرة املخيم الصيفي املنفذة من قبل جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لطالبات املرحلة الثانوية  

بمنطقة الرياض فعالياتها بحفل حضرته مديرة إلاشراف التربوي بالرياض ألاستاذة ريم الراشد ورئيسة قسم 

 مهارات البحث باإلشراف التربوي ألاستاذة أسماء الكثيري. 

الحفل بالسالم الوطني ثم آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقت مستشارة مديرة جامعة ألاميرة نورة للدعم  بدأ

ألاكاديمي والخدمات الطالبية واملشرفة على املخيم إلاثرائي الدكتورة فائزة بنت محمد الفايز كلمة رحبت فيها 

دارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حيث استضافت بالحضور وقالت: نفذ هذا املخيم بالتعاون بين الجامعة وإلا 

الجامعة أكثر من سبعين طالبة في الفصل الصيفي لشغل أوقاتهن بما يعود عليهن بالنفع والفائدة، ثم توالت 

فقرات الحفل حيث قدمت مجموعة من الطالبات كلمات عبرن فيها عن مشاعر السرور ألنهن استفدن من هذا 

 جموعة أخرى من الطالبات عرضا مرئيا إلنجازاتهن. املخيم، كما قدمت م

من جانب ذي صلة قالت مديرة إلاشراف التربوي ألاستاذة ريم الراشد إن هذا املخيم الذي نفذ من خالل الشراكة 

املجتمعية مع جامعة ألاميرة نورة ألحقنا به أكثر من سبعين طالبة من طالبات املرحلة الثانوية بتعليم الرياض 
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أن نحقق رسالة تتعدى بكثير مسألة سد الفراغ في الفصل الصيفي حيث نسعى للمساهمة في إخراج نماذج  ونأمل

رائعة ذات مواهب في كافة املجاالت الحياتية، وأشادت الراشد بمبادرة الجامعة وشكرت الطالبات املشاركات على 

 . حماسهن ومشاركتهن الفاعلة وحسن خلقهن أثناء تنفيذ فعاليات املخيم

كما قالت رئيسة قسم مهارات البحث باإلشراف التربوي ومنسقة املبادرة ألاستاذة أسماء الكثيري هذا املخيم 

مبادرة مجانية قدمتها جامعة ألاميرة نورة لطالبات املرحلة الثانوية بالرياض في الفصل الصيفي وهي عبارة عن 

، وهلل الحمد نحن اليوم رأينا أن الطالبات بدى على مخيم إثرائي يقدم مجموعة من البرامج التربوية للطالبات

 محياهن السرور والغبطة ملا وجدن من نفع في هذا املخيم. 

وفي ختام الحفل قدمت مستشارة الجامعة الدكتورة فائزة الفائز درعا تذكاريا ملدير إلادارة العامة للتعليم بمنطقة 

يابة عنه ألاستاذة ريم الراشد كما قدمت الفائز دروعا تذكارية الرياض ألاستاذ محمد املرشد تكريما له استلمته ن

مت ر ملديرة إلاشراف ألاستاذة ريم الراشد وملنسقة املخيم واملسؤولة عن ترشيح الطالبات ألاستاذة أسماء املثيري وك

البات الطهذا وأقيم معرض مصاحب الحفل حضره الجميع واحتوى على أعمال نفذتها الفائز الطالبات املشاركات. 

 خالل تواجدهن في هذا املخيم. 
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 م 2016 أغسطس 23-هـ 1437 ذو القعدة 20الثالثاء 

 كتاب يف مكتبة املرأة يف جامعة األمرية نورة 1800

تعد مكتبة املرأة في املكتبة املركزية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ألاولى من نوعها في اململكة العربية 

 لرؤية الجامعة أن تكون منارة املرأة للمعرفة والقيم، ورسالة الجامعة حين أعلنت نفسها جامعة 
ً
السعودية وفقا

ة، ها العلمية تسهم في بناء الاقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعامليشاملة للمرأة متميزة بريادتها التعليمية وأبحاث

ويهتم هذا القسم )مكتبة املرأة( بحصر إلانتاج الفكري الذي تقّدمه املرأة، وتقديم مجموعة من مصادر املعلومات 

ستوى ية على املالتي تناقش موضوعات عن املرأة أو من نتاجها الفكري، وكذلك دعم الاحتياجات التعليمية والبحث

املحلي والوطني من خالل جمع وتنظيم وترتيب أوعية املعلومات وتسهيل الوصول إليها تحت سقف واحد، حيث 

ل نصف املجتمع، 
ّ
تقوم مكتبة املرأة باحتضان ما تنتجه املرأة من نتاج فكري أو ما يناقش شؤونها والتي تمث

 ربية وألاجنبية. واملساهمة في البناء الفكري للمرأة السعودية والع
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 م 2016 أغسطس 26-هـ 1437 ذو القعدة 23 الجمعة

 جامعة األمرية نورة حتتفي بأسبوع التمريض العاملي 

ق أسبوع التمريض العالمي الذي يوافأقامت كلية التمريض بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن فعالية بمناسبة 

ألاول من مايو من كل عام، لتسليط الضوء على إسهامات ممارس ي وممارسات التمريض في املجتمع، وتضمن 

املعرض خمسة أركان هي ركن )مهنة تختارك(، وركن )إلاحسان روح التمريض(، وركن )كوني ممرضة(، وركن 

قّدم املعرض نبذة عامة عن تخصص التمريض ورؤية الكلية ورسالتها )أكنة لكبار السن(، وركن )أنقذ حياتك(، و 

في إعداد ممرضات ذوات كفاءة أكاديمية ومهنية عالية لخدمة املجتمع، كما استعرض تخصصات التمريض 

املختلفة ودور املمرضة في املستشفى وأهم إلاجراءات الطبية التي تقوم بها، كذلك تعّرفت طالبات السنة 

للكليات الصحية بالجامعة على طريقة إلاسعافات ألاولية وأخذ قياس ضغط الدم والسكر إضافة إلى التأسيسية 

 على املركز 
ً
مبادرة طالبات الكلية في )جمعية أكنة( وهي مبادرة تهدف إلى خدمة كبار السن والتي حصلت مؤخرا

الرياض، ولذات املناسبة أقيمت  ألاول في امللتقى التطوعي ألاول كأفضل مبادرة مجتمعية على مستوى مدينة

فعاليات يوم البحث العلمي الطالبي السنوي ألاول للكليات الصحية تهدف إلى حث الطالبات في الطب، وطب 

والتمريض، والصيدلة، وكلية الصحة وعلوم التأهيل، إلى التنافس على البحث العلمي في مختلف   ألاسنان،

قة بقضايا رئيسية املجاالت الطبية، كما يهدف هذا الحدث 
ّ
إلى تسليط الضوء على اتساع نطاق البحوث املتعل

من ضمن التخصصات وعلى إلانجازات البحثية للطالبات ومساهمتهم إلايجابية في املجتمع ألاكاديمي .كما يهدف 

إلى تشجيع نشر نتائج البحوث من جميع التخصصات داخل مجتمع أكاديمي متعاون بين الطالبات وألاعضاء في 

من جهتها أبدت عميدة كلية التمريض الدكتورة هناء السبيل الصحية املختلفة.  الهيئة التعليمية في التخصصات

 سعادتها بجهود الطالبات وأكدت على حرص الجامعة على املشاركة في املناسبات العاملية ذات العالقة. 
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 م 2016 أغسطس 31-هـ 1437 ذو القعدة 28األربعاء 

السعودية تتعاون مع جامعة األمرية نورة لتطوير مهارات « فريجن موبايل"
 الطالبات بقطاع االتصاالت

 بالتعاون مع جامعة ألاميرة نورة وجامعة مدينة دبلن ملساعدة الطالبات في
ً
 بدأت فيرجن موبايل السعودية مؤخرا

تطوير املهارات التي يتطلبها قطاع الاتصاالت ملواجهة التحديات املستقبلية، حيث تعتبر أول مشاركة مكونة من 

 .
ً
 مجموعة طالبات في برنامج الاتصاالت التدريبي املكثف، وذلك ملدة أربعة أشهر تقريبا

ويركز البرنامج في املقام ألاول على موضوعات التسويق، والاتصاالت، ووسائل التواصل الاجتماعي والرقمي 

عت لتمكين املرأة بشكل خاص والشباب السعودي بشكل عام، وبإدارة وإشراف مجموعة من الخبراء لنقل  وُوضِّ

 خبراتهم للشباب السعودي. 

 وعلق فؤاد حالوي، الرئيس التنفيذي لشركة 
ً
روع إن هذا املش»فيرجن موبايل السعودية حول هذا البرنامج قائال

يقدم الفرص للطالبات في اململكة العربية السعودية الكتساب الخبرة املباشرة على أرض الواقع، ليزيد املهارات 

 «. الالزمة ليكونوا على أتم الاستعداد ملواجهة التحديات والصعوبات في الحياة العملية

تستمر فيرجن موبايل السعودية بتأكيد التزامها ودعمها للمجتمع، حيث ُيبين هذا البرنامج »د حالوي: وأضاف فؤا

جديتنا والتزامنا بتقديم املزيد. فاململكة العربية السعودية تمر في مرحلة تحول وتطور كبير على جميع ألاصعدة، 

د مبني على املعرفة. وفي مثل هذه الشراكات وذلك الستمرارها بالتنويع في القوة العاملة ودفعهم نحو اقتصا

 «. نستطيع تنمية وتمكين القوى العاملة السعودية التي من شأنها أن تلهم ألاجيال القادمة

 نافذة لجذب املزيد من النساء السعوديات لدعمهم في قطاع الاتصاالت باململكة، حيث 
ً
ويعتبر هذا البرنامج أيضا

دينة بالتعاون مع جامعة م تنظيمهيتم تقديم شهادة لكل طالبة مشاركة في نهاية البرنامج التدريبي، والذي تم 

 للتعاون مع جامعة ألا 
ً
لبرنامجين  DCUميرة نورة ويشمل التعاون تقديم دبلن بإيرلندا، والتي انضمت مؤخرا

 أكاديميين ملرحلة البكالوريوس. 

http://www.al-jazirah.com/2016/20160831/ec8.htm
http://www.al-jazirah.com/2016/20160831/ec8.htm
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 م 2016 أغسطس 9-هـ 1437 ذو القعدة 6 األحد

 نشر ثقافة العطاء بني طالبات األندية املومسية

 

إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض شراكة مع نادي نورة العطاء التطوعي التابع لجامعة ألاميرة نورة  عقدت

بنت عبدالرحمن ممثلة بعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر وذلك من خالل ألاندية املوسمية للبنات حيث 

لعطاء التطوعي الوطني املستدام وتنظيم تم اطالق )حاضنة نورة العطاء( وتهدف إلى إثراء ونشر ثقافة وقيم ا

ممارسة العمل التطوعي تحت أنظمة واضحة تستفيد منها جميع املنظمات الحكومية والخاصة وألافراد العاملين 

في هذا املجال لتحقيق التكامل بينهما وخلق مفهوم جديد للعمل التطوعي الوطني وتنظيمه ليصبح عمل مؤسس ي 

منظومة العمل التطوعي الوطني من املوسمية إلى صناعة إبداعية مستدامة تلبي  مستدام يخدم الوطن وتغيير 

حاجات املجتمع املتغيرة .كذلك تهدف الحاضنة إلى بناء برامج مناسبة تخدم املجتمع بطريقة مهنية احترافية و 

ي مجاالت قدراتهن ف دراسة احتياجات املجتمع من ألاعمال التطوعية وتلبيتها وتدريب و تأهيل املتطوعات لتطوير 

والبرنامج مدته أسبوعان وله مساران املسار الترفيهي واملسار  حهن رخص العمل التطوعي الوطني .التطوع ومن

التطوعي حيث قدم في املسار الترفيهي فعاليات ومهرجانات الطبخ وكان شعارها صحتي تغذيتي إضافة إلى ملتقيات 

https://www.albiladdaily.com/نشر-ثقافة-العطاء-بين-طالبات-الأندية-ال/
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تحت  2030فعاليات إثرائية للتعريف برؤية اململكة العربية السعودية ثقافية وأدبية في مجال القراءة وتنظيم 

 برامج تخصصية في الخط والفنون والزخرفة ، اما املسار التطوعي شمل التعريف 
ً
شعار أنتِّ املستقبل وايضا

م اباألعمال التطوعية في املؤسسات غير الربحية وكانت بعنوان اجتباء وبرنامج تطوعي لبيئتي من خالل القي

بالحمالت التطوعية والخدمة البيئية كالحفاظ على ألاطعمة وإعادة التدوير وتقديم برامج لخدمة ألاطفال ذوي 

 إلاسهام في خدمة وصيانة املرافق العامة والاحياء، واختتمت 
ً
الاحتياجات الخاصة بشعار نعم أستطيع وايضا

جميلة التي بينت تفاعل الطالبات في ألاندية البرامج بمعرض احتوى أنشطة وأعمال الطالبات ومبادراتهم ال

 املوسمية مع جميع البرامج املقدمة من نادي نورة العطاء التطوعي.
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 م 2016 أغسطس 9-هـ 1437 ذو القعدة 6 األحد

 "2030الرؤية السعودية "يعرف بـ« نورة العطاء"نادي 

 

التطوعي التابع لعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر في جامعة ألاميرة نورة بنت « نورة العطاء»اختتم نادي 

، التي تعتمد على 2030عبدالرحمن، فعاليات البرنامج الصيفي بحملة للتعريف برؤية اململكة العربية السعودية 

توعوية تخدم البيئة لتنشئة الطالبات وإكسابهن منذ الصغر  شعٍب طموح معظمه من الشباب، ثم أقيمت حمالت

الاتجاهات إلايجابية تجاه بيئتهن املحيطة وتنمية القيم ألاخالقية البيئية لديهن، وتنوعت البرامج فاشتملت على 

 .الفنون بأنواعها، كالرسم والتصوير والخط واملسرح

التعريف باألعمال التطوعية والتحفيز عليها، ثم التعريف  كما أقيم معرٍض إبداعي من فنون طالبات املركز، وتم

بذوي الاحتياجات الخاصة وطرق التعامل معهم، لتقديرهم ومساعدتهم في مواجهة متطلبات الحياة والسعي لتغيير 

 .نظرة الشفقة عليهم، إلى نظرة القدرة واملسؤولية وإلارادة

 

http://www.alhayat.com/Articles/16805746
http://www.alhayat.com/Articles/16805746
http://www.alhayat.com/getattachment/4e387375-1440-45c1-909f-66c3f3fddde3/
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 م 2016 أغسطس 16-هـ 1437 ذو القعدة 13 األحد

  وقيادته «نورة" جامعة مرتو لصيانة نسائي فريق

 

( ليتولى إلاشراف وقيادة مشروع  
ً
 )سعوديا

ً
خصصت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن فريق عمل نسائيا

 .دفعاتالجامعة، بعد أن تم تدريبه في الدنمارك بمعدل أربع « مترو»

 مدة عام كامل حتى استطاع « مترو»وبحسب جامعة ألاميرة نورة، فإن الفريق عاد ملمارسة العمل في 
ً
الجامعة يدويا

، في حين توالى استقبال طلبات التوظيف في مشروع القطار « املترو»املهندسون برمجة 
ً
أمام املنصة وتحركاته آليا

 
ً
في بيئة العمل قامت الشركة املشغلة بتوحيد عمل « املترو»لقيمة  وذلك لتنمية الفريق، الفتة إلى أنه إدراكا

موظفة سعودية  45املوظفات في القيادة والصيانة، ثم فتحت باب التوظيف للسعوديات حتى بلغ عددهن أكثر من 

 .من جنسيات أخرى  17و

عتبارهن مهندسات، وأشارت الجامعة إلى أنه تم تطوير املوظفات من خالل إعطائهن دورات في التقنية، با

وإلاسعافات ألاولية، والصيانة بشتى أنواعها، فأصبحت املوظفة السعودية تقوم أثناء عملها بأكثر من مهمة، 

كالقيادة وإلاشراف على املحطات وصيانة سكك الحديد، وخدمة العمالء وصيانة املركبة والتوجيه وإلارشاد 

، وإطفاء الحريق، والتعامل الصحيح مع حاالت cpr ش القلبيوالتدريب وإلاسعافات ألاولية، ودورة في إلانعا

 .الطوارئ، كاإلخالء السريع

كما التحق عدد من املوظفات بدورات مدربات السالمة والصحة املهنية ألاميركية )أوشا(، وذلك بمتابعة مشرفات 

 
ً
كامل، عناصر نسائية بال سعوديات طوال اليوم الدراس ي، في حين تستهدف الخطة أن يكون مركز التحكم مستقبال

http://www.alhayat.com/Articles/16888934
http://www.alhayat.com/Articles/16888934
http://www.alhayat.com/getattachment/b4e4f342-3c3a-4328-bdea-f31d90bc82b7/


27 

، من مهماتهم تحريك القطار آليا وإعطاء ألامر وإلاذن للموظفة  30إذ يتكون اليوم من فريق عمل رجالي يبلغ 
ً
موظفا

 op1 في حال حدوث أمر طارئ بالقطار لتقوم بإصالحه بتحويله إلى قيادة يدوية )باي باص(، كما يوجد على قناة

 بين املحطات من يقوم بتحريك ا TD موظف يسمى
ً
 )الخط  10إلى  1لقطارات آليا

ً
 )الخط ألازرق( وتنازليا

ً
تصاعديا

 .(البنفسجي

 بين محطات الخط ألاخضر op2 على قناة TD وفي الوقت ذاته يوجد موظف آخر
ً
 F1&F2 يقوم بتحريك القطار آليا

التي تخدم النادي الرياض ي  S1&S2 التي تخدم العمادة وسكن أعضاء هيئة التدريس وبين محطات الخط ألاحمر

، ويقوم بإرسال الرسائل الصوتية املباشرة، OVS أو ما يسمى Op3 وسكن الطالبات، إضافة إلى موظف على قناة

مثل إرسال رسالة لإلعالن عن بداية الخدمة أو نهايتها، وإعطاء املسافرين التعليمات بعدم الاتكاء على ألابواب أو 

 على وجود ألاكل والشرب داخل القطار 
ً
أو املحطة أو رسائل الاعتذار عند حدوث خلل فني خارج عن إلارادة، فضال

 .وهي خاصة بالصيانة فقط، فيما يقوم باإلشراف على التحكم فريق متخصص من املديرين« الاسكادا»قناة تسمى 

، ويبلغ عدد القطارات  12يذكر أن طول السكة الحديد يبلغ 
ً
، يعمل  22كيلومترا

ً
 قطارا

ً
، كما  19منها يوميا

ً
قطارا

يبلغ عدد الخطوط أربعة خطوط، فيما ينقسم كل قطار إلى مركبتين مرتبطتين ببعضهما، إذ تتسع كل مركبة 

 و 143ألكثر من 
ً
 واقفا

ً
 من  12راكبا

ً
، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل قطار تقريبا

ً
 جالسا

ً
راكب،  300إلى  264راكبا

 .متر 400محطة بين كل محطة وأخرى  14بينما يبلغ عدد املحطات 

في حين يتداخل مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام في العاصمة الرياض في جزء من الخط الرابع ملسار املترو 

مع أراض ي ومرافق جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، إذ يمر الخط بمحاذاة طول السور الغربي من الجامعة 

 .ويرتبط معها بشكل مباشر

 

 

 

 



28 

 م 2016 أغسطس 23-هـ 1437 ذو القعدة 20الثالثاء 

 "األمرية نورة"كتاب مبكتبة املرأة يف جامعة  1800

كتاب، وتتميز املكتبة بطراز معماري يعّبر عن  1800تحتضن مكتبة املرأة بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

، تعمل وفق نظام تخزين آلي للكتب بطاقة استيعابية  38,523التراث العربي ألاصيل وتقع على مساحة 
ً
 مربعا

ً
مترا

 .ماليين كتاب 5تصل إلى 

 لرؤية الجامعة، بأن تكون منارة 
ً
وتعد مكتبة املرأة في املكتبة املركزية بالجامعة ألاولى من نوعها في اململكة، وفقا

والقيم، ورسالة الجامعة حين أعلنت نفسها جامعة شاملة للمرأة مميزة بريادتها التعليمية وأبحاثها املرأة للمعرفة 

 .العلمية تسهم في بناء الاقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية

ويهتم قسم مكتبة املرأة بحصر إلانتاج الفكري الذي تقدمه املرأة، وتقديم مجموعة من مصادر املعلومات التي 

اقش مواضيع عن املرأة أو من نتاجها الفكري، ودعم الحاجات التعليمية والبحثية على املستوى املحلي والوطني تن

من خالل جمع وتنظيم وترتيب أوعية املعلومات وتسهيل الوصول إليها تحت سقف واحد. وتقوم مكتبة املرأة 

ي تمثل نصف املجتمع، وإلاسهام في البناء باحتضان ما تنتجه املرأة من نتاج فكري أو ما يناقش شؤونها والت

الفكري للمرأة السعودية والعربية وألاجنبية، كما توفر مصادر املعرفة للمرأة في شتى املجاالت، وتقدم الخدمات 

املكتبية واملعلوماتية ملجتمع املستفيدات مثل خدمات إلاعارة الداخلية، إلاحاطة الجارية، واستقبال طالبات 

  .ريبهن وتأهيلهن لسوق العمل، إضافة إلى دعم الوعي املعلوماتي والعملية التعليميةاملكتبات وتد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/m/story/17002085
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 م 2016 أغسطس 30-هـ 1437 ذو القعدة 27الثالثاء 

 الطالباتتتعاون مع جامعة األمرية نورة لتطوير مهارات « فريجن موبايل"

 بتعاون مع جامعة ألاميرة نورة وجامعة مدينة دبلن بمساعدة الطالبات « فيرجن موبايل»قامت 
ً
السعودية أخيرا

في تطوير املهارات التي يتطلبها قطاع الاتصاالت ملواجهة التحديات املستقبلية. وتعتبر أول مشاركة مكونة من 

 مجموعة طالبات في برنامج الاتصاالت التدريبي امل
ً
 .كثف وذلك ملدة أربعة أشهر تقريبا

عت  ويركز البرنامج في املقام ألاول على مواضيع التسويق، والاتصاالت، ووسائل التواصل الاجتماعي والرقمي، وُوضِّ

لتمكين املرأة بشكل خاص والشباب السعودي بشكل عام، وبإدارة وإشراف مجموعة من الخبراء لنقل خبراتهم 

 .للشباب السعودي

ق
ّ
:  وعل

ً
شروع يقدم هذا امل»الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل السعودية فؤاد حالوي على هذا البرنامج قائال

الفرص للطالبات في السعودية الكتساب الخبرة املباشرة على أرض الواقع، ليزيد املهارات الالزمة ليكنَّ على اتم 

 .«يةالاستعداد ملواجهة التحديات والصعوبات في الحياة العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alhayat.com/Edition/Print/17109371
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 م 2016 أغسطس 22-هـ 1437 ذو القعدة 19اإلثنين 

 تتعاون مع جامعة األمرية نورة لتطوير مهارات الطالبات« فريجن موبايل"

، بالتعاون مع جامعة ألاميرة نورة وجامعة مدينة دبلن، بمساعدة  
ً
قامت فيرجن موبايل السعودية، مؤخرا

الطالبات في تطوير املهارات التي يتطلبها قطاع الاتصاالت ملواجهة التحديات املستقبلية، حيث تعتبر أول مشاركة 

. ويركز البرنامجمكونة من مجموعة طالبات في برنامج الاتصاالت التدريبي املك
ً
 ثف، وذلك ملدة أربعة أشهر تقريبا

عت لتمكين املرأة  في املقام ألاول على مواضيع التسويق، والاتصاالت، ووسائل التواصل الاجتماعي والرقمي، ُوضِّ

بشكل خاص والشباب السعودي بشكل عام، وبإدارة وإشراف مجموعة من الخبراء لنقل خبراتهم للشباب 

 السعودي. وعلق فؤ 
ً
إن »اد حالوي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل السعودية، حول هذا البرنامج، قائال

هذا املشروع يقدم الفرص للطالبات في اململكة العربية السعودية الكتساب الخبرة املباشرة على أرض الواقع، 

  .«بات في الحياة العمليةليزيد املهارات الالزمة ليكونوا على أتم الاستعداد ملواجهة التحديات والصعو 

تستمر فيرجن موبايل السعودية في تأكيد التزامها ودعمها للمجتمع، حيث ُيبين هذا البرنامج »وأضاف فؤاد حالوي: 

ل وتطور كبير على جميع ألاصعدة،  جديتنا والتزامنا بتقديم مزيد. فاململكة العربية السعودية تمر بمرحلة تحوُّ

يع في القوة العاملة ودفعهم نحو اقتصاد مبني على املعرفة. وفي مثل هذه الشراكات وذلك الستمرارها في التنو 

  .«نستطيع تنمية وتمكين القوى العاملة السعودية التي من شأنها أن تلهم ألاجيال القادمة

 نافذة لجذب مزيد من النساء السعوديات لدعمهم في قطاع الاتصاالت باململكة
ً
لعربية ا ويعتبر هذا البرنامج أيضا

السعودية. حيث يتم تقديم شهادة لكل طالبة مشاركة في نهاية البرنامج التدريبي، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع 

http://www.alsharq.net.sa/2016/08/22/1572621
http://www.alsharq.net.sa/2016/08/22/1572621
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 للتعاون مع جامعة ألاميرة نورة، ويشمل التعاون تقديم
ً
 DCU جامعة مدينة دبلن في إيرلندا، التي انضمت مؤخرا

  .لبرنامجين أكاديميين ملرحلة البكالوريوس

تأمل فيرجن موبايل السعودية أن يلهم البرنامج التدريبي مجموعة أخرى من الطالبات السعوديات، في الوقت 

 .الذي تواصل فيه فيرجن موبايل مهمتها لجعل خدمة الهاتف املحمول ألافضل في اململكة
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 م 2016 أغسطس 4-هـ 1437 ذو القعدة 1 الخميس

 من اجلامعات تضم مقاعد شاغرة 45%

 %39جامعة حكومية الطاقة الاستيعابية املعلنة للمقاعد الجامعية لبرامج الانتظام بنسبة تصل إلى  11تجاوزت 

رة القبول فيها حتى آلان ما يجعل نسبة املقبولين قابلة للزيادة خالل ألايام منها لم تنته فت 5في بعض الجامعات، 

  .53.5جامعة حكومية بنسبة % 28جامعة بها مقاعد شاغرة من أصل  15فيما ال تزال    .القادمة

وأظهرت إحصائية مفصلة بأوضاع القبول في الجامعات الحكومية نشرتها وزارة التعليم، أمس، إنهاء إجراءات 

تجاوزت نسبة القبول فيها الطاقة الاستيعابية املحددة، في حين توقفت  6جامعات حكومية، منها  7القبول في 

جامعة واحدة على العدد املحدد للطاقة الاستيعابية للجامعة، وهي جامعة بيشة التي أنهت جميع مراحل القبول 

 .فيها

  جامعات تجاوزت طاقتها 5 

جامعات حكومية تجاوزت نسبة القبول فيها الطاقة الاستيعابية، في حين  5املقبولين في يتوقع أن تزداد نسبة 

جامعة حكومية أخرى تطابق أعدادهم مع  15تظهر أرقام املقبولين الذين ال تزال إجراءات قبولهم قائمة في 

زيادة أعداد  راءات القبول فيهاالطاقة الاستيعابية للجامعات. وتظهر بيانات القبول بالجامعات التي لم تنته فترة إج

قابلة للزيادة خالل ألايام القادمة، كما حققت جامعة الدمام نسبة زيادة  %11املقبولين بجامعة امللك عبدالعزيز 

 %1حتى آلان، في حين لم تتجاوز نسبة زيادة القبول  %2قابلة للزيادة، ومثلها جامعة شقراء بزيادة  %8تجاوزت 

قابلة للزيادة خالل ألايام  %0.06وجامعة املجمعة بزيادة  %0.2كانت نسبة الزيادة فيها  في جامعتي طيبة التي

  .القادمة

http://alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=272758&CategoryID=5
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  جامعات أنهت فترة القبول  6

تظهر أرقام الجامعات التي أنهت إجراءات القبول بشكل كامل زيادة كبيرة في أعداد املقبولين بالنسبة للطاقة 

في أعداد املقبولين فوق الطاقة الاستيعابية للجامعة  %34أعالها إلى زيادة  الاستيعابية املحددة للجامعة وصلت في

في جامعة امللك  %9في جامعة امللك سعود، و %18في جامعة ألاميرة نورة، و %30في جامعة امللك فهد للبترول، و

 .في جامعة تبوك %3في جامعة إلامام، و %5فيصل، و

  زيادة كلية للقبول  %8

جامعة تجاوزت طاقتها الاستيعابية زيادة القبول فيها حتى  11بولين فوق الطاقة الاستيعابية لـكشفت أعداد املق

جامعات تجاوزت طاقتها الاستيعابية إجراءات  5فوق طاقتها الاستيعابية بنسبة قابلة للزيادة مع إنهاء حوالي  8.6%

 .قبول املزيد من الطالب
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 م 2016 أغسطس 25-هـ 1437 ذو القعدة 22الخميس 

 تعاون فريجن موبايل مع جامعة األمرية نورة

 بالتعاون مع جامعة ألاميرة نورة وجامعة مدينة دبلن، 
ً
ملساعدة قامت شركة فيرجن موبايل السعودية مؤخرا

الطالبات في تطوير املهارات التي يتطلبها قطاع الاتصاالت ملواجهة التحديات املستقبلية. حيث تعتبر أول مشاركة 

مكونة من مجموعة طالبات في برنامج الاتصاالت التدريبي املكثف، وذلك ملدة أربعة أشهر تقريبا. ويركز البرنامج 

عت لتمكين في املقام ألاول على موضوعات التسويق، والا تصاالت، ووسائل التواصل الاجتماعي والرقمي، وُوضِّ

املرأة بشكل خاص والشباب السعودي بشكل عام، وبإدارة وإشراف مجموعة من الخبراء لنقل خبراتهم للشباب 

، نافذة لجذب املزيد من النساء السعوديات لدعمهن بقطاع الاتصاالت 
ً
السعودي. ويعتبر هذا البرنامج أيضا

لكة. حيث يتم تقديم شهادة لكل طالبة مشاركة بنهاية البرنامج التدريبي. وقال الرئيس التنفيذي للشركة فؤاد باملم

حالوي "إن هذا املشروع يقدم الفرص للطالبات باململكة الكتساب الخبرة املباشرة على أرض الواقع، ليزيد املهارات 

 ”.والصعوبات في الحياة العمليةالالزمة ليكّن على أتم الاستعداد ملواجهة التحديات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alwatan.com.sa/Economy/News_Detail.aspx?ArticleID=275106&CategoryID=2
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 م 2016 أغسطس 16-هـ 1437 ذو القعدة 13 األحد

 جامعة نورة« مرتو"كوادر نسائية سعودية تقود 

 

لخدمة طالباتها ومنسوبيها، وتسهيل عملية التنقل بين الكليات « مترو»أطلقت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

ماليين متر مربع، حيث يوفر القطار الوقت والجهد أثناء التنقل عبر هذه  8ومرافق الجامعة التي تبلغ مساحتها 

بت ا، وتعاقجامعة ألاميرة نورة منذ تأسيسها واكتمل قبل اكتمال بعض مرافقها ومبانيه« مترو»املساحة. وولد 

تعد أكبر جامعية نسائية في العالم، « ألاميرة نورة»عليه عدد من الشركات املشغلة العاملية املختصة، وحيث إن 

ولخصوصية املرأة السعودية، يتم إسناد الكثير من النواحي داخل الجامعة لنساء متخصصات، فتم تشكيل فريق 

وتم انتقاء الفريق بعناية وإرساله للتدريب في الدنمارك على  عمل نسائي سعودي مدّرب يقوم باإلشراف والقيادة،

يدويا ملدة عام حتى استطاع املهندسون برمجة تحركاته آليا، « املترو»أربع دفعات، ثم عاد ملمارسة العمل في 

 بولتنمية الفريق توالى استقبال طلبات التوظيف في مشروع القطار، وتقسيم املوظفات إلى قسمين: قسم ألابوا

  لفتح وإغالق ألابواب يدويا، وقسم القيادة.

http://www.al-madina.com/node/692996/كوادر-نسائية-سعودية-تقود-
http://www.al-madina.com/node/692996/كوادر-نسائية-سعودية-تقود-
http://www.al-madina.com/files/imagecache/normalalmadina/1095610.jpeg
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من جنسيات أخرى، وتم  17سعودية و 45وفتحت الشركة املشغلة باب التوظيف للسعوديات حتى بلغ عددهن 

كمهندسات، وإلاسعافات ألاولية، والصيانة بشتى أنواعها، « التكنكال»تطوير املوظفات من خالل دورات في 

قوم أثناء عملها بأكثر من مهمة كالقيادة، وإلاشراف على املحطات، وصيانة السكة فأصبحت املوظفة السعودية ت

الحديد، وخدمة العمالء، وصيانة املركبة، والتوجيه وإلارشاد والتدريب، وإلاسعافات ألاولية، وتستهدف الخطة 

موظفا،  30لي يبلغ أن يكون مركز التحكم مستقبال من عناصر نسائية بالكامل، حيث يتكون حاليا من فريق رجا

من مهامهم تحريك القطار آليا، وإعطاء ألامر، وإلاذن للموظفة في حال حدوث أي أمر طارئ بالقطار لتقوم 

  بإصالحه بتحويله إلى قيادة يدوية أي ما يسمى )باي باص(.

، كما يبلغ عدد 19، يعمل منها يوميا 22كلم، ويبلغ عدد القطارات  12الجدير بالذكر أن سكة املترو يبلغ طولها 

جالسا،  12راكبا واقفا و 143، وينقسم كل قطار إلى مركبتين مرتبطتين ببعضهما، تتسع كل منهما لـ 4الخطوط 

، وبين كل محطة 14راكب، بينما عدد املحطات  300إلى  264وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل قطار تقريبا من 

 م. 400وأخرى 
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 م 2016 أغسطس 18-هـ 1437 القعدةذو  15 الخميس

 نظام آيل جبامعة نورة يستخرج الكتاب يف دقائق

( كأول جامعة في الشرق ASRSانفردت املكتبة املركزية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن باستخدام النظام )

والثالثة عاملًيا، ليحل مشكلة تخزين خمسة ماليين كتاب تضمها املكتبة، حيث يحّد ألاوسط تستخدم هذا النظام 

 12من مساحة التخزين املطلوبة بعشرة أضعاف، وذلك في مجموعة رفوف )مسارات( تخزين مزدوجة عددها 

  متر. 17,5مترا وطول  30بعمق 

كتابا لكل صندوق، تتفرع ملسارين  50صندوق تخزين بمتوسط سعة  90000وشملت الرفوف )املسارات( حوالي 

  صغيرين من الطابق ألاول صعودا حتى الطابق الرابع للمكتبة املركزية.

( املعتمد في املكتبة ذا كفاءة )تكنولوجيا( عالية في تقنية التخزين ASRSويعتبر نظام التخزين والاسترجاع آلالي )

ومبيوتر لتخزين واسترجاع الكتب تلقائيا من مواقع آلالي، ويتكون من مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم بالك

  تخزين محددة.

يقوم الكمبيوتر بتوجيه آلة التخزين والاسترجاع إلى موقع التخزين الذي تم تحديده مسبقا ثم نقل العنصر إلى 

ية دحيث يتم استالمه، ويتكون الجهاز من الجناح الثابت آللة التخزين والاسترجاع آلالي يتحرك بدرجة عامو 

وأفقية، وصناديق من الفوالذ تستخدم لتخزين الكتب في غرف التخزين، وصناديق حمراء بالستيكية تستخدم 

لنقل الكتب من غرف أو وحدات التخزين إلى محطة الكتب، باإلضافة إلى وسائط النقل آلالية وهو جزء من نظام 

  التخزين والاسترجاع آلالي.

كود، حيث يرتبط برنامج نظام التخزين والاسترجاع آلالي بالنظام إلاداري ويتم استرجاع الكتب عن طريق البار 

مل املخزن بالصندوق املطابق لنقله، فتستغرق العملية  دقيقة من  15باملكتبة، حيث تقوم بمطابقة باركود الحِّ

 رفع الطلب إلى أن يصل الكتاب. 

http://www.al-madina.com/node/693334
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 م 2016 أغسطس 21-هـ 1437 ذو القعدة 18األحد 

 جامعة نورة تعاجل تغيب وهروب الفتيات بالدراسات
يعمل مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على عدد 

ثية ضمن ألاوليات للعام الحالي منها قضايا املجتمع السعودي املعاصرة كالتطرف والتعصب، من املشروعات البح

واستشراف مستقبل الشباب، وكذلك قضايا املرأة السعودية على مشارف الالفية الثالثة كالعمل، واملجالس 

وواقع حقوق املرأة في  البلدية، ومجلس الشورى، من أبرزها املعوقات التي تواجه الحراك النسوي في اململكة،

نظام الخدمة املدنية، وتغيب وهروب الفتيات السعوديات من البيت، ألاسباب وسبل الحد منها.كما وقع املركز 

مؤخًرا مذكرة تفاهم علمي مع مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية تهدف إلى تعزيز جوانب ألامن 

الفرد والجماعة، ويسعى مركز ألابحاث إلى تحقيق أهداف رؤية اململكة الاجتماعي ومفهوم ألامن وأهميته في حياة 

لتحقيق أهداف « دور النخب في القطاعين الحكومي والخاص»حيث يسعى إلى إقامة لقاء علمي بعنوان  2030

  .2030رؤية 

ا يزيد عن إلى املركز م ويتم إلاعالن سنوًيا عن املحاور البحثية التي سيكون لها ألاولوية بالقبول والدعم، وقد تقدم

طلب تمويل مشروعات بحثية نشر العديد منها في مجالت عاملية محكمة، ومن أبرز املشروعات تقييم الدور  100

 التنموي للجمعيات التعاونية في اململكة، واستراتيجية وطنية مقترحة للمسؤولية الاجتماعية في اململكة. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-madina.com/node/693686/جامعة-نورة-تعالج-تغيب-وهروب-الفتيات-بالدراسات.html
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 م 2016 أغسطس 17-هـ 1437 ذو القعدة 14 اإلثنين

 كيف يعمل قطار أكرب جامعة نسائية يف العامل؟

 

 جامعة ألاميرة نورة بنتكثير من ألاسئلة قد تدور في ألاذهان حيال الكيفية التي يعمل بها مشروع مترو قطار 

 ماليين متر مربع. 8عبدالرحمن في الرياض، والتي تعد أكبر جامعة نسائية في العالم، حيث تبلغ مساحتها 

قطارا داخل الحرم الجامعي، فريقان ألاول نسائي وآلاخر رجالي،  22وفيما يعمل على تشغيل املترو واملكون من 

التحكم آلالي في املشروع، لجعل عملية تشغيله وإلاشراف عليه  تعتزم الجامعة لتطبيق خطة لتأنيث غرفة

  .%100والتحكم به نسائية 

مهام تشغيلية وإشرافية وإنقاذية، تتصدرها صيانة  10سعودية،  45امرأة، منهن  62وتتولى في الوقت الحالي 

السريع، وذلك عقب أن تم  سكك الحديد وصيانة املركبات وإطفاء الحريق والتعامل مع حاالت الطوارئ كاإلخالء

  دفعات. 4تأهيلهن لهذه املهمة عبر إرسالهن إلى الدنمارك على 

يذكر أن مشروع مترو جامعة نورة، يتداخل في جزء منه مع مشروع امللك عبدالعزيز للنقل العام في العاصمة 

ة بنت عبدالرحمن، حيث يمر الرياض وتحديدا من الخط الرابع ملسار املترو مع أراض ي ومرافق جامعة ألاميرة نور 

  الخط بمحاذاة طول السور الغربي من الجامعة.

http://makkahnewspaper.com/article/156448/البلد/كيف-يعمل-قطار-أكبر-جامعة-نسائية--في-العالم
http://makkahnewspaper.com/article/156448/البلد/كيف-يعمل-قطار-أكبر-جامعة-نسائية--في-العالم
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  ماذا تستهدف الجامعة مستقبال؟

 تحويل غرفة التحكم الرجالية الى نسائية بالكامل 

  كلم 12يبلغ طول سكة الحديد 

  22عدد القطارات 

  19يعمل منها يوميا 

  خطوط 4عدد خطوط القطار 

 

 مترو الجامعة 

  راكبا جالسا(  12راكبا واقفا +  143ينقسم إلى: مركبتين مرتبطتين ببعضهما )تتسع كل مركبة ألكبر من كل قطار

محطة يفصل بين كل محطة وأخرى  14راكب عدد محطات املترو  300إلى  264الطاقة الاستيعابية لكل قطار من 

 الكادر النسائي الكادر الرجالي. 400
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 م 2016 أغسطس 6-هـ 1437 القعدةذو  3 السبت

طالبات جامعة االمرية نورة وحيصدن جوائز معرض كوريا الدويل للمرأة 
 املخرتعة

حصدت الطالبة ملياء وليد الصديقي من جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، كلية الصحة وعلوم التأهيل، 

الذهبية في ابتكار يستهدف ألاطفال املصابين بشق الحنك والذين يعانون من مشاكل في املص أثناء الجائزة 

الرضاعة، بمشاركة وإشراف وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نسرين بنت ناصر العواجي، وذلك في معرض كوريا 

، وفاطمة القحطاني من كلية بينما حصلن وجدان العتيبي، وسميرة القحطاني  ،2016الدولي للمرأة املخترعة 

الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة على امليدالية الفضية البتكارهن وهو عبارة عن حذاء طبي يقوم 

بتشخيص وعالج مرض التهاب رباط أسفل القدم، بإشراف املشرفة الطالبية في كلية الصحة وعلوم التأهيل 

من ذات الكلية والجامعة بدور املغربي، ومها القحطاني، وهدى  الدكتورة هدى زكريا، كما حصدن الطالبات

املغربي الجائزة البرونزية، عن ابتكارهن الذي هو عبارة عن جهاز يعمل على تحفيز الجهاز العصبي، السمعي 

دة من جهتها أوضحت عمي تحت اشراف الدكتورة هدى زكريا. ة،والبصري للمرض ى املصابين بأمراض حسية عصبي

لصحة وعلوم التأهيل الدكتورة لينا حماد أن كلية الصحة وعلوم التأهيل قد حصلت في نفس العام كلية ا

واملعرض البريطاني الدولي  ITEX2016 هـ على جوائز أخرى عاملية من املعرض املاليزي لالبتكار 1437-1436الدراس ي 

كارات يأتي مواكبا لرؤية اململكة العربية ، منوهة بأن تشجيع الكلية ودعمها لالبت2015لالختراعات والابتكارات 

لي وهندسها ولي و   التي دشنها خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا 2030السعودية 

http://www.ien.sa/?q=node/4216
http://www.ien.sa/?q=node/4216
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العهد صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن سلمان حفظه هللا من خالل الهدف الاستراتيجي الثالث لوزارة التعليم 

حسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع والابتكار، وثمنت العميدة دور إدارة الجامعة ممثلة والذي نص على ت

بمديرة الجامعة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل ووكيلة الجامعة للشؤون الصحية سعادة الدكتورة 

 ابتكارات الطالبات.سمر بنت محمد السقاف وجهودهم املبذولة في دعم كلية الصحة وعلوم التأهيل عامة و 
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 م 2016 أغسطس 24-هـ 1437 ذو القعدة 21األربعاء 

 كتاب يف مكتبة املرأة يف جامعة األمرية نورة 1800
العربية  نوعها في اململكةتعد مكتبة املرأة في املكتبة املركزية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ألاولى من 

أن تكون منارة املرأة للمعرفة والقيم، ورسالة الجامعة حين اعلنت نفسها جامعة  السعودية وفقا لرؤية الجامعة 

شاملة للمرأة متميزة بريادتها التعليمية وأبحاثها العلمية تسهم في بناء الاقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية، 

كتبة املرأة( بحصر إلانتاج الفكري الذي تقدمه املرأة، وتقديم مجموعة من مصادر املعلومات ويهتم هذا القسم )م

وكذلك دعم الاحتياجات التعليمية والبحثية على املستوى  التي تناقش موضوعات عن املرأة أو من نتاجها الفكري، 

ول إليها تحت سقف واحد، حيث املحلي والوطني من خالل جمع وتنظيم وترتيب أوعية املعلومات وتسهيل الوص

تقوم مكتبة املرأة باحتضان ما تنتجه املرأة من نتاج فكري أو ما يناقش شؤونها والتي تمثل نصف املجتمع، 

السعودية والعربية وألاجنبية، وكذلك توفير مصادر املعرفة للمرأة في شتى  واملساهمة في البناء الفكري للمرأة 

كتبية واملعلوماتية ملجتمع املستفيدات مثل خدمات )إلاعارة الداخلية، إلاحاطة املجاالت، وتقديم الخدمات امل

تي دعم الوعي املعلوما الجارية)، واستقبال طالبات املكتبات وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، باإلضافة إلى 

  والعملية التعليمية .

( كتاب تحتضنها املكتبة املركزية ذات الطراز 1800الجدير بالذكر أن عدد الكتب املتوفرة بمكتبة املرأة قرابة )

(متر مربع، تعمل وفق نظام تخزين  38,523عن التراث العربي ألاصيل وتقع على مساحة ) الذي يعبر املعماري 

 ماليين كتاب. 5 للكتب في طاقة استيعابية تصل إلى  آلي 
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 م 2016 أغسطس 25-هـ 1437 ذو القعدة 22الخميس 

 جامعة األمرية نورة حتتفي بأسبوع التمريض العاملي
أقامت كلية التمريض بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن فعالية بمناسبة اسبوع التمريض العالمي الذي يوافق 

التمريض في املجتمع، وتضمن ألاول من مايو من كل عام، لتسليط الضوء على إسهامات ممارس ي وممارسات 

)كوني ممرضة(، وركن  املعرض خمسة اركان هي ركن )مهنة تختارك( ، وركن )الاحسان روح التمريض(، وركن 

)أكنة لكبار السن(، وركن )أنقذ حياتك(، وقّدم املعرض نبذه عامة عن تخصص التمريض ورؤية الكلية ورسالتها 

مهنية عالية لخدمة املجتمع، كما استعرض تخصصات التمريض  في اعداد ممرضات ذوات كفاءة اكاديمية و 

املختلفة ودور املمرضة في املستشفى واهم الاجراءات الطبية التي تقوم بها، كذلك تعرفت طالبات السنة 

التأسيسية للكليات الصحية بالجامعة على طريقة الاسعافات الاولية واخذ قياس ضغط الدم والسكر اضافة الى 

لبات الكلية في )جمعية اكنة( وهي مبادرة تهدف الى خدمة كبار السن والتي حصلت مؤخرا على املركز مبادرة طا

الاول في امللتقى التطوعي الاول كأفضل مبادرة مجتمعية على مستوى مدينة الرياض، ولذات املناسبة أقيمت 

ى حث الطالبات في الطب ، وطب فعاليات يوم البحث العلمي الطالبي السنوي ألاول للكليات الصحية تهدف إل

إلى التنافس على البحث العلمي في مختلف  ألاسنان ، والتمريض ، والصيدلة، و كلية الصحة وعلوم التأهيل، 

املجاالت الطبية ، كما يهدف هذا الحدث الى تسليط الضوء على اتساع نطاق البحوث املتعلقة بقضايا رئيسية 

لبحثية للطالبات ومساهمتهم الايجابية في املجتمع ألاكاديمي .كما يهدف من ضمن التخصصات وعلى إلانجازات ا

الى تشجيع نشر نتائج البحوث من جميع التخصصات داخل مجتمع اكاديمي متعاون بين الطالبات والاعضاء في 

 الهيئة التعليمية في التخصصات الصحية املختلفة.

هناء السبيل سعادتها بجهود الطالبات وأكدت على حرص من جهتها أبدت سعادة عميدة كلية التمريض الدكتورة 

الجامعة على املشاركة في املناسبات العاملية ذات العالقة، منوهة باالهتمام الكبير الذي تحظى به الكلية من لدن 

 معالي مديرة الجامعة د.هدى العميل.
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 م 2016 أغسطس 28-هـ 1437 ذو القعدة 25األحد 

"جامعة االمرية نورة" حتقق مراكزا عاملية متقدمة يف تطبيق املعايري التقنية 
 يف تعامالتها الداخلية

في فترة وجيزة حققت جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة باإلدارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت 

ليمية للقطاعات التع املتكاملة وآلامنةملية متقدمة في مجال تطبيق املعايير و الحلول التقنية ثالثة مراكز عا

 الجامعة.الف من منسوبات  45و التي استفادت منها أكثر من  وإلادارية،والبحثية 

سية فئات رئي أربعتنقسم هذه الخدمات الى  متنوعة ملنسوباتهاخدمة الكترونية  30من  حاليا أكثر وتقدم الجامعة 

تتضمن: خدمات الطالبات والخريجات، خدمات املوظفين واملوظفات، خدمات اعضاء هيئة التدريس، وخدمات 

الت الجامعة التطويرية للتحول الكلي للتعام ضمن مساعيويأتي وذلك  الالكترونية، الى البوابةالجامعة، باإلضافة 

ولتسهيل الخدمات املقدمة ملنسوباتها وطالباتها في مختلف  إلالكترونية تماشيا مع التطور التكنولوجي السريع

 الاقسام والعمادات والكليات.

وفي هذا الصدد اوضح املشرف العام على إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت الدكتور عبدالعزيز بن عمر 

بعد أن خضعت لعملية مراجعة  (27001: 2013، ان الجامعة اجتازت مؤخرا متطلبات شهادة ألايزو ) السدحان 

:  2013أمن وسرية املعلومات ، مبينا ان شهادة ألايزو )  وتدقيق قياس مدى الالتزام بتطبيق املعايير العاملية في 

 خاصة في أنظمة إدارة أمن املعلومات، حيث يتطلب 27001
ً
( تعد من أبرز شهادات الاعتماد املعترف بها دوليا

يق سياسات وإجراءات وأنظمة محددة لضمان الحفاظ عل سرية وأمن املعلومات الحصول عليها اتباع وتطب

 الخاصة باملستفيدين.

تحدد أدوار تطبيق وتشغيل وتطوير أنظمة إدارة املعلومات بما يتماش ى مع املخاطر  واضاف السدحان " ان الشهادة 

والتي  ين وتطبيق أفضل املعايير الدوليةالتي قد تواجه املستخدمين ،وتعمل هذه الشهادة على تعزز ثقة املستفيد

 لإلدارة ملواصلة اتباع أفضل 
ً
تحددها املنظمة الدولية للمعايير ألايزو، مؤكدا على أن هذا الاعتماد سيشكل حافزا

قدمة،
ُ
عة الى ان الجام الفتا أنظمة التحكم في املعلومات لجميع العمليات وإلاجراءات والخدمات إلالكترونية امل

حصلت على خطاب شكر وتهنئة بمناسبة حصولها على  ممثلة في إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت 

http://www.ien.sa/?q=node/4378
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 من سعادة مستشار وزير التعليم واملدير العام لبرنامج التعامالت الالكترونية الحكومية الدكتور  شهادة آلايزو 

 وفي ذات ال عبدالرحمن بن سليمان العريني.
ً
 متقدما

ً
سياق تبوأت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم إلالكترونية في مجال التعامالت  " بينضمن قائمة " الفئة الخضراء 
ً
الجهات الحكومية ألاكثر تطبيقا

ية نمؤشر القياس السادس لبرنامج " يسر " لقياس نضج الخدمات إلالكترو وفق نتائجالحكومية إلالكترونية، وذلك 

 الحكومية املقدمة في كافة القطاعات الحكومية.

"يسر" للتعامالت إلالكترونية تقييًما حكومًيا لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية لجميع  ويعد برنامج

 حكومية،  160قطاعات الدولة من هيئات، ووزارات، وجامعات ومؤسسات الحكومية، والتي تصل الى أكثر من 
ً
جهة

  وبناء على
ً
 يصنف الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات، وفقا

ً
نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج "يّسر" تقريرا

 العالية.إلنجازها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية في مستويات النضج 

لتي نظمة الالطالع على احدث الا  الجدير بالذكر ان الادارة استضافت في آلاونة الاخيرة عدد من الجهات الحكومية 

" إلدارة املعامالت الالكترونية وهو نظام إلكتروني  "تراسل  ومن ضمنها برنامج  قامت جامعة الاميرة نورة بتطبيقها 

ثنائي اللغة )العربية وإلانجليزية(، يختص بإدارة ومتابعة جميع أنواع البريد الورقي والوثائق الداخلية والخارجية 

أرشفتها إلكترونيا مع تأمين مسار ألاعمال الضروري إلرسال الوثائق التي تتطلب صادر( على الشبكة، و  –)وارد 

عمال محدد من موظفين محددين، كما يسهل وينظم عمليات تسجيل ومعالجة البريد الورقي، وكافة العمليات 

 للمعامالت الخارجية واملعامالت الداخلية شامال املعامالت الخاصة والبرقيات والسرية.
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 م 2016 أغسطس 30-هـ 1437 ذو القعدة 27الثالثاء 

 جامعة األمرية نورة تعزز البحث العلمي يف الكليات الصحية

 

تطوير القدرات وتحسين الجودة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس  تحرص جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على 

في مجاالت التعليم والبحث العلمي كهدف من أهداف غاياتها الاستراتيجية، حيث تقّدم الكليات الصحية أنشطة 

مهاراته وممارسته، تستهدف الطالبات متنوعة من دورات تدريبية وورش عمل تهدف لتعزيز البحث العلمي و 

وأعضاء هيئة التدريس وألاطباء والتمريض والصيدلة والاسنان وطالب الدراسات العليا، حيث تم في العام 

الكليات الصحية؛ ففي كلية التمريض تنوعت  إنجاز العديد من ألانشطة في  1437-1436الدراس ي املنصرم 

الطب في جامعة امللك سعود، وورش تدريبية عن أسالب البحث العلمي ورشة تدريبية في كلية  ألانشطة بين 

 وفي كلية الصحة وعلوم ، وكذلك ورش تدريبية في التكنولوجيا وتقنية املعلومات الصحية،  CMEمعتمدة من 

بية يالتأهيل قام نادي البحث والابتكار ونادي قادة الصحة ونادي العالج الطبيعي بعقد العديد من البرامج التدر 

، وفي كلية الطب البشري قامت عدة أنشطة لتوعية الطالبات بمفهوم  وورش العمل في مجال البحث العلمي 

الطب املبني على البراهين عن طريق املمارسة والتطبيق العلمي للتقييم النقدي للمقاالت العلمية العالجية 

نبها أكدت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية والتشخيصية، إضافة إلى ورش العمل في طرق البحث العلمي، من جا

وكالة الجامعة للشؤون الصحية تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية لجامعة ألاميرة  الدكتورة سمر السقاف أن 

السعودية من خالل املتابعة للبحث العلمي ومهاراته وممارسته في الكليات  نورة بنت عبدالرحمن، لتأهيل الفتاة 

 .على املنهج واملخرج، لضمان أعلى جودة من ألاداء العلميالصحية والتركيز 

http://ien.sa/?q=node/4427
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 م 2016 سبتمبر 1-هـ 1437 ذو القعدة 29الخميس 

السعودية تتعاون مع جامعة األمرية نورة لتطوير مهارات « فريجن موبايل"
 الطالبات بقطاع االتصاالت

الصيفي ألاول في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الذي أقيم تحت إشراف وكالة اخُتتم املخيم إلاثرائي 

ا من اهتمام والة ألامر 
ً
الجامعة للدعم ألاكاديمي والخدمات الطالبية، ويأتي املخيم تلبية لتوجيهات القيادة وانطالق

ها من معالي مديرة الجامعة وقناعت رعاهم هللا في استثمار أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والخير وبتوجيه

 الدائمة بأن الشباب هم ثروة الوطن وإعدادهم حماية له.

وقد شرفت الحفل الختامي سعادة مديرة إدارة إلاشراف التربوي بمنطقة الرياض ألاستاذة ريم بنت محمد الراشد، 

رت الدكتورة فائزة بنت محمد ، وأشا ورئيسة قسم البحث ومصادر املعلومات سعادة ألاستاذة أسماء الكثيري 

الفائز رئيسة لجنة املخيم ومستشارة معالي مديرة الجامعة للدعم ألاكاديمي والخدمات الطالبية في كلمٍة لها إلى 

سعي الجامعة لتوفير بيئة محفزة لإلبداع وتنمية القدرات واملهارات وذلك بالتنسيق مع إدارة التعليم بمنطقة 

يح عدد من الطالبات املتفوقات في املرحلة الثانوية ، وتنوعت البرامج املقدمة في املخيم الرياض والتي تفضلت بترش

الكورية  –في املجاالت املختلفة من دينية، وثقافية، واجتماعية، وفي مجال الابتكار، وإلاعالم، واللغات )التركية 

نخبة مميزة من كوادر جامعة ألاميرة نورة الصحي الترفيهي، قدمها  إلانجليزية( ، والصحة والتغذية، و النادي  –

 3بنت عبدالرحمن على هيئة محاضرات وورش عمل، وتسعى الجامعة إلى أن يكون هذا املخيم الذي استمر ملدة 

 أسابيع انطالقة ملخيمات قادمة بمشيئة هللا تعالى ، وقدمت الفائز الشكر والتقدير ملعالي مديرة الجامعة.
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 م 2016 أغسطس 28-هـ 1437 القعدةذو  25األحد 

حتقق مراكزا عاملية متقدمة يف تطبيق املعايري التقنية  "جامعة االمرية نورة"
 يف تعامالتها الداخلية

 

لتقنية املعلومات والاتصاالت في فترة وجيزة حققت جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة باإلدارة العامة 

ثالثة مراكز عاملية متقدمة في مجال تطبيق املعايير و الحلول التقنية املتكاملة وآلامنة للقطاعات التعليمية 

 الف من منسوبات الجامعة. 45والبحثية وإلادارية، و التي استفادت منها أكثر من 

سية فئات رئي أربععة ملنسوباتها تنقسم هذه الخدمات الى خدمة الكترونية متنو  30وتقدم الجامعة حاليا أكثر من 

تتضمن: خدمات الطالبات والخريجات، خدمات املوظفين واملوظفات، خدمات اعضاء هيئة التدريس، وخدمات 

الت الجامعة التطويرية للتحول الكلي للتعام ضمن مساعيويأتي وذلك  الالكترونية، الى البوابةالجامعة، باإلضافة 

رونية تماشيا مع التطور التكنولوجي السريع ولتسهيل الخدمات املقدمة ملنسوباتها وطالباتها في مختلف إلالكت

 الاقسام والعمادات والكليات.

http://www.n-alhadath.com/72431.html
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وفي هذا الصدد اوضح املشرف العام على إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت الدكتور عبدالعزيز بن عمر 

( بعد أن خضعت لعملية مراجعة 27001: 2013مؤخرا متطلبات شهادة ألايزو )، ان الجامعة اجتازت  السدحان 

:  2013أمن وسرية املعلومات ، مبينا ان شهادة ألايزو )   وتدقيق قياس مدى الالتزام بتطبيق املعايير العاملية في

 خاصة في أنظمة إدارة أمن املع27001
ً
لومات، حيث يتطلب ( تعد من أبرز شهادات الاعتماد املعترف بها دوليا

الحصول عليها اتباع وتطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة محددة لضمان الحفاظ عل سرية وأمن املعلومات 

 الخاصة باملستفيدين.

تحدد أدوار تطبيق وتشغيل وتطوير أنظمة إدارة املعلومات بما يتماش ى مع املخاطر  ان الشهادة ” واضاف السدحان 

،وتعمل هذه الشهادة على تعزز ثقة املستفيدين وتطبيق أفضل املعايير الدولية والتي التي قد تواجه املستخدمين 

 لإلدارة ملواصلة اتباع أفضل 
ً
تحددها املنظمة الدولية للمعايير ألايزو، مؤكدا على أن هذا الاعتماد سيشكل حافزا

قدمة، أنظمة التحكم في املعلومات لجميع العمليات وإلاجراءات والخدمات إلالكترونية
ُ
عة الى ان الجام الفتا امل

حصلت على خطاب شكر وتهنئة بمناسبة حصولها على  ممثلة في إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت 

 من سعادة مستشار وزير التعليم واملدير العام لبرنامج التعامالت الالكترونية الحكومية الدكتور   شهادة آلايزو 

 ريني.عبدالرحمن بن سليمان الع

 ضمن قائمة 
ً
 متقدما

ً
 نبي ”الفئة الخضراء ” وفي ذات السياق تبوأت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم إلالكترونية في مجال التعامالت الحكومية إلالكترونية، وذلك وفق
ً
نتائج   الجهات الحكومية ألاكثر تطبيقا

الخدمات إلالكترونية الحكومية املقدمة في كافة القطاعات  لقياس نضج” يسر ” مؤشر القياس السادس لبرنامج 

 الحكومية.

للتعامالت إلالكترونية تقييًما حكومًيا لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية لجميع ” يسر“ ويعد برنامج

  160قطاعات الدولة من هيئات، ووزارات، وجامعات ومؤسسات الحكومية، والتي تصل الى أكثر من 
ً
حكومية، جهة

 ” يّسر“وبناء على نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج 
ً
 يصنف الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات، وفقا

ً
تقريرا

 العالية.إلنجازها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية في مستويات النضج 
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الطالع على احدث الانظمة التي ل الجدير بالذكر ان الادارة استضافت في آلاونة الاخيرة عدد من الجهات الحكومية 

إلدارة املعامالت الالكترونية وهو نظام إلكتروني ”  تراسل “  ومن ضمنها برنامج  قامت جامعة الاميرة نورة بتطبيقها

ثنائي اللغة )العربية وإلانجليزية(، يختص بإدارة ومتابعة جميع أنواع البريد الورقي والوثائق الداخلية والخارجية 

در( على الشبكة، وأرشفتها إلكترونيا مع تأمين مسار ألاعمال الضروري إلرسال الوثائق التي تتطلب صا –)وارد 

عمال محدد من موظفين محددين، كما يسهل وينظم عمليات تسجيل ومعالجة البريد الورقي، وكافة العمليات 

 والسرية. للمعامالت الخارجية واملعامالت الداخلية شامال املعامالت الخاصة والبرقيات
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 م 2016 أغسطس 30-هـ 1437 ذو القعدة 27الثالثاء 

 جامعة األمرية نورة تعزز البحث العلمي يف الكليات الصحية
تطوير القدرات وتحسين الجودة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس   تحرص جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على

في مجاالت التعليم والبحث العلمي كهدف من أهداف غاياتها الاستراتيجية، حيث تقّدم الكليات الصحية أنشطة 

مهاراته وممارسته، تستهدف الطالبات متنوعة من دورات تدريبية وورش عمل تهدف لتعزيز البحث العلمي و 

وأعضاء هيئة التدريس وألاطباء والتمريض والصيدلة والاسنان وطالب الدراسات العليا، حيث تم في العام 

الكليات الصحية؛ ففي كلية التمريض تنوعت  إنجاز العديد من ألانشطة في  1437-1436الدراس ي املنصرم 

الطب في جامعة امللك سعود، وورش تدريبية عن أسالب البحث العلمي ورشة تدريبية في كلية   ألانشطة بين

 وفي كلية الصحة وعلوم  ، وكذلك ورش تدريبية في التكنولوجيا وتقنية املعلومات الصحية، CMEمعتمدة من 

بية يالتأهيل قام نادي البحث والابتكار ونادي قادة الصحة ونادي العالج الطبيعي بعقد العديد من البرامج التدر 

، وفي كلية الطب البشري قامت عدة أنشطة لتوعية الطالبات بمفهوم   وورش العمل في مجال البحث العلمي

الطب املبني على البراهين عن طريق املمارسة والتطبيق العلمي للتقييم النقدي للمقاالت العلمية العالجية 

نبها أكدت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية من جا والتشخيصية، إضافة إلى ورش العمل في طرق البحث العلمي،

وكالة الجامعة للشؤون الصحية تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية لجامعة ألاميرة   الدكتورة سمر السقاف أن

السعودية من خالل املتابعة للبحث العلمي ومهاراته وممارسته في الكليات   نورة بنت عبدالرحمن، لتأهيل الفتاة

 على املنهج واملخرج، لضمان أعلى جودة من ألاداء العلميالصحية والتركيز 

 

 

 

 

http://www.n-alhadath.com/72962.html
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 م 2016 أغسطس 23-هـ 1437 ذو القعدة 20الثالثاء 

 ودعم الطالباتلتطوير  "جامعة األمرية نورة"تتعاون مع  "فريجن موبايل"
 االتصاالتعلى العمل يف قطاع 

 بتعاون مع جامعة ألاميرة نورة وجامعة مدينة دبلن ملساعدة الطالبات في  
ً
قامت فيرجن موبايل السعودية مؤخرا

تطوير املهارات التي يتطلبها قطاع الاتصاالت ملواجهة التحديات املستقبلية. حيث تعتبر اول مشاركة مكونة من 

 لك ملدة اربعة شهور تقريبا.مجموعة طالبات في برنامج الاتصاالت التدريبي املكثف وذ

ويركز البرنامج في املقام ألاول على موضوعات التسويق، والاتصاالت، ووسائل التواصل الاجتماعي والرقمي 

عت لتمكين املرأة بشكل خاص والشباب السعودي بشكل عام، وبإدارة وإشراف مجموعة من الخبراء لنقل  وُوضِّ

  خبراتهم للشباب السعودي.

روع، إن هذا املش“وي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل السعودية حول هذا البرنامج قائال. وعلق فؤاد حال 

 الخبرة املباشرة على أرض الواقع، ليزيد املهارات الكتسابيقدم الفرص للطالبات في اململكة العربية السعودية 

 ”.الحياة العملية ملواجهة التحديات والصعوبات في الاستعدادالالزمة ليكونوا على اتم 

تستمر فيرجن موبايل السعودية بتأكيد التزامها ودعمها للمجتمع، حيث ُيبين هذا البرنامج “واضاف فؤاد حالوي: 

جديتنا والتزامنا بتقديم املزيد. فاململكة العربية السعودية تمر في مرحلة تحول وتطور كبير على جميع ألاصعدة، 

اقتصاد مبني على املعرفة. وفي مثل هذه الشراكات،  ودفعهم نحو وة العاملة وذلك الستمرارها بالتنويع في الق

 ”.نستطيع تنمية وتمكين القوى العاملة السعودية التي من شأنها أن تلهم ألاجيال القادمة

http://www.maaal.com/archives/122416
http://www.maaal.com/archives/122416
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، نافذة لجذب املزيد من النساء السعوديات لدعمهم في قطاع الاتصاالت باململكة العربية 
ً
ويعتبر هذا البرنامج أيضا

التعاون مع ب تنظيمهالسعودية. حيث يتم تقديم شهادة لكل طالبة مشاركة في نهاية البرنامج التدريبي، والذي تم 

 
ً
 DCUللتعاون مع جامعة ألاميرة نورة ويشمل التعاون تقديمجامعة مدينة دبلن بإيرلندا، والتي انضمت مؤخرا

 لبرنامجين أكاديميين ملرحلة البكالوريوس.

تأمل فيرجن موبايل السعودية بأن يلهم البرنامج التدريبي مجموعة اخرى من الطالبات السعوديات، في الوقت 

 اململكة. الذي تواصل فيرجن موبايل مهمتها لجعل خدمة الهاتف املحمول ألافضل في
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 م 2016 أغسطس 23-هـ 1437 ذو القعدة 20الثالثاء 

تعاون مع جامعة األمرية نورة لتطوير مهارات فريجن موبايل السعودية ت
 الطالبات بقطاع االتصاالت

 بتعاون مع جامعة ألاميرة نورة وجامعة مدينة دبلن ملساعدة الطالبات في 
ً
قامت فيرجن موبايل السعودية مؤخرا

ركة مكونة من اتطوير املهارات التي يتطلبها قطاع الاتصاالت ملواجهة التحديات املستقبلية. حيث تعتبر اول مش

 مجموعة طالبات في برنامج الاتصاالت التدريبي املكثف وذلك ملدة اربعة شهور تقريبا.

مي والرقويركز البرنامج في املقام ألاول على موضوعات التسويق، والاتصاالت، ووسائل التواصل الاجتماعي 

عت لتمكين إشراف مجموعة من الخبراء لنقل املرأة بشكل خاص والشباب السعودي بشكل عام، وبإدارة و  وُوضِّ

 خبراتهم للشباب السعودي.

روع، إن هذا املش“وعلق فؤاد حالوي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل السعودية حول هذا البرنامج قائال. 

 تالخبرة املباشرة على أرض الواقع، ليزيد املهارا الكتسابيقدم الفرص للطالبات في اململكة العربية السعودية 

 ”.ملواجهة التحديات والصعوبات في الحياة العملية الاستعدادالالزمة ليكونوا على اتم 

تستمر فيرجن موبايل السعودية بتأكيد التزامها ودعمها للمجتمع، حيث ُيبين هذا البرنامج “واضاف فؤاد حالوي: 

عدة، تحول وتطور كبير على جميع ألاصجديتنا والتزامنا بتقديم املزيد. فاململكة العربية السعودية تمر في مرحلة 

اقتصاد مبني على املعرفة. وفي مثل هذه الشراكات،  ودفعهم نحو وذلك الستمرارها بالتنويع في القوة العاملة 

 ”نستطيع تنمية وتمكين القوى العاملة السعودية التي من شأنها أن تلهم ألاجيال القادمة.

http://www.n1t1.com/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d8%ac%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
http://www.n1t1.com/%d9%81%d9%8a%d8%b1%d8%ac%d9%86-%d9%85%d9%88%d8%a8%d8%a7%d9%8a%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%b9-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9/
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، نافذة لجذب ا
ً
ملزيد من النساء السعوديات لدعمهم في قطاع الاتصاالت باململكة العربية ويعتبر هذا البرنامج أيضا

التعاون مع ب تنظيمهالسعودية. حيث يتم تقديم شهادة لكل طالبة مشاركة في نهاية البرنامج التدريبي، والذي تم 

 للتعاون مع جامعة ألاميرة نورة ويشمل التعاون تقديم بإيرلندا دبلنجامعة مدينة 
ً
 DCU، والتي انضمت مؤخرا

 لبرنامجين أكاديميين ملرحلة البكالوريوس.

تأمل فيرجن موبايل السعودية بأن يلهم البرنامج التدريبي مجموعة اخرى من الطالبات السعوديات، في الوقت 

 هاتف املحمول ألافضل في اململكة.الذي تواصل فيرجن موبايل مهمتها لجعل خدمة ال
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 م 2016 أغسطس 23-هـ 1437 ذو القعدة 20الثالثاء 

 تتعاون مع جامعة األمرية نورة لتطوير مهارات الطالبات« فريجن موبايل"

، بالتعاون 
ً
مع جامعة ألاميرة نورة وجامعة مدينة دبلن، بمساعدة الطالبات قامت فيرجن موبايل السعودية، مؤخرا

في تطوير املهارات التي يتطلبها قطاع الاتصاالت ملواجهة التحديات املستقبلية، حيث تعتبر أول مشاركة مكونة من 

. ويركز البرنا
ً
ج في املقام ممجموعة طالبات في برنامج الاتصاالت التدريبي املكثف، وذلك ملدة أربعة أشهر تقريبا

عت لتمكين املرأة بشكل  ألاول على مواضيع التسويق، والاتصاالت، ووسائل التواصل الاجتماعي والرقمي، ُوضِّ

خاص والشباب السعودي بشكل عام، وبإدارة وإشراف مجموعة من الخبراء لنقل خبراتهم للشباب السعودي. 

 وعلق فؤاد حالوي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل ا
ً
شروع إن هذا امل»لسعودية، حول هذا البرنامج، قائال

يقدم الفرص للطالبات في اململكة العربية السعودية الكتساب الخبرة املباشرة على أرض الواقع، ليزيد املهارات 

    «.الالزمة ليكونوا على أتم الاستعداد ملواجهة التحديات والصعوبات في الحياة العملية

تستمر فيرجن موبايل السعودية في تأكيد التزامها ودعمها للمجتمع، حيث ُيبين هذا البرنامج »وأضاف فؤاد حالوي: 

ل وتطور كبير على جميع ألاصعدة،  جديتنا والتزامنا بتقديم مزيد. فاململكة العربية السعودية تمر بمرحلة تحوُّ

 لى املعرفة. وفي مثل هذه الشراكاتوذلك الستمرارها في التنويع في القوة العاملة ودفعهم نحو اقتصاد مبني ع

  «.نستطيع تنمية وتمكين القوى العاملة السعودية التي من شأنها أن تلهم ألاجيال القادمة

 نافذة لجذب مزيد من النساء السعوديات لدعمهم في قطاع الاتصاالت باململكة العربية 
ً
ويعتبر هذا البرنامج أيضا

البة مشاركة في نهاية البرنامج التدريبي، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع السعودية. حيث يتم تقديم شهادة لكل ط

 للتعاون مع جامعة ألاميرة نورة، ويشمل التعاون تقديم 
ً
 DCUجامعة مدينة دبلن في إيرلندا، التي انضمت مؤخرا

 لبرنامجين أكاديميين ملرحلة البكالوريوس. 

http://m.gulfbase.com/ar/news/312327
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 م 2016 أغسطس 22-هـ 1437 ذو القعدة 19اإلثنين 

ر 
ّ
اجنازات مميزة يف عامه اخلامس مركز أحباث جامعة األمرية نورة يوف

 البيئة البحثية ويدعم دراسات املرأة
انش ئ مركز الابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بتمويل  

بتاريخ   من وزارة التعليم من خالل عقد ابرمته الوزارة مع الجامعة بعد فوز الجامعة بمبادرة املراكز الواعدة

 في مجال رصد القضايا واملشكالت التي  لتنظيمية والبحثيةهـ، وقد أنجز املركز العديد من إلانجازات ا24/3/1432

تواجه املجتمع السعودي وإجراء البحوث والدراسات حولها بغية تقديم توصيات ومقترحات الحلول لها، برؤية 

واضحة تنص على التطلع نحو ريادة علمية في مجال البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة محليا وإقليميا، ورسالة 

لتوفير مناخ علمي مالئم وذلك بتفعيل البحث العلمي وتناول قضايا املجتمع ومشكالته وخاصة ما يرتبط  تسعى

اسة التدريس في صناعة السي  منها باملرأة للوصول ألنسب الحلول، واستثمار الكوادر املتخصصة من أعضاء هيئة

في قيادة التنمية الشاملة على املستوى  الاجتماعية وتقويمها والتواصل مع املخططين وصناع القرار للمساهمة

بنت عبد الرحمن إلى توفير بيئة   الوطني، ويهدف مركز البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة بجامعة ألاميرة نورة

بحثية مدعمة ومعززة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا والباحثات الناشئات، كما 

بحث العلمي في الجامعة، وتعزيز التنمية العلمية والبشرية بما يحقق ألاهداف الوطنية عامة، يهدف لدعم حركة ال

وكذلك إثراء املعرفة في مجال الدراسات الاجتماعية ودراسات املرأة، ودعم التعاون وتوثيق العالقات بين الباحثين 

وهو مجال واسع يتضمن املجال الاسري في داخل اململكة وخارجها، ويبرع املركز في مجال البحوث الاجتماعية 

ومجال الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة من املسنين وألايتام وذوي الاعاقة وغيرهم من املشمولين ببرامج 

الرعاية الاجتماعية باملجتمع السعودي، كما يقدم الدعم في مجال دراسات املرأة، باإلضافة إلى تميزه في مجال 

http://www.alzmn.com/2016/08/20/30884/
http://www.alzmn.com/2016/08/20/30884/
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شرية وهو مجال ذو شقين الاجتماعي الذي يستهدف رفع مستوى الحياة الاجتماعية من التنمية الاجتماعية والب

حيث الصحة والتعليم واملستوى املعاش ي وخدمات الرعاية الاجتماعية بشتى أنواعها. واملجال البشري او التنمية 

لتعليم ونقل ي التدريب واالبشرية التي تستهدف التدابير والوسائل التي تؤدي إلى تنمية كفاءة العنصر البشري ف

الخبرات وتنمية القدرات وتعديل السلوكيات والتوجهات والعالقات نحو ألافضل، وتتنوع منجزات بين عدة مجاالت 

املشروعات البحثية التي يقوم بتنفيذها باحثون أكاديميون، وذلك   ففي مجاالت الدراسات والبحوث يدعم املركز

آفاقه وإلثراء املعرفة في مجال البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة حيث  بغرض تشجيع البحث العلمي وتوسيع

 عن املحاور البحثية
ً
التي سيكون لها ألاولوية بالقبول والدعم، وقد تقدم إلى املركز ما يزيد عن   يتم إلاعالن سنويا

ت اتها ضمن ألاولوياطلب تمويل مشاريع بحثية نشر العديد منها في مجالت عاملية محكمة ، تنوعت موضوع 100

البحثية املعلنة كاملواطنة، واملسؤولية الاجتماعية، ومن أبرز هذه املشاريع تقييم الدور التنموي للجمعيات 

التعاونية في اململكة العربية السعودية، واستراتيجية وطنية مقترحة للمسؤولية الاجتماعية في اململكة العربية 

ي نشر ثقافة العمل التطوعي في املجتمع، ومدى وعي املرأة السعودية بحقوق السعودية، ودور الجامعة التربوي ف

الطفل، وغيرها، ويجري العمل في املرحلة الحالية على عدد من املشاريع البحثية ضمن ألاوليات البحثية للعام 

كذلك و  الحالي مثل قضايا املجتمع السعودي املعاصر منها كالتطرف والتعصب، واستشراف مستقبل الشباب،

قضايا املرأة السعودية على مشارف الالفية الثالثة كالعمل، واملجالس البلدية، ومجلس الشورى، من أبرزها 

املعوقات التي تواجه الحراك النسوي في اململكة العربية السعودية، وواقع حقوق املرأة في نظام الخدمة املدنية، 

وسبل الحد منها، أما في مجال طباعة الكتب والكتيبات  وتغيب وهروب الفتيات السعوديات من البيت ألاسباب

التوعوية فيركز املركز على دعم تأليف أو ترجمة أو شراء حقوق الكتب ذات الجانب العملي التطبيقي، و 

 لها أو آليات للتعامل 
ً
املوضوعات الحديثة التي تعالج مشكالت مجتمعية واجتماعية وقضايا إنسانية وتقدم حلوال

ن أهم إلاصدارات التي نشرها املركز إلايذاء اللفظي ضد الاطفال، واملشكالت الاجتماعية والاقتصادية معها و م

للزوجات ألاجنبيات املقترنات بأزواج سعوديين، والتكيف الشخص ي والاجتماعي وألاسري والاقتصادي للمرأة 

مجال الدورات وورش العمل فقد قدم السعودية املطلقة، ونظام التقاعد السعودي وتعامله مع املرأة، أما في 

( ومن ضمن ما قدمه املركز 7356وورشة عمل بلغ عدد املستفيدين من تلك الدورات )  ( دورة تدريبية222املركز )

سلسلة دورات تدريبية مستمرة تستهدف تنمية مهارات النشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس منها؛ قواعد البيانات 
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واستخداماته لتوثيق املراجع،  Endnote، وبرنامج إدارة املراجعISIية النشر ضمن كشافالعاملية للمجالت العلم

، والعديد من ISIوتنمية القدرات البحثية والنشر في الدوريات البحثية العاملية، آليات النشر الدولي في مجالت

جامعة الاميرة نورة بنت ورش العمل التي تستهدف نشر ثقافة العمل الحر ودعم رائدات الاعمال بين طالبات 

عبدالرحمن من خالل عقد خدمي بين املركز وصندوق املئوية، ومن أبرز ما قدم املركز في هذا املجال 

بمناسبة يوم املرأة العالمي مع عضو مجلس الشورى د. لطيفة الشعالن حول حقوق املرأة في املجتمع   لقاًءا

املرأة ، وإلاشارة إلى املؤثرات الرمزية التي غّيرت النظرة السعودي، تم من خالله طرح نبذه عن ثقافة حقوق 

 لتاريخ تطور أوضاع املرأة السعودية منذ ألاربعينيات من مرحلة ما قبل التعليم 
ً
رح موجزا

ُ
الحقوقية ، كما ط

ستشراف ا النظامي وانتهاًء بمرحلة ألالفية الثالثة، حيث تعزيز مفهوم املرأة املواطنة، وكذلك قدم املركز ملتقى "

مستقبل املرأة السعودية" حيث تحددت ألاهداف باستشراف مستقبل املرأة السعودية في ظل الحراك النسوي 

في ضوء املتغيرات العاملية املعاصرة والوصول إلى نتائج تفيد صناع القرار في مستقبل واعد للمرأة السعودية من 

قيم املجتمع السعودي وقد خرج امللتقى بتوصيات جاء من  خالل مشاركتها التنموية املخطط لها والتي تتوافق مع

أبرزها مراجعة ألانظمة والتشريعات والقوانين التي تمثل بعض القيود على املرأة في املجتمع السعودي، أما في 

مجال الشراكة والعقود الخدمية مع القطاعين العام والخاص، فاملركز يهتم بتعزيز الشراكة مع القطاعين العام 

الخاص من خالل تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تسهم في خدمة املجتمع، من أهمها هيئة حقوق الانسان، و 

وجمعية النهضة النسائية، وهيئة مكافحة الفساد "نزاهة"، ومركز بسمة بجامعة اليرموك باألردن، ومنظمة العمل 

ز الدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة. العربي بالقاهرة، ومركز دراسات املرأة بجامعة موناش بأستراليا، ومرك

 مذكرة تفاهم علمي مع مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية تهدف إلى تعزيز جوانب 
ً
كما وقع املركز مؤخرا

 املركز 
ً
ألامن الاجتماعي ومفهوم ألامن وأهميته في حياة الفرد والجماعة، واتفاقية تعاون بجامعة امللك سعود ممثال

ي ألبحاث قضايا الشباب وتهدف الاتفاقية إلى تأطير التعاون املشترك بين املركز ومركز أبحاث الشباب في الوطن

مجال إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تخص فئة الشباب، ومعالجة قضاياهم املختلفة، ويجري العمل 

 على اتفاقية مع املركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية. 
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ويسعى مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة إلى تحقيق أهداف رؤية اململكة العربية 

 بأهمية دور املرأة  2030السعودية 
ً
حيث يعمل على تقديم العديد من املقترحات واملبادرات لتفعيل ذلك إيمانا

ن "دور النخب في القطاعين الحكومي والخاص" السعودية في املشاركة حيث يسعى إلى إقامة لقاء علمي بعنوا

وكذلك عمل برامج تثقيفية ملساهمة املرأة السعودية في  2030لتحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية 

تحقيق الرؤية مستهدفة منسوبات الجامعة وطالباتها حيث سيعمل املركز على إعداد تلك البرامج وتقديمها 

 هداف التنموية للوطن. مساهمة منه لتحقيق ألا 

 انفوجرافيك: رؤية املركز: التطلع نحو ريادة علمية في مجال البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة محليا وإقليميا 

رسالة املركز: توفير مناخ علمي مالئم وذلك بتفعيل البحث العلمي وتناول قضايا املجتمع ومشكالته وخاصة ما   

نسب الحلول، واستثمار الكوادر املتخصصة من أعضاء هيئة التدريس في صناعة يرتبط منها باملرأة للوصول أل

السياسة الاجتماعية وتقويمها والتواصل مع املخططين وصناع القرار للمساهمة في قيادة التنمية الشاملة على 

 املستوى الوطني. 

تدريس وطالبات الدراسات العليا أهداف املركز: توفير بيئة بحثية مدعمة ومعززة للباحثين من أعضاء هيئة ال

 والباحثات الناشئات. 

 . دعم حركة البحث العلمي في جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن. 2

 مجاالت عمل املركز. مجال البحوث الاجتماعية. مجال دراسات املرأة:  

 مجال التنمية الاجتماعية والبشرية:   .
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 م 2016 أغسطس 25-هـ 1437 ذو القعدة 22الخميس 

 جامعة األمرية نورة حتتفي بأسبوع التمريض العاملي

ق فأقامت كلية التمريض بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن فعالية بمناسبة اسبوع التمريض العالمي الذي يوا

من مايو من كل عام، لتسليط الضوء على إسهامات ممارس ي وممارسات التمريض في املجتمع، وتضمن  ألاول 

املعرض خمسة اركان هي ركن )مهنة تختارك( ، وركن )الاحسان روح التمريض(، وركن )كوني ممرضة(، وركن 

التمريض ورؤية الكلية ورسالتها  )أكنة لكبار السن(، وركن )أنقذ حياتك(، وقّدم املعرض نبذه عامة عن تخصص

في اعداد ممرضات ذوات كفاءة اكاديمية و مهنية عالية لخدمة املجتمع، كما استعرض تخصصات التمريض 

املختلفة ودور املمرضة في املستشفى واهم الاجراءات الطبية التي تقوم بها، كذلك تعرفت طالبات السنة 

ريقة الاسعافات الاولية واخذ قياس ضغط الدم والسكر اضافة الى التأسيسية للكليات الصحية بالجامعة على ط

مبادرة طالبات الكلية في )جمعية اكنة( وهي مبادرة تهدف الى خدمة كبار السن والتي حصلت مؤخرا على املركز 

الاول في امللتقى التطوعي الاول كأفضل مبادرة مجتمعية على مستوى مدينة الرياض، ولذات املناسبة أقيمت 

فعاليات يوم البحث العلمي الطالبي السنوي ألاول للكليات الصحية تهدف إلى حث الطالبات في الطب ، وطب 

ألاسنان ، والتمريض ، والصيدلة، و كلية الصحة وعلوم التأهيل، إلى التنافس على البحث العلمي في مختلف 

نطاق البحوث املتعلقة بقضايا رئيسية املجاالت الطبية ، كما يهدف هذا الحدث الى تسليط الضوء على اتساع 

من ضمن التخصصات وعلى إلانجازات البحثية للطالبات ومساهمتهم الايجابية في املجتمع ألاكاديمي .كما يهدف 

الى تشجيع نشر نتائج البحوث من جميع التخصصات داخل مجتمع اكاديمي متعاون بين الطالبات والاعضاء في 

من جهتها أبدت سعادة عميدة كلية التمريض الدكتورة هناء  ت الصحية املختلفة.الهيئة التعليمية في التخصصا

السبيل سعادتها بجهود الطالبات وأكدت على حرص الجامعة على املشاركة في املناسبات العاملية ذات العالقة، 

 منوهة باالهتمام الكبير الذي تحظى به الكلية من لدن معالي مديرة الجامعة د.هدى العميل 

 

 

http://www.alzmn.com/2016/08/25/30953/?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed
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 م 2016 أغسطس 18-هـ 1437 ذو القعدة 15 الخميس

 ائية سعودية تقود "مرتو" جامعة نورةكوادر نس

"مترو" لخدمة طالباتها ومنسوبيها، وتسهيل عملية التنقل بين الكليات  نت عبدالرحمنجامعة ألاميرة نورة ب أطلقت

ومرافق الجامعة التي تبلغ مساحتها ثمانية ماليين متر مربع، حيث يوفر القطار الوقت والجهد أثناء التنقل عبر هذه 

 املساحة.

عض مرافقها ومبانيها، وتعاقبت عليه عدد وولد "مترو" جامعة ألاميرة نورة منذ تأسيسها واكتمل قبل اكتمال ب

  من الشركات املشغلة العاملية املختصة، وحيث إن "ألاميرة نورة" تعد أكبر جامعية نسائية في العالم،

، يتم إسناد الكثير من النواحي داخل الجامعة لنساء متخصصات، فتم تشكيل فريق املرأة السعودية ولخصوصية

باإلشراف والقيادة، وتم انتقاء الفريق بعناية وإرساله للتدريب في الدنمارك على  عمل نسائي سعودي مدّرب يقوم

أربع دفعات، ثم عاد ملمارسة العمل في "املترو" يدويا ملدة عام حتى استطاع املهندسون برمجة تحركاته آليا، 

سم ألابواب ى قسمين: قولتنمية الفريق توالى استقبال طلبات التوظيف في مشروع القطار، وتقسيم املوظفات إل

 لفتح وإغالق ألابواب يدويا، وقسم القيادة.

من جنسيات أخرى، وتم  17سعودية و 45وفتحت الشركة املشغلة باب التوظيف للسعوديات حتى بلغ عددهن 

  تطوير املوظفات من خالل دورات في "التكنكال" كمهندسات، وإلاسعافات ألاولية، والصيانة بشتى أنواعها،

املوظفة السعودية تقوم أثناء عملها بأكثر من مهمة كالقيادة، وإلاشراف على املحطات، وصيانة السكة  فأصبحت

الحديد، وخدمة العمالء، وصيانة املركبة، والتوجيه وإلارشاد والتدريب، وإلاسعافات ألاولية، وتستهدف الخطة 

موظفا،  30ن حاليا من فريق رجالي يبلغ أن يكون مركز التحكم مستقبال من عناصر نسائية بالكامل، حيث يتكو 

http://www.emiratesvoice.com/education/reports-and-investigations/170816170928-%d9%83%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d9%82%d9%88%d8%af-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88
http://www.arabstoday.net/education/arab-universities/010816090925-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://www.arabstoday.net/women/inthenews/070716030145-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%8F%D8%A4%D9%83%D9%91%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%91%D9%8E-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
http://www.arabstoday.net/women/inthenews/070716030145-%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%AA%D9%8F%D8%A4%D9%83%D9%91%D8%AF-%D8%A3%D9%86%D9%91%D9%8E-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7
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من مهامهم تحريك القطار آليا، وإعطاء ألامر، وإلاذن للموظفة في حال حدوث أي أمر طارئ بالقطار لتقوم 

 بإصالحه بتحويله إلى قيادة يدوية أي ما يسمى )باي باص(.

، كما يبلغ عدد الخطوط 19ها يوميا ، يعمل من22كلم، ويبلغ عدد القطارات  12ويذكر أن سكة املترو يبلغ طولها 

جالسا، وتبلغ  12راكبا واقفا و 143، وينقسم كل قطار إلى مركبتين مرتبطتين ببعضهما، تتسع كل منهما لـ 4

، وبين كل محطة وأخرى 14راكب، بينما عدد املحطات  300إلى  264الطاقة الاستيعابية لكل قطار تقريبا من 

 م. 400
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 م 2016 أغسطس 10-هـ 1437 ذو القعدة 7 اإلثنين

 نادي "نورة العطاء" خيتتم النشاط الصيفي

اختتم نادي نورة العطاء التطوعي التابع لعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة ألاميرة نورة بنت 

بالتعاون مع النادي املوسمي الخامس " زينب بنت خزيمة "، بمعرٍض إبداعي من فنون طالبات عبدالرحمن، و 

 
ً
املركز، وقد تنوعت فعاليات البرنامج الصيفي خالل الفترة، بإقامة العديد من الفعاليات وألانشطة، مبتدئة

طرق ي الاحتياجات الخاصة و بتعريف امللتحقات في النادي باألعمال التطوعية وتحفيزهن عليها، ثم تعريف بذو 

التعامل معهم، لتقديرهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة والسعي لتغيير نظرة الشفقة عليهم، إلى نظرة 

القدرة واملسؤولية وإلارادة، كما أن حضور مركز التأهيل الشامل ضمن خطط النادي للمركز أضاف الكثير، فقد 

  ي طريقة التعامل معهن، وإدخال السرور لقلوبهن..كان تجربة وتطبيق ملا تم تعلمه ف

 للتعريف برؤية اململكة العربية السعودية 
ً
م النادي أيًضا ضمن برامجه املعدة حملة

ّ
والتي تعتمد على  2030ونظ

شعٍب طموح معظمه من الشباب برعاية خادم الحرمين الشريفين أيده هللا، وقيادة وتخطيط سمو ولي ولي العهد 

مو امللكي ألامير محمد بن سلمان، ثم أقيمت حمالت توعوية تخدم البيئة لتنشئة الطالبات واكسابهن صاحب الس

منذ الصغر الاتجاهات إلايجابية تجاه بيئتهن املحيطة وتنمية القيم ألاخالقية البيئية لديهن، وتنوعت البرامج 

 .فاشتلمت على الفنون بأنواعها، كالرسم، والتصوير، والخط، واملسرح
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 م 2016 أغسطس 25-هـ 1437 ذو القعدة 22الخميس 

 كتاب يف مكتبة املرأة يف جامعة األمرية نورة 1800

تعد مكتبة املرأة في املكتبة املركزية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ألاولى من نوعها في اململكة العربية  

السعودية وفقا لرؤية الجامعة أن تكون منارة املرأة للمعرفة والقيم، ورسالة الجامعة حين اعلنت نفسها جامعة 

ة، ها العلمية تسهم في بناء الاقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعامليشاملة للمرأة متميزة بريادتها التعليمية وأبحاث

ويهتم هذا القسم )مكتبة املرأة( بحصر إلانتاج الفكري الذي تقدمه املرأة، وتقديم مجموعة من مصادر املعلومات 

ملستوى ة على االتي تناقش موضوعات عن املرأة أو من نتاجها الفكري، وكذلك دعم الاحتياجات التعليمية والبحثي

املحلي والوطني من خالل جمع وتنظيم وترتيب أوعية املعلومات وتسهيل الوصول إليها تحت سقف واحد، حيث 

تقوم مكتبة املرأة باحتضان ما تنتجه املرأة من نتاج فكري أو ما يناقش شؤونها والتي تمثل نصف املجتمع، 

ية وألاجنبية، وكذلك توفير مصادر املعرفة للمرأة في شتى واملساهمة في البناء الفكري للمرأة السعودية والعرب

املجاالت، وتقديم الخدمات املكتبية واملعلوماتية ملجتمع املستفيدات مثل خدمات )إلاعارة الداخلية، إلاحاطة 

، واستقبال طالبات املكتبات وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، باإلضافة إلى دعم الوعي املعلوماتي والعملية (الجارية

 التعليمية . 

( كتاب تحتضنها املكتبة املركزية ذات الطراز 1800الجدير بالذكر أن عدد الكتب املتوفرة بمكتبة املرأة قرابة )

(متر مربع، تعمل وفق نظام تخزين آلي  38,523صيل وتقع على مساحة )املعماري الذي يعبر عن التراث العربي ألا 

 ماليين كتاب. 5للكتب في طاقة استيعابية تصل إلى 

 

 

 

http://www.almaraah.org/news.php?action=show&id=984
http://www.almaraah.org/news.php?action=show&id=984


67 

 

 م 2016 أغسطس 10-هـ 1437 ذو القعدة 7 اإلثنين

الدويل للمرأة  طالبات جامعة االمرية نورة حيصدن جوائز معرض كوريا
 املخرتعة

حصدت الطالبة ملياء وليد الصديقي من جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، كلية الصحة وعلوم التأهيل، 

الجائزة الذهبية في ابتكار يستهدف ألاطفال املصابين بشق الحنك والذين يعانون من مشاكل في املص أثناء 

بات الدكتورة نسرين بنت ناصر العواجي، وذلك في معرض كوريا الرضاعة، بمشاركة وإشراف وكيلة شؤون الطال

بينما حصلن وجدان العتيبي، وسميرة القحطاني، وفاطمة القحطاني من كلية   ،2016الدولي للمرأة املخترعة 

الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة على امليدالية الفضية البتكارهن وهو عبارة عن حذاء طبي يقوم 

خيص وعالج مرض التهاب رباط أسفل القدم، بإشراف املشرفة الطالبية في كلية الصحة وعلوم التأهيل بتش

الدكتورة هدى زكريا، كما حصدن الطالبات من ذات الكلية والجامعة بدور املغربي، ومها القحطاني، وهدى 

حفيز الجهاز العصبي، السمعي املغربي الجائزة البرونزية، عن ابتكارهن الذي هو عبارة عن جهاز يعمل على ت

دة من جهتها أوضحت عمي تحت اشراف الدكتورة هدى زكريا. والبصري للمرض ى املصابين بأمراض حسية عصبية،

كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة لينا حماد أن كلية الصحة وعلوم التأهيل قد حصلت في نفس العام 

واملعرض البريطاني الدولي  ITEX2016 من املعرض املاليزي لالبتكار هـ على جوائز أخرى عاملية 1437-1436الدراس ي 

، منوهة بأن تشجيع الكلية ودعمها لالبتكارات يأتي مواكبا لرؤية اململكة العربية 2015لالختراعات والابتكارات 

ي ولي ا ولوهندسه  التي دشنها خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا 2030السعودية 

العهد صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن سلمان حفظه هللا من خالل الهدف الاستراتيجي الثالث لوزارة التعليم 

http://grbeih.com/archives/855896
http://grbeih.com/archives/855896


68 

والذي نص على تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع والابتكار، وثمنت العميدة دور إدارة الجامعة ممثلة 

العميل ووكيلة الجامعة للشؤون الصحية سعادة الدكتورة  بمديرة الجامعة معالي الدكتورة هدى بنت محمد

 سمر بنت محمد السقاف وجهودهم املبذولة في دعم كلية الصحة وعلوم التأهيل عامة وابتكارات الطالبات.
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 م 2016 أغسطس 14-هـ 1437 ذو القعدة 11 الجمعة

  األنشطة جامعة األمرية نورة تصنع بيئة جاذبة من خالل
نطالقا من حرص جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على صنع بيئة جاذبة للطالبات في السنة التحضيرية تقيم ا

وكالة الشؤون الصحية في الجامعة أنشطة طالبية طوال السنة التحضيرية، وتهدف هذه ألانشطة إلى تنمية 

بقات ثقافية، ودورات تدريبية وورش املهارات ودعم أصحاب املواهب وألافكار، حيث تتنوع ألانشطة بين مسا

وفنية، ومعارض، وأنشطة توعوية،  اجتماعيةعمل، ومحاضرات ثقافية، ومناسبات وطنية وعاملية، وأنشطة 

وحمالت، وملتقيات، باإلضافة إلى الزيارات والرحالت العلمية، ومن بين ماتم إنجازه هذا العام مسابقة أصدقاء 

هزموا اليأس(، ومسابقة الرشاقة بالتعاون مع جمعية كيل وذلك في النادي الصحي البيئة، وقراءة في كتاب )هكذا 

،ودورة تطوير الذات وبناء  (cpr) بالجامعة، ومن الدورات وورش العمل التي تم إنجازها محاضرة )وملاذا ال(، و

م ي، كما تخلل العاالشخصية، ومحاضرة )الحمل(، ومحاضرة )البحث العلمي(، باإلضافة إلى مناسبة اليوم الوطن

املاض ي معرض السوق املفتوح )من صنع يدي(، باإلضافة إلى العديد من الحمالت مثل )اكفلي كتاب(، و)عيديات 

العامالت(، و)استضافة ألايتام(، وتوعية الجاليات غير املسلمة، و)كسوة الشتاء(، كما تخلل العام الدراس ي املاض ي 

ملرض ى الزهايمر، واليوم العالمي لشرب الحليب، وزيارة دار املسنين، من  عدد من الفعاليات مثل اليوم العالمي

وكالة الجامعة للشؤون  وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر بنت محمد السقاف أن  جهتها أكدت

دية و السع  تحقيق أهداف استراتيجية لجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتأهيل الفتاة  الصحية تهدف إلى

 متميزا من خالل الاهتمام واملتابعة للعملية التعليمية في الكليات الصحية والتركيز على جودة املنهج وجودة 
ً
تأهيال

املخرج، لنضمن للخريجات من التخصصات الصحية املختلفة أعلى جودة من ألاداء العلمي واملهاري والقيمي 

الصحية تضع نصب أعينها خدمة املجتمع السعودي في  وألاخالقي، وأوضحت السقاف أن وكالة الجامعة للشؤون

 كافة املجاالت السيما الصحية التطوعية املختلفة
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 م 2016 أغسطس 28-هـ 1437 ذو القعدة 25األحد 

قنية الت"جامعة االمرية نورة" حتقق مراكزا عاملية متقدمة يف تطبيق املعايري 
 يف تعامالتها الداخلية

في فترة وجيزة حققت جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة باإلدارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت 

ليمية للقطاعات التع املتكاملة وآلامنةثالثة مراكز عاملية متقدمة في مجال تطبيق املعايير و الحلول التقنية 

 الجامعة.الف من منسوبات  45التي استفادت منها أكثر من  و  وإلادارية،والبحثية 

سية فئات رئي أربعتنقسم هذه الخدمات الى  متنوعة ملنسوباتهاخدمة الكترونية  30من  حاليا أكثر وتقدم الجامعة 

تتضمن: خدمات الطالبات والخريجات، خدمات املوظفين واملوظفات، خدمات اعضاء هيئة التدريس، وخدمات 

الت الجامعة التطويرية للتحول الكلي للتعام ضمن مساعيويأتي وذلك  الالكترونية، الى البوابة، باإلضافة الجامعة

إلالكترونية تماشيا مع التطور التكنولوجي السريع ولتسهيل الخدمات املقدمة ملنسوباتها وطالباتها في مختلف 

 الاقسام والعمادات والكليات.

ام على إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت الدكتور عبدالعزيز بن عمر وفي هذا الصدد اوضح املشرف الع

( بعد أن خضعت لعملية مراجعة 27001: 2013، ان الجامعة اجتازت مؤخرا متطلبات شهادة ألايزو ) السدحان 

:  2013شهادة ألايزو ) أمن وسرية املعلومات ، مبينا ان  وتدقيق قياس مدى الالتزام بتطبيق املعايير العاملية في 

 خاصة في أنظمة إدارة أمن املعلومات، حيث يتطلب 27001
ً
( تعد من أبرز شهادات الاعتماد املعترف بها دوليا

الحصول عليها اتباع وتطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة محددة لضمان الحفاظ عل سرية وأمن املعلومات 

 الخاصة باملستفيدين.

تحدد أدوار تطبيق وتشغيل وتطوير أنظمة إدارة املعلومات بما يتماش ى مع املخاطر  دة واضاف السدحان " ان الشها

التي قد تواجه املستخدمين ،وتعمل هذه الشهادة على تعزز ثقة املستفيدين وتطبيق أفضل املعايير الدولية والتي 

 لإلدارة ملواصلة اتباع أفضلتحددها املنظمة الدولية للمعايير ألايزو، مؤكدا على أن هذا الاعتماد سيشكل حا
ً
 فزا

قدمة،
ُ
عة الى ان الجام الفتا أنظمة التحكم في املعلومات لجميع العمليات وإلاجراءات والخدمات إلالكترونية امل

حصلت على خطاب شكر وتهنئة بمناسبة حصولها على  ممثلة في إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت 

http://grbeih.com/archives/862913
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 مستشار وزير التعليم واملدير العام لبرنامج التعامالت الالكترونية الحكومية الدكتور من سعادة  شهادة آلايزو 

 عبدالرحمن بن سليمان العريني.

 ضمن قائمة " الفئة الخضراء 
ً
 متقدما

ً
 ن" بيوفي ذات السياق تبوأت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم إلالكترو
ً
 فق نتائجو نية في مجال التعامالت الحكومية إلالكترونية، وذلك الجهات الحكومية ألاكثر تطبيقا

مؤشر القياس السادس لبرنامج " يسر " لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية املقدمة في كافة القطاعات 

 الحكومية.

ة لجميع حكومي"يسر" للتعامالت إلالكترونية تقييًما حكومًيا لقياس نضج الخدمات إلالكترونية ال ويعد برنامج

 حكومية،  160قطاعات الدولة من هيئات، ووزارات، وجامعات ومؤسسات الحكومية، والتي تصل الى أكثر من 
ً
جهة

 
ً
 يصنف الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات، وفقا

ً
وبناء على نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج "يّسر" تقريرا

 العالية.في مستويات النضج  إلنجازها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية

لالطالع على احدث الانظمة التي  الجدير بالذكر ان الادارة استضافت في آلاونة الاخيرة عدد من الجهات الحكومية 

" إلدارة املعامالت الالكترونية وهو نظام إلكتروني  "تراسل  ومن ضمنها برنامج  قامت جامعة الاميرة نورة بتطبيقها 

)العربية وإلانجليزية(، يختص بإدارة ومتابعة جميع أنواع البريد الورقي والوثائق الداخلية والخارجية ثنائي اللغة 

صادر( على الشبكة، وأرشفتها إلكترونيا مع تأمين مسار ألاعمال الضروري إلرسال الوثائق التي تتطلب  –)وارد 

الجة البريد الورقي، وكافة العمليات عمال محدد من موظفين محددين، كما يسهل وينظم عمليات تسجيل ومع

 للمعامالت الخارجية واملعامالت الداخلية شامال املعامالت الخاصة والبرقيات والسرية.
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 م 2016 أغسطس 30-هـ 1437 ذو القعدة 27الثالثاء 

 الكليات الصحية جامعة األمرية نورة تعزز البحث العلمي يف
تطوير القدرات وتحسين الجودة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس   تحرص جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على

في مجاالت التعليم والبحث العلمي كهدف من أهداف غاياتها الاستراتيجية، حيث تقّدم الكليات الصحية أنشطة 

مهاراته وممارسته، تستهدف الطالبات متنوعة من دورات تدريبية وورش عمل تهدف لتعزيز البحث العلمي و 

وأعضاء هيئة التدريس وألاطباء والتمريض والصيدلة والاسنان وطالب الدراسات العليا، حيث تم في العام 

الكليات الصحية؛ ففي كلية التمريض تنوعت  إنجاز العديد من ألانشطة في  1437-1436الدراس ي املنصرم 

الطب في جامعة امللك سعود، وورش تدريبية عن أسالب البحث العلمي ورشة تدريبية في كلية   ألانشطة بين

 وفي كلية الصحة وعلوم  ، وكذلك ورش تدريبية في التكنولوجيا وتقنية املعلومات الصحية، CMEمعتمدة من 

بية يالتأهيل قام نادي البحث والابتكار ونادي قادة الصحة ونادي العالج الطبيعي بعقد العديد من البرامج التدر 

، وفي كلية الطب البشري قامت عدة أنشطة لتوعية الطالبات بمفهوم   وورش العمل في مجال البحث العلمي

الطب املبني على البراهين عن طريق املمارسة والتطبيق العلمي للتقييم النقدي للمقاالت العلمية العالجية 

نبها أكدت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية من جا والتشخيصية، إضافة إلى ورش العمل في طرق البحث العلمي،

وكالة الجامعة للشؤون الصحية تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية لجامعة ألاميرة   الدكتورة سمر السقاف أن

السعودية من خالل املتابعة للبحث العلمي ومهاراته وممارسته في الكليات   نورة بنت عبدالرحمن، لتأهيل الفتاة

 على املنهج واملخرج، لضمان أعلى جودة من ألاداء العلميالصحية والتركيز 

 

 

 

 

  

 

 

http://grbeih.com/archives/863560
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 م 2016 أغسطس 4-هـ 1437 ذو القعدة 1 الخميس

 «ما يرسخ يف الذاكرة"تنظم معرض « جامعة نورة"

 

ممثلة في طالبات كلية التصاميم والفنون بالتعاون مع غاليري مدار نظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

، واستضاف جمعية دار الحضانة ”ما يرسخ في الذاكرة“املصممين بالرياض، يوم أمس ألاول املعرض الخيري 

الاجتماعية بالرياض، وذلك ضمن متطلب التدريب امليداني من خالل إقامة معارض تشكيلية خارج الجامعة. وعبر 

ملشاركون في هذا املعرض عن جملة من املشاعر وألاحاسيس الراسخة في ذهنية النفس البشرية، وما تحمله من ا

مواقف ولحظات بقيت عالقة في الذاكرة، سواء كانت: حزينة/ مفرحة، أو مؤملة/ مبهجة؛ وقد أتت املواضيع 

 وأبعادها الانسانية. ومواضيعهاكقصص فنية هادفة عبر لوحات فنية، تميزت في قوتها وتعددية أساليبها 

 لفن ألاداء حكى قصة انتهت برسائل هادفة معبرة، وذلك بطريقة عرض جديدة ومميزة.
ً
 كما تخلل املعرض عرضا

https://www.watny1.com/cultural-news/559770.html
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 م 2016 أغسطس 28-هـ 1437 ذو القعدة 25األحد 

حتقق مراكزا عاملية متقدمة يف تطبيق املعايري التقنية  "جامعة االمرية نورة"
 يف تعامالتها الداخلية

 

في فترة وجيزة حققت جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة باإلدارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت 

ليمية للقطاعات التع آلامنةاملتكاملة وثالثة مراكز عاملية متقدمة في مجال تطبيق املعايير و الحلول التقنية 

 الجامعة.الف من منسوبات  45و التي استفادت منها أكثر من  وإلادارية،والبحثية 

سية فئات رئي أربعتنقسم هذه الخدمات الى  متنوعة ملنسوباتهاخدمة الكترونية  30من  حاليا أكثر وتقدم الجامعة 

تتضمن: خدمات الطالبات والخريجات، خدمات املوظفين واملوظفات، خدمات اعضاء هيئة التدريس، وخدمات 

الت الجامعة التطويرية للتحول الكلي للتعام ضمن مساعيويأتي وذلك  الالكترونية، الى البوابةالجامعة، باإلضافة 

ولتسهيل الخدمات املقدمة ملنسوباتها وطالباتها في مختلف  إلالكترونية تماشيا مع التطور التكنولوجي السريع

 الاقسام والعمادات والكليات.

وفي هذا الصدد اوضح املشرف العام على إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت الدكتور عبدالعزيز بن عمر 

بعد أن خضعت لعملية مراجعة  (27001: 2013، ان الجامعة اجتازت مؤخرا متطلبات شهادة ألايزو ) السدحان 

:  2013أمن وسرية املعلومات ، مبينا ان شهادة ألايزو )   وتدقيق قياس مدى الالتزام بتطبيق املعايير العاملية في

 خاصة في أنظمة إدارة أمن املعلومات، حيث يتطلب 27001
ً
( تعد من أبرز شهادات الاعتماد املعترف بها دوليا

https://www.watny1.com/economic-news/572963.html
https://www.watny1.com/economic-news/572963.html
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يق سياسات وإجراءات وأنظمة محددة لضمان الحفاظ عل سرية وأمن املعلومات الحصول عليها اتباع وتطب

 الخاصة باملستفيدين.

تحدد أدوار تطبيق وتشغيل وتطوير أنظمة إدارة املعلومات بما يتماش ى مع املخاطر  ان الشهادة ” واضاف السدحان 

والتي  ين وتطبيق أفضل املعايير الدوليةالتي قد تواجه املستخدمين ،وتعمل هذه الشهادة على تعزز ثقة املستفيد

 لإلدارة ملواصلة اتباع أفضل 
ً
تحددها املنظمة الدولية للمعايير ألايزو، مؤكدا على أن هذا الاعتماد سيشكل حافزا

قدمة،
ُ
عة الى ان الجام الفتا أنظمة التحكم في املعلومات لجميع العمليات وإلاجراءات والخدمات إلالكترونية امل

حصلت على خطاب شكر وتهنئة بمناسبة حصولها على  إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت  ممثلة في

 من سعادة مستشار وزير التعليم واملدير العام لبرنامج التعامالت الالكترونية الحكومية الدكتور   شهادة آلايزو 

 عبدالرحمن بن سليمان العريني.

 ضمن قائمة  وفي ذات السياق تبوأت جامعة ألاميرة
ً
 متقدما

ً
 نبي ”الفئة الخضراء ” نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم إلالكترونية في مجال التعامالت الحكومية إلالكترونية، وذلك 
ً
 نتائج فقو الجهات الحكومية ألاكثر تطبيقا

اعات كافة القطلقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية املقدمة في ” يسر ” مؤشر القياس السادس لبرنامج 

للتعامالت إلالكترونية تقييًما حكومًيا لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية ” يسر“ ويعد برنامج الحكومية.

  160لجميع قطاعات الدولة من هيئات، ووزارات، وجامعات ومؤسسات الحكومية، والتي تصل الى أكثر من 
ً
جهة

 يصنف الجهات ال” يّسر“حكومية، وبناء على نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج 
ً
ات، حكومية إلى أربعة مستويتقريرا

 إلنجازها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية في مستويات النضج 
ً
 العالية.وفقا

لالطالع على احدث الانظمة التي  الجدير بالذكر ان الادارة استضافت في آلاونة الاخيرة عدد من الجهات الحكومية 

إلدارة املعامالت الالكترونية وهو نظام إلكتروني ”  تراسل “  امجومن ضمنها برن  قامت جامعة الاميرة نورة بتطبيقها

ثنائي اللغة )العربية وإلانجليزية(، يختص بإدارة ومتابعة جميع أنواع البريد الورقي والوثائق الداخلية والخارجية 

لب ائق التي تتطصادر( على الشبكة، وأرشفتها إلكترونيا مع تأمين مسار ألاعمال الضروري إلرسال الوث –)وارد 

عمال محدد من موظفين محددين، كما يسهل وينظم عمليات تسجيل ومعالجة البريد الورقي، وكافة العمليات 

 للمعامالت الخارجية واملعامالت الداخلية شامال املعامالت الخاصة والبرقيات والسرية.
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 م 2016 أغسطس 31-هـ 1437 ذو القعدة 28األربعاء 

 جامعة األمرية نورة تعزز البحث العلمي يف الكليات الصحية

تطوير القدرات وتحسين الجودة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس   تحرص جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على

في مجاالت التعليم والبحث العلمي كهدف من أهداف غاياتها الاستراتيجية، حيث تقّدم الكليات الصحية أنشطة 

مهاراته وممارسته، تستهدف الطالبات متنوعة من دورات تدريبية وورش عمل تهدف لتعزيز البحث العلمي و 

وأعضاء هيئة التدريس وألاطباء والتمريض والصيدلة والاسنان وطالب الدراسات العليا، حيث تم في العام 

الكليات الصحية؛ ففي كلية التمريض تنوعت  إنجاز العديد من ألانشطة في  1437-1436الدراس ي املنصرم 

الطب في جامعة امللك سعود، وورش تدريبية عن أسالب البحث العلمي ورشة تدريبية في كلية   ألانشطة بين

 وفي كلية الصحة وعلوم  ، وكذلك ورش تدريبية في التكنولوجيا وتقنية املعلومات الصحية، CMEمعتمدة من 

بية يالتأهيل قام نادي البحث والابتكار ونادي قادة الصحة ونادي العالج الطبيعي بعقد العديد من البرامج التدر 

، وفي كلية الطب البشري قامت عدة أنشطة لتوعية الطالبات بمفهوم   وورش العمل في مجال البحث العلمي

الطب املبني على البراهين عن طريق املمارسة والتطبيق العلمي للتقييم النقدي للمقاالت العلمية العالجية 

نبها أكدت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية من جا والتشخيصية، إضافة إلى ورش العمل في طرق البحث العلمي،

وكالة الجامعة للشؤون الصحية تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية لجامعة ألاميرة   الدكتورة سمر السقاف أن

السعودية من خالل املتابعة للبحث العلمي ومهاراته وممارسته في الكليات   نورة بنت عبدالرحمن، لتأهيل الفتاة

 على املنهج واملخرج، لضمان أعلى جودة من ألاداء العلميالصحية والتركيز 

 

https://www.watny1.com/community-news/574376.html
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 م 2016 أغسطس 5-هـ 1437 ذو القعدة 2 الجمعة

 ادين مع بالتعاون الصيفي الربنامج خيتتم التطوعي_العطاء_نورة_نادي#
 خزمية بنت زينب

 

التابع لعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة ألاميرة نورة بنت اختتم نادي نورة العطاء التطوعي 

برنامجه الصيفي الخامس، والذي كان ” زينب بنت خزيمة“عبدالرحمن، وبالتعاون مع النادي املوسمي الخامس 

ملركز، هـ، بمعرٍض إبداعي من فنون طالبات ا 1437/  11/ 1هـ حتى  1437/  10/  19ملدة أسبوعين من الفترة 

 ُمستعرًضا إلانجازات واملخرجات التي تم العمل عليها خالل هذين ألاسبوعين.

ا بتعريف 
ً
وقد تنوعت فعاليات البرنامج الصيفي بإقامة العديد من الفعاليات وألانشطة خالل الفترة، مبتدئ

املجتمع  يل دور أفرادامللتحقات في النادي باألعمال التطوعية بهدف تعميق العمل التطوعي ونشر ثقافته، وتفع

واستثمار أوقات الفراغ، ثم تعريف بذوي الاحتياجات الخاصة وطرق التعامل معهم، لتقديرهم ومساعدتهم على 

http://inma.net.sa/69548/
http://inma.net.sa/69548/
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مواجهة متطلبات الحياة والسعي لتغيير نظرة الشفقة لذوي الاحتياجات الخاصة إلى نظرة القدرة واملسؤولية 

 وإلارادة.

م النادي ضمن برامجه امل
ّ
 للتعريف برؤية اململكة العربية السعودية كما نظ

ً
والتي تعتمد على  2030عدة حملة

شعٍب طموح معظمه من الشباب! وأقيمت حمالت توعوية تخدم البيئة لتنشئة الطالبات واكسابهن منذ الصغر 

 الاتجاهات إلايجابية تجاه بيئتهن املحيطة وتنمية القيم ألاخالقية البيئية لديهن.

سعيدين بوجودكم، وسعيدين بحضور “مع رئيسة نادي نورة العطاء ألاستاذة حصة الهّزاع، قالت:  وفي لقاء جانبي

صحيفة كإنماء، حضوركم تعزيز بالنسبة لنا، و تعزيز للمتطوعات .. قدمنا برامج تحقق أهداف أساسية، كالتوعية 

جتماعية، وتوعية بالتعامل مع ، أيًضا مسارات ا2030بالتطوع، و أساليب صحية في الغذاء، والتعريف برؤية 

ذوي الاحتياجات الخاصة .. كما أن حضور مركز التأهيل الشامل للمركز أضاف الكثير، فقد كان تجربة وتطبيق 

 ”.ملا تم تعلمه في طريقة التعامل معهن، وإدخال السرور لقلوبهن

خمس سنوات مع النادي الصيفي بكل فخر متعاونة ملدة “وصرحت أ. شهد الحربي مشرفة برامج ألاطفال بقولها: 

 ألهدافي( ولذلك سعينا جاهدين بتحقيقه طوال مده العمل، أتممنا ابتكار 
ً
الخامس، وشعارنا هو )صيفي استثمارا

وعملنا بجهد لصقل شخصية الطالبات، وأقمنا برامج عدة تخدم جميع املجاالت  2030خطة بناًء على رؤية 

ذة خيرية الحازمي وبشراكات واسعة من إلاعالم، وطالبات الطب البشري، ُدعمت من قبل مديرتنا الفاضلة ألاستا

 بيد 
ً
بل جميع الكادر يدا وطب ألاسنان وموهوبات الرسم وموهوبات التنسيق، وخبيرات التجميل، وتم العمل من قِّ

عرفي لتفعيله وإبرازه بالشكل املطلوب إذ من أهم وأبرز أهدافه صقل شخصيات الطالبات، وتقديم الدعم امل

واملهاري لهن فيما يتعلق بسوق العمل، و إرشادهن على املسارات الصحيحة املساعدة على تحقيق تطلعاتهن 

 ”.الوظيفية والُبعد عن الخيال

 

 

 



79 

 م 2016 أغسطس 17-هـ 1437 ذو القعدة 14 اإلثنين

 نسائي صيانة وقيادةمرتو جامعة األمرية نورة بإشراف فريق 

ماليين متر مربع، لذا وتوفيًرا للوقت والجهد في هذه املساحة  8تبلغ مساحة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

أنش ئ ” قطار مترو“الكبيرة، تقّدم جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لطالباتها ومنسوبي نظام نقل آلي عبارة عن 

 الكليات ومرافق الجامعة.ليسّهل عملية التنقل بين 

فقد تأسس مترو جامعة ألاميرة نورة منذ اللبنة ألاولى لتأسيس الجامعة واكتمل قبل اكتمال بعض مرافق الجامعة 

وبعض مبانيها، حيث تعاقبت عليه عدد من الشركات املشغلة العاملية املختصة، وألن جامعة ألاميرة نورة بنت 

ة في العالم، ولخصوصية املرأة السعودية، فهي تولي الكثير من النواحي داخل عبدالرحمن تعد أكبر جامعية نسائي

الجامعة لنساء متخصصات، فمنذ تأسيس املشروع واملسؤولون مدركين ضرورة تأسيس فريق عمل نسائي 

سعودي مدّرب يقوم باإلشراف والقيادة للمشروع، حيث تم انتقاء الفريق بعناية ثم تم إرساله للتدريب في 

الجامعة يدوًيا ملدة عام كامل حتى ” مترو“دنمارك على شكل أربع دفعات، ثم عاد الفريق ملمارسة العمل في ال

، ولتنمية الفريق توالى استقبال طلبات ” املترو“استطاع املهندسون من برمجة 
ً
أمام املنصة، وتحركاته آليا

قسمين: قسم ألابواب لفتح وإغالق ألابواب التوظيف في مشروع قطار الجامعة، إذ كانت املوظفات ينقسمن إلى 

 يدوًيا، وقسم القيادة.

ا لقيمة 
ً
في بيئة العمل قامت الشركة املشغلة بجهودها لتوحيد عمل املوظفات في القيادة والصيانة، ” املترو“وإدراك

موظفة من  17موظفة سعودية و 45ثم فتحت الشركة باب التوظيف للسعوديات حتى بلغ عددهن أكثر من 

، كمهندسات، وإلاسعافات ألاولية” التكنكال“جنسيات أخرى، ثم تم تطوير املوظفات من خالل إعطائهن دورات في 

والصيانة بشتى أنواعها، فأصبحت املوظفة السعودية تقوم أثناء عملها بأكثر من مهمة كالقيادة، وإلاشراف على 

ركبة، والتوجيه وإلارشاد والتدريب، وإلاسعافات املحطات، وصيانة السكة الحديد، وخدمة العمالء، وصيانة امل

(، وإطفاء الحريق، والتعامل الصحيح مع حاالت الطوارئ كاإلخالء السريع، cprألاولية ودورة في إلانعاش القلبي )

كما التحق عدد منهن بدورات مدربات السالمة والصحة املهنية ألامريكية )اوشا(، ويشرف على هذه العملية )سوبر 

 ( مشرفات سعوديات طوال اليوم الدراس ي.فايزر 

http://inma.net.sa/70568/
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 عناصر نسائية بالكامل، حيث يتكون اليوم من فريق عمل رجالي 
ً

وتستهدف الخطة أن يكون مركز التحكم مستقبال

موظفا، من مهامهم تحريك القطار آليا، وإعطاء ألامر، وإلاذن للموظفة في حال حدوث أي أمر طارئ  30يبلغ 

موظف يسمى  op1تحويله إلى قيادة يدوية أي ما يسمى )باي باص(، كما يوجد على قناة بالقطار لتقوم بإصالحه ب

TD  تصاعديا )الخط ألازرق( وتنازليا )الخط البنفسجي(،  10إلى 1يقوم بتحريك القطارات آليا بين املحطات من

محطات الخط ألاخضر  ويقوم بتحريك القطار أيًضا أوتوماتيكًيا بين op2على قناة  TDوأيًضا يوجد موظف آخر 

F1الجزيرةF2  التي تخدم العمادة وسكن أعضاء هيئة التدريس وبين محطات الخط ألاحمرS1الجزيرةS2  التي

( ويقوم بإرسال OVSأو ما يسمى ) Op3تخدم النادي الرياض ي وسكن الطالبات، باإلضافة إلى موظف على قناة 

ن عن بداية الخدمة أو نهايتها، وإعطاء املسافرين التعليمات الرسائل الصوتية املباشرة مثل إرسال رسالة لإلعال 

بعدم الاتكاء على ألابواب أو ألاكل والشرب داخل القطار أو املحطة أو رسائل الاعتذار عند حدوث خلل فني خارج 

يق ر وهي خاصة للصيانة فقط، ويقوم باإلشراف على الكنترول ف” الاسكادا“عن إلارادة، وأيًضا يوجد قناة تسمى 

 متخصص من املدراء.

 19قطاًرا، يعمل منها يومًيا  22كلم، ويبلغ عدد القطارات جميعا  12الجدير بالذكر أن سكة الحديد يبلغ طولها 

خطوط، وينقسم كل قطار إلى مركبتين مرتبطتين ببعضهما، حيث تتسع كل  4قطاًرا، كما يبلغ عدد الخطوط 

 300إلى  264اكًبا جالًسا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل قطار تقريبا من ر  12راكًبا واقًفا و 143مركبة ألكثر من 

م، ويتداخل مشروع امللك عبدالعزيز للنقل  400محطة بين كل محطة وأخرى  14راكب، بينما يبلغ عدد املحطات 

نورة بنت  العام في العاصمة الرياض في جزء من الخط الرابع ملسار املترو مع أراض ي ومرافق جامعة ألاميرة

  عبدالرحمن، حيث يمر الخط بمحاذاة طول السور الغربي من الجامعة ويرتبط معها بشكل مباشر.
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 م 2016 أغسطس 24-هـ 1437 ذو القعدة 21األربعاء 

طالبة بتعليم الرياض يستفدن من املخيم اإلثرائي الصيفي جبامعة  70
 نورة

 

اختتمت مبادرة املخيم الصيفي املنفذة من قبل جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لطالبات املرحلة الثانوية 

بمنطقة الرياض فعالياتها بحفل حضرته مديرة إلاشراف التربوي بالرياض أ. ريم الراشد ورئيسة قسم مهارات 

 البحث باإلشراف التربوي أ. أسماء الكثيري.

م الوطني ثم آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقت مستشارة مديرة جامعة ألاميرة نورة للدعم بدأ الحفل بالسال 

ألاكاديمي والخدمات الطالبية واملشرفة على املخيم إلاثرائي د. فائزة بنت محمد الفايز كلمة رحبت فيها بالحضور 

ليم بمنطقة الرياض حيث استضافت الجامعة نفذ هذا املخيم بالتعاون بين الجامعة وإلادارة العامة للتع“وقالت: 

فقرات  ، ثم توالت”أكثر من سبعين طالبة في الفصل الصيفي لشغل أوقاتهن بما يعود عليهن بالنفع والفائدة

الحفل حيث قدمت مجموعة من الطالبات كلمات عبرن فيها عن مشاعر السرور ألنهن استفدن من هذا املخيم، 

 البات عرضا مرئًيا إلنجازاتهن.كما قدمت مجموعة أخرى من الط

إن هذا املخيم الذي نفذ من خالل الشراكة املجتمعية مع جامعة “وقالت مديرة إلاشراف التربوي أ. ريم الراشد: 

ألاميرة نورة ألحقنا به أكثر من سبعين طالبة من طالبات املرحلة الثانوية بتعليم الرياض ونأمل أن نحقق رسالة 

الفراغ في الفصل الصيفي، حيث نسعى للمساهمة في إخراج نماذج رائعة ذات مواهب  تتعدى بكثير مسألة سد

http://inma.net.sa/71174/
http://inma.net.sa/71174/


82 

، وأشادت الراشد بمبادرة الجامعة وشكرت الطالبات املشاركات على حماسهن ”في كافة املجاالت الحياتية

 ومشاركتهن الفاعلة وحسن خلقهن أثناء تنفيذ فعاليات املخيم.

باإلشراف التربوي ومنسقة املبادرة أ. أسماء الكثيري هذا املخيم مبادرة  كما قالت رئيسة قسم مهارات البحث

مجانية قدمتها جامعة ألاميرة نورة لطالبات املرحلة الثانوية بالرياض في الفصل الصيفي وهي عبارة عن مخيم 

اهن بدى على محي إثرائي يقدم مجموعة من البرامج التربوية للطالبات، وهلل الحمد نحن اليوم رأينا أن الطالبات

 ”.السرور والغبطة ملا وجدن من نفع في هذا املخيم

وفي ختام الحفل قدمت مستشارة الجامعة د. فائزة الفائز درًعا تذكارًيا ملدير إلادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض 

يم ارية ملديرة إلاشراف أ. ر أ. محمد املرشد تكريًما له استلمته نيابة عنه أ. ريم الراشد كما قدمت الفائز دروعا تذك

 الراشد وملنسقة املخيم واملسؤولة عن ترشيح الطالبات أ. أسماء الكثيري وكرمت الفائز الطالبات املشاركات.

وأقيم معرض مصاحب الحفل حضره الجميع، واحتوى على أعمال نفذتها الطالبات خالل تواجدهن في هذا 

 املخيم.
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 كتاب مبكتبة املرأة جبامعة األمرية نورة بنت عبد الرمحن 1800

كتاب، وتتميز املكتبة بطراز معماري يعّبر عن  1800نورة بنت عبدالرحمن  ألاميرةتحتضن مكتبة املرأة بجامعة 

متًرا مربًعا، تعمل وفق نظام تخزين آلي للكتب بطاقة استيعابية  38.523التراث العربي ألاصيل وتقع على مساحة 

 لعربيةااململكة  فياملكتبة املركزية بالجامعة ألاولى من نوعها  فيرأة ماليين كتاب، وتعد مكتبة امل 5تصل إلى 

  للندنية.السعودية، وفًقا ملا ذكرته صحيفة الحياة ا

تي املعلومات ال مصادر الفكري الذي تقدمه املرأة، وتقديم مجموعة من  إلانتاجويهتم قسم مكتبة املرأة بحصر 

تناقش مواضيع عن املرأة أو من نتاجها الفكري، ودعم الحاجات التعليمية والبحثية على املستوى املحلي والوطني 

  من خالل جمع وتنظيم وترتيب أوعية املعلومات وتسهيل الوصول إليها تحت سقف واحد. 

ما تنتجه املرأة من نتاج فكري أو ما يناقش شئونها والتي تمثل نصف املجتمع، وتقوم مكتبة املرأة باحتضان 

  وألاجنبية. لعربيةواوإلاسهام في البناء الفكري للمرأة السعودية 

املعرفة للمرأة في شتى املجاالت، وتقدم الخدمات املكتبية واملعلوماتية ملجتمع املستفيدات مثل  مصادر كما توفر 

ارة الداخلية، إلاحاطة الجارية، واستقبال طالبات املكتبات وتدريبهن وتأهيلهن لسوق العمل، إضافة خدمات إلاع

 إلى دعم الوعي املعلوماتي والعملية التعليمية.

 

 

 

https://www.albawabhnews.com/2079836
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2565&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0645%u064A%u0631%u0629&exp=2079836
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2565&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0645%u064A%u0631%u0629&exp=2079836
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2801&kwn=%u0641%u064A&exp=2079836
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2801&kwn=%u0641%u064A&exp=2079836
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2801&kwn=%u0641%u064A&exp=2079836
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2801&kwn=%u0641%u064A&exp=2079836
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2624&kwn=%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A%u0629&exp=2079836
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2614&kwn=%u0627%u0644%u0625%u0646%u062A%u0627%u062C&exp=2079836
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2614&kwn=%u0627%u0644%u0625%u0646%u062A%u0627%u062C&exp=2079836
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2211&kwn=%u0645%u0635%u0627%u062F%u0631&exp=2079836
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2211&kwn=%u0645%u0635%u0627%u062F%u0631&exp=2079836
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2624&kwn=%u0648%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A%u0629&exp=2079836
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2211&kwn=%u0645%u0635%u0627%u062F%u0631&exp=2079836
https://www.albawabhnews.com/list.aspx?kw=2211&kwn=%u0645%u0635%u0627%u062F%u0631&exp=2079836
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 م 2016 أغسطس 9-هـ 1437 ذو القعدة 6 األحد

 حيصدن جوائز معرض كوريا الدويل للمرأة املخرتعةطالبات جامعة نورة 
حصدت الطالبة ملياء وليد الصديقي من جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، كلية الصحة وعلوم التأهيل، 

الجائزة الذهبية في ابتكار يستهدف ألاطفال املصابين بشق الحنك والذين يعانون من مشاكل في املص أثناء 

وإشراف وكيلة شؤون الطالبات د. نسرين العواجي، وذلك في معرض كوريا الدولي للمرأة الرضاعة، بمشاركة 

 .2016املخترعة 

بينما حصلت وجدان العتيبي وسميرة القحطاني وفاطمة القحطاني من كلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة 

 م بتشخيص وعالج مرض التهاب رباطألاميرة نورة على امليدالية الفضية البتكارهن وهو عبارة عن حذاء طبي يقو 

أسفل القدم، بإشراف املشرفة الطالبية في كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة هدى زكريا، كما حصدت 

الطالبات من ذات الكلية والجامعة بدور املغربي، ومها القحطاني، وهدى املغربي الجائزة البرونزية، عن ابتكارهن 

على تحفيز الجهاز العصبي، السمعي والبصري للمرض ى املصابين بأمراض حسية الذي هو عبارة عن جهاز يعمل 

 عصبية وكن تحت اشراف الدكتورة هدى زكريا.

من جهتها، أوضحت عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل د. لينا حماد أن كلية الصحة وعلوم التأهيل قد حصلت 

واملعرض  ITEX2016ية من املعرض املاليزي لالبتكار هـ على جوائز أخرى عامل 1437-1436في نفس العام الدراس ي 

 .2015البريطاني الدولي لالختراعات والابتكارات 

 

http://sofaraa.net/archives/145048
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 م 2016 أغسطس 17-هـ 1437 ذو القعدة 14 اإلثنين

 مرتو جامعة األمرية نورة بإشراف فريق نسائي صيانة وقيادة

ماليين متر مربع، لذا وتوفيرا للوقت والجهد في هذه املساحة  8مساحة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تبلغ 

أنش ئ « وقطار متر»الكبيرة، تقّدم جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لطالباتها ومنسوبي نظام نقل آلي عبارة عن 

جامعة ألاميرة نورة منذ اللبنة ألاولى « أسس متروليسّهل عملية التنقل بين الكليات ومرافق الجامعة، فقد ت

لتأسيس الجامعة واكتمل قبل اكتمال بعض مرافق الجامعة وبعض مبانيها حيث تعاقبت عليه عدد من الشركات 

املشغلة العاملية املختصة، وألن جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تعد أكبر جامعية نسائية في العالم، 

السعودية، فهي تولي الكثير من النواحي داخل الجامعة لنساء متخصصات، فمنذ تأسيس ولخصوصية املرأة 

املشروع واملسؤولون مدركين ضرورة تأسيس فريق عمل نسائي سعودي مدّرب يقوم باإلشراف والقيادة للمشروع، 

ملمارسة  عاد الفريق حيث تم انتقاء الفريق بعناية ثم تم إرساله للتدريب في الدنمارك على شكل أربع دفعات، ثم

اته أمام املنصة، وتحرك« املترو»الجامعة يدويا ملدة عام كامل حتى استطاع املهندسون من برمجة « مترو»العمل في 

، ولتنمية الفريق توالى استقبال طلبات التوظيف في مشروع قطار الجامعة، إذ كانت املوظفات ينقسمن إلى 
ً
آليا

 في بيئة العمل قامت« املترو»ألابواب يدويا، وقسم القيادة، وإدراكا لقيمة  قسمين: قسم ألابواب لفتح وإغالق

الشركة املشغلة بجهودها لتوحيد عمل املوظفات في القيادة والصيانة، ثم فتحت الشركة باب التوظيف 

ت موظفة من جنسيات أخرى، ثم تم تطوير املوظفا 17موظفة سعودية و 45للسعوديات حتى بلغ عددهن أكثر من 

كمهندسات، وإلاسعافات ألاولية، والصيانة بشتى أنواعها، فأصبحت « التكنكال»من خالل إعطائهن دورات في 

املوظفة السعودية تقوم أثناء عملها بأكثر من مهمة كالقيادة، وإلاشراف على املحطات، وصيانة السكة الحديد، 

 cpr، وإلاسعافات ألاولية ودورة في إلانعاش القلبي )وخدمة العمالء، وصيانة املركبة، والتوجيه وإلارشاد والتدريب

(، وإطفاء الحريق، والتعامل الصحيح مع حاالت الطوارئ كاإلخالء السريع، كما التحق عدد منهن بدورات مدربات 

السالمة والصحة املهنية ألامريكية )اوشا(، ويشرف على هذه العملية )سوبر فايزر( مشرفات سعوديات طوال 

راس ي، وتستهدف الخطة أن يكون مركز التحكم مستقبال عناصر نسائية بالكامل، حيث يتكون اليوم من اليوم الد

موظفا، من مهامهم تحريك القطار آليا، وإعطاء ألامر، وإلاذن للموظفة في حال حدوث  30فريق عمل رجالي يبلغ 

 op1)باي باص(، كما يوجد على قناة  أي أمر طارئ بلقطار لتقوم بإصالحه بتحويله إلى قيادة يدوية أي ما يسمى

http://sofaraa.net/archives/145185
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تصاعديا )الخط ألازرق( وتنازليا )الخط  10إلى 1يقوم بتحريك القطارات آليا بين املحطات من  TDموظف يسمى 

ويقوم بتحريك القطار أيضا أوتوماتيكيا بين محطات  op2على قناة  TDالبنفسجي(، وأيضا يوجد موظف آخر 

تخدم العمادة وسكن أعضاء هيئة التدريس وبين محطات الخط ألاحمر التي  F2الجزيرةF1الخط ألاخضر 

S1الجزيرةS2  التي تخدم النادي الرياض ي وسكن الطالبات، باإلضافة إلى موظف على قناةOp3 ( أو ما يسمىOVS 

 ء( ويقوم بإرسال الرسائل الصوتية املباشرة مثل إرسال رسالة لإلعالن عن بداية الخدمة أو نهايتها، وإعطا

املسافرين التعليمات بعدم الاتكاء على ألابواب أو ألاكل والشرب داخل القطار أو املحطة أو رسائل الاعتذار عند 

وهي خاصة للصيانة فقط، ويقوم باإلشراف « الاسكادا»حدوث خلل فني خارج عن إلارادة، وأيضا يوجد قناة تسمى 

 على الكنترول فريق متخصص من املدراء.

 19قطارا، يعمل منها يوميا  22كلم، ويبلغ عدد القطارات جميعا  12أن سكة الحديد يبلغ طولها الجدير بالذكر 

خطوط، وينقسم كل قطار إلى مركبتين مرتبطتين ببعضهما، حيث تتسع كل  4قطارا، كما يبلغ عدد الخطوط 

 300إلى  264قطار تقريبا من راكبا جالسا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل  12راكبا واقفا و 143مركبة ألكثر من 

م، ويتداخل مشروع امللك عبدالعزيز للنقل  400محطة بين كل محطة وأخرى  14راكب، بينما يبلغ عدد املحطات 

العام في العاصمة الرياض في جزء من الخط الرابع ملسار املترو مع أراض ي ومرافق جامعة ألاميرة نورة بنت 

 ول السور الغربي من الجامعة ويرتبط معها بشكل مباشر.عبدالرحمن، حيث يمر الخط بمحاذاة ط
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 م 2016 أغسطس 8-هـ 1437 ذو القعدة 5 السبت

مرية نورة وحيصدن جوائز معرض كوريا الدويل للمرأة طالبات جامعة اال
 املخرتعة

ن جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، كلية الصحة وعلوم التأهيل، 3 حصدت الطالبة ملياء وليد الصديقي م

الجائزة الذهبية في ابتكار يستهدف ألاطفال املصابين بشق الحنك والذين يعانون من مشاكل في املص أثناء 

الرضاعة، بمشاركة وإشراف وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نسرين بنت ناصر العواجي، وذلك في معرض كوريا 

بينما حصلن وجدان العتيبي، وسميرة القحطاني، وفاطمة القحطاني من كلية   ،2016الدولي للمرأة املخترعة 

البتكارهن وهو عبارة عن حذاء طبي يقوم الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة على امليدالية الفضية 

بتشخيص وعالج مرض التهاب رباط أسفل القدم، بإشراف املشرفة الطالبية في كلية الصحة وعلوم التأهيل 

الدكتورة هدى زكريا، كما حصدن الطالبات من ذات الكلية والجامعة بدور املغربي، ومها القحطاني، وهدى 

بتكارهن الذي هو عبارة عن جهاز يعمل على تحفيز الجهاز العصبي، السمعي املغربي الجائزة البرونزية، عن ا

دة من جهتها أوضحت عمي تحت اشراف الدكتورة هدى زكريا. ة،والبصري للمرض ى املصابين بأمراض حسية عصبي

كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة لينا حماد أن كلية الصحة وعلوم التأهيل قد حصلت في نفس العام 

واملعرض البريطاني الدولي  ITEX2016 هـ على جوائز أخرى عاملية من املعرض املاليزي لالبتكار 1437-1436دراس ي ال

، منوهة بأن تشجيع الكلية ودعمها لالبتكارات يأتي مواكبا لرؤية اململكة العربية 2015لالختراعات والابتكارات 

لي وهندسها ولي و   لك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللاالتي دشنها خادم الحرمين الشريفين امل 2030السعودية 

العهد صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن سلمان حفظه هللا من خالل الهدف الاستراتيجي الثالث لوزارة التعليم 

والذي نص على تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع والابتكار، وثمنت العميدة دور إدارة الجامعة ممثلة 

ديرة الجامعة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل ووكيلة الجامعة للشؤون الصحية سعادة الدكتورة بم

 سمر بنت محمد السقاف وجهودهم املبذولة في دعم كلية الصحة وعلوم التأهيل عامة وابتكارات الطالبات.

http://mmlaaka.com/%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%8a%d8%ad%d8%b5%d8%af%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a6/?mobile=1
http://mmlaaka.com/%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%88%d9%8a%d8%ad%d8%b5%d8%af%d9%86-%d8%ac%d9%88%d8%a7%d8%a6/?mobile=1
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 م 2016 أغسطس 29-هـ 1437 ذو القعدة 26اإلثنين 

حتقق مراكزا عاملية متقدمة يف تطبيق املعايري التقنية  "جامعة االمرية نورة"
 يف تعامالتها الداخلية

 املعلومات والاتصاالتفي فترة وجيزة حققت جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة باإلدارة العامة لتقنية 

ليمية للقطاعات التع املتكاملة وآلامنةثالثة مراكز عاملية متقدمة في مجال تطبيق املعايير و الحلول التقنية 

 الجامعة.الف من منسوبات  45و التي استفادت منها أكثر من  وإلادارية،والبحثية 

سية فئات رئي أربعتنقسم هذه الخدمات الى  وباتهامتنوعة ملنسخدمة الكترونية  30من  حاليا أكثر وتقدم الجامعة 

تتضمن: خدمات الطالبات والخريجات، خدمات املوظفين واملوظفات، خدمات اعضاء هيئة التدريس، وخدمات 

الت الجامعة التطويرية للتحول الكلي للتعام ضمن مساعيويأتي وذلك  الالكترونية، الى البوابةالجامعة، باإلضافة 

إلالكترونية تماشيا مع التطور التكنولوجي السريع ولتسهيل الخدمات املقدمة ملنسوباتها وطالباتها في مختلف 

 الاقسام والعمادات والكليات.

عمر  ر عبدالعزيز بنوفي هذا الصدد اوضح املشرف العام على إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت الدكتو 

( بعد أن خضعت لعملية مراجعة 27001: 2013، ان الجامعة اجتازت مؤخرا متطلبات شهادة ألايزو ) السدحان 

:  2013أمن وسرية املعلومات ، مبينا ان شهادة ألايزو )  وتدقيق قياس مدى الالتزام بتطبيق املعايير العاملية في 

 خاصة في أنظمة إدارة أمن املعلومات، حيث يتطلب  ( تعد من أبرز شهادات الاعتماد27001
ً
املعترف بها دوليا

الحصول عليها اتباع وتطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة محددة لضمان الحفاظ عل سرية وأمن املعلومات 

 الخاصة باملستفيدين.

ر بما يتماش ى مع املخاط تحدد أدوار تطبيق وتشغيل وتطوير أنظمة إدارة املعلومات ان الشهادة ” واضاف السدحان 

التي قد تواجه املستخدمين ،وتعمل هذه الشهادة على تعزز ثقة املستفيدين وتطبيق أفضل املعايير الدولية والتي 

 لإلدارة ملواصلة اتباع أفضل 
ً
تحددها املنظمة الدولية للمعايير ألايزو، مؤكدا على أن هذا الاعتماد سيشكل حافزا

قدمة،أنظمة التحكم في املعلوما
ُ
عة الى ان الجام الفتا ت لجميع العمليات وإلاجراءات والخدمات إلالكترونية امل

حصلت على خطاب شكر وتهنئة بمناسبة حصولها على  ممثلة في إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت 

http://mmlaaka.com/جامعة-الاميرة-نورة-تحقق-مراكزا-عالمي/?mobile=1
http://mmlaaka.com/جامعة-الاميرة-نورة-تحقق-مراكزا-عالمي/?mobile=1
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 ور كترونية الحكومية الدكتمن سعادة مستشار وزير التعليم واملدير العام لبرنامج التعامالت الال شهادة آلايزو 

 عبدالرحمن بن سليمان العريني.

 ضمن قائمة 
ً
 متقدما

ً
ين ب ” الفئة الخضراء ” وفي ذات السياق تبوأت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم إلالكترونية في مجال التعامالت الحكومية إلالكترونية، وذلك وفق 
ً
تائج ن الجهات الحكومية ألاكثر تطبيقا

لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية املقدمة في كافة القطاعات ” يسر ” مؤشر القياس السادس لبرنامج 

 الحكومية.

للتعامالت إلالكترونية تقييًما حكومًيا لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية لجميع ” يسر“ ويعد برنامج

 حكومية،  160ومؤسسات الحكومية، والتي تصل الى أكثر من قطاعات الدولة من هيئات، ووزارات، وجامعات 
ً
جهة

 ” يّسر“وبناء على نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج 
ً
 يصنف الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات، وفقا

ً
تقريرا

 العالية.إلنجازها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية في مستويات النضج 

لالطالع على احدث الانظمة التي  تضافت في آلاونة الاخيرة عدد من الجهات الحكومية الجدير بالذكر ان الادارة اس

إلدارة املعامالت الالكترونية وهو نظام إلكتروني ”  تراسل “ ومن ضمنها برنامج  قامت جامعة الاميرة نورة بتطبيقها 

ة ريد الورقي والوثائق الداخلية والخارجيثنائي اللغة )العربية وإلانجليزية(، يختص بإدارة ومتابعة جميع أنواع الب

صادر( على الشبكة، وأرشفتها إلكترونيا مع تأمين مسار ألاعمال الضروري إلرسال الوثائق التي تتطلب  –)وارد 

عمال محدد من موظفين محددين، كما يسهل وينظم عمليات تسجيل ومعالجة البريد الورقي، وكافة العمليات 

 عامالت الداخلية شامال املعامالت الخاصة والبرقيات والسرية.للمعامالت الخارجية وامل
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 م 2016 أغسطس 6-هـ 1437 ذو القعدة 3 السبت

 جامعة األمرية نورة ومشاركات فاعلة يف امللتقيات الصحية

حرص جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على املشاركة في املؤتمرات الصحية وألانشطة الطبية الداخلية منها 

هـ 1437 -1436  والخارجية، حيث شاركت الكليات الصحية في عدة مؤتمرات وملتقيات في العام الدراس ي املنصرم

العالج الطبيعي بمدينة ألامير سلطان الطبية  ، حيث شاركت الجامعة في املؤتمر الاقليمي الثالث للتأهيل في

طالبات، كما أقامت الجامعة  8العسكرية، بهدف اطالع املجتمع الطبي على خدمات العالج الوظيفي وذلك بـ 

أبحاث، كما شاركت في املؤتمر الدولي الرابع لألشعة، حيث تم اختيار  9املؤتمر العلمي السابع الذي تم فيه قبول 

علوم التأهيل الداعم ألاكاديمي للمؤتمر، كما شاركت الكلية في مؤتمر إبداع املقام في دولة إلامارات، كلية الصحة و 

من جهتها شاركت كلية الطب البشري في املؤتمر الدولي الثامن عشر للصحة النفسية للمرأة في دبي حيث عرضت 

الدراس ي( تحت اشراف الدكتورة أمل فايد، الكلية بحثا علميا ألربع طالبات عن )العالقة بين ألارق والتحصيل 

طالبات، باإلضافة إلى ورش عمل حول الليزر ودواء  8كما شاركت الكلية في مؤتمر التميز العربي التاسع بـ 

في دبي، أما كلية طب الاسنان فقد شاركت في   الايزوتريتنوين، ومؤتمر خاص ألطباء الجلدية في الشرق ألاوسط

طالبة، كما شاركت في املؤتمر السعودي العالمي السادس  23ب ألاسنان في جامعة الشارقة بـاملؤتمر العالمي لطال 

عشر لجامعة امللك سعود لطب الاسنان، واملؤتمر السابع والعشرون للجمعية السعودية لطب الاسنان، ومؤتمر 

وكيلة الجامعة للشؤون الامارات الدولي لطب الاسنان، ومعرض طب الاسنان العربي )إيدك(، من جانبها أكدت 

الصحية الدكتورة سمر بنت محمد السقاف أن وكالة الجامعة للشؤون الصحية أخذت على عاتقها تعزيز حضور 

 وذلك من خالل
ً
 وعامليا

ً
ت وامللتقيات الطبية وألانشطة ذا  املشاركة الفاعلة في املؤتمرات الصحية  الجامعة محليا

http://www.eshraqlife.net/103140.html


91 

ودعم املهارات وتبادل الخبرات ونقل املعرفة، وأوضحت السقاف أن الجامعة  العالقة في سبيل إثراء البحث العلمي

تحرص على أن تترك بصمتها في كل امللتقيات واملؤتمرات التي ترتفع فيها راية الوطن، منوهة بالرعاية والاهتمام 

 التي تجده الوكالة من لدن معالي مديرة الجامعة الدكتورة هدى العميل.
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 م 2016 أغسطس 11-هـ 1437 ذو القعدة 8 الثالثاء

جامعة األمرية نورة: أهمية احلوكمة املؤسسية لتدعيم الوازع الديني 
 لألفراد والشركات

يم الوازع الديني لدى أكدت دراسة لجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن أهمية الحوكمة املؤسسية جاء لتدع

ألافراد والشركات بصفتها شخصية اعتبارية ؛ والعمل على ربط ألاخالق وتزويد الضمير باإليمان مما يدعم قيمة 

أهمية الحوكمة املؤسسية وأهدافها من “املراقبة الذاتية للفرد على نفسه، وقالت الدراسة التي جاءت بعنوان 

أستاذ املحاسبة املساعد في كلية إلادارة وألاعمال في جامعة ألاميرة نورة  وقدمتها” حيث اللغة والاصول الشرعية

بنت عبدالرحمن د.عائدة عثمان عبدهللا أن الحوكمة ش يء ضميري وأخالقي، فإذا كانت الحوكمة تهدف الى مقاومة 

ة: جهتها قالت د.عائد أشكال الفساد املالي وإلاداري فإن ألاخالق هي إلاطار ألاكثر مناسبة لتدعيم هذا الهدف. من

  جاءأن موضوع الحوكمة املؤسسية “
ً
للبحث املتواصل عن تعزيز أداء املنظمات، ومنها على سبيل املثال  استمرارا

نظرية املنشأة، نظرية الوكالة، الفصل بين امللكية وإلادارة، هياكل امللكية وتمويل املنشآت، وعالقة إلادارة 

ختلفة، مباملساهمين، وأصحاب املصالح وغيرها من النظريات. ونتيجة الرتباط موضوع الحوكمة بمجاالت وأطراف 

كاإلدارة ومجلس إلادارة واملساهمين وأصحاب املصالح، ظهر كثير من التعريفات املتنوعة للحوكمة ويهتم هذا 

املصطلح باملمارسات والكيفية التي يتم بها ضبط أداء الشركات واملؤسسات ورفع كفاءتها ومجموعة التدابير التي 

كات والرقابة عليها، ومعالجة املشكالت الناجمة عن ذلك، يتم من خاللها متابعة أداء إدارة املؤسسات والشر 

والعالقة بين الجهات التي تحكم عمل املؤسسات من الداخل والخارج، ويعد أسلوب الحوكمة وسيلة تمكن 

املجتمع من التأكد من حسن إدارة بطريقة تحمي أموال املستثمرين واملقرضين، كما يؤدي إلى خلق ضمانات ضد 

 ”.دارةالفساد وسوء إلا 
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 م 2016 أغسطس 25-هـ 1437 ذو القعدة 22الخميس 

 جامعة األمرية نورة حتتفي بأسبوع التمريض العاملي
وافق يأقامت كلية التمريض بجامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن فعالية بمناسبة اسبوع التمريض العالمي الذي 

ألاول من مايو من كل عام، لتسليط الضوء على إسهامات ممارس ي وممارسات التمريض في املجتمع، وتضمن 

)كوني ممرضة(، وركن   املعرض خمسة اركان هي ركن )مهنة تختارك( ، وركن )الاحسان روح التمريض(، وركن

تخصص التمريض ورؤية الكلية ورسالتها )أكنة لكبار السن(، وركن )أنقذ حياتك(، وقّدم املعرض نبذه عامة عن 

في اعداد ممرضات ذوات كفاءة اكاديمية و مهنية عالية لخدمة املجتمع، كما استعرض تخصصات التمريض 

املختلفة ودور املمرضة في املستشفى واهم الاجراءات الطبية التي تقوم بها، كذلك تعرفت طالبات السنة 

لى طريقة الاسعافات الاولية واخذ قياس ضغط الدم والسكر اضافة الى التأسيسية للكليات الصحية بالجامعة ع

مبادرة طالبات الكلية في )جمعية اكنة( وهي مبادرة تهدف الى خدمة كبار السن والتي حصلت مؤخرا على املركز 

مت يالاول في امللتقى التطوعي الاول كأفضل مبادرة مجتمعية على مستوى مدينة الرياض، ولذات املناسبة أق

فعاليات يوم البحث العلمي الطالبي السنوي ألاول للكليات الصحية تهدف إلى حث الطالبات في الطب ، وطب 

إلى التنافس على البحث العلمي في مختلف   ألاسنان ، والتمريض ، والصيدلة، و كلية الصحة وعلوم التأهيل،

تساع نطاق البحوث املتعلقة بقضايا رئيسية املجاالت الطبية ، كما يهدف هذا الحدث الى تسليط الضوء على ا

من ضمن التخصصات وعلى إلانجازات البحثية للطالبات ومساهمتهم الايجابية في املجتمع ألاكاديمي .كما يهدف 

الى تشجيع نشر نتائج البحوث من جميع التخصصات داخل مجتمع اكاديمي متعاون بين الطالبات والاعضاء في 

من جهتها أبدت سعادة عميدة كلية التمريض الدكتورة هناء  تخصصات الصحية املختلفة.الهيئة التعليمية في ال

السبيل سعادتها بجهود الطالبات وأكدت على حرص الجامعة على املشاركة في املناسبات العاملية ذات العالقة، 

 ميلمنوهة باالهتمام الكبير الذي تحظى به الكلية من لدن معالي مديرة الجامعة د.هدى الع
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 م 2016 سبتمبر 2-هـ 1437 ذو القعدة 30الجمعة 

  املخيم الصيفي يف جامعة األمرية نورة خيتتم أنشطته
اخُتتم املخيم إلاثرائي الصيفي ألاول في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن الذي أقيم تحت إشراف وكالة 

ا من اهتمام والة ألامر 
ً
الجامعة للدعم ألاكاديمي والخدمات الطالبية، ويأتي املخيم تلبية لتوجيهات القيادة وانطالق

رعاهم هللا في استثمار أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والخير وبتوجيه من معالي مديرة الجامعة وقناعتها 

 حماية له.الدائمة بأن الشباب هم ثروة الوطن وإعدادهم 

وقد شرفت الحفل الختامي سعادة مديرة إدارة إلاشراف التربوي بمنطقة الرياض ألاستاذة ريم بنت محمد الراشد، 

، وأشارت الدكتورة فائزة بنت محمد   ورئيسة قسم البحث ومصادر املعلومات سعادة ألاستاذة أسماء الكثيري 

جامعة للدعم ألاكاديمي والخدمات الطالبية في كلمٍة لها إلى الفائز رئيسة لجنة املخيم ومستشارة معالي مديرة ال

سعي الجامعة لتوفير بيئة محفزة لإلبداع وتنمية القدرات واملهارات وذلك بالتنسيق مع إدارة التعليم بمنطقة 

املخيم  يالرياض والتي تفضلت بترشيح عدد من الطالبات املتفوقات في املرحلة الثانوية ، وتنوعت البرامج املقدمة ف

الكورية  –في املجاالت املختلفة من دينية، وثقافية، واجتماعية، وفي مجال الابتكار، وإلاعالم، واللغات )التركية 

الصحي الترفيهي، قدمها نخبة مميزة من كوادر جامعة ألاميرة نورة  إلانجليزية( ، والصحة والتغذية، و النادي  –

 3عمل، وتسعى الجامعة إلى أن يكون هذا املخيم الذي استمر ملدة بنت عبدالرحمن على هيئة محاضرات وورش 

 أسابيع انطالقة ملخيمات قادمة بمشيئة هللا تعالى ، وقدمت الفائز الشكر والتقدير ملعالي مديرة الجامعة.

 

 

 

http://www.eshraqlife.net/107186.html
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 م 2016 أغسطس 6-هـ 1437 ذو القعدة 3 السبت

علن عن الدفعة الثانية واألخرية للمرشحات للقبول 
ُ
جامعة األمرية نورة ت

  للعام اجلامعي املقبل
الثانية وألاخيرة من املرشحات للقبول والالتي لم يتم  الدفعة عنأعلنت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

-1437لحكومية بالرياض للعام الجامعي قبولهن عن طريق بوابة القبول الالكتروني املوحد للطالبات بالجامعات ا

 في تسجيلهتأكيد القبول بالدخول على الرابط وادخال رقم السجل املدني ورقم الجوال الذي تم  ويتم هـ1438

 5  إلى يوم ألاثنين املوافق  هـ1437/ 11/ 1  بوابة القبول الالكتروني املوحد للطالبات بدء من يوم الخميس املوافق

 .  اكمال اجراءات القبول الكترونياو   هـ1437/ 11/

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sra7h.com/?p=268757
http://www.sra7h.com/?p=268757
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 م 2016 أغسطس 29-هـ 1437 ذو القعدة 26اإلثنين 

جامعة األمرية نورة تفتح بوابة التخصيص للطالبات الالتي مل ينهني 
 السنة التحضريية

باب ادخال الرغبات للتسجيل في التخصصات للطالبات الالتي تواصل جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن فتح 

 هـ.1437\11\26ويستمر فتح البوابة إلى يوم غد، ألاثنين، املوافق  (،لم ينهين السنة التحضيرية )املسار العام

علًما بأنه سيتم  ، /https://ws.pnu.edu.sa/SIS1437S وأوضحت الجامعة الرابط الخاص ببوابة التخصيص وهو

تحديد التخصص والكلية بعد الانتهاء من تعبئة الرغبات حيث يتم التقديم وترتيب الرغبات بشكل الكتروني 

 ودون الحاجة ملراجعة العمادة.

ا 
ً
والتواصل مع قسم التخصيص من البريد الجامعي وسوف يتم الرد خالل  لالستفسار وخصصت الجامعة رابط

 .ساعة 12

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sra7h.com/?p=272490
http://www.sra7h.com/?p=272490
https://ws.pnu.edu.sa/SIS1437S/
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 م 2016 أغسطس 16-هـ 1437 ذو القعدة 13 األحد

 نورة.. فريق نسائي صيانة وقيادةبالصور.. مرتو جامعة األمرية 

ماليين متر مربع، لذا وتوفيًرا للوقت والجهد في هذه املساحة  8تبلغ مساحة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

قّدم جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لطالباتها ومنسوبيها، نظاَم نقل آلي عبارة عن 
ُ
، ”تروقطار م“الكبيرة، ت

نش يء ليسّهل عملية التنقل بين الكليات ومرافق 
ُ
جامعة ألاميرة نورة منذ اللبنة ” مترو“الجامعة، فقد تأسس أ

ألاولى لتأسيس الجامعة، واكتمل قبل اكتمال بعض مرافق الجامعة وبعض مبانيها، حيث تعاقبت عليه عدد من 

عد أكبر جامعية نسائية في العال
ُ
لة العاملية املختصة، وألن جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ت

ّ
، مالشركات املشغ

ولخصوصية املرأة السعودية، فهي تولي الكثير من النواحي داخل الجامعة لنساء متخصصات، فمنذ تأسيس 

 يقوم باإلشراف والقيادة للمشروع.املشروع واملسؤولون مدركون ضرورة تأسيس فريق عمل نسائي سعودي مدّرب 

شكل أربع دفعات، ثم عاد الفريق ملمارسة وتم انتقاء الفريق بعناية، ثم تّم إرساله للتدريب في الدنمارك على 

اته أمام املنصة، وتحرك” املترو“الجامعة يدوًيا ملدة عام كامل، حتى استطاع املهندسون من برمجة ” مترو“العمل في 

آلًيا، ولتنمية الفريق توالى استقبال طلبات التوظيف في مشروع قطار الجامعة، إذ كانت املوظفات ينقسمن إلى 

  ألابواب لفتح وإغالق ألابواب يدوًيا، وقسم القيادة. قسمين: قسم

ا لقيمة 
ً
لة بجهودها لتوحيد عمل املوظفات في القيادة والصيانة، ” املترو“وإدراك

ّ
في بيئة العمل قامت الشركة املشغ

موظفة من  17موظفة سعودية و 45ثم فتحت الشركة باب التوظيف للسعوديات حتى بلغ عددهن أكثر من 

، كمهندسات، وإلاسعافات ألاولّية” التكنكال“خرى، ثم تّم تطوير املوظفات من خالل إعطائهن دورات في جنسيات أ

والصيانة بشتى أنواعها، فأصبحت املوظفة السعودية تقوم أثناء عملها بأكثر من مهمة كالقيادة، وإلاشراف على 

والتوجيه وإلارشاد والتدريب، وإلاسعافات املحطات، وصيانة السكة الحديد، وخدمة العمالء، وصيانة املركبة، 

http://www.almowaten.net/2016/08/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%86/
http://www.almowaten.net/2016/08/%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%88%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%86/
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(، وإطفاء الحريق، والتعامل الصحيح مع حاالت الطوارئ كاإلخالء السريع، cprألاولية ودورة في إلانعاش القلبي )

كما التحق عدد منهن بدورات مدربات السالمة والصحة املهنية ألامريكية )أوشا(، ويشرف على هذه العملية )سوبر 

 عناصر نسائية فايزر( مشرف
ً

ات سعوديات طوال اليوم الدراس ي، وتستهدف الخطة أن يكون مركز التحكم مستقبال

  بالكامل.

موظًفا، من مهامهم تحريك القطار آلًيا، واعطاء ألامر، وإلاذن للموظفة  30ويتكون اليوم من فريق عمل رجالي يبلغ 

ه إلى قيادة يدوية أي ما يسمى )باي باص(، كما في حال حدوث أي أمر طارئ بالقطار؛ لتقوم بإصالحه بتحويل

تصاعدًيا )الخط  10إلى  1يقوم بتحريك القطارات آلًيا بين املحطات من  TDموظف يسمى  op1يوجد على قناة 

، ويقوم بتحريك القطار أيًضا op2على قناة  TDألازرق( وتنازلًيا )الخط البنفسجي(، وأيًضا يوجد موظف آخر 

التي تخدم العمادة وسكن أعضاء هيئة التدريس وبين محطات  F1&F2محطات الخط ألاخضر  أوتوماتيكًيا بين

أو ما  Op3التي تخدم النادي الرياض ي وسكن الطالبات، باإلضافة إلى موظف على قناة  S1&S2الخط ألاحمر 

، الخدمة أو نهايتها(، ويقوم بإرسال الرسائل الصوتية املباشرة مثل إرسال رسالة لإلعالن عن بداية OVSيسمى )

وإعطاء املسافرين التعليمات بعدم الاتكاء على ألابواب أو ألاكل والشرب داخل القطار أو املحطة أو رسائل الاعتذار 

وهي خاصة للصيانة فقط، ويقوم ” الاسكادا“عند حدوث خلل فني خارج عن إلارادة، وأيًضا يوجد قناة تسمى 

  من املدراء.باإلشراف على الكونترول فريق متخصص 

 19قطاًرا، يعمل منها يومًيا  22كلم، ويبلغ عدد القطارات جميًعا  12الجدير بالذكر أن سكة الحديد يبلغ طولها 

خطوط، وينقسم كل قطار إلى مركبتين مرتبطتين ببعضهما، حيث تتسع كل  4قطاًرا، كما يبلغ عدد الخطوط 

 300إلى  264لًسا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل قطار تقريًبا من راكًبا جا 12راكًبا واقًفا و 143مركبة ألكثر من 

م، ويتداخل مشروع امللك عبدالعزيز للنقل 400محطة بين كل محطة وأخرى  14راكب، بينما يبلغ عدد املحطات 

ت العام في العاصمة الرياض في جزء من الخط الرابع ملسار املترو مع أراض ي ومرافق جامعة ألاميرة نورة بن

 عبدالرحمن، حيث يمر الخط بمحاذاة طول السور الغربي من الجامعة، ويرتبط معها بشكل مباشر.
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 م 2016 أغسطس 21-هـ 1437 ذو القعدة 18األحد 

م 
ّ
دورة  222إجنازات ومشروعات مركز أحباث جامعة األمرية نورة.. قد

 تدريبية
ش ئ مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، بتمويل 

ُ
ان

من وزارة التعليم، من خالل عقد أبرمته الوزارة مع الجامعة، بعد فوز الجامعة بمبادرة املراكز الواعدة، بتاريخ 

 هـ.24/3/1432

التنظيمية والبحثية في مجال رصد القضايا واملشكالت التي تواجه املجتمع املركز العديد من إلانجازات  وحّقق

السعودي، وإجراء البحوث والدراسات حولها؛ بغية تقديم توصيات ومقترحات الحلول لها، برؤية واضحة تنص 

، ورسالة 
ً
 وإقليميا

ً
توفير تسعى لعلى التطلع نحو ريادة علمية في مجال البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة محليا

مناخ علمي مالئم، وذلك بتفعيل البحث العلمي، وتناول قضايا املجتمع ومشكالته، وخاصة ما يرتبط منها باملرأة، 

التدريس في صناعة السياسة الاجتماعية   للوصول ألنسب الحلول، واستثمار الكوادر املتخصصة من أعضاء هيئة

 للمساهمة في قيادة التنمية الشاملة على املستوى الوطني. وتقويمها، والتواصل مع املخططين وصناع القرار 

ويهدف مركز البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن؛ إلى توفير بيئة بحثية 

مدعمة ومعززة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا والباحثات الناشئات، كما يهدف 

م حركة البحث العلمي في الجامعة، وتعزيز التنمية العلمية والبشرية بما يحقق ألاهداف الوطنية عامة، لدع

وكذلك إثراء املعرفة في مجال الدراسات الاجتماعية ودراسات املرأة، ودعم التعاون وتوثيق العالقات بين الباحثين 

 في داخل اململكة وخارجها.

http://www.almowaten.net/?p=603698
http://www.almowaten.net/?p=603698
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جتماعية، وهو مجال واسع يتضمن املجال ألاسري ومجال الطفولة وذوي ويبرع املركز في مجال البحوث الا 

الاحتياجات الخاصة من املسنين وألايتام وذوي إلاعاقة وغيرهم من املشمولين ببرامج الرعاية الاجتماعية باملجتمع 

 السعودي.

ماعية والبشرية، وهو مجال كما يقدم الدعم في مجال دراسات املرأة، باإلضافة إلى تميزه في مجال التنمية الاجت

ذو شقين؛ الاجتماعي الذي يستهدف رفع مستوى الحياة الاجتماعية من حيث الصحة والتعليم واملستوى املعاش ي 

وخدمات الرعاية الاجتماعية بشتى أنواعها، واملجال البشري أو التنمية البشرية التي تستهدف التدابير والوسائل 

نصر البشري في التدريب والتعليم ونقل الخبرات وتنمية القدرات وتعديل السلوكيات التي تؤدي إلى تنمية كفاءة الع

والتوجهات والعالقات نحو ألافضل، وتتنوع املنجزات بين عدة مجاالت؛ ففي مجاالت الدراسات والبحوث، يدعم 

ي وتوسيع حث العلماملشروعات البحثية التي يقوم بتنفيذها باحثون أكاديميون، وذلك بغرض تشجيع الب  املركز

 عن املحاور 
ً
آفاقه وإلثراء املعرفة في مجال البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة، حيث يتم إلاعالن سنويا

 التي سيكون لها ألاولوية بالقبول والدعم.  البحثية

ت مة، تنوعطلب لتمويل مشاريع بحثية، نشر العديد منها في مجالت عاملية محك 100وتقدم إلى املركز ما يزيد عن 

موضوعاتها ضمن ألاولويات البحثية املعلنة كاملواطنة، واملسؤولية الاجتماعية، ومن أبرز هذه املشاريع تقييم 

الدور التنموي للجمعيات التعاونية في اململكة العربية السعودية، واستراتيجية وطنية مقترحة للمسؤولية 

جامعة التربوي في نشر ثقافة العمل التطوعي في املجتمع، ومدى الاجتماعية في اململكة العربية السعودية، ودور ال

 وعي املرأة السعودية بحقوق الطفل، وغيرها.

وُيجرى العمل في املرحلة الحالية على عدٍد من املشاريع البحثية ضمن ألاوليات البحثية للعام الحالي؛ مثل قضايا 

شراف مستقبل الشباب، وكذلك قضايا املرأة املجتمع السعودي املعاصر منها؛ كالتطرف والتعصب، واست
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السعودية على مشارف ألالفية الثالثة كالعمل، واملجالس البلدية، ومجلس الشورى، من أبرزها املعوقات التي 

تواجه الحراك النسوي في اململكة العربية السعودية، وواقع حقوق املرأة في نظام الخدمة املدنية، وتغيب وهروب 

 ات من البيت.. ألاسباب وُسبل الحد منها.الفتيات السعودي

أما في مجال طباعة الكتب والكتيبات التوعوية، فيركز املركز على دعم تأليف أو ترجمة أو شراء حقوق الكتب 

التي تعالج مشكالت مجتمعية واجتماعية وقضايا إنسانية  واملوضوعات الحديثةذات الجانب العملي التطبيقي، 

 لها أو آليات للتعامل معها، ومن أهم إلاصدارات التي نشرها امل
ً
 ركز إلايذاء اللفظي ضد الاطفال،وتقدم حلوال

  واملشكالت الاجتماعية والاقتصادية للزوجات ألاجنبيات املقترنات بأزواج سعوديين، والتكيف الشخص ي

 عي وألاسري والاقتصادي للمرأة السعودية املطلقة، ونظام التقاعد السعودي وتعامله مع املرأة.والاجتما

( دورة تدريبية، وورشة عمل، بلغ عدد املستفيدين من 222وفي مجال الدورات وورش العمل، فقد قدم املركز )

ستهدف تنمية مهارات النشر (، ومن ضمن ما قدمه املركز سلسلة دورات تدريبية مستمرة ت7356تلك الدورات )

، وبرنامج ISIالعلمي ألعضاء هيئة التدريس منها؛ قواعد البيانات العاملية للمجالت العلمية النشر ضمن كشاف 

واستخداماته لتوثيق املراجع، وتنمية القدرات البحثية والنشر في الدوريات البحثية  Endnoteإدارة املراجع 

، والعديد من ورش العمل التي تستهدف نشر ثقافة العمل الحر ودعم ISIفي مجالت العاملية، وآليات النشر الدولي 

رائدات ألاعمال بين طالبات جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، من خالل عقد خدمي بين املركز وصندوق 

 املئوية.

مجلس الشورى د. لطيفة  ومن أبرز ما قدمه املركز في هذا املجال، لقاًء بمناسبة يوم املرأة العالمي، مع عضو 

الشعالن، حول حقوق املرأة في املجتمع السعودي، تم من خالله طرح نبذة عن ثقافة حقوق املرأة، وإلاشارة إلى 

رح موجز لتاريخ تطور أوضاع املرأة السعودية منذ ألاربعينيات 
ُ
املؤثرات الرمزية التي غّيرت النظرة الحقوقية، كما ط
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النظامي وانتهاًء بمرحلة ألالفية الثالثة، حيث تعزيز مفهوم املرأة املواطنة، وكذلك قدم من مرحلة ما قبل التعليم 

، حيث تحددت ألاهداف باستشراف مستقبل املرأة السعودية ”استشراف مستقبل املرأة السعودية“املركز ملتقى 

تقبل يد صناع القرار في مسفي ظل الحراك النسوي في ضوء املتغيرات العاملية املعاصرة والوصول إلى نتائج تف

 واعد للمرأة السعودية، من خالل مشاركتها التنموية املخطط لها والتي تتوافق مع قيم املجتمع السعودي.

وخرج امللتقى بتوصيات جاء من أبرزها؛ مراجعة ألانظمة والتشريعات والقوانين التي تمثل بعض القيود على املرأة 

الشراكة والعقود الخدمية مع القطاعين العام والخاص، فاملركز يهتم بتعزيز  في املجتمع السعودي، أما في مجال

الشراكة مع القطاعين العام والخاص من خالل تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تسهم في خدمة املجتمع، من أهمها 

ك عة اليرمو ، ومركز بسمة بجام”نزاهة“هيئة حقوق إلانسان، وجمعية النهضة النسائية، وهيئة مكافحة الفساد 

بأستراليا، ومركز الدراسات  باألردن، ومنظمة العمل العربي بالقاهرة، ومركز دراسات املرأة بجامعة موناش

 الاجتماعية بجامعة القاهرة.

، مذكرة تفاهم علمي مع مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية؛ تهدف إلى تعزيز 
ً
كما وقع املركز مؤخرا

عي ومفهوم ألامن وأهميته في حياة الفرد والجماعة، واتفاقية تعاون بجامعة امللك سعود جوانب ألامن الاجتما

 باملركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب، وتهدف الاتفاقية إلى التعاون املشترك بين املركز ومركز أبحاث الشباب 
ً
ممثال

ة قضاياهم املختلفة، ويجرى العمل في مجال إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تخص فئة الشباب، ومعالج

 على اتفاقية مع املركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.

ويسعى مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة؛ إلى تحقيق أهداف رؤية اململكة العربية 

 بأهمية دور املرأة ، حيث يعمل على تقديم العديد من املقترحات واملبادرات 2030السعودية 
ً
لتفعيل ذلك، إيمانا

، ”دور النخب في القطاعين الحكومي والخاص“السعودية في املشاركة، حيث يسعى إلى إقامة لقاء علمي بعنوان 
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، وكذلك عمل برامج تثقيفية ملساهمة املرأة السعودية في 2030لتحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية 

منسوبات الجامعة وطالباتها، حيث سيعمل املركز على إعداد تلك البرامج وتقديمها  تحقيق الرؤية مستهدفة

 مساهمة منه لتحقيق ألاهداف التنموية للوطن.
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 م 2016 أغسطس 23-هـ 1437 ذو القعدة 20الثالثاء 

 يف جامعة األمرية نورةكتاب مبكتبة املرأة  1800
عد مكتبة املرأة في املكتبة املركزية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، ألاولى من نوعها في اململكة العربية 

ُ
ت

السعودية؛ وفًقا لرؤية الجامعة أن تكون منارة املرأة للمعرفة والقيم، ورسالة الجامعة حين أعلنت نفسها جامعة 

بريادتها التعليمية وأبحاثها العلمية، تسهم في بناء الاقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية  شاملة للمرأة؛ متميزة

 وعاملية.

ويهتم هذا القسم )مكتبة املرأة( بحصر إلانتاج الفكري الذي تقّدمه املرأة، وتقديم مجموعة من مصادر املعلومات 

الاحتياجات التعليمية والبحثية على املستوى التي تناقش موضوعات عن املرأة أو من نتاجها الفكري، وكذلك دعم 

 املحلي والوطني، من خالل جمع وتنظيم وترتيب أوعية املعلومات وتسهيل الوصول إليها تحت سقف واحد.

وتحضن مكتبة املرأة ما تنتجه املرأة من نتاج فكري أو ما يناقش شؤونها، والتي تمثل نصف املجتمع، واملساهمة 

رأة السعودية والعربية وألاجنبية، وكذلك توفير مصادر املعرفة للمرأة في شتى املجاالت، وتقديم في البناء الفكري للم

الخدمات املكتبية واملعلوماتية ملجتمع املستفيدات، مثل خدمات )إلاعارة الداخلية، إلاحاطة الجارية واستقبال 

 الوعي املعلوماتي والعملية التعليمية(.طالبات املكتبات وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، باإلضافة إلى دعم 

رة بمكتبة املرأة قرابة )
ّ
( كتاب تحتضنها املكتبة املركزية ذات الطراز 1800الجدير بالذكر، أن عدد الكتب املتوف

( متًرا مربًعا، تعمل وفق نظام تخزين 38.523املعماري الذي يعبر عن التراث العربي ألاصيل، وتقع على مساحة )

 ماليين كتاب. 5في طاقة استيعابية تصل إلى آلي للكتب 
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 م 2016 أغسطس 6-هـ 1437 ذو القعدة 3 السبت

طالبات جامعة االمرية نوره حيصدن جوائز معرض كوريا الدويل للمرأة 
 املخرتعة

ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، كلية الصحة وعلوم التأهيل، حصدت الطالبة ملياء وليد الصديقي من جامعة 

الجائزة الذهبية في ابتكار يستهدف ألاطفال املصابين بشق الحنك والذين يعانون من مشاكل في املص أثناء 

الرضاعة، بمشاركة وإشراف وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نسرين بنت ناصر العواجي، وذلك في معرض كوريا 

بينما حصلن وجدان العتيبي، وسميرة القحطاني، وفاطمة القحطاني من كلية   ،2016مرأة املخترعة الدولي لل

الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة على امليدالية الفضية البتكارهن وهو عبارة عن حذاء طبي يقوم 

كلية الصحة وعلوم التأهيل بتشخيص وعالج مرض التهاب رباط أسفل القدم، بإشراف املشرفة الطالبية في 

الدكتورة هدى زكريا، كما حصدن الطالبات من ذات الكلية والجامعة بدور املغربي، ومها القحطاني، وهدى 

املغربي الجائزة البرونزية، عن ابتكارهن الذي هو عبارة عن جهاز يعمل على تحفيز الجهاز العصبي، السمعي 

دة من جهتها أوضحت عمي تحت اشراف الدكتورة هدى زكريا. بية،والبصري للمرض ى املصابين بأمراض حسية عص

كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة لينا حماد أن كلية الصحة وعلوم التأهيل قد حصلت في نفس العام 

واملعرض البريطاني الدولي  ITEX2016 هـ على جوائز أخرى عاملية من املعرض املاليزي لالبتكار 1437-1436الدراس ي 

، منوهة بأن تشجيع الكلية ودعمها لالبتكارات يأتي مواكبا لرؤية اململكة العربية 2015لالختراعات والابتكارات 

لي وهندسها ولي و   التي دشنها خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه هللا 2030السعودية 

 من خالل الهدف الاستراتيجي الثالث لوزارة التعليم العهد صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن سلمان حفظه هللا

والذي نص على تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع والابتكار، وثمنت العميدة دور إدارة الجامعة ممثلة 

بمديرة الجامعة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل ووكيلة الجامعة للشؤون الصحية سعادة الدكتورة 

 د السقاف وجهودهم املبذولة في دعم كلية الصحة وعلوم التأهيل عامة وابتكارات الطالبات.سمر بنت محم

http://almnatiq.net/284199/?mobile=1
http://almnatiq.net/284199/?mobile=1
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 م 2016 أغسطس 13-هـ 1437 ذو القعدة 10 الخميس

 جامعة األمرية نورة تصنع بيئة جاذبة من خالل األنشطة
انطالقا من حرص جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على صنع بيئة جاذبة للطالبات في السنة التحضيرية  

تقيم وكالة الشؤون الصحية في الجامعة أنشطة طالبية طوال السنة التحضيرية، وتهدف هذه ألانشطة إلى تنمية 

سابقات ثقافية، ودورات تدريبية وورش املهارات ودعم أصحاب املواهب وألافكار، حيث تتنوع ألانشطة بين م

وفنية، ومعارض، وأنشطة توعوية،  اجتماعيةعمل، ومحاضرات ثقافية، ومناسبات وطنية وعاملية، وأنشطة 

وحمالت، وملتقيات، باإلضافة إلى الزيارات والرحالت العلمية، ومن بين ماتم إنجازه هذا العام مسابقة أصدقاء 

ا هزموا اليأس(، ومسابقة الرشاقة بالتعاون مع جمعية كيل وذلك في النادي الصحي البيئة، وقراءة في كتاب )هكذ

،ودورة تطوير الذات وبناء  (cpr) بالجامعة، ومن الدورات وورش العمل التي تم إنجازها محاضرة )وملاذا ال(، و

 طني، كما تخلل العامالشخصية، ومحاضرة )الحمل(، ومحاضرة )البحث العلمي(، باإلضافة إلى مناسبة اليوم الو 

املاض ي معرض السوق املفتوح )من صنع يدي(، باإلضافة إلى العديد من الحمالت مثل )اكفلي كتاب(، و)عيديات 

العامالت(، و)استضافة ألايتام(، وتوعية الجاليات غير املسلمة، و)كسوة الشتاء(، كما تخلل العام الدراس ي املاض ي 

مي ملرض ى الزهايمر، واليوم العالمي لشرب الحليب، وزيارة دار املسنين، من عدد من الفعاليات مثل اليوم العال

وكالة الجامعة للشؤون  وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر بنت محمد السقاف أن  جهتها أكدت

ودية عالس  تحقيق أهداف استراتيجية لجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتأهيل الفتاة  الصحية تهدف إلى

 متميزا من خالل الاهتمام واملتابعة للعملية التعليمية في الكليات الصحية والتركيز على جودة املنهج وجودة 
ً
تأهيال

 والقيمي واملهارى املخرج، لنضمن للخريجات من التخصصات الصحية املختلفة أعلى جودة من ألاداء العلمي 

ون الصحية تضع نصب أعينها خدمة املجتمع السعودي في وألاخالقي، وأوضحت السقاف أن وكالة الجامعة للشؤ 

 كافة املجاالت السيما الصحية التطوعية املختلفة.

 

 

 

 

http://almnatiq.net/287348/?mobile=1
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 م 2016 أغسطس 13-هـ 1437 ذو القعدة 10 الخميس

 نوال السالمة األوىل يف جامعة األمرية نورة

ألاول بين متميزات  على املركز ألاستاذة نوال السالمة  والبحث العلميحصلت مديرة مكتب الدراسات العليا  

هـ بعد تحقيقها أعلى درجة في معايير الترشيح لجائزة التميز كمعيار تقييم 1436/1437الجامعة للعام الجامعي 

 أداء العمل، والسلوك الوظيفي. والتميز فيألاداء الوظيفي، كااللتزام بوقت الدوام الرسمي، والانتاجية 

من جهتها قالت ألاستاذة نوال السالمة التي تولت إدارة مكتب الدراسات العليا و البحث العلمي منذ تعيينها في  

عاما من الدقة في العمل و اتقانه  13هـ )منذ أن كانت ست كليات متفرقة بمدينة الرياض ( بأن 1424عام 

الحديثة، وإلاملام بمهام املكتب والتعامل مع ضغوط العمل بروية و حرفية ، والوقوف على  باستخدام التقنيات

احتياجات منسوباته، وسرعة إنجاز وجودة و اكتمال العمل، والقدرة على تقديم حلول مبتكرة للتغلب على 

 املرونة و السالسة فيالصعوبات في العمل، والهدوء والحكمة والتنظيم واملحافظة على بيئة و أوقات العمل، و 

إدارة املكتب، وإظهار الحماس في العمل، واملساهمة في نقل الخبرات لآلخرين و اكتسابها منهم، كل ذلك كان من 

العوامل التي أهلتني وبحمد هللا لحصد املركز ألاول بين متميزات جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، و أشارت 

والعمل ضمن  ، و التمتع بالعالقات الجيدة مع الرؤساء و الزمالء و املراجعين، السالمة إلى أهمية أجواء العمل

مبينة أن متابعة وكيلة كلية التربية للدراسات العليا والبحث   املجموعات، وأثرها الكبير على عطاء املوظف وإنجازه،

وإلانجاز العالي، منوهة لعملها العلمي الدكتورة فوزية الدوسري دفعها لالستقرار والهدوء وبالتالي إلانتاجية 

فريق عمل منجز وفعال وفر لها بيئة عمل مريحة ومناسبة، ونوهت السالمة في حوارها ألهمية الدورات  ضمن 

التدريبية وورش العمل و أثرها في صقل شخصية املوظف و إثراء خبرته الوظيفية وتطويرها، حيث حصلت السالمة 

ة، باإلضافة إلى دبلوم سكرتارية عامة، ودبلوم حاسب آلي، ودورات متعددة من على دورات من معهد إلادارة العام

جامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن، وأوصت السالمة كل موظف وموظفة بمراقبة هللا عز وجل في جميع ألامور 

اء امات ألاسرة وأعبالحياتية، وأخذ ألامانة وإلاخالص في العمل بعين الاعتبار، وإدارة الوقت بحيث ال تطغى التز 

واملحافظة على أوقات العمل، واملحافظة على العالقات الجيدة مع جميع املنسوبات  ألامومة على واجبات العمل، 

 واملراجعات، و الاستفادة من جميع الدورات التدريبية التي تطرحها املؤسسة لتطوير ألاداء الوظيفي ملنسوباتها.

http://almnatiq.net/280372/?mobile=1
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 م 2016 أغسطس 24-هـ 1437 ذو القعدة 21األربعاء 

 كتاب يف مكتبة املرأة يف جامعة األمرية نورة 1800

تعد مكتبة املرأة في املكتبة املركزية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ألاولى من نوعها في اململكة العربية 

تكون منارة املرأة للمعرفة والقيم، ورسالة الجامعة حين اعلنت نفسها جامعة أن   السعودية وفقا لرؤية الجامعة

شاملة للمرأة متميزة بريادتها التعليمية وأبحاثها العلمية تسهم في بناء الاقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية، 

 م مجموعة من مصادر املعلوماتويهتم هذا القسم )مكتبة املرأة( بحصر إلانتاج الفكري الذي تقدمه املرأة، وتقدي

وكذلك دعم الاحتياجات التعليمية والبحثية على املستوى   التي تناقش موضوعات عن املرأة أو من نتاجها الفكري،

املحلي والوطني من خالل جمع وتنظيم وترتيب أوعية املعلومات وتسهيل الوصول إليها تحت سقف واحد، حيث 

نتجه املرأة من نتاج فكري أو ما يناقش شؤونها والتي تمثل نصف املجتمع، تقوم مكتبة املرأة باحتضان ما ت

السعودية والعربية وألاجنبية، وكذلك توفير مصادر املعرفة للمرأة في شتى   واملساهمة في البناء الفكري للمرأة

اطة الداخلية، إلاحاملجاالت، وتقديم الخدمات املكتبية واملعلوماتية ملجتمع املستفيدات مثل خدمات )إلاعارة 

ي دعم الوعي املعلومات  ، واستقبال طالبات املكتبات وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل، باإلضافة إلى)الجارية

   والعملية التعليمية .

( كتاب تحتضنها املكتبة املركزية ذات الطراز 1800الجدير بالذكر أن عدد الكتب املتوفرة بمكتبة املرأة قرابة )

(متر مربع، تعمل وفق نظام تخزين  38,523عن التراث العربي ألاصيل وتقع على مساحة ) يعبر  ذيالاملعماري 

 ماليين كتاب. 5  للكتب في طاقة استيعابية تصل إلى  آلي
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 م 2016 أغسطس 28-هـ 1437 ذو القعدة 25األحد 

حتقق مراكزا عاملية متقدمة يف تطبيق املعايري التقنية  "نورةجامعة االمرية "
 يف تعامالتها الداخلية

في فترة وجيزة حققت جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة باإلدارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت       

ليمية للقطاعات التع تكاملة وآلامنةاملثالثة مراكز عاملية متقدمة في مجال تطبيق املعايير و الحلول التقنية 

 الجامعة.الف من منسوبات  45و التي استفادت منها أكثر من  وإلادارية،والبحثية 

سية فئات رئي أربعتنقسم هذه الخدمات الى  متنوعة ملنسوباتهاخدمة الكترونية  30من  حاليا أكثر وتقدم الجامعة 

ظفين واملوظفات، خدمات اعضاء هيئة التدريس، وخدمات تتضمن: خدمات الطالبات والخريجات، خدمات املو 

الت الجامعة التطويرية للتحول الكلي للتعام ضمن مساعيويأتي وذلك  الالكترونية، الى البوابةالجامعة، باإلضافة 

إلالكترونية تماشيا مع التطور التكنولوجي السريع ولتسهيل الخدمات املقدمة ملنسوباتها وطالباتها في مختلف 

 الاقسام والعمادات والكليات.

عمر  ر عبدالعزيز بنوفي هذا الصدد اوضح املشرف العام على إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت الدكتو 

( بعد أن خضعت لعملية مراجعة 27001: 2013، ان الجامعة اجتازت مؤخرا متطلبات شهادة ألايزو ) السدحان 

:  2013أمن وسرية املعلومات ، مبينا ان شهادة ألايزو )   وتدقيق قياس مدى الالتزام بتطبيق املعايير العاملية في

 خاصة في أنظمة إدارة أمن املعلومات، حيث يتطلب  ( تعد من أبرز شهادات الاعتماد27001
ً
املعترف بها دوليا

الحصول عليها اتباع وتطبيق سياسات وإجراءات وأنظمة محددة لضمان الحفاظ عل سرية وأمن املعلومات 

 الخاصة باملستفيدين.

ر بما يتماش ى مع املخاط تحدد أدوار تطبيق وتشغيل وتطوير أنظمة إدارة املعلومات ان الشهادة ” واضاف السدحان 

التي قد تواجه املستخدمين ،وتعمل هذه الشهادة على تعزز ثقة املستفيدين وتطبيق أفضل املعايير الدولية والتي 

 لإلدارة ملواصلة اتباع أفضل 
ً
تحددها املنظمة الدولية للمعايير ألايزو، مؤكدا على أن هذا الاعتماد سيشكل حافزا

قدمة،أنظمة التحكم في املعلوما
ُ
عة الى ان الجام الفتا ت لجميع العمليات وإلاجراءات والخدمات إلالكترونية امل

حصلت على خطاب شكر وتهنئة بمناسبة حصولها على  ممثلة في إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت 
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 ور كترونية الحكومية الدكتمن سعادة مستشار وزير التعليم واملدير العام لبرنامج التعامالت الال  شهادة آلايزو 

 عبدالرحمن بن سليمان العريني.

 ضمن قائمة 
ً
 متقدما

ً
 نبي ”الفئة الخضراء ” وفي ذات السياق تبوأت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن موقعا

 للنظم إلالكترونية في مجال التعامالت الحكومية إلالكترونية، وذلك 
ً
 ئجنتا فقو الجهات الحكومية ألاكثر تطبيقا

لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية املقدمة في كافة القطاعات ” يسر ” مؤشر القياس السادس لبرنامج 

 الحكومية.

للتعامالت إلالكترونية تقييًما حكومًيا لقياس نضج الخدمات إلالكترونية الحكومية لجميع ” يسر“ ويعد برنامج

 حكومية،  160ؤسسات الحكومية، والتي تصل الى أكثر من قطاعات الدولة من هيئات، ووزارات، وجامعات وم
ً
جهة

 ” يّسر“وبناء على نتائج املؤشر فقد أصدر برنامج 
ً
 يصنف الجهات الحكومية إلى أربعة مستويات، وفقا

ً
تقريرا

 العالية.إلنجازها في تحويل خدماتها إلى خدمات إلكترونية في مستويات النضج 

لالطالع على احدث الانظمة التي  افت في آلاونة الاخيرة عدد من الجهات الحكومية الجدير بالذكر ان الادارة استض

إلدارة املعامالت الالكترونية وهو نظام إلكتروني ”  تراسل “  ومن ضمنها برنامج  قامت جامعة الاميرة نورة بتطبيقها

ية د الورقي والوثائق الداخلية والخارجثنائي اللغة )العربية وإلانجليزية(، يختص بإدارة ومتابعة جميع أنواع البري

صادر( على الشبكة، وأرشفتها إلكترونيا مع تأمين مسار ألاعمال الضروري إلرسال الوثائق التي تتطلب  –)وارد 

عمال محدد من موظفين محددين، كما يسهل وينظم عمليات تسجيل ومعالجة البريد الورقي، وكافة العمليات 

 امالت الداخلية شامال املعامالت الخاصة والبرقيات والسرية.للمعامالت الخارجية واملع
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 م 2016 أغسطس 30-هـ 1437 ذو القعدة 27الثالثاء 

 جامعة األمرية نورة تعزز البحث العلمي يف الكليات الصحية

تطوير القدرات وتحسين الجودة الخاصة بأعضاء هيئة التدريس   تحرص جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على

في مجاالت التعليم والبحث العلمي كهدف من أهداف غاياتها الاستراتيجية، حيث تقّدم الكليات الصحية أنشطة 

مهاراته وممارسته، تستهدف الطالبات متنوعة من دورات تدريبية وورش عمل تهدف لتعزيز البحث العلمي و 

وأعضاء هيئة التدريس وألاطباء والتمريض والصيدلة والاسنان وطالب الدراسات العليا، حيث تم في العام 

الكليات الصحية؛ ففي كلية التمريض تنوعت  إنجاز العديد من ألانشطة في  1437-1436الدراس ي املنصرم 

الطب في جامعة امللك سعود، وورش تدريبية عن أسالب البحث العلمي ورشة تدريبية في كلية   ألانشطة بين

 وفي كلية الصحة وعلوم  ، وكذلك ورش تدريبية في التكنولوجيا وتقنية املعلومات الصحية، CMEمعتمدة من 

بية يالتأهيل قام نادي البحث والابتكار ونادي قادة الصحة ونادي العالج الطبيعي بعقد العديد من البرامج التدر 

، وفي كلية الطب البشري قامت عدة أنشطة لتوعية الطالبات بمفهوم   وورش العمل في مجال البحث العلمي

الطب املبني على البراهين عن طريق املمارسة والتطبيق العلمي للتقييم النقدي للمقاالت العلمية العالجية 

نبها أكدت وكيلة الجامعة للشؤون الصحية والتشخيصية، إضافة إلى ورش العمل في طرق البحث العلمي، من جا

وكالة الجامعة للشؤون الصحية تهدف إلى تحقيق أهداف استراتيجية لجامعة ألاميرة   الدكتورة سمر السقاف أن

السعودية من خالل املتابعة للبحث العلمي ومهاراته وممارسته في الكليات   نورة بنت عبدالرحمن، لتأهيل الفتاة

 على املنهج واملخرج، لضمان أعلى جودة من ألاداء العلمي.الصحية والتركيز 
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 م 2016 أغسطس 6-هـ 1437 ذو القعدة 3 السبت

طالبات جامعة االمرية نوره حيصدن جوائز معرض كوريا الدويل للمرأة 
 املخرتعة

حصدت الطالبة ملياء وليد الصديقي من جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، كلية الصحة وعلوم التأهيل،  

الجائزة الذهبية في ابتكار يستهدف ألاطفال املصابين بشق الحنك والذين يعانون من مشاكل في املص أثناء 

ة نسرين بنت ناصر العواجي، وذلك في معرض كوريا الرضاعة، بمشاركة وإشراف وكيلة شؤون الطالبات الدكتور 

، بينما حصلن وجدان العتيبي، وسميرة القحطاني، وفاطمة القحطاني من كلية 2016الدولي للمرأة املخترعة 

الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة على امليدالية الفضية البتكارهن وهو عبارة عن حذاء طبي يقوم 

ض التهاب رباط أسفل القدم، بإشراف املشرفة الطالبية في كلية الصحة وعلوم التأهيل بتشخيص وعالج مر 

الدكتورة هدى زكريا، كما حصدن الطالبات من ذات الكلية والجامعة بدور املغربي، ومها القحطاني، وهدى 

العصبي، السمعي املغربي الجائزة البرونزية، عن ابتكارهن الذي هو عبارة عن جهاز يعمل على تحفيز الجهاز 

  تحت اشراف الدكتورة هدى زكريا. والبصري للمرض ى املصابين بأمراض حسية عصبية،

من جهتها أوضحت عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة لينا حماد أن كلية الصحة وعلوم التأهيل قد 

 ITEX2016املاليزي لالبتكار هـ على جوائز أخرى عاملية من املعرض  1437-1436حصلت في نفس العام الدراس ي 

، منوهة بأن تشجيع الكلية ودعمها لالبتكارات يأتي مواكبا 2015واملعرض البريطاني الدولي لالختراعات والابتكارات 

التي دشنها خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه  2030لرؤية اململكة العربية السعودية 

ير محمد بن سلمان حفظه هللا من خالل الهدف الاستراتيجي هللا وهندسها ولي ولي العهد صاحب السمو امللكي ألام

http://www.najeah.com/new/s/23511?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.najeah.com/new/s/23511?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter


113 

الثالث لوزارة التعليم والذي نص على تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع والابتكار، وثمنت العميدة دور 

إدارة الجامعة ممثلة بمديرة الجامعة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل ووكيلة الجامعة للشؤون الصحية 

عادة الدكتورة سمر بنت محمد السقاف وجهودهم املبذولة في دعم كلية الصحة وعلوم التأهيل عامة وابتكارات س

 الطالبات.
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 م 2016 أغسطس 15-هـ 1437 ذو القعدة 12 السبت

 كوريا الدويل للمرأة املخرتعةطالبات جامعة نورة حيصدن جوائز معرض 

حصدت الطالبة ملياء وليد الصديقي من جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، كلية الصحة وعلوم التأهيل،  

الجائزة الذهبية في ابتكار يستهدف ألاطفال املصابين بشق الحنك والذين يعانون من مشاكل في املص أثناء 

ؤون الطالبات د. نسرين العواجي، وذلك في معرض كوريا الدولي للمرأة الرضاعة، بمشاركة وإشراف وكيلة ش

 .2016املخترعة 

بينما حصلت وجدان العتيبي وسميرة القحطاني وفاطمة القحطاني من كلية الصحة وعلوم التأهيل في جامعة 

رباط  مرض التهاب ألاميرة نورة على امليدالية الفضية البتكارهن وهو عبارة عن حذاء طبي يقوم بتشخيص وعالج

أسفل القدم، بإشراف املشرفة الطالبية في كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة هدى زكريا، كما حصدت 

الطالبات من ذات الكلية والجامعة بدور املغربي، ومها القحطاني، وهدى املغربي الجائزة البرونزية، عن ابتكارهن 

از العصبي، السمعي والبصري للمرض ى املصابين بأمراض حسية الذي هو عبارة عن جهاز يعمل على تحفيز الجه

 عصبية وكن تحت اشراف الدكتورة هدى زكريا.

من جهتها، أوضحت عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل د. لينا حماد أن كلية الصحة وعلوم التأهيل قد حصلت 

واملعرض  ITEX2016املاليزي لالبتكار هـ على جوائز أخرى عاملية من املعرض  1437-1436في نفس العام الدراس ي 

 لصحيفة الرياض. 2015البريطاني الدولي لالختراعات والابتكارات 
ً
 وفقا
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 م 2016 أغسطس 14-هـ 1437 ذو القعدة 11 الجمعة

 األنشطة جامعة األمرية نورة تصنع بيئة جاذبة من خالل
انطالقا من حرص جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على صنع بيئة جاذبة للطالبات في السنة التحضيرية  

تقيم وكالة الشؤون الصحية في الجامعة أنشطة طالبية طوال السنة التحضيرية، وتهدف هذه ألانشطة إلى تنمية 

سابقات ثقافية، ودورات تدريبية وورش املهارات ودعم أصحاب املواهب وألافكار، حيث تتنوع ألانشطة بين م

وفنية، ومعارض، وأنشطة توعوية،  اجتماعيةعمل، ومحاضرات ثقافية، ومناسبات وطنية وعاملية، وأنشطة 

تم إنجازه هذا العام مسابقة أصدقاء  وحمالت، وملتقيات، باإلضافة إلى الزيارات والرحالت العلمية، ومن بين ما

ذا هزموا اليأس(، ومسابقة الرشاقة بالتعاون مع جمعية كيل وذلك في النادي الصحي البيئة، وقراءة في كتاب )هك

،ودورة تطوير الذات وبناء  (cpr) بالجامعة، ومن الدورات وورش العمل التي تم إنجازها محاضرة )وملاذا ال(، و

الوطني، كما تخلل العام الشخصية، ومحاضرة )الحمل(، ومحاضرة )البحث العلمي(، باإلضافة إلى مناسبة اليوم 

املاض ي معرض السوق املفتوح )من صنع يدي(، باإلضافة إلى العديد من الحمالت مثل )اكفلي كتاب(، و)عيديات 

العامالت(، و)استضافة ألايتام(، وتوعية الجاليات غير املسلمة، و)كسوة الشتاء(، كما تخلل العام الدراس ي املاض ي 

عالمي ملرض ى الزهايمر، واليوم العالمي لشرب الحليب، وزيارة دار املسنين، من عدد من الفعاليات مثل اليوم ال

وكالة الجامعة للشؤون  وكيلة الجامعة للشؤون الصحية الدكتورة سمر بنت محمد السقاف أن  جهتها أكدت

ودية السع  تحقيق أهداف استراتيجية لجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتأهيل الفتاة  الصحية تهدف إلى

 متميزا من خالل الاهتمام واملتابعة للعملية التعليمية في الكليات الصحية والتركيز على جودة املنهج وجودة 
ً
تأهيال

املخرج، لنضمن للخريجات من التخصصات الصحية املختلفة أعلى جودة من ألاداء العلمي واملهاري والقيمي 

لشؤون الصحية تضع نصب أعينها خدمة املجتمع السعودي في وألاخالقي، وأوضحت السقاف أن وكالة الجامعة ل

 كافة املجاالت السيما الصحية التطوعية املختلفة.
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 م 2016 أغسطس 15-هـ 1437 ذو القعدة 12 السبت

خيتتم النشاط الصيفي بالتعريف بالرؤية السعودية  "نورة العطاء"نادي 
2030 

اختتم نادي نورة العطاء التطوعي التابع لعمادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر بجامعة ألاميرة نورة بنت  

، بمعرٍض إبداعي من فنون طالبات “زينب بنت خزيمة ” عبدالرحمن، وبالتعاون مع النادي املوسمي الخامس 

 املركز، وقد تنوعت فعاليات البرنامج الصيفي خالل الفترة، بإق
ً
امة العديد من الفعاليات وألانشطة، مبتدئة

بتعريف امللتحقات في النادي باألعمال التطوعية وتحفيزهن عليها، ثم تعريف بذوي الاحتياجات الخاصة وطرق 

التعامل معهم، لتقديرهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات الحياة والسعي لتغيير نظرة الشفقة عليهم، إلى نظرة 

ية وإلارادة، كما أن حضور مركز التأهيل الشامل ضمن خطط النادي للمركز أضاف الكثير، فقد القدرة واملسؤول

 كان تجربة وتطبيق ملا تم تعلمه في طريقة التعامل معهن، وإدخال السرور لقلوبهن.

 للتعريف برؤية اململكة العربية السعودية 
ً
م النادي أيًضا ضمن برامجه املعدة حملة

ّ
والتي تعتمد على  2030ونظ

شعٍب طموح معظمه من الشباب برعاية خادم الحرمين الشريفين أيده هللا، وقيادة وتخطيط سمو ولي ولي العهد 

توعوية تخدم البيئة لتنشئة الطالبات واكسابهن صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن سلمان، ثم أقيمت حمالت 

إلايجابية تجاه بيئتهن املحيطة وتنمية القيم ألاخالقية البيئية لديهن، وتنوعت البرامج  الاتجاهاتمنذ الصغر 

 فاشتملت على الفنون بأنواعها، كالرسم، والتصوير، والخط، واملسرح.
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 كتاب يف مكتبة املرأة يف جامعة األمرية نورة 1800
تعد مكتبة املرأة في املكتبة املركزية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ألاولى من نوعها في اململكة العربية 

 لرؤية الجامعة أن تكون منارة املرأة 
ً
للمعرفة والقيم، ورسالة الجامعة حين أعلنت نفسها جامعة السعودية وفقا

 شاملة للمرأة متميزة بريادتها التعليمية وأبحاثها العلمية تسهم في بناء الاقتصاد املعرفي بشراكة مجتمعية وعاملية.

لومات املع ويهتم هذا القسم )مكتبة املرأة( بحصر إلانتاج الفكري الذي تقّدمه املرأة، وتقديم مجموعة من مصادر 

التي تناقش موضوعات عن املرأة أو من نتاجها الفكري، وكذلك دعم الاحتياجات التعليمية والبحثية على املستوى 

املحلي والوطني من خالل جمع وتنظيم وترتيب أوعية املعلومات وتسهيل الوصول إليها تحت سقف واحد، حيث 

ل نصف املجتمع، تقوم مكتبة املرأة باحتضان ما تنتجه املرأة من نتا
ّ
ج فكري أو ما يناقش شؤونها والتي تمث

 واملساهمة في البناء الفكري للمرأة السعودية والعربية وألاجنبية.
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ملياء "و  2016السعوديات يتألقن يف معرض كوريا الدويل للمرأة املخرتعة 
 حتقق اجلائزة الذهبية "الصديقي

حصدت الطالبة ملياء وليد الصديقي من جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، كلية الصحة وعلوم التأهيل، 

ذين يعانون من مشاكل في املص أثناء الجائزة الذهبية في ابتكار يستهدف ألاطفال املصابين بشق الحنك وال

الرضاعة، بمشاركة وإشراف وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نسرين بنت ناصر العواجي، وذلك في معرض كوريا 

، بينما حصلن وجدان العتيبي، وسميرة القحطاني، وفاطمة القحطاني من كلية 2016الدولي للمرأة املخترعة 

ميرة نورة على امليدالية الفضية البتكارهن حذاء طبي يقوم بتشخيص وعالج الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألا 

مرض التهاب رباط أسفل القدم، بإشراف املشرفة الطالبية في كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة هدى زكريا، 

ة، ائزة البرونزيكما حصدن الطالبات من ذات الكلية والجامعة بدور املغربي، ومها القحطاني، وهدى املغربي الج

عن ابتكارهن جهاز يعمل على تحفيز الجهاز العصبي، السمعي والبصري للمرض ى املصابين بأمراض حسية عصبية، 

  تحت اشراف الدكتورة هدى زكريا.

من جهتها أوضحت عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة لينا حماد أن كلية الصحة وعلوم التأهيل قد 

 ITEX2016هـ على جوائز أخرى عاملية من املعرض املاليزي لالبتكار  1437-1436م الدراس ي حصلت في نفس العا

، منوهة بأن تشجيع الكلية ودعمها لالبتكارات يأتي مواكبا 2015واملعرض البريطاني الدولي لالختراعات والابتكارات 

ن امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه التي دشنها خادم الحرمين الشريفي 2030لرؤية اململكة العربية السعودية 

هللا وهندسها ولي ولي العهد صاحب السمو امللكي ألامير محمد بن سلمان حفظه هللا من خالل الهدف الاستراتيجي 

الثالث لوزارة التعليم والذي نص على تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع والابتكار، وثمنت العميدة دور 

بمديرة الجامعة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل ووكيلة الجامعة للشؤون الصحية  إدارة الجامعة ممثلة

سعادة الدكتورة سمر بنت محمد السقاف وجهودهم املبذولة في دعم كلية الصحة وعلوم التأهيل عامة وابتكارات 

 الطالبات.
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حاضنة نورة العطاء التطوعي تنشر ثقافة العطاء بني طالبات األندية 
 املومسية بالرياض

عقدت إدارة نشاط الطالبات بتعليم الرياض شراكة مع نادي نورة العطاء التطوعي التابع لجامعة ألاميرة نورة 

مادة خدمة املجتمع والتعليم املستمر وذلك من خالل ألاندية املوسمية للبنات حيث بنت عبدالرحمن ممثلة بع

تم اطالق )حاضنة نورة العطاء( وتهدف إلى إثراء ونشر ثقافة وقيم العطاء التطوعي الوطني املستدام وتنظيم 

ين ألافراد العاملممارسة العمل التطوعي تحت أنظمة واضحة تستفيد منها جميع املنظمات الحكومية والخاصة و

في هذا املجال لتحقيق التكامل بينهما وخلق مفهوم جديد للعمل التطوعي الوطني وتنظيمه ليصبح عمل مؤسس ي 

مستدام يخدم الوطن وتغيير منظومة العمل التطوعي الوطني من املوسمية إلى صناعة إبداعية مستدامة تلبي 

  حاجات املجتمع املتغيرة .

ى بناء برامج مناسبة تخدم املجتمع بطريقة مهنية احترافية و دراسة احتياجات املجتمع كذلك تهدف الحاضنة إل

من ألاعمال التطوعية وتلبيتها وتدريب و تأهيل املتطوعات لتطوير قدراتهن في مجاالت التطوع ومنحهن رخص 

  العمل التطوعي الوطني .

ار التطوعي حيث قدم في املسار الترفيهي فعاليات والبرنامج مدته أسبوعان وله مساران املسار الترفيهي واملس

ومهرجانات الطبخ وكان شعارها صحتي تغذيتي إضافة إلى ملتقيات ثقافية وأدبية في مجال القراءة وتنظيم فعاليات 

 برامج تخصصية في  2030إثرائية للتعريف برؤية اململكة العربية السعودية 
ً
تحت شعار أنتِّ املستقبل وايضا

نون والزخرفة ، اما املسار التطوعي شمل التعريف باألعمال التطوعية في املؤسسات غير الربحية وكانت الخط والف

بعنوان اجتباء وبرنامج تطوعي لبيئتي من خالل القيام بالحمالت التطوعية والخدمة البيئية كالحفاظ على ألاطعمة 
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 إلاسهام في وإعادة التدوير وتقديم برامج لخدمة ألاطفال ذوي الاحتياجات ا
ً
لخاصة بشعار نعم أستطيع وايضا

خدمة وصيانة املرافق العامة والاحياء، واختتمت البرامج بمعرض احتوى أنشطة وأعمال الطالبات ومبادراتهم 

 .وعيمة من نادي نورة العطاء التطالجميلة التي بينت تفاعل الطالبات في ألاندية املوسمية مع جميع البرامج املقد
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 صيانة وقيادة "مرتو جامعة األمرية نورة بإشراف فريق نسائي"

املساحة ماليين متر مربع، لذا وتوفيرا للوقت والجهد في هذه  8تبلغ مساحة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

أنش يء ” قطار مترو“الكبيرة، تقّدم جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لطالباتها ومنسوبي نظام نقل آلي عبارة عن 

جامعة ألاميرة نورة منذ اللبنة الاولى ” مترو“ليسّهل عملية التنقل بين الكليات ومرافق الجامعة، فقد تأسس 

ق الجامعة وبعض مبانيها حيث تعاقبت عليه عدد من الشركات لتأسيس الجامعة واكتمل قبل اكتمال بعض مراف

املشغلة العاملية املختصة، وألن جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تعد أكبر جامعية نسائية في العالم، 

ولخصوصية املرأة السعودية، فهي تولي الكثير من النواحي داخل الجامعة لنساء متخصصات، فمنذ تأسيس 

سؤولون مدركين ضرورة تأسيس فريق عمل نسائي سعودي مدّرب يقوم باإلشراف والقيادة للمشروع، املشروع وامل

حيث تم إنتقاء الفريق بعناية ثم تم إرساله للتدريب في الدنمارك على شكل أربع دفعات، ثم عاد الفريق ملمارسة 

اته أمام املنصة، وتحرك” املترو“برمجة الجامعة يدويا ملدة عام كامل حتى استطاع املهندسين من ” مترو“العمل في 

، ولتنمية الفريق توالى استقبال طلبات التوظيف في مشروع قطار الجامعة، إذ كانت املوظفات ينقسمن الى 
ً
آليا

 في بيئة العمل قامت” املترو“قسمين: قسم ألابواب لفتح وإغالق ألابواب يدويا، وقسم القيادة، وإدراكا لقيمة 

جهودها لتوحيد عمل املوظفات في القيادة والصيانة، ثم فتحت الشركة باب التوظيف الشركة املشغلة ب

موظفة من جنسيات اخرى، ثم تم تطوير املوظفات  17موظفة سعودية و 45للسعوديات حتى بلغ عددهن اكثر من 

ت ا، فأصبحكمهندسات، والاسعافات الاولية، والصيانة بشتى انواعه” التقنيات“من خالل اعطائهن دورات في 

املوظفة السعودية تقوم اثناء عملها بأكثر من مهمة كالقيادة، وإلاشراف على املحطات، وصيانة السكة الحديد، 

 cprوخدمة العمالء، وصيانة املركبة، والتوجيه وإلارشاد والتدريب، وإلاسعافات ألاولية ودورة في الانعاش القلبي )

االت الطوارئ كاإلخالء السريع، كما التحق عدد منهن بدورات مدربات (، وإطفاء الحريق، والتعامل الصحيح مع ح

السالمة والصحة املهنية ألامريكية )اوشا(، ويشرف على هذه العملية مشرفات سعوديات طوال اليوم الدراس ي، 

ي لوتستهدف الخطة أن يكون مركز التحكم مستقبال عناصر نسائية بالكامل، حيث يتكون اليوم من فريق عمل رجا

موظفا، من مهامهم تحريك القطار آليا، واعطاء ألامر، وإلاذن للموظفة في حال حدوث اي امر طارئ  30يبلغ 
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موظف يسمى  op1بالقطار لتقوم بإصالحه بتحويله الى قيادة يدوية أي مايسمى )باي باص (، كما يوجد على قناة 

TD  ديا )الخط الازرق( وتنازليا )الخط البنفسجي(، تصاع 10الى 1يقوم بتحريك القطارات آليا بين املحطات من

ويقوم بتحريك القطار ايضا اوتوماتيكيا بين محطات الخط الاخضر  op2على قناة  TDوايضا يوجد موظف آخر 

F1&F2  التي تخدم العمادة وسكن اعضاء هيئة التدريس وبين محطات الخط الاحمرS1&S2  التي تخدم النادي

( ويقوم بإرسال الرسائل الصوتية  OVSاو مايسمى ) Op3باإلضافة إلى موظف على قناة الرياض ي وسكن الطالبات، 

املباشرة مثل إرسال رسالة لإلعالن عن بداية الخدمة او نهايتها، واعطاء املسافرين التعليمات بعدم الاتكاء على 

لل فني خارج عن إلارادة، وايضا الابواب او الاكل والشرب داخل القطار او املحطة او رسائل الاعتذار عند حدوث خ

وهي خاصة للصيانة فقط، ويقوم باإلشراف على الكونترول أو التحكمفريق متخصص ” الاسكادا“يوجد قناة تسمى 

  من املدراء.

 19قطار، يعمل منها يوميا  22كلم، ويبلغ عدد القطارات جميعا  12الجدير بالذكر أن سكة الحديد يبلغ طولها 

خطوط، وينقسم كل قطار إلى مركبتين مرتبطتين ببعضهما، حيث تتسع كل  4دد الخطوط قطار، كما يبلغ ع

راكب، بينما يبلغ عدد  300الى  264راكب ، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل قطار تقريبا من 155مركبة ألكثر من 

عام في العاصمة م، ويتداخل مشروع امللك عبدالعزيز للنقل ال 400محطة بين كل محطة وأخرى  14املحطات 

الرياض في جزء من الخط الرابع ملسار املترو مع أراض ي ومرافق جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، حيث يمر 

 الخط بمحاذاة طول السور الغربي من الجامعة ويرتبط معها بشكل مباشر.

 

 

 

 

 



123 

 م 2016 أغسطس 19-هـ 1437 ذو القعدة 16الجمعة 

 نظام آيل جبامعة نورة يستخرج الكتاب يف دقائق

( كأول جامعة في الشرق ASRSانفردت املكتبة املركزية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن باستخدام النظام ) 

ّد ماليين كتاب تضمها املكتبة، حيث يح ألاوسط تستخدم هذا النظام والثالثة عاملًيا، ليحل مشكلة تخزين خمسة

 12من مساحة التخزين املطلوبة بعشرة أضعاف، وذلك في مجموعة رفوف )مسارات( تخزين مزدوجة عددها 

  متر. 17,5مترا وطول  30بعمق 

كتابا لكل صندوق، تتفرع ملسارين  50صندوق تخزين بمتوسط سعة  90000وشملت الرفوف )املسارات( حوالي 

  من الطابق ألاول صعودا حتى الطابق الرابع للمكتبة املركزية.صغيرين 

( املعتمد في املكتبة ذا كفاءة )تكنولوجيا( عالية في تقنية التخزين ASRSويعتبر نظام التخزين والاسترجاع آلالي )

مواقع  نآلالي، ويتكون من مجموعة متنوعة من أنظمة التحكم بالكومبيوتر لتخزين واسترجاع الكتب تلقائيا م

  تخزين محددة.

يقوم الكمبيوتر بتوجيه آلة التخزين والاسترجاع إلى موقع التخزين الذي تم تحديده مسبقا ثم نقل العنصر إلى 

حيث يتم استالمه، ويتكون الجهاز من الجناح الثابت آللة التخزين والاسترجاع آلالي يتحرك بدرجة عامودية 

تخزين الكتب في غرف التخزين، وصناديق حمراء بالستيكية تستخدم وأفقية، وصناديق من الفوالذ تستخدم ل

لنقل الكتب من غرف أو وحدات التخزين إلى محطة الكتب، باإلضافة إلى وسائط النقل آلالية وهو جزء من نظام 

  التخزين والاسترجاع آلالي.

ي سترجاع آلالي بالنظام إلادار ويتم استرجاع الكتب عن طريق الباركود، حيث يرتبط برنامج نظام التخزين والا 

مل املخزن بالصندوق املطابق لنقله، فتستغرق العملية  دقيقة من  15باملكتبة، حيث تقوم بمطابقة باركود الحِّ

 رفع الطلب إلى أن يصل الكتاب. 
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طالبة بتعليم الرياض يستفدن من املخيم اإلثرائي الصيفي  70أكثر من 

 جبامعة نورة

اختتمت مبادرة املخيم الصيفي املنفذة من قبل جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لطالبات املرحلة الثانوية  

مديرة إلاشراف التربوي بالرياض ألاستاذة ريم الراشد ورئيسة قسم  بمنطقة الرياض فعالياتها بحفل حضرته

، يمالوطني ثم آيات من القرآن الكر بدأ الحفل بالسالم الكثيري. مهارات البحث باإلشراف التربوي ألاستاذة أسماء 

م على املخيبعد ذلك ألقت مستشارة مديرة جامعة ألاميرة نورة للدعم ألاكاديمي والخدمات الطالبية واملشرفة 

إلاثرائي الدكتورة فائزة بنت محمد الفايز كلمة رحبت فيها بالحضور وقالت : نفذ هذا املخيم بالتعاون بين الجامعة 

وإلادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حيث استضافت الجامعة أكثر من سبعين طالبة في الفصل الصيفي 

، ثم توالت فقرات الحفل حيث قدمت مجموعة من الطالبات لشغل أوقاتهن بما يعود عليهن بالنفع والفائدة 

كلمات عبرن فيها عن مشاعر السرور ألنهن استفدن من هذا املخيم ، كما قدمت مجموعة أخرى من الطالبات 

 عرض مرئي إلنجازاتهن .

من جانب ذي صلة قالت مديرة إلاشراف التربوي ألاستاذة ريم الراشد أن هذا املخيم الذي نفذ من خالل الشراكة 

املجتمعية مع جامعة ألاميرة نورة ألحقنا به أكثر من سبعين طالبة من طالبات املرحلة الثانوية بتعليم الرياض 

لفصل الصيفي حيث نسعى للمساهمة في إخراج نماذج ونأمل أن نحقق رسالة تتعدى بكثير مسألة سد الفراغ في ا

وأشادت الراشد بمبادرة الجامعة وشكرت الطالبات املشاركات على  الحياتية،رائعة ذات مواهب في كافة املجاالت 

 املخيم.حماسهن ومشاركتهن الفاعلة وحسن خلقهن أثناء تنفيذ فعاليات 

بوي ومنسقة املبادرة ألاستاذة أسماء الكثيري هذا املخيم كما قالت رئيسة قسم مهارات البحث باإلشراف التر 

مبادرة مجانية قدمتها جامعة ألاميرة نورة لطالبات املرحلة الثانوية بالرياض في الفصل الصيفي وهي عبارة عن 

 وهلل الحمد نحن اليوم رأينا أن الطالبات بدى على للطالبات،مخيم إثرائي يقدم مجموعة من البرامج التربوية 

 املخيم.محياهن السرور والغبطة ملا وجدن من نفع في هذا 

https://gaya-sa.org/85550.html?mobile=1
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نطقة ارة العامة للتعليم بموفي ختام الحفل قدمت مستشارة الجامعة الدكتورة فائزة الفائز درعآ تذكاري ملدير إلاد

ذكارية ت له استلمته نيابة عنه ألاستاذة ريم الراشد كما قدمت الفائز دروعآ تكريماألاستاذ محمد املرشد  ضالريا

ملديرة إلاشراف ألاستاذة ريم الراشد وملنسقة املخيم واملسؤولة عن ترشيح الطالبات ألاستاذة أسماء املثيري وكرمت 

هذا وأقيم معرص مصاحب الحفل حضره الجميع واحتوى على أعمال نفذتها الطالبات  الفائز الطالبات املشاركات.

 خالل تواجدهن في هذا املخيم.
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 جامعة نورة تعاجل تغيب وهروب الفتيات بالدراسات

يعمل مركز ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على  

املشروعات البحثية ضمن ألاوليات للعام الحالي منها قضايا املجتمع السعودي املعاصرة كالتطرف عدد من 

والتعصب، واستشراف مستقبل الشباب، وكذلك قضايا املرأة السعودية على مشارف الالفية الثالثة كالعمل، 

وي في اململكة، وواقع حقوق واملجالس البلدية، ومجلس الشورى، من أبرزها املعوقات التي تواجه الحراك النس

ما وقع ك املرأة في نظام الخدمة املدنية، وتغيب وهروب الفتيات السعوديات من البيت، ألاسباب وسبل الحد منها.

املركز مؤخًرا مذكرة تفاهم علمي مع مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية تهدف إلى تعزيز جوانب ألامن 

أهميته في حياة الفرد والجماعة، ويسعى مركز ألابحاث إلى تحقيق أهداف رؤية اململكة الاجتماعي ومفهوم ألامن و 

لتحقيق أهداف « دور النخب في القطاعين الحكومي والخاص»حيث يسعى إلى إقامة لقاء علمي بعنوان  2030

  .2030رؤية 

د عن الدعم، وقد تقدم إلى املركز ما يزيويتم إلاعالن سنوًيا عن املحاور البحثية التي سيكون لها ألاولوية بالقبول و 

طلب تمويل مشروعات بحثية نشر العديد منها في مجالت عاملية محكمة، ومن أبرز املشروعات تقييم الدور  100

 التنموي للجمعيات التعاونية في اململكة، واستراتيجية وطنية مقترحة للمسؤولية الاجتماعية في اململكة. 
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 م 2016 سبتمبر 2-هـ 1437 قعدةذو ال 30الجمعة 

ر البيئة البحثية وتدعم دراسات املرأة
ّ
 جامعة األمرية نورة توف

انش ئ مركز الابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة بجامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن بتمويل 

 24من وزارة التعليم من خالل عقد ابرمته الوزارة مع الجامعة بعد فوز الجامعة بمبادرة املراكز الواعدة بتاريخ 

التنظيمية والبحثية في مجال رصد القضايا واملشكالت التي هـ، وقد أنجز املركز العديد من إلانجازات 1432/ 3/

تواجه املجتمع السعودي وإجراء البحوث والدراسات حولها بغية تقديم توصيات ومقترحات الحلول لها، برؤية 

واضحة تنص على التطلع نحو ريادة علمية في مجال البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة محليا وإقليميا، ورسالة 

لتوفير مناخ علمي مالئم وذلك بتفعيل البحث العلمي وتناول قضايا املجتمع ومشكالته وخاصة ما يرتبط  تسعى

منها باملرأة للوصول ألنسب الحلول، واستثمار الكوادر املتخصصة من أعضاء هيئة التدريس في صناعة السياسة 

في قيادة التنمية الشاملة على املستوى الاجتماعية وتقويمها والتواصل مع املخططين وصناع القرار للمساهمة 

الوطني، ويهدف مركز البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن إلى توفير بيئة 

بحثية مدعمة ومعززة للباحثين من أعضاء هيئة التدريس وطالبات الدراسات العليا والباحثات الناشئات، كما 

ث العلمي في الجامعة، وتعزيز التنمية العلمية والبشرية بما يحقق ألاهداف الوطنية عامة، يهدف لدعم حركة البح

وكذلك إثراء املعرفة في مجال الدراسات الاجتماعية ودراسات املرأة، ودعم التعاون وتوثيق العالقات بين الباحثين 

و مجال واسع يتضمن املجال الاسري في داخل اململكة وخارجها، ويبرع املركز في مجال البحوث الاجتماعية وه

ومجال الطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة من املسنين وألايتام وذوي الاعاقة وغيرهم من املشمولين ببرامج 

الرعاية الاجتماعية باملجتمع السعودي، كما يقدم الدعم في مجال دراسات املرأة، باإلضافة إلى تميزه في مجال 

ية وهو مجال ذو شقين الاجتماعي الذي يستهدف رفع مستوى الحياة الاجتماعية من التنمية الاجتماعية والبشر 

حيث الصحة والتعليم واملستوى املعاش ي وخدمات الرعاية الاجتماعية بشتى أنواعها. واملجال البشري او التنمية 

التعليم ونقل التدريب و البشرية التي تستهدف التدابير والوسائل التي تؤدي إلى تنمية كفاءة العنصر البشري في 

الخبرات وتنمية القدرات وتعديل السلوكيات والتوجهات والعالقات نحو ألافضل، وتتنوع منجزات بين عدة مجاالت 

ففي مجاالت الدراسات والبحوث يدعم املركز املشروعات البحثية التي يقوم بتنفيذها باحثون أكاديميون، وذلك 
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اقه وإلثراء املعرفة في مجال البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة حيث بغرض تشجيع البحث العلمي وتوسيع آف

 عن املحاور البحثية التي سيكون لها ألاولوية بالقبول والدعم، وقد تقدم إلى املركز ما يزيد عن 
ً
يتم إلاعالن سنويا

يات ضمن ألاولو  طلب تمويل مشاريع بحثية نشر العديد منها في مجالت عاملية محكمة ، تنوعت موضوعاتها 100

البحثية املعلنة كاملواطنة، واملسؤولية الاجتماعية، ومن أبرز هذه املشاريع تقييم الدور التنموي للجمعيات 

التعاونية في اململكة العربية السعودية، واستراتيجية وطنية مقترحة للمسؤولية الاجتماعية في اململكة العربية 

ر ثقافة العمل التطوعي في املجتمع، ومدى وعي املرأة السعودية بحقوق السعودية، ودور الجامعة التربوي في نش

الطفل، وغيرها، ويجري العمل في املرحلة الحالية على عدد من املشاريع البحثية ضمن ألاوليات البحثية للعام 

ك لالحالي مثل قضايا املجتمع السعودي املعاصر منها كالتطرف والتعصب، واستشراف مستقبل الشباب، وكذ

قضايا املرأة السعودية على مشارف الالفية الثالثة كالعمل، واملجالس البلدية، ومجلس الشورى، من أبرزها 

املعوقات التي تواجه الحراك النسوي في اململكة العربية السعودية، وواقع حقوق املرأة في نظام الخدمة املدنية، 

ل الحد منها، أما في مجال طباعة الكتب والكتيبات وتغيب وهروب الفتيات السعوديات من البيت ألاسباب وسب

التوعوية فيركز املركز على دعم تأليف أو ترجمة أو شراء حقوق الكتب ذات الجانب العملي التطبيقي، و 

 لها أو آليات للتعامل 
ً
املوضوعات الحديثة التي تعالج مشكالت مجتمعية واجتماعية وقضايا إنسانية وتقدم حلوال

م إلاصدارات التي نشرها املركز إلايذاء اللفظي ضد الاطفال،واملشكالت الاجتماعية والاقتصادية معها و من أه

للزوجات ألاجنبيات املقترنات بأزواج سعوديين، والتكيف الشخص ي والاجتماعي وألاسري والاقتصادي للمرأة 

الدورات وورش العمل فقد قدم السعودية املطلقة، ونظام التقاعد السعودي وتعامله مع املرأة، أما في مجال 

( ومن ضمن ما قدمه املركز 7356( دورة تدريبية وورشة عمل بلغ عدد املستفيدين من تلك الدورات )222املركز )

سلسلة دورات تدريبية مستمرة تستهدف تنمية مهارات النشر العلمي ألعضاء هيئة التدريس منها؛ قواعد البيانات 

واستخداماته لتوثيق املراجع،  Endnote، وبرنامج إدارة املراجعISIشر ضمن كشافالعاملية للمجالت العلمية الن

، والعديد من ISIوتنمية القدرات البحثية والنشر في الدوريات البحثية العاملية، آليات النشر الدولي في مجالت

الاميرة نورة بنت ورش العمل التي تستهدف نشر ثقافة العمل الحر ودعم رائدات الاعمال بين طالبات جامعة 

  عبدالرحمن من خالل عقد خدمي بين املركز وصندوق املئوية .

ومن أبرز ماقدم املركز في هذا املجال لقاًءا بمناسبة يوم املرأة العالمي مع عضو مجلس الشورى د. لطيفة الشعالن 
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، وإلاشارة إلى املؤثرات  حول حقوق املرأة في املجتمع السعودي، تم من خالله طرح نبذه عن ثقافة حقوق املرأة

 لتاريخ تطور أوضاع املرأة السعودية منذ ألاربعينيات من 
ً
رح موجزا

ُ
الرمزية التي غّيرت النظرة الحقوقية ، كما ط

مرحلة ما قبل التعليم النظامي وانتهاًء بمرحلة ألالفية الثالثة، حيث تعزيز مفهوم املرأة املواطنة، وكذلك قدم 

حيث تحددت ألاهداف باستشراف مستقبل املرأة السعودية ” اف مستقبل املرأة السعوديةاستشر ” املركز ملتقى 

في ظل الحراك النسوي في ضوء املتغيرات العاملية املعاصرة والوصول إلى نتائج تفيد صناع القرار في مستقبل 

رج ملجتمع السعودي وقد خواعد للمرأة السعودية من خالل مشاركتها التنموية املخطط لها والتي تتوافق مع قيم ا

امللتقى بتوصيات جاء من أبرزها مراجعة ألانظمة والتشريعات والقوانين التي تمثل بعض القيود على املرأة في 

املجتمع السعودي، أما في مجال الشراكة والعقود الخدمية مع القطاعين العام والخاص، فاملركز يهتم بتعزيز 

من خالل تنفيذ مشاريع بحثية مشتركة تسهم في خدمة املجتمع، من أهمها الشراكة مع القطاعين العام والخاص 

، ومركز بسمة بجامعة اليرموك ”نزاهة“هيئة حقوق الانسان، وجمعية النهضة النسائية، وهيئة مكافحة الفساد 

اسات باألردن، ومنظمة العمل العربي بالقاهرة، ومركز دراسات املرأة بجامعة موناش باستراليا، ومركز الدر 

 مذكرة تفاهم علمي مع مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة 
ً
الاجتماعية بجامعة القاهرة، كما وقع املركز مؤخرا

الداخلية تهدف إلى تعزيز جوانب ألامن الاجتماعي و مفهوم ألامن وأهميته في حياة الفرد والجماعة، واتفاقية تعاون 

 املركز الوطني ألب
ً
حاث قضايا الشباب وتهدف الاتفاقية إلى تأطير التعاون املشترك بين بجامعة امللك سعود ممثال

املركز ومركز أبحاث الشباب في مجال إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تخص فئة الشباب، ومعالجة 

  قضاياهم املختلفة، ويجري العمل على اتفاقية مع املركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.

ألابحاث الواعدة في البحوث الاجتماعية ودراسات املرأة إلى تحقيق أهداف رؤية اململكة العربية  ويسعى مركز 

 بأهمية دور املرأة  2030السعودية 
ً
حيث يعمل على تقديم العديد من املقترحات واملبادرات لتفعيل ذلك إيمانا

 ”خب في القطاعين الحكومي والخاصدور الن“السعودية في املشاركة حيث يسعى إلى إقامة لقاء علمي بعنوان 

وكذلك عمل برامج تثقيفية ملساهمة املرأة السعودية في  2030لتحقيق أهداف رؤية اململكة العربية السعودية 

سيعمل املركز على إعداد تلك البرامج وتقديمها  تحقيق الرؤية مستهدفة منسوبات الجامعة وطالباتها حيث

 وية للوطن.مساهمة منه لتحقيق ألاهداف التنم
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فريجن موبايل السعودية تتعاون مع جامعة األمرية نورة لتطوير مهارات 

 الطالبات بقطاع االتصاالت

 بتعاون مع جامعة ألاميرة نورة وجامعة مدينة دبلن ملساعدة الطالبات في  
ً
قامت فيرجن موبايل السعودية مؤخرا

تطوير املهارات التي يتطلبها قطاع الاتصاالت ملواجهة التحديات املستقبلية. حيث تعتبر اول مشاركة مكونة من 

  لك ملدة اربعة شهور تقريبا.مجموعة طالبات في برنامج الاتصاالت التدريبي املكثف وذ

ويركز البرنامج في املقام ألاول على موضوعات التسويق، والاتصاالت، ووسائل التواصل الاجتماعي والرقمي و 

عت لتمكين املرأة بشكل خاص والشباب السعودي بشكل عام، وبإدارة وإشراف مجموعة من الخبراء لنقل  ُوضِّ

  خبراتهم للشباب السعودي.

حالوي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل السعودية حول هذا البرنامج قائال. "إن هذا املشروع، وعلق فؤاد 

 الخبرة املباشرة على أرض الواقع، ليزيد املهارات الكتسابيقدم الفرص للطالبات في اململكة العربية السعودية 

  ”.في الحياة العمليةملواجهة التحديات والصعوبات  الاستعدادالالزمة ليكونوا على اتم 

واضاف فؤاد حالوي: "تستمر فيرجن موبايل السعودية بتأكيد التزامها ودعمها للمجتمع، حيث ُيبين هذا البرنامج 

جديتنا والتزامنا بتقديم املزيد. فاململكة العربية السعودية تمر في مرحلة تحول وتطور كبير على جميع ألاصعدة، 

اقتصاد مبني على املعرفة. وفي مثل هذه الشراكات،  ودفعهم نحو القوة العاملة وذلك الستمرارها بالتنويع في 

  نستطيع تنمية وتمكين القوى العاملة السعودية التي من شأنها أن تلهم ألاجيال القادمة."

، نافذة لجذب املزيد من النساء السعوديات لدعمهم في قطاع الاتصاالت باململكة ا
ً
عربية لويعتبر هذا البرنامج أيضا

التعاون مع ب تنظيمهالسعودية. حيث يتم تقديم شهادة لكل طالبة مشاركة في نهاية البرنامج التدريبي، والذي تم 

http://www.najdnews.com/new/s/33236?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
http://www.najdnews.com/new/s/33236?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter
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 للتعاون مع جامعة ألاميرة نورة ويشمل التعاون تقديم 
ً
 DCUجامعة مدينة دبلن بإيرلندا، والتي انضمت مؤخرا

  لبرنامجين أكاديميين ملرحلة البكالوريوس.

فيرجن موبايل السعودية بأن يلهم البرنامج التدريبي مجموعة اخرى من الطالبات السعوديات، في الوقت تأمل 

 الذي تواصل فيرجن موبايل مهمتها لجعل خدمة الهاتف املحمول ألافضل في اململكة.
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 م 2016 أغسطس 22-هـ 1437 ذو القعدة 19اإلثنين 

فريجن موبايل السعودية تتعاون مع جامعة األمرية نورة لتطوير مهارات 

 الطالبات بقطاع االتصاالت

 بتعاون مع جامعة ألاميرة نورة وجامعة مدينة دبلن ملساعدة الطالبات في  
ً
قامت فيرجن موبايل السعودية مؤخرا

بها قطاع الاتصاالت ملواجهة التحديات املستقبلية. حيث تعتبر اول مشاركة مكونة من تطوير املهارات التي يتطل

 مجموعة طالبات في برنامج الاتصاالت التدريبي املكثف وذلك ملدة اربعة شهور تقريبا.

مي والرقويركز البرنامج في املقام ألاول على موضوعات التسويق، والاتصاالت، ووسائل التواصل الاجتماعي 

عت لتمكينوُو  املرأة بشكل خاص والشباب السعودي بشكل عام، وبإدارة وإشراف مجموعة من الخبراء لنقل  ضِّ

 خبراتهم للشباب السعودي.

روع، إن هذا املش“وعلق فؤاد حالوي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل السعودية حول هذا البرنامج قائال. 

 الخبرة املباشرة على أرض الواقع، ليزيد املهارات الكتسابيقدم الفرص للطالبات في اململكة العربية السعودية 

 ”.والصعوبات في الحياة العمليةملواجهة التحديات  الاستعدادالالزمة ليكونوا على اتم 

تستمر فيرجن موبايل السعودية بتأكيد التزامها ودعمها للمجتمع، حيث ُيبين هذا البرنامج “واضاف فؤاد حالوي: 

جديتنا والتزامنا بتقديم املزيد. فاململكة العربية السعودية تمر في مرحلة تحول وتطور كبير على جميع ألاصعدة، 

اقتصاد مبني على املعرفة. وفي مثل هذه الشراكات،  ودفعهم نحو تنويع في القوة العاملة وذلك الستمرارها بال

 ”نستطيع تنمية وتمكين القوى العاملة السعودية التي من شأنها أن تلهم ألاجيال القادمة.

http://www.unlimitnews.com/?p=23720
http://www.unlimitnews.com/?p=23720
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، نافذة لجذب املزيد من النساء السعوديات لدعمهم في قطاع الاتصاالت با
ً
لكة العربية ملمويعتبر هذا البرنامج أيضا

التعاون مع ب تنظيمهالسعودية. حيث يتم تقديم شهادة لكل طالبة مشاركة في نهاية البرنامج التدريبي، والذي تم 

 للتعاون مع جامعة ألاميرة نورة ويشمل التعاون تقديم بإيرلندا دبلنجامعة مدينة 
ً
 DCU، والتي انضمت مؤخرا

 .لبرنامجين أكاديميين ملرحلة البكالوريوس

تأمل فيرجن موبايل السعودية بأن يلهم البرنامج التدريبي مجموعة اخرى من الطالبات السعوديات، في الوقت 

 الذي تواصل فيرجن موبايل مهمتها لجعل خدمة الهاتف املحمول ألافضل في اململكة.
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 م 2016 أغسطس 19-هـ 1437 ذو القعدة 16الجمعة 

 «األمرية نورة"اختتام فعاليات املخيم الصيفي لطالبات الثانوية جبامعة 

ياض املرحلة الثانوية بمنطقة الر  املخيم الصيفي لطالبات اختتمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، فعاليات 

بحفل بهيج حضرته مديرة إلاشراف التربوي بالرياض ألاستاذة ريم الراشد ورئيسة قسم مهارات البحث باإلشراف 

 التربوي ألاستاذة أسماء الكثيري.

يم إلاثرائي الدكتورة فائزة بنت محمد الفايز كلمة قالت خاللها إن هذا املخيم تم بالتعاون وألقت املشرفة على املخ

بين الجامعة وإلادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حيث استضافت الجامعة أكثر من سبعين طالبة في الفصل 

 الصيفي لشغل أوقاتهن بما يعود عليهن بالنفع والفائدة.

ف التربوي ألاستاذة ريم الراشد بمبادرة الجامعة وشكرت الطالبات املشاركات على حماسهن وأشادت مديرة إلاشرا

ومشاركتهن الفاعلة وحسن خلقهن أثناء تنفيذ فعاليات املخيم، آملة أن يحقق املخيم رسالة تتعدى بكثير مسألة 

 ت الحياتية.سد الفراغ في الفصل الصيفي، في إخراج نماذج رائعة ذات مواهب في كافة املجاال 

خيم هذا امل“وقالت رئيسة قسم مهارات البحث باإلشراف التربوي ومنسقة املبادرة ألاستاذة أسماء الكثيري إن 

مبادرة مجانية قدمتها جامعة ألاميرة نورة لطالبات املرحلة الثانوية بالرياض في الفصل الصيفي وهو عبارة عن 

ة للطالبات، وهلل الحمد نحن اليوم رأينا أن الطالبات بدى على مخيم إثرائي يقدم مجموعة من البرامج التربوي

 ”.محياهن السرور والغبطة ملا وجدن من نفع في هذا املخيم

http://www.elwehda.com/arab-world/586007/اخر-الاخبار-اليوم---الرياض-اختتام-فعاليات-المخيم-الصيفي-لطالبات-الثانوية-بجامعة-الأميرة-نورة.html
http://www.elwehda.com/arab-world/586007/اخر-الاخبار-اليوم---الرياض-اختتام-فعاليات-المخيم-الصيفي-لطالبات-الثانوية-بجامعة-الأميرة-نورة.html
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من املخيم، كما قدمن عرض مرئي إلنجازاتهن، وعرضن أعمالهن  وعبرن الطالبات عن مشاعر السرور الستفادتهن

 ى على أعمال نفذتها الطالبات خالل تواجدهن في هذا املخيم.املعرض املصاحب للحفل والذي احتو  أمام الزوار في

منطقة العامة للتعليم ب وفي ختام الحفل، قدمت مستشارة الجامعة الدكتورة فائزة الفائز درعآ تذكاري ملدير إلادارة

آ تذكارية وعألاستاذ محمد املرشد تكريمآ له استلمته نيابة عنه ألاستاذة ريم الراشد كما قدمت الفائز در  ضالريا

ملديرة إلاشراف ألاستاذة ريم الراشد وملنسقة املخيم واملسؤولة عن ترشيح الطالبات ألاستاذة أسماء املثيري وكرمت 

 املشاركات.الفائز الطالبات 
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 م 2016 أغسطس 4-هـ 1437 ذو القعدة 1 الخميس

   جامعة نورة ( تنظم معرض ) ما يرسخ يف الذاكرة ( )

 

نظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في طالبات كلية التصاميم والفنون بالتعاون مع غاليري مدار 

املصممين بالرياض، يوم أمس ألاول املعرض الخيري "ما يرسخ في الذاكرة"، واستضاف جمعية دار الحضانة 

بالرياض، وذلك ضمن متطلب التدريب امليداني من خالل إقامة معارض تشكيلية خارج الجامعة. وعبر الاجتماعية 

املشاركون في هذا املعرض عن جملة من املشاعر وألاحاسيس الراسخة في ذهنية النفس البشرية، وما تحمله من 

مبهجة؛ وقد أتت املواضيع  مواقف ولحظات بقيت عالقة في الذاكرة، سواء كانت: حزينة/ مفرحة، أو مؤملة/

 وأبعادها الانسانية. كقصص فنية هادفة عبر لوحات فنية، تميزت في قوتها وتعددية أساليبها ومواضيعها

 لفن ألاداء حكى قصة انتهت برسائل هادفة معبرة، وذلك بطريقة عرض جديدة ومميزة.
ً
 كما تخلل املعرض عرضا

 

http://www.ksa2d.com/new/s/24204
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 م 2016 أغسطس 6-هـ 1437 ذو القعدة 3 السبت

طالبات جامعة االمرية نوره حيصدن جوائز معرض كوريا الدويل للمرأة 

 املخرتعة

حصدت الطالبة ملياء وليد الصديقي من جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، كلية الصحة وعلوم التأهيل،  

الجائزة الذهبية في ابتكار يستهدف ألاطفال املصابين بشق الحنك والذين يعانون من مشاكل في املص أثناء 

ناصر العواجي، وذلك في معرض كوريا الرضاعة، بمشاركة وإشراف وكيلة شؤون الطالبات الدكتورة نسرين بنت 

، بينما حصلن وجدان العتيبي، وسميرة القحطاني، وفاطمة القحطاني من كلية 2016الدولي للمرأة املخترعة 

الصحة وعلوم التأهيل في جامعة ألاميرة نورة على امليدالية الفضية البتكارهن وهو عبارة عن حذاء طبي يقوم 

ط أسفل القدم، بإشراف املشرفة الطالبية في كلية الصحة وعلوم التأهيل بتشخيص وعالج مرض التهاب ربا

الدكتورة هدى زكريا، كما حصدن الطالبات من ذات الكلية والجامعة بدور املغربي، ومها القحطاني، وهدى 

ي عاملغربي الجائزة البرونزية، عن ابتكارهن الذي هو عبارة عن جهاز يعمل على تحفيز الجهاز العصبي، السم

  تحت اشراف الدكتورة هدى زكريا. والبصري للمرض ى املصابين بأمراض حسية عصبية،

من جهتها أوضحت عميدة كلية الصحة وعلوم التأهيل الدكتورة لينا حماد أن كلية الصحة وعلوم التأهيل قد 

 ITEX2016بتكار هـ على جوائز أخرى عاملية من املعرض املاليزي لال  1437-1436حصلت في نفس العام الدراس ي 

، منوهة بأن تشجيع الكلية ودعمها لالبتكارات يأتي مواكبا 2015واملعرض البريطاني الدولي لالختراعات والابتكارات 

التي دشنها خادم الحرمين الشريفين امللك سلمان بن عبدالعزيز حفظه  2030لرؤية اململكة العربية السعودية 

مو امللكي ألامير محمد بن سلمان حفظه هللا من خالل الهدف الاستراتيجي هللا وهندسها ولي ولي العهد صاحب الس

الثالث لوزارة التعليم والذي نص على تحسين البيئة التعليمية املحفزة لإلبداع والابتكار، وثمنت العميدة دور 

لشؤون الصحية إدارة الجامعة ممثلة بمديرة الجامعة معالي الدكتورة هدى بنت محمد العميل ووكيلة الجامعة ل

سعادة الدكتورة سمر بنت محمد السقاف وجهودهم املبذولة في دعم كلية الصحة وعلوم التأهيل عامة وابتكارات 

 الطالبات.

 

http://www.ksa2d.com/new/s/24430
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 م 2016 أغسطس 17-هـ 1437 ذو القعدة 14 اإلثنين

  نورة_جامعة_#مرتوكوادر نسائية سعودية تقود 

 

لخدمة طالباتها ومنسوبيها، وتسهيل عملية التنقل بين الكليات « مترو»أطلقت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

ماليين متر مربع، حيث يوفر القطار الوقت والجهد أثناء التنقل عبر هذه  8ومرافق الجامعة التي تبلغ مساحتها 

يرة نورة منذ تأسيسها واكتمل قبل اكتمال بعض مرافقها ومبانيها، وتعاقبت جامعة ألام« مترو»املساحة. وولد 

تعد أكبر جامعية نسائية في العالم، « ألاميرة نورة»عليه عدد من الشركات املشغلة العاملية املختصة، وحيث إن 

فريق  م تشكيلولخصوصية املرأة السعودية، يتم إسناد الكثير من النواحي داخل الجامعة لنساء متخصصات، فت

عمل نسائي سعودي مدّرب يقوم باإلشراف والقيادة، وتم انتقاء الفريق بعناية وإرساله للتدريب في الدنمارك على 

يدويا ملدة عام حتى استطاع املهندسون برمجة تحركاته آليا، « املترو»أربع دفعات، ثم عاد ملمارسة العمل في 

ظيف في مشروع القطار، وتقسيم املوظفات إلى قسمين: قسم ألابواب ولتنمية الفريق توالى استقبال طلبات التو 

  لفتح وإغالق ألابواب يدويا، وقسم القيادة.

من جنسيات أخرى، وتم  17سعودية و 45وفتحت الشركة املشغلة باب التوظيف للسعوديات حتى بلغ عددهن 

ألاولية، والصيانة بشتى أنواعها،  كمهندسات، وإلاسعافات« التكنكال»تطوير املوظفات من خالل دورات في 

فأصبحت املوظفة السعودية تقوم أثناء عملها بأكثر من مهمة كالقيادة، وإلاشراف على املحطات، وصيانة السكة 

الحديد، وخدمة العمالء، وصيانة املركبة، والتوجيه وإلارشاد والتدريب، وإلاسعافات ألاولية، وتستهدف الخطة 

موظفا،  30تقبال من عناصر نسائية بالكامل، حيث يتكون حاليا من فريق رجالي يبلغ أن يكون مركز التحكم مس

من مهامهم تحريك القطار آليا، وإعطاء ألامر، وإلاذن للموظفة في حال حدوث أي أمر طارئ بالقطار لتقوم 

كلم،  12لغ طولها الجدير بالذكر أن سكة املترو يب دة يدوية أي ما يسمى )باي باص(.بإصالحه بتحويله إلى قيا

، وينقسم كل قطار إلى مركبتين مرتبطتين 4، كما يبلغ عدد الخطوط 19، يعمل منها يوميا 22ويبلغ عدد القطارات 

إلى  264جالسا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل قطار تقريبا من  12راكبا واقفا و 143ببعضهما، تتسع كل منهما لـ 

 م 400وبين كل محطة وأخرى ، 14راكب، بينما عدد املحطات  300

http://www.ksa2d.com/new/s/25024
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 م 2016 أغسطس 16-هـ 1437 ذو القعدة 13 األحد

 نورة.. بإشراف فريق نسائي صيانة وقيادةمرتو جامعة األمرية 
ماليين متر مربع، لذا وتوفيًرا للوقت والجهد في هذه املساحة  8تبلغ مساحة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن  

أنش ئ ” قطار مترو“الكبيرة، تقّدم جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لطالباتها ومنسوبي نظام نقل آلي عبارة عن 

جامعة ألاميرة نورة منذ اللبنة الاولى ” مترو“ل عملية التنقل بين الكليات ومرافق الجامعة، فقد تأسس ليسهّ 

لتأسيس الجامعة واكتمل قبل اكتمال بعض مرافق الجامعة وبعض مبانيها، حيث تعاقبت عليه عدد من الشركات 

تعد أكبر جامعية نسائية في العالم، املشغلة العاملية املختصة، وألن جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن 

ولخصوصية املرأة السعودية، فهي تولي الكثير من النواحي داخل الجامعة لنساء متخصصات، فمنذ تأسيس 

املشروع واملسؤولون مدركون لضرورة تأسيس فريق عمل نسائي سعودي مدّرب يقوم باإلشراف والقيادة 

الفريق بعناية ثم تم إرساله للتدريب في الدنمارك على شكل أربع دفعات، ثم عاد  انتقاءللمشروع، حيث تم 

ام أم” املترو“الجامعة يدوًيا ملدة عام كامل حتى استطاع املهندسون برمجة ” مترو“الفريق ملمارسة العمل في 

، ولتنمية الفريق توالى استقبال طلبات التوظيف في مشروع قطار 
ً
انت الجامعة، إذ ك املنصة، وتحركاته آليا

ا لقيمة 
ً
في ” املترو“املوظفات ينقسمن الى قسمين: قسم ألابواب لفتح وإغالق ألابواب يدوًيا، وقسم القيادة، وإدراك

بيئة العمل قامت الشركة املشغلة بجهودها لتوحيد عمل املوظفات في القيادة والصيانة، ثم فتحت الشركة باب 

موظفة من جنسيات أخرى، ثم تم  17موظفة سعودية و 45أكثر من  التوظيف للسعوديات حتى بلغ عددهن

كمهندسات، وإلاسعافات ألاولية، والصيانة بشتى ” التكنكال“تطوير املوظفات من خالل إعطائهن دورات في 

أنواعها، فأصبحت املوظفة السعودية تقوم أثناء عملها بأكثر من مهمة كالقيادة، وإلاشراف على املحطات، وصيانة 

لسكة الحديد، وخدمة العمالء، وصيانة املركبة، والتوجيه وإلارشاد والتدريب، وإلاسعافات ألاولية ودورة في ا

(، وإطفاء الحريق، والتعامل الصحيح مع حاالت الطوارئ كاإلخالء السريع، كما التحق عدد cprإلانعاش القلبي )

http://mobile.alweeam.com.sa/419739/%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88-%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%d8%a5%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%86%d8%b3/
http://mobile.alweeam.com.sa/419739/%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88-%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%d8%a5%d8%b4%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82-%d9%86%d8%b3/
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شا(، ويشرف على هذه العملية )سوبر فايزر( مشرفات منهن بدورات مدربات السالمة والصحة املهنية ألامريكية )أو 

 عناصر نسائية بالكامل، حيث 
ً

سعوديات طوال اليوم الدراس ي، وتستهدف الخطة أن يكون مركز التحكم مستقبال

موظًفا، من مهامهم تحريك القطار آلًيا، وإعطاء ألامر، وإلاذن للموظفة  30يتكون اليوم من فريق عمل رجالي يبلغ 

حدوث أي أمر طارئ بالقطار لتقوم بإصالحه بتحويله إلى قيادة يدوية أي ما يسمى )باي باص(، كما يوجد في حال 

تصاعدًيا )الخط ألازرق(  10إلى  1يقوم بتحريك القطارات آلًيا بين املحطات من  TDموظف يسمى  op1على قناة 

ويقوم بتحريك القطار أيضا أوتوماتيكًيا  op2على قناة  TDوتنازلًيا )الخط البنفسجي(، وأيضا يوجد موظف آخر 

التي تخدم العمادة وسكن أعضاء هيئة التدريس وبين محطات الخط ألاحمر  F1&F2بين محطات الخط ألاخضر 

S1&S2  التي تخدم النادي الرياض ي وسكن الطالبات، باإلضافة إلى موظف على قناةOp3 ( أو مايسمىOVS  )

ملباشرة مثل إرسال رسالة لإلعالن عن بداية الخدمة أو نهايتها، وإعطاء املسافرين ويقوم بإرسال الرسائل الصوتية ا

التعليمات بعدم الاتكاء على ألابواب أو ألاكل والشرب داخل القطار أو املحطة أو رسائل الاعتذار عند حدوث خلل 

ويقوم باإلشراف على وهي خاصة للصيانة فقط، ” إلاسكادا“فني خارج عن إلارادة، وأيضا يوجد قناة تسمى 

  الكونترول فريق متخصص من املدراء.

 19قطاًرا، يعمل منها يومًيا  22كلم، ويبلغ عدد القطارات جميًعا  12الجدير بالذكر أن سكة الحديد يبلغ طولها 

خطوط، وينقسم كل قطار إلى مركبتين مرتبطتين ببعضهما، حيث تتسع كل  4قطاًرا، كما يبلغ عدد الخطوط 

 300إلى  264راكًبا جالًسا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل قطار تقريًبا من  12راكًبا واقًفا و 143ألكثر من مركبة 

م، ويتداخل مشروع امللك عبدالعزيز للنقل  400محطة بين كل محطة وأخرى  14راكب، بينما يبلغ عدد املحطات 

ترو مع أراض ي ومرافق جامعة ألاميرة نورة بنت العام في العاصمة الرياض في جزء من الخط الرابع ملسار امل

 عبدالرحمن، حيث يمر الخط بمحاذاة طول السور الغربي من الجامعة ويرتبط معها بشكل مباشر.
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 م 2016 أغسطس 4-هـ 1437 ذو القعدة 1 الخميس

 املهارات الشاملةجامعة األمرية نورة تطلق برنامج 
وهو نظام إدارة التعليم إلكترونًيا بالتعاون مع شركة ” إتقان“أطلقت جامعة ألاميرة نورة برنامج املهارات الشاملة 

“Blackboard ”.لى دمج بهم عويأتي هذا البرنامج لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس وتدري بنظام التعلم عن بعد

لبرنامج من حزمة أساسية تطبيقية وسبع حزم اختيارية إلكترونية، كما ستقدم ويتكون ا التقنية في التدريس.

 شهادة اجتياز للمتدربة بعد إنهاء كل حزمة، وبعد اجتياز البرنامج تقدم شهادة إتمام حضور البرنامج للكفء.

 .ألاول  لدراس يالجدير بالذكر بدأ التسجيل في البرنامج يوم ألاحد من ألاسبوع املاض ي وسيستمر طوال الفصل ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-balad.news/23082
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 م 2016 أغسطس 9-هـ 1437 ذو القعدة 6 األحد

 جامعة األمرية نورة تكرم نوال السالمة لتميزها يف العمل
ولها السالمة لحصكرمت جامعة ألاميرة نورة مديرة مكتب الدراسات العليا والبحث العلمي في كلية التربية نوال 

هـ بين متميزات الجامعة حيث حققت معايير جائزة التميز الوظيفي من  1437/ 1436على املركز ألاول للعام 

 وأضافت نوال السالمة أن ،”الالتزام بوقت الدوام الرسمي وإلانتاجية والتميز في أداء العمل والسلوك الوظيفي“

ي التعليم والتعاون مع منسوبات الجامعة والصبر على ضغوطات الدقة بالعمل واستخدام التقنيات الحديثة ف

 .العمل والتغلب عليها هي التي أهلتها للحصول على املركز ألاول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.al-balad.news/24793
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 م 2016 أغسطس 4-هـ 1437 ذو القعدة 1 الخميس

 "الذاكرةما يرسخ يف "تنظم معرض  "جامعة نورة"
نظمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ممثلة في طالبات كلية التصاميم والفنون بالتعاون مع غاليري مدار 

، واستضاف جمعية دار الحضانة ”ما يرسخ في الذاكرة“املصممين بالرياض، يوم أمس ألاول املعرض الخيري 

ن خالل إقامة معارض تشكيلية خارج الجامعة. وعبر الاجتماعية بالرياض، وذلك ضمن متطلب التدريب امليداني م

املشاركون في هذا املعرض عن جملة من املشاعر وألاحاسيس الراسخة في ذهنية النفس البشرية، وما تحمله من 

مواقف ولحظات بقيت عالقة في الذاكرة، سواء كانت: حزينة/ مفرحة، أو مؤملة/ مبهجة؛ وقد أتت املواضيع 

 وأبعادها الانسانية. بر لوحات فنية، تميزت في قوتها وتعددية أساليبها ومواضيعهاكقصص فنية هادفة ع

 لفن ألاداء حكى قصة انتهت برسائل هادفة معبرة، وذلك بطريقة عرض جديدة ومميزة. 
ً
كما تخلل املعرض عرضا

 وفقا ملا نشر بصحيفة بكرا نيوز.

 

 

 

 

 

 

 

http://artsgulf.com/651392.html
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 م 2016 أغسطس 8-هـ 1437 ذو القعدة 5 السبت

ة نورة حيصلن على جوائز معرض كوريا للمرأة طالبات جامعة األمري
 املخرتعة

، فقد 2016حققن طالبات جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن جوائز في معرض كوريا الدولي للمرأة املخترعة 

حصلت الطالبة/ ملياء وليد الصديقي من كلية الصحة وعلوم التأهيل على الجائزة الذهبية البتكارها الذي 

فال املصابين بشق الحنك والذين يعانون من مشاكل في املص أثناء الرضاعة، وحصدن وجدان يستهدف ألاط

العتيبي وسميرة القحطاني وفاطمة القحطاني من كلية الصحة وعلوم التأهيل على امليدالية الفضية البتكارهن 

بي لقحطاني وهدى املغر حذاء طبي لتشخيص مرض التهاب رباط أسفل القدم وعالجه، وحصلن بدور املغربي ومها ا

على الجائزة البرونزية البتكارهن جهاز يعمل على تحفيز الجهاز العصبي والسمعي والبصري للمصابين بأمراض 

 حسية عصبية.

 

 

 

 

 

 

 

http://mbt3th.us/home/%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%ad%d8%b5%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d9%88/
http://mbt3th.us/home/%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d8%ad%d8%b5%d9%84%d9%86-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%ac%d9%88/
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 م 2016 أغسطس 30-هـ 1437 ذو القعدة 27الثالثاء 

على مراكز متقدمة يف تطبيق املعايري التقنية جامعة األمرية نورة حتصل 
 يف تعامالتها الداخلية

  

حصلت إلادارة العامة لتقنية املعلومات والاتصاالت في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن على ثالثة مراكز 

حثية وإلادارية، والب عاملية متقدمة في مجال تطبيق املعايير والحلول التقنية املتكاملة وآلامنة للقطاعات التعليمية

ووصلت الخدمات إلالكترونية التي تقدمها الجامعة إلى ثالثين خدمة إلكترونية متنوعة تتضمن: خدمات الطالبات 

والخريجات، وخدمات املوظفين واملوظفات، وخدمات أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى البوابة إلالكترونية، 

 التكنولوجي السريع وتسهيل الخدمات املقدمة ملنسوبات الجامعة. وتهدف الجامعة من ذلك التماش ي مع التطور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://mbt3th.us/home/?p=278693
http://mbt3th.us/home/?p=278693
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 م 2016 أغسطس 11-هـ 1437 ذو القعدة 8 األربعاء

ألف جنيه من جامعة  500"بني سويف" حتصل على مشاريع حبثية بـ 
 "نورة" السعودية

بحثية مع جامعة ألاميرة  مشاريعل الجامعة على ، عن حصو أمين لطفيالدكتور  بني سويف رئيس جامعةأعلن 

 500أي ما يعادل  ريال سعوديألف  171ممول بمبلغ قدره  باململكة العربية السعوديةنورة بنت عبدالرحمن 

  .جنيه مصري ألف 

العليا للعلوم املتقدمة في  الدراساتأن نجاح كلية  -صحفية، اليوم ألاربعاء  تصريحاتفي  -وأوضح "لطفي" 

عملية بالوالارتقاء  البحث العلمييعكس يعد تتويًجا للجامعة ومجهوداتها في مجال  املشاريعحصول على هذه ال

ب وأيضا استمرار الجامعة في تحفيز وتدري هي قاطرة التنمية في مصر  البحث العلميا بأن منظومة إيمانً  التعليمية

 لهيئاتابحثية من داخل الجامعة وخارجها من خالل في الجامعة للفوز بمزيد من املشروعات ال املتميزينالباحثين 

  املانحة واملهتمة بالبحث العلمي.

، أن املشروع بعنوان "النانوتيتانات إلزالة املعادن الثقيلة السامة من املياه" ويهدف هذا رئيس الجامعةوأضاف 

وع إلى إزالة املعادن الثقيلة من املياه امللوثة، حيث تكتسب فكرة إعادة تدوير املياه وإعادة استخدامها ضمن املشر 

مياه لذلك جاذبية خاصة، إذ أنها يمكن أن تحد من تصريف  التخطيطقائمة من الاستخدامات املفيدة بعد 

لتقليل ا بديلة. وبدون شك، يمكن العمل على مواردأو تقلل منها في الوقت الذي يجري فيه إنتاج  الصرف الصحي

ي عبر إصالح أماكن التسربات ف املياه ومياه الصرف الصحيمن تأثير بعض عيوب ألانظمة التقليدية لشبكات 

  .شبكات املياه

https://www.efagr.org/2233292
https://www.efagr.org/2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=27431&ifr=1&kwn=%u0631%u0626%u064A%u0633%20%u062C%u0627%u0645%u0639%u0629&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=27431&ifr=1&kwn=%u0631%u0626%u064A%u0633%20%u062C%u0627%u0645%u0639%u0629&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=858&ifr=1&kwn=%u0628%u0646%u064A%20%u0633%u0648%u064A%u0641&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=858&ifr=1&kwn=%u0628%u0646%u064A%20%u0633%u0648%u064A%u0641&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=37790&ifr=1&kwn=%u0623%u0645%u064A%u0646%20%u0644%u0637%u0641%u064A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=37790&ifr=1&kwn=%u0623%u0645%u064A%u0646%20%u0644%u0637%u0641%u064A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=18648&ifr=1&kwn=%u0645%u0634%u0627%u0631%u064A%u0639&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=18648&ifr=1&kwn=%u0645%u0634%u0627%u0631%u064A%u0639&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=26517&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0645%u0645%u0644%u0643%u0629%20%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A%u0629%20%u0627%u0644%u0633%u0639%u0648%u062F%u064A%u0629&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=26517&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0645%u0645%u0644%u0643%u0629%20%u0627%u0644%u0639%u0631%u0628%u064A%u0629%20%u0627%u0644%u0633%u0639%u0648%u062F%u064A%u0629&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=22326&ifr=1&kwn=%u0631%u064A%u0627%u0644%20%u0633%u0639%u0648%u062F%u064A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=22326&ifr=1&kwn=%u0631%u064A%u0627%u0644%20%u0633%u0639%u0648%u062F%u064A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=22322&ifr=1&kwn=%u062C%u0646%u064A%u0647%20%u0645%u0635%u0631%u064A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=22322&ifr=1&kwn=%u062C%u0646%u064A%u0647%20%u0645%u0635%u0631%u064A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=24854&ifr=1&kwn=%u062A%u0635%u0631%u064A%u062D%u0627%u062A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=24854&ifr=1&kwn=%u062A%u0635%u0631%u064A%u062D%u0627%u062A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=8975&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062F%u0631%u0627%u0633%u0627%u062A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=8975&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062F%u0631%u0627%u0633%u0627%u062A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=18648&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0634%u0627%u0631%u064A%u0639&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=18648&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0634%u0627%u0631%u064A%u0639&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=27617&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0628%u062D%u062B%20%u0627%u0644%u0639%u0644%u0645%u064A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=27617&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0628%u062D%u062B%20%u0627%u0644%u0639%u0644%u0645%u064A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=28731&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0639%u0645%u0644%u064A%u0629%20%u0627%u0644%u062A%u0639%u0644%u064A%u0645%u064A%u0629&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=28731&ifr=1&kwn=%u0628%u0627%u0644%u0639%u0645%u0644%u064A%u0629%20%u0627%u0644%u062A%u0639%u0644%u064A%u0645%u064A%u0629&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=27617&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0628%u062D%u062B%20%u0627%u0644%u0639%u0644%u0645%u064A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=27617&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0628%u062D%u062B%20%u0627%u0644%u0639%u0644%u0645%u064A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=38944&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u062A%u0645%u064A%u0632%u064A%u0646&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=38944&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u062A%u0645%u064A%u0632%u064A%u0646&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=26714&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0647%u064A%u0626%u0627%u062A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=27431&ifr=1&kwn=%u0631%u0626%u064A%u0633%20%u0627%u0644%u062C%u0627%u0645%u0639%u0629&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=27431&ifr=1&kwn=%u0631%u0626%u064A%u0633%20%u0627%u0644%u062C%u0627%u0645%u0639%u0629&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=25709&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062A%u062E%u0637%u064A%u0637&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=25709&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062A%u062E%u0637%u064A%u0637&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=14476&ifr=1&kwn=%u0645%u064A%u0627%u0647%20%u0627%u0644%u0635%u0631%u0641%20%u0627%u0644%u0635%u062D%u064A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=14476&ifr=1&kwn=%u0645%u064A%u0627%u0647%20%u0627%u0644%u0635%u0631%u0641%20%u0627%u0644%u0635%u062D%u064A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=14476&ifr=1&kwn=%u0645%u064A%u0627%u0647%20%u0627%u0644%u0635%u0631%u0641%20%u0627%u0644%u0635%u062D%u064A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=37954&ifr=1&kwn=%u0645%u0648%u0627%u0631%u062F&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=37954&ifr=1&kwn=%u0645%u0648%u0627%u0631%u062F&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=14476&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u064A%u0627%u0647%20%u0648%u0645%u064A%u0627%u0647%20%u0627%u0644%u0635%u0631%u0641%20%u0627%u0644%u0635%u062D%u064A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=14476&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u064A%u0627%u0647%20%u0648%u0645%u064A%u0627%u0647%20%u0627%u0644%u0635%u0631%u0641%20%u0627%u0644%u0635%u062D%u064A&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=21316&ifr=1&kwn=%u0634%u0628%u0643%u0627%u062A%20%u0627%u0644%u0645%u064A%u0627%u0647&exp=2233292
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وأكد لطفي، على سياسات العمل الجديدة، واستراتيجيات البحث العلمي وخطط الحكومة املتبعة وحمالت 

تكرة . وبالتالي، تزيد حلول الطاقة املنخفضة واملباملوقعالتوعية العامة على تعزيز قبول فكرة إعادة تدوير املياه في 

ا بيئًيا مربًحا. وهو ما ُيترجم أيًضا إلى استثمارً  تعدوالجديدة من عدد وحدات إعادة التدوير الالمركزية والتي 

 ن يجري تطوير أسواق جديدة على املستوى املحلي.فيما يتعلق بإدارة املياه في حي الحكوميةانخفاض النفقات 

مدير وحدة تطوير البحث العلمي، إلى الدعم الكامل واملتميز من رئيس الجامعة  -وأشار الدكتور أحمد فرغلي 

والذي يوضح عمق ثقافته وحرصه التام على رفع اسم الجامعة في املحافل الدولية، وأن هذا التشجيع سوف 

 لى بذل املزيد من الجهد للحصول على مشروعات أخرى متميزة.يحث فريق املشروع ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=25907&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0648%u0642%u0639&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=25907&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0645%u0648%u0642%u0639&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=15381&ifr=1&kwn=%u062A%u0639%u062F&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=15381&ifr=1&kwn=%u062A%u0639%u062F&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=40009&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062D%u0643%u0648%u0645%u064A%u0629&exp=2233292
https://www.elfagr.org/list.aspx?kw=40009&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u062D%u0643%u0648%u0645%u064A%u0629&exp=2233292
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 م 2016 أغسطس 11-هـ 1437 ذو القعدة 8 األربعاء

رئيس جامعة بني سويف: شراكة حبثية بتمويل نصف مليون جنيه مصري 
 جامعة األمرية نورةمن 

جامعة بني سويف، عن حصول الجامعة على مشاريع بحثية مع جامعة ألاميرة نورة بنت  رئيس لطفيأعلن أمين 

ألف جنيه  500ألف ريال سعودي أي ما يعادل  171عبدالرحمن باململكة العربية السعودية ممول بمبلغ قدره 

 مصري.

أوضح أمين لطفي، أن نجاح كلية الدراسات العليا للعلوم املتقدمة في الحصول على هذه املشاريع يعكس يعد 

تتويًجا للجامعة ومجهوداتها في مجال البحث العلمي والارتقاء بالعملية التعليمية إيماًنا بأن منظومة البحث العلمي 

 حفيز وتدريب الباحثين املتميزين في الجامعة للفوز بمزيدهي قاطرة التنمية في مصر وأيضا استمرار الجامعة في ت

 العلمي.من املشروعات البحثية من داخل الجامعة وخارجها من خالل الهيئات املانحة واملهتمة بالبحث 

دف هذا ويه” النانوتيتانات إلزالة املعادن الثقيلة السامة من املياه“وأضاف رئيس الجامعة، أن املشروع بعنوان   

شروع إلى إزالة املعادن الثقيلة من املياه امللوثة، حيث تكتسب فكرة إعادة تدوير املياه وإعادة استخدامها ضمن امل

قائمة من الاستخدامات املفيدة بعد التخطيط لذلك جاذبية خاصة، إذ أنها يمكن أن تحد من تصريف مياه 

د بديلة. وبدون شك، يمكن العمل على التقليل الصرف الصحي أو تقلل منها في الوقت الذي يجري فيه إنتاج موار 

من تأثير بعض عيوب ألانظمة التقليدية لشبكات املياه ومياه الصرف الصحي عبر إصالح أماكن التسربات في 

 شبكات املياه.

وأكد أمين لطفي، أنه مما ال شك فيه أن تعمل السياسات الجديدة واستراتيجيات البحث العلمي وخطط الحكومة 

ة وحمالت التوعية العامة على تعزيز قبول فكرة إعادة تدوير املياه في املوقع. وبالتالي، تزيد حلول الطاقة املتبع

املنخفضة واملبتكرة والجديدة من عدد وحدات إعادة التدوير الالمركزية والتي تعد استثماًرا بيئًيا مربًحا. وهو ما 

http://elmadaa.com/رئيس-جامعة-بني-سويف-شراكة-بحثية-بتمويل/
http://elmadaa.com/رئيس-جامعة-بني-سويف-شراكة-بحثية-بتمويل/
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تعلق بإدارة املياه في حين يجري تطوير أسواق جديدة على ُيترجم أيًضا إلى انخفاض النفقات الحكومية فيما ي

 املستوى املحلي.

الدعم الكامل واملتميز من أ.د/رئيس الجامعة والذي يوضح  إلىوحدة تطوير البحث العلمي،  مدير  فرغليأشار أحمد 

حث فريق عمق ثقافته وحرصه التام على رفع اسم الجامعة في املحافل الدولية، وأن هذا التشجيع سوف ي

 املشروع على بذل املزيد من الجهد للحصول على مشروعات أخرى متميزة.

)استشاري(، د/أيمن حسن ذكى )عضو  –جدير بالذكر أنه يمثل الجامعة في هذا املشروع ا.م.د/أحمد على فرغلي 

 الفريق ألاساس ي(
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 م 2016 أغسطس 11-هـ 1437 ذو القعدة 8 األربعاء

« األمرية نورة"جامعة بني سويف تعلن عن شراكة حبثية مع نظريتها 
 السعودية

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن حصول الجامعة على مشاريع بحثية مع جامعة ألاميرة 

 500أي ما يعادل ألف ريـال سعودي  171نورة بنت عبد الرحمن باململكة العربية السعودية ممول بمبلغ قدره 

  ألف جنيه مصري.

املتقدمة في الحصول على هذه املشاريع يعد تتويًجا للجامعة وأوضح لطفي، أن نجاح كلية الدراسات العليا للعلوم 

ومجهوداتها في مجال البحث العلمي والارتقاء بالعملية التعليمية إيماًنا بأن منظومة البحث العلمي هي قاطرة 

عات و التنمية في مصر واستمرار الجامعة في تحفيز وتدريب الباحثين املتميزين في الجامعة للفوز بمزيد من املشر 

  البحثية من داخل الجامعة وخارجها من خالل الهيئات املانحة واملهتمة بالبحث العلمي.

وأضاف رئيس الجامعة، أن املشروع بعنوان "النانوتيتانات إلزالة املعادن الثقيلة السامة من املياه" ويهدف املشروع 

ادة تدوير املياه وإعادة استخدامها ضمن قائمة إلى إزالة املعادن الثقيلة من املياه امللوثة، حيث تكتسب فكرة إع

من الاستخدامات املفيدة بعد التخطيط لذلك جاذبية خاصة، إذ إنها يمكن أن تحد من تصريف مياه الصرف 

الصحي أو تقلل منها في الوقت الذي يجري فيه إنتاج موارد بديلة. وبدون شك، يمكن العمل على التقليل من تأثير 

التقليدية لشبكات املياه ومياه الصرف الصحي عبر إصالح أماكن التسربات في شبكات املياه. بعض عيوب ألانظمة

  

 

 

http://elgornal.net/news/news.asid=8886457
http://elgornal.net/news/news.asid=8886457
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 م 2016 أغسطس 11-هـ 1437 ذو القعدة 8 األربعاء

 جنيه من جامعة األمرية نورهشراكة حبثية بتمويل نصف مليون 

 ألاميرة جامعة مع بحثية مشاريع على الجامعة حصول  عن سويف، بني جامعة رئيس لطفي أمين الدكتور  أعلن

 500 يعادل ما أي سعودي ريال ألف 171 قدره بمبلغ ممول  السعودية العربية باململكة عبدالرحمن بنت نورة

 على ل الحصو  في املتقدمة للعلوم العليا الدراسات كلية نجاح أن لطفي، أمين الدكتور  واوضح .مصري  جنيه ألف

 بأن ماًناإي التعليمية بالعملية والارتقاء العلمي البحث مجال في ومجهوداتها للجامعة تتويًجا يعد املشاريع هذه

 في ملتميزينا الباحثين وتدريب تحفيز  في الجامعة استمرار  وأيضا مصر  في التنمية قاطرة هي العلمي البحث منظومة

 واملهتمة املانحة الهيئات خالل من وخارجها الجامعة داخل من البحثية املشروعات من بمزيد للفوز  الجامعة

 من السامة الثقيلة املعادن إلزالة النانوتيتانات" بعنوان املشروع أن الجامعة، رئيس وأضاف. العلمي بالبحث

 وإعادة ملياها تدوير  إعادة فكرة تكتسب حيث امللوثة، املياه من الثقيلة املعادن إزالة إلى املشروع هذا ويهدف" املياه

 نم تحد أن يمكن أنها إذ خاصة، جاذبية لذلك التخطيط بعد املفيدة الاستخدامات من قائمة ضمن استخدامها

 العمل نيمك شك، وبدون . بديلة موارد إنتاج فيه يجري  الذي الوقت في منها تقلل أو  الصحي الصرف مياه تصريف

 أماكن إصالح عبر  الصحي الصرف ومياه املياه لشبكات التقليدية ألانظمة عيوب بعض تأثير  من التقليل على

 العلمي البحث واستراتيجيات الجديدة السياسات تعمل أن فيه شك ال  مما أنه وأكد .املياه شبكات في التسربات

 تزيد تالي،وبال. املوقع في املياه تدوير  إعادة فكرة قبول  تعزيز  على العامة التوعية وحمالت املتبعة الحكومة وخطط

 يئًياب استثماًرا تعد والتي الالمركزية التدوير  إعادة وحدات عدد من والجديدة واملبتكرة املنخفضة الطاقة حلول 

 أسواق ر تطوي يجري  حين في املياه بإدارة يتعلق فيما الحكومية النفقات انخفاض إلى أيًضا ُيترجم ما وهو . مربًحا

 تميز وامل الكامل الدعم إلي العلمي، البحث تطوير  وحدة مدير  – فرغلي أحمد. د واشار  .املحلي املستوى  على جديدة

http://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=390632#.V6wZyBskomw
http://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=390632#.V6wZyBskomw
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 ذاه وأن الدولية، املحافل في الجامعة اسم رفع على التام وحرصه ثقافته عمق يوضح والذي الجامعة رئيس من

 جدير  .متميزة أخرى  مشروعات على للحصول  الجهد من املزيد بذل على املشروع فريق يحث سوف التشجيع

 قالفري عضو ) ذكى حسن أيمن/د ،(استشاري ) - فرغلي على أحمد/د.م.ا املشروع هذا في الجامعة يمثل أنه بالذكر 

 (.ألاساس ي
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 م 2016 أغسطس 11-هـ 1437 ذو القعدة 8 األربعاء

شراكة حبثية بني جامعتي بني سويف و"األمرية نورة" بتمويل نصف 
 مليون جنيه

أعلن الدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف، عن حصول الجامعة على مشاريع بحثية مع جامعة ألاميرة 

 500ألف ريال سعودي، أي ما يعادل  171عربية السعودية، ممول بمبلغ قدره نورة بنت عبدالرحمن باململكة ال

 ألف جنيه مصري.

أوضح رئيس جامعة بني سويف، أن نجاح كلية الدراسات العليا للعلوم املتقدمة في الحصول على هذه املشاريع 

حث ليمية، إيماًنا بأن منظومة البيعد تتويًجا للجامعة ومجهوداتها في مجال البحث العلمي والارتقاء بالعملية التع

العلمي هي قاطرة التنمية في مصر، وأيضا استمرار الجامعة في تحفيز وتدريب الباحثين املتميزين في الجامعة للفوز 

 بمزيد من املشروعات البحثية من داخل الجامعة وخارجها من خالل الهيئات املانحة واملهتمة بالبحث العلمي.

أن املشروع بعنوان "النانوتيتانات إلزالة املعادن الثقيلة السامة من املياه" ويهدف هذا  وأضاف رئيس الجامعة،

املشروع إلى إزالة املعادن الثقيلة من املياه امللوثة، حيث تكتسب فكرة إعادة تدوير املياه وإعادة استخدامها ضمن 

نها يمكن أن تحد من تصريف مياه قائمة من الاستخدامات املفيدة بعد التخطيط لذلك جاذبية خاصة، إذ أ

 الصرف الصحي أو تقلل منها في الوقت الذي يجري فيه إنتاج موارد بديلة.

 

 

 

http://www.elwatannews.com/news/details/1317073
http://www.elwatannews.com/news/details/1317073
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 م 2016 أغسطس 19-هـ 1437 ذو القعدة 16الجمعة 

ألمرية ا"الرياض.. اختتام فعاليات املخيم الصيفي لطالبات الثانوية جبامعة 
 "نورة

ياض املرحلة الثانوية بمنطقة الر  املخيم الصيفي لطالبات اختتمت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن، فعاليات 

بحفل بهيج حضرته مديرة إلاشراف التربوي بالرياض ألاستاذة ريم الراشد ورئيسة قسم مهارات البحث باإلشراف 

 .التربوي ألاستاذة أسماء الكثيري 

املشرفة على املخيم إلاثرائي الدكتورة فائزة بنت محمد الفايز كلمة قالت خاللها إن هذا املخيم تم بالتعاون  وألقت

بين الجامعة وإلادارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض حيث استضافت الجامعة أكثر من سبعين طالبة في الفصل 

 .الصيفي لشغل أوقاتهن بما يعود عليهن بالنفع والفائدة

شادت مديرة إلاشراف التربوي ألاستاذة ريم الراشد بمبادرة الجامعة وشكرت الطالبات املشاركات على حماسهن وأ

ومشاركتهن الفاعلة وحسن خلقهن أثناء تنفيذ فعاليات املخيم، آملة أن يحقق املخيم رسالة تتعدى بكثير مسألة 

 ب في كافة املجاالت الحياتية.سد الفراغ في الفصل الصيفي، في إخراج نماذج رائعة ذات مواه

خيم هذا امل“وقالت رئيسة قسم مهارات البحث باإلشراف التربوي ومنسقة املبادرة ألاستاذة أسماء الكثيري إن 

مبادرة مجانية قدمتها جامعة ألاميرة نورة لطالبات املرحلة الثانوية بالرياض في الفصل الصيفي وهو عبارة عن 

ن البرامج التربوية للطالبات، وهلل الحمد نحن اليوم رأينا أن الطالبات بدى على مخيم إثرائي يقدم مجموعة م

 .”محياهن السرور والغبطة ملا وجدن من نفع في هذا املخيم

من املخيم، كما قدمن عرض مرئي إلنجازاتهن، وعرضن أعمالهن  وعبرن الطالبات عن مشاعر السرور الستفادتهن

 .للحفل والذي احتوى على أعمال نفذتها الطالبات خالل تواجدهن في هذا املخيم املعرض املصاحب أمام الزوار في

http://mobile.twasul.info/512830/
http://mobile.twasul.info/512830/
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منطقة العامة للتعليم ب وفي ختام الحفل، قدمت مستشارة الجامعة الدكتورة فائزة الفائز درعآ تذكاري ملدير إلادارة

ارية ما قدمت الفائز دروعآ تذكألاستاذ محمد املرشد تكريمآ له استلمته نيابة عنه ألاستاذة ريم الراشد ك ضالريا

ملديرة إلاشراف ألاستاذة ريم الراشد وملنسقة املخيم واملسؤولة عن ترشيح الطالبات ألاستاذة أسماء املثيري وكرمت 

 املشاركات.الفائز الطالبات 
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 م 2016 أغسطس 16-هـ 1437 ذو القعدة 13 األحد

 نورة .. فريق نسائي صيانة وقيادة_األمرية_جامعة_بالصور.. #مرتو

ماليين متر مربع، لذا وتوفيًرا للوقت والجهد في هذه املساحة  8تبلغ مساحة جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن  

قّدم جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لطال
ُ
، ”تروقطار م“باتها ومنسوبيها، نظاَم نقل آلي عبارة عن الكبيرة، ت

نش يء ليسّهل عملية التنقل بين الكليات ومرافق الجامعة، فقد تأسس 
ُ
جامعة ألاميرة نورة منذ اللبنة ” مترو“أ

ألاولى لتأسيس الجامعة، واكتمل قبل اكتمال بعض مرافق الجامعة وبعض مبانيها، حيث تعاقبت عليه عدد من 

عد أكبر جامعية نسائية في العالم، الشركا
ُ
لة العاملية املختصة، وألن جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن ت

ّ
ت املشغ

ولخصوصية املرأة السعودية، فهي تولي الكثير من النواحي داخل الجامعة لنساء متخصصات، فمنذ تأسيس 

 ب يقوم باإلشراف والقيادة للمشروع.املشروع واملسؤولون مدركون ضرورة تأسيس فريق عمل نسائي سعودي مدرّ 

وتم انتقاء الفريق بعناية، ثم تّم إرساله للتدريب في الدنمارك على شكل أربع دفعات، ثم عاد الفريق ملمارسة 

اته أمام املنصة، وتحرك” املترو“الجامعة يدوًيا ملدة عام كامل، حتى استطاع املهندسون من برمجة ” مترو“العمل في 

ية الفريق توالى استقبال طلبات التوظيف في مشروع قطار الجامعة، إذ كانت املوظفات ينقسمن إلى آلًيا، ولتنم

 قسمين: قسم ألابواب لفتح وإغالق ألابواب يدوًيا، وقسم القيادة.

ا لقيمة 
ً
لة بجهودها لتوحيد عمل املوظفات في القيادة والصيانة” املترو“وإدراك

ّ
 ،في بيئة العمل قامت الشركة املشغ

موظفة من  17موظفة سعودية و 45ثم فتحت الشركة باب التوظيف للسعوديات حتى بلغ عددهن أكثر من 

، كمهندسات، وإلاسعافات ألاولّية” التكنكال“جنسيات أخرى، ثم تّم تطوير املوظفات من خالل إعطائهن دورات في 

 بأكثر من مهمة كالقيادة، وإلاشراف علىوالصيانة بشتى أنواعها، فأصبحت املوظفة السعودية تقوم أثناء عملها 

http://www.gethanh.com/?p=145747
http://www.gethanh.com/?p=145747
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املحطات، وصيانة السكة الحديد، وخدمة العمالء، وصيانة املركبة، والتوجيه وإلارشاد والتدريب، وإلاسعافات 

(، وإطفاء الحريق، والتعامل الصحيح مع حاالت الطوارئ كاإلخالء السريع، cprألاولية ودورة في إلانعاش القلبي )

نهن بدورات مدربات السالمة والصحة املهنية ألامريكية )أوشا(، ويشرف على هذه العملية )سوبر كما التحق عدد م

 عناصر نسائية 
ً

فايزر( مشرفات سعوديات طوال اليوم الدراس ي، وتستهدف الخطة أن يكون مركز التحكم مستقبال

  بالكامل.

موظًفا، من مهامهم تحريك القطار آلًيا، واعطاء ألامر، وإلاذن للموظفة  30ويتكون اليوم من فريق عمل رجالي يبلغ 

في حال حدوث أي أمر طارئ بالقطار؛ لتقوم بإصالحه بتحويله إلى قيادة يدوية أي ما يسمى )باي باص(، كما 

تصاعدًيا )الخط  10إلى  1لًيا بين املحطات من يقوم بتحريك القطارات آ TDموظف يسمى  op1يوجد على قناة 

، ويقوم بتحريك القطار أيًضا op2على قناة  TDألازرق( وتنازلًيا )الخط البنفسجي(، وأيًضا يوجد موظف آخر 

التي تخدم العمادة وسكن أعضاء هيئة التدريس وبين محطات  F1&F2أوتوماتيكًيا بين محطات الخط ألاخضر 

أو ما  Op3لتي تخدم النادي الرياض ي وسكن الطالبات، باإلضافة إلى موظف على قناة ا S1&S2الخط ألاحمر 

(، ويقوم بإرسال الرسائل الصوتية املباشرة مثل إرسال رسالة لإلعالن عن بداية الخدمة أو نهايتها، OVSيسمى )

ذار ر أو املحطة أو رسائل الاعتوإعطاء املسافرين التعليمات بعدم الاتكاء على ألابواب أو ألاكل والشرب داخل القطا

وهي خاصة للصيانة فقط، ويقوم ” الاسكادا“عند حدوث خلل فني خارج عن إلارادة، وأيًضا يوجد قناة تسمى 

  باإلشراف على الكونترول فريق متخصص من املدراء.

 19يعمل منها يومًيا قطاًرا،  22كلم، ويبلغ عدد القطارات جميًعا  12الجدير بالذكر أن سكة الحديد يبلغ طولها 

خطوط، وينقسم كل قطار إلى مركبتين مرتبطتين ببعضهما، حيث تتسع كل  4قطاًرا، كما يبلغ عدد الخطوط 

 300إلى  264راكًبا جالًسا، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل قطار تقريًبا من  12راكًبا واقًفا و 143مركبة ألكثر من 

م، ويتداخل مشروع امللك عبدالعزيز للنقل 400طة بين كل محطة وأخرى مح 14راكب، بينما يبلغ عدد املحطات 

العام في العاصمة الرياض في جزء من الخط الرابع ملسار املترو مع أراض ي ومرافق جامعة ألاميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن، حيث يمر الخط بمحاذاة طول السور الغربي من الجامعة، ويرتبط معها بشكل مباشر.
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 م 2016 أغسطس 5-هـ 1437 ذو القعدة 2 الجمعة

 جامعة األمرية نورة تنشئ مركزين متخصصني لذوي اإلعاقة

تبنت كلية التربية بجامعة ألاميرة نورة بنت عبد الرحمن فكرة التوسع في تطوير الخدمات املقدمة لذوات 

( منسوبة، 98عددهن بناء على آخر إحصائية ما يقارب ) والالتي يبلغالاحتياجات الخاصة من منسوبات الجامعة 

 عاقة.ذوي إلا  ومتكاملين لخدمةحيث نفذت الفكرة بإنشاء مركزين متخصصين 

وبينت صاحبة الفكرة مستشارة قسم التربية الخاصة في كلية التربية بالجامعة الدكتورة هنية مرزا أن الجامعة 

تولي اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة من خالل )وحدة الاحتياجات الخاصة( التابعة لوكالة الخدمات الطالبية 

وحدة إلى مركزين متخصصين و متكاملين بهدف التوسع بعمادة شؤون الطالبات، ثم جاءت فكرة تطوير هذه ال

في تطوير خدمات مساندة ذات جودة نوعية عالية وتهيئة البيئة الجامعية لالستخدام امليسر وآلامن واملريح لفئة 

ذوي الاحتياجات الخاصة من منسوبات الجامعة، مؤكدة أن إنشاء مركزي الخدمات املساندة و برنامج الوصول 

هما تحت مظلة كلية التربية أتى لتحقيق الرغبة في الاستفادة القصوى من الخبرات ألاكاديمية في الشامل وضم

 ألاقسام التربوية بهذه الكلية بما يكفل تحقيق ألاهداف املأمولة لهذين املركزين بأعلى مستوى من الجودة النوعية.

ت الجامعة من ذوات إلاعاقة سواء كانت وأشارت إلى أن )مركز الخدمات املساندة( مركز متخصص لدعم منسوبا

طالبة أو عضو هيئة تدريس أو عضو هيئة إدارية من خالل تقديم خدمات نوعية تتسم بالجودة والشمولية لكافة 

الجوانب ألاكاديمية وإلادارية والنفسية و الاجتماعية و التقنية، موضحة بأن هذا املركز سوف يستند على أحدث 

البحثية واملعايير الدولية بما يساهم في دمج هذه الفئات و تمكينهن من خدمة أنفسهن و  املمارسات و البراهين

املجتمع، مضيفة أن )برنامج الوصول الشامل( مركز متخصص مكمل ملركز )الخدمات املساندة( ويستهدف تجهيز 

 لتوفير كافة أنواع الالبيئة التقنية واملكانية ملرافق الجامعة ومبانيها وفق أحدث املعايير املعتمدة دو 
ً
دعم ليا

http://now.ahsaweb.net/339881
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-واملساندة لذوات إلاعاقة، وأن هناك ثالثة جوانب رئيسية يهدف هذا املركز لتطويرها وهي الجانب إلانشائي 

والذي يستهدف تهيئة البيئة العمرانية من حيث توفير كافة التسهيالت الالزمة لتنقل  -الهندس ي أو البنائي

انب التقني الذي يهدف إلى تهيئة البيئة التقنية لتمكين ذوات إلاعاقة لالستفادة مستخدمي الكراس ي املتحركة، والج

من الخدمات إلالكترونية املتاحة على موقع الجامعة مثل استخدام النظام ألاكاديمي للتسجيل والوصول 

ية مهارات ذوات مملحتويات املصادر الرقمية في املكتبات والبحث في مواقع الشبكة العنكبوتية، باإلضافة إلى تن

إلاعاقة لتوظيف التقنيات التكنولوجية و تدريبهن ملواكبة التطورات في املجال للتمكن من طباعة الواجبات 

 الجانب إلاداري املنهي ويهدف إلى تثقيف ICDLوالحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب آلالي 
ً
، وأخيرا

مساهمة بدورهن في توفير املساندة ألاكاديمية وإلادارية بما يتوافق مع وتنمية مهارات الكادر ألاكاديمي و إلاداري لل

 احتياجات كل طالبة.

وعن الخدمات إلادارية أبانت مرزا أن من أهمها توفير مواصالت للتنقل بين الكليات ومرافق الجامعة عند الحاجة، 

دخول وخروج من جميع بوابات ومتابعة صرف مكافأة بدل إلاعاقة لطالبات ذوات إلاعاقة، وإصدار بطاقة 

الجامعة، وإصدار بطاقة دخول مرافق عند الحاجة، والتوعية والتثقيف وذلك بتفعيل ألايام العاملية لذوي 

إلاعاقة، منوهة أنه تم تأسيس لجنة بمسمى )السواعد التطوعية لجامعه ألاميرة نورة( تهدف إلى استقطاب ذوات 

إلادارية وألاكاديمية لديهن من خالل تشجيع الانخراط في العمل التطوعي الاحتياجات الخاصة وتحفيز املهارات 

 من خالل 
ً
وإثراء السجل املهاري لكل طالبة متطوعة، موضحة بأنه سيتم التسجيل في هذه اللجنة الكترونيا

  الروابط آلاتية: لجنة سواعد ألاميرة نورة التطوعية

  اللجنة التطوعية https://www.surveymonkey.com/r/PNU_Volunteeringstudents)الطالبات(

 https://www.surveymonkey.com/r/PNU_Volunteeringstaffللمستشارات )أعضاء هيئة التدريس(

 

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/PNU_Volunteeringstudents
https://www.surveymonkey.com/r/PNU_Volunteeringstaff
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 م 2016 أغسطس 18-هـ 1437 ذو القعدة 15 الخميس

 سعوديات لصيانته
ً
ف نساء

ّ
 مرتو جامعة نورة يوظ

في إطار دعمها املستمر لدخول النساء السعوديات مختلف مجاالت العمل، قامت جامعة ألاميرة نورة بنت 

ه بعد أن تم سعودي ليتولى قيادة مشروع مترو الجامعة وإلاشراف عليعبدالرحمن بإعداد فريق عمل نسائي 

 ملدة عام كامل حتى استطاع املهندسون  تدريبه في الدنمارك.
ً
وعاد الفريق ملمارسة العمل في مترو الجامعة يدويا

، في حين توالى استقبال طلبات التوظيف في مشروع القطا
ً
، وذلك لتنمية ربرمجة املترو أمام املنصة وتحركاته آليا

 لقيمة املترو في بيئة العمل، قامت الشركة املشغلة بتوحيد عمل املوظفات في القيادة والصيانة، 
ً
الفريق. وإدراكا

 من جنسيات أخرى. 17موظفة سعودية و 45ثم فتحت باب التوظيف للسعوديات حتى بلغ عددهن أكثر من 

ائهن دورات في التقنية باعتبارهن مهندسات وإلاسعافات وذكرت الجامعة أنه تم تطوير املوظفات من خالل إعط

ألاولية والصيانة بشتى أنواعها، فأصبحت املوظفة السعودية تقوم أثناء عملها بأكثر من مهمة، مثل: القيادة 

وإلاشراف على املحطات، وصيانة سكك الحديد، وخدمة العمالء، وصيانة املركبة، والتوجيه وإلارشاد، والتدريب 

، وإطفاء الحريق، والتعامل الصحيح مع حاالت الطوارئ كاإلخالء cprعافات ألاولية، ودورة في إلانعاش القلبي وإلاس

 السريع.

 

http://haya-online.com/%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d9%86%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa/%d9%85%d8%aa%d8%b1%d9%88-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d8%a9-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a9-%d9%8a%d9%88%d8%b8%d9%91%d9%81-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1%d9%8b-%d8%b3%d8%b9%d9%88%d8%af%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d9%84%d8%b5/
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 م 2016 أغسطس 17-هـ 1437 ذو القعدة 14 اإلثنين

 فريق نسائي لصيانة مرتو جامعة "نورة" وقيادته

 
ً
إلدخال املرأة السعودية في جميع مجاالت العمل، خصصت جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن فريق عمل نسائيا

 ليتولى قيادة مشروع مترو الجامعة وإلاشراف عليه بعد أن تم تدريبه في الدنمارك بمعدل أربع دفعات.
ً
 سعوديا

 لجامعة ألاميرة نورة، فإن الفريق عاد ملمارسة العم
ً
 ملدة عام كامل حتى استطاع ووفقا

ً
ل في مترو الجامعة يدويا

، في حين توالى استقبال طلبات التوظيف في مشروع القطار، 
ً
املهندسون برمجة املترو أمام املنصة وتحركاته آليا

 لقيمة املترو في بيئة العمل، قامت الشركة املشغلة بتوحيد عمل 
ً
وذلك لتنمية الفريق، الفتة إلى أنه إدراكا

موظفة سعودية  45وظفات في القيادة والصيانة، ثم فتحت باب التوظيف للسعوديات حتى بلغ عددهن أكثر من امل

  من جنسيات أخرى. 17و

وأشارت الجامعة إلى أنه تم تطوير املوظفات من خالل إعطائهن دورات في التقنية باعتبارهن مهندسات 

ت املوظفة السعودية تقوم أثناء عملها بأكثر من مهمة، مثل: وإلاسعافات ألاولية والصيانة بشتى أنواعها، فأصبح

القيادة وإلاشراف على املحطات، وصيانة سكك الحديد، وخدمة العمالء، وصيانة املركبة، والتوجيه وإلارشاد، 

، وإطفاء الحريق، والتعامل الصحيح مع حاالت cprوالتدريب وإلاسعافات ألاولية، ودورة في إلانعاش القلبي 

  وارئ كاإلخالء السريع.الط

كما التحقت العديد من املوظفات بدورات مدربات السالمة والصحة املهنية ألاميركية "أوشا"، وذلك بمتابعة 

 من 
ً
 مكونا

ً
مشرفات سعوديات طوال اليوم الدراس ي، في حين تستهدف الخطة أن يكون مركز التحكم مستقبال

. 30ريق عمل رجالي يبلغ عدد أعضائه عناصر نسائية بالكامل، إذ يتكون اليوم من ف
ً
  موظفا

، ويبلغ عدد القطارات  12يذكر أن طول السكة الحديد يبلغ 
ً
  22كيلومترا

ً
 يعمل منها يوميا

ً
، كما  19قطارا

ً
قطارا

http://www.sayidaty.net/node/464386
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يبلغ عدد الخطوط أربعة خطوط، فيما ينقسم كل قطار إلى مركبتين مرتبطتين ببعضهما، وتتسع كل مركبة ألكثر 

 وراكب 143من 
ً
 واقفا

ً
 من  12ا

ً
، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل قطار تقريبا

ً
 جالسا

ً
راكب، بينما  300إلى  264راكبا

 متر. 400محطة بين كل محطة وأخرى  14يبلغ عدد املحطات 
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 سعوديات وقيادة اشراف حتت نورة االمرية جامعة مرتو

  
تعد جامعة الاميرة نورة بنت عبدالرحمن من اكبر الجامعات النسائية في العالم وكونها من اكبر الجامعات وضعت 

ماليين متر  8الجامعة املترو الخاص للطالبات التي يمكنهن من التنقل بين مباني الجامعة املنتشرة في مساحة تبلغ 

لذا خصصت جامعة الاميرة نورة فريق عمل  ،2010ا في عام ت بنائهبدأمليار ريال والتي  22مربع. بتكلفة تفوق 

دفعات  4الجامعة، بعد ان تم تدريبه في الدنمارك بمعدل « مترو»نسائيا سعوديا ليتولى الاشراف وقيادة مشروع 

 بإدارته.بعد ان كانت هناك شركة اجنبية تقوم 

 نورة:مواصفات مترو جامعة الاميرة 

، ويبلغ عدد القطارات كي 12يبلغ طول السكة الحديد 
ً
  22لومترا

ً
، يعمل منها يوميا

ً
، كما يبلغ عدد  19قطارا

ً
قطارا

 143الخطوط أربعة خطوط، فيما ينقسم كل قطار إلى مركبتين مرتبطتين ببعضهما، إذ تتسع كل مركبة ألكثر من 

http://www.hiamag.com/node/397561
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 و
ً
 واقفا

ً
 من  12راكبا

ً
، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل قطار تقريبا

ً
 جالسا

ً
راكب، بينما يبلغ عدد  300إلى  264راكبا

 متر. 400محطة بين كل محطة وأخرى  14املحطات 

 نورة:تدريب الفريق الخاص ملترو جامعة الاميرة 

 منذ عام كامل حتى استطاع املهندسون برمجته امام  الجامعة متروتم الاعداد لبداية ممارسة العمل في 
ً
يدويا

موظفة  45من  أكثر فترة تم استقبال طلبات التوظيف والذي بلغ عددهن املنصة وتحركه بشكل الي وخالل هذه ال

كذلك قامت الجامعة بتنمية الفريق املوجود وتدريب املوظفات في القيادة  أخرى،من جنسيات  17سعودية و

 عها.الاولية والصيانة بشتى انوا من خالل اعطائهن دورات في التقنية باعتبارهن مهندسات، والاسعافات والصيانة

من مهمة كالقيادة والاشراف على املحطات وصيانة سكك الحديد، وخدمة  بأكثر وبات عمل املوظفات في املترو 

، وإطفاء cprالعمالء وصيانة املركبة والتوجيه وإلارشاد والتدريب وإلاسعافات ألاولية، ودورة في إلانعاش القلبي 

 يح مع حاالت الطوارئ، كاإلخالء السريع.الحريق، والتعامل الصح

 دورات مدربات السالمة والصحة املهنية ألاميركية )أوشا(

في حين تستهدف الخطة أن يكون  للمترو،وتهتم هذه الدورات بمتابعة مشرفات سعوديات طوال اليوم الدراس ي 

، من مهماتهم  30مركز التحكم في املستقبل عنصر نسائي بالكامل، إذ يتكون اليوم من فريق عمل رجالي يبلغ 
ً
موظفا

تحريك القطار آليا وإعطاء ألامر وإلاذن للموظفة في حال حدوث أمر طارئ بالقطار لتقوم بإصالحه بتحويله إلى 

 بين املحطات  TDموظف يسمى  op1كما يوجد على قناة  قيادة يدوية )باي باص(،
ً
يقوم بتحريك القطارات آليا

 )الخط البنفسجي(. 10إلى  1من 
ً
 )الخط ألازرق( وتنازليا

ً
 تصاعديا

 بين محطات الخط ألاخضر  op2على قناة  TDوفي الوقت ذاته يوجد موظف آخر 
ً
 F1&F2يقوم بتحريك القطار آليا

التي تخدم النادي الرياض ي  S1&S2ن أعضاء هيئة التدريس وبين محطات الخط ألاحمر التي تخدم العمادة وسك

، ويقوم بإرسال الرسائل الصوتية املباشرة، OVSأو ما يسمى  Op3وسكن الطالبات، إضافة إلى موظف على قناة 

ب أو الاتكاء على ألابوا مثل إرسال رسالة لإلعالن عن بداية الخدمة أو نهايتها، وإعطاء املسافرين التعليمات بعدم

 ألاكل والشرب داخل القطار أو املحطة أو رسائل الاعتذار عند حدوث خلل فني.
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 مرتو جامعة األمرية نورة.. بإشراف فريق نسائي صيانة وقيادة
ماليين متر مربع، لذا وتوفيرا للوقت والجهد في هذه املساحة  8جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تبلغ مساحة 

أنش يء ” قطار مترو“الكبيرة، تقّدم جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن لطالباتها ومنسوبي نظام نقل آلي عبارة عن 

جامعة ألاميرة نورة منذ اللبنة الاولى ” مترو“ليسّهل عملية التنقل بين الكليات ومرافق الجامعة، فقد تأسس 

لتأسيس الجامعة واكتمل قبل اكتمال بعض مرافق الجامعة وبعض مبانيها حيث تعاقبت عليه عدد من الشركات 

املشغلة العاملية املختصة، وألن جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن تعد أكبر جامعية نسائية في العالم، 

ودية، فهي تولي الكثير من النواحي داخل الجامعة لنساء متخصصات، فمنذ تأسيس ولخصوصية املرأة السع

املشروع واملسؤولون مدركين ضرورة تأسيس فريق عمل نسائي سعودي مدّرب يقوم باإلشراف والقيادة للمشروع، 

ق ملمارسة الفري حيث تم إنتقاء الفريق بعناية ثم تم إرساله للتدريب في الدنمارك على شكل أربع دفعات، ثم عاد

اته أمام املنصة، وتحرك” املترو“الجامعة يدويا ملدة عام كامل حتى استطاع املهندسين من برمجة ” مترو“العمل في 

، ولتنمية الفريق توالى استقبال طلبات التوظيف في مشروع قطار الجامعة، إذ كانت املوظفات ينقسمن الى 
ً
آليا

 في بيئة العمل قامت” املترو“بواب يدويا، وقسم القيادة، وإدراكا لقيمة قسمين: قسم ألابواب لفتح وإغالق ألا 

الشركة املشغلة بجهودها لتوحيد عمل املوظفات في القيادة والصيانة، ثم فتحت الشركة باب التوظيف 

موظفة من جنسيات اخرى، ثم تم تطوير املوظفات  17موظفة سعودية و 45للسعوديات حتى بلغ عددهن اكثر من 

كمهندسات، والاسعافات الاولية، والصيانة بشتى انواعها، فأصبحت ” التكنكال“خالل اعطائهن دورات في  من

املوظفة السعودية تقوم اثناء عملها بأكثر من مهمة كالقيادة، وإلاشراف على املحطات، وصيانة السكة الحديد، 

 cprسعافات ألاولية ودورة في الانعاش القلبي )وخدمة العمالء، وصيانة املركبة، والتوجيه وإلارشاد والتدريب، وإلا 

http://anfal-b.com/?p=1234
http://anfal-b.com/?p=1234
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(، وإطفاء الحريق، والتعامل الصحيح مع حاالت الطوارئ كاإلخالء السريع، كما التحق عدد منهن بدورات مدربات 

السالمة والصحة املهنية ألامريكية )اوشا(، ويشرف على هذه العملية )سوبر فايزر( مشرفات سعوديات طوال 

اصر نسائية بالكامل، حيث يتكون اليوم من اليوم الدراس ي، وتستهدف الخطة أن يكون مركز التحكم مستقبال عن

موظفا، من مهامهم تحريك القطار آليا، واعطاء ألامر، وإلاذن للموظفة في حال حدوث  30فريق عمل رجالي يبلغ 

 op1اي امر طارئ بالقطار لتقوم بإصالحه بتحويله الى قيادة يدوية أي مايسمى )باي باص (، كما يوجد على قناة 

تصاعديا )الخط الازرق( وتنازليا )الخط  10الى 1وم بتحريك القطارات آليا بين املحطات من يق TDموظف يسمى 

ويقوم بتحريك القطار ايضا اوتوماتيكيا بين محطات  op2على قناة  TDالبنفسجي(، وايضا يوجد موظف آخر 

التي  S1&S2حمر التي تخدم العمادة وسكن اعضاء هيئة التدريس وبين محطات الخط الا  F1&F2الخط الاخضر 

( ويقوم بإرسال  OVSاو مايسمى ) Op3تخدم النادي الرياض ي وسكن الطالبات، باإلضافة إلى موظف على قناة 

الرسائل الصوتية املباشرة مثل إرسال رسالة لإلعالن عن بداية الخدمة او نهايتها، واعطاء املسافرين التعليمات 

داخل القطار او املحطة او رسائل الاعتذار عند حدوث خلل فني خارج  بعدم الاتكاء على الابواب او الاكل والشرب

وهي خاصة للصيانة فقط، ويقوم باإلشراف على الكونترول فريق ” الاسكادا“عن إلارادة، وايضا يوجد قناة تسمى 

 متخصص من املدراء.

 19قطار، يعمل منها يوميا  22كلم، ويبلغ عدد القطارات جميعا  12الجدير بالذكر أن سكة الحديد يبلغ طولها 

خطوط، وينقسم كل قطار إلى مركبتين مرتبطتين ببعضهما، حيث تتسع كل  4قطار، كما يبلغ عدد الخطوط 

 300الى  264راكب جالس، وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل قطار تقريبا من  12راكب واقف و 143مركبة ألكثر من 

م، ويتداخل مشروع امللك عبدالعزيز للنقل  400كل محطة وأخرى  محطة بين 14راكب، بينما يبلغ عدد املحطات 

العام في العاصمة الرياض في جزء من الخط الرابع ملسار املترو مع أراض ي ومرافق جامعة ألاميرة نورة بنت 

 عبدالرحمن، حيث يمر الخط بمحاذاة طول السور الغربي من الجامعة ويرتبط معها بشكل مباشر.
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  نظام آيل يف جامعة نورة يستخرج الكتاب بدقائق

باستخدام النظام انفردت املكتبة املركزية في جامعة ألاميرة نورة بنت عبدالرحمن  الاجتماعيةمجلة العلوم 

(ASRS.
ً
  ( كأول جامعة في الشرق ألاوسط تستخدم هذا النظام والثالثة عامليا

ويحل هذا النظام مشكلة تخزين خمسة ماليين كتاب تضمها املكتبة، حيث يحّد من مساحة التخزين املطلوبة 

 وطول مت 30بعمق  12بعشرة أضعاف، وذلك في مجموعة رفوف "مسارات" تخزين مزدوجة عددها 
ً
،  17.5را

ً
مترا

 لكل صندوق تتفرع ملسارين  50صندوق تخزين بمتوسط سعة  90000وشملت الرفوف "املسارات" حوالي 
ً
كتابا

 حتى الطابق الرابع للمكتبة املركزية.
ً
  صغيرين من الطابق ألاول صعودا

بالحاسب آلالي لتخزين  ( من مجموعة متنوعة من أنظمة التحكمASRSويتكون نظام التخزين والاسترجاع آلالي)

 من مواقع تخزين محددة، حيث يستخدم نظام )
ً
 في حال وجود حجم كبير ASRSواسترجاع الكتب تلقائيا

ً
( عادة

 من ألاحمال بحاجة للنقل من وإلى مواقع التخزين واملحتمل تعرضها ألضرار مكلفة أثناء عملية النقل 
ً
جدا

يد نوع وكمية العناصر املراد استرجاعها، حيث يقوم الحاسب آلالي والتخزين، واسترجاع ألاحمال يتم بواسطة تحد

 بتحديد موقع العنصر في منطقة التخزين، ثم يقوم بإدراجه بالنظام ضمن جداول زمنية لعملية الاسترجاع.

، ثم نقل العن
ً
ر صويقوم الحاسب آلالي بتوجيه آلة التخزين والاسترجاع إلى موقع التخزين الذي تم تحديده مسبقا

 إلى حيث يتم استالمه.

 

 

http://www.swmsa.net/new/s/7738/نظام-آلي-في-جامعة-نورة-يستخرج-الكتاب-بدقائق


168 

 المحلية والتغطيات إحصائية عامة لألخبار المنشورة في الصحف
 اإلعالمية
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 إحصائية النشر الصحفي ألخبار األشهر الماضية
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  وتنسيق:إعداد 
 اإلعالم   إدارةفريق عمل 

 
 

  PNUMedia : يف الشبكاتالخاص معرفنا  
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